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VPraze dne 15. února 1934. RočníkXVI.čsl

Poslanec Dr. Josef Novák.

Změnafinanční a hospodářské politikystátu.
Dvě zprávy z 15. února 1934: 1, Vláda odstoupila a v nové vládní koalici není zastoupena sfrana kapitálu, národní demokracie, 2. Ře
ditelství Národní banky (guvernér Pospíšil, vrchní ředitelé A. Novák a Kučera) odstoupilo, Novým guvernérem prý bude dr. Engliš,

V myslích občanstva Československé republiky panuje hofový zmatek, co si mysliti o měnových problé
mech, pro něžse rozešla koalice a odstupuje odpovědný sbor cedulové banky. Zmatek jest proto větší, že
u nás o těžkých otázkách měnových se diskufuje v bulvárních novinách, jako by to byly otázky hned jasné a
srozumitelné i prostému čtenáři,když po několik minuťfčfe si svůj žurnál. Hesla: Deflace a inflace, zlatý obsah
koruny a zlaté krytí, politika librová a politika franková, nadceněná koruna v cizině a škrcení výroby doma,úzkoprsápolitikaNárodníbankyainflačnítouhyzadluženýchafd....všesezamíchávánavzájema val
ná část občanstvajest zcela zmatena. Ví určitě jen fo, že se něco významného sfalo ve finanční politice, když
proto padla vláda a, což ještě významnější, i ředitelství Národní banky.

Pokusíme se v tomto článku redukovat celou změť otázek na několik proudů, jimiž se valí celá plnost ny
nějšího hospodářského- dění, hlavně ve sťátě našem.

álka světová znamenala horečné vystupňování výrobní činnosti lidstva, byť hlavně pod zorným úhlem
války. Výroba byla racionalisována do podrobností, lidé (hlavně kvalifikovaní dělníci) byli nahrazenisysté
mem mechanických aufomatů, chrlících výrobky. Širé lány nevyužité půdy byly rozorány na pšeničné lány
moforovými pluhy a džungle Jávy i Kuby byly změněnyna cukrové a kaučukové plantáže. Byly otevřeny doly

měděnéa vodopády elektrickou enersií měnily hořniny v hliník. Několik let po válce byl velký hlad po hospodářských statcích, dokud se nezaplnily sklady zbožím a dokud válčící Evropa nezměnila opět zanedbaná
pole v úrodnou půdu. A fu nastupuje krise. Zboží se hromadí ve skladištích, oběh statků se zvolňuje a krise
začíná! Nestačí infervence u obilí v Americe. Ceny se řítí dolů. Měď a kaučuk klesají i pod ceny mírové. Sou
běžněs tím stoupá jako následek — cena zlata. Peníze se sťávají vzácnější, zadržují se, jest lépe zadržovati
zlato (i bezúročně) než přicházeti o peníze v úvěrech při klesající hodnotěstatků hospodářských. Do úzkých
se dostává veškeré hospodářství, množí se úpadky. Trpí také státy, které nemohou snížiti dostatečným způ
sobem své výdaje, jak se snižují státní příjmy. Státy některé uhrazují deficity na účet své měny,která ztrácí
pak pevnost a klesá. Státy vývozní kalkulující a účtující na zlaté paritě stávají se příliš drahými. Vývoz kle
sá, nezaměstnanost roste. |

První se vyprošťuje z tohoto útlaku měnového Anglie a odpouťává svou měnu od zlata. Nemluvínic 0 sni
žování zlatého obsahu, nýbrž prostě kupuje všude za nové papírové libry zlato, ať ve formě kovu, ať ve
formě devis zlatých států. Na bursách roste množství anglických liber a jejich kurs proto klesáaž o třeťinu.
Za Anglií jdou stejným krokem státy severské. Anglie zvolila pro svou operaci šťastnou dobu. Ceny po
travin a surovin, které Anglie dovážela, právě klesaly, a to více než klesal kurs libry. Proto v Anglii přes
všechno znehodnocování měny drahota nestoupala, ale poklesvývozu byl zastaven a změněn ve vzestup.
Anglie prostě vojnu měnovou vyhrála. Později zasáhla do své měny i Amerika, která provádí svou akci
dosud na základě velice širokém. I tam pozorují se positivní výsledky. Valná část států evropských svou
měnu snížila i když nikoli způsobem stejným jako Anglie a Amerika.

Část států s Francií jako representantem tvořila blok tak zv. zlatý. V nich měna byla držena na zlaté pa
ritě (za papírové franky se dostalo v cizině stejně zboží jako za zlaté). Pokleslý tok příjmů ve státech byl
vyrovnáván redukcí výdajů, pokud fo šlo. Do tohoto systému patřil i náš stát až do těchto dnů.

Zaujetí naší finanční správy pro politiku zlatého bloku se u nás projevovalo tak zv. deflací, která začala
r. 1950.Koruna naše byla plně držena na zlaté paritě, t. j. Kč —0.0044586 zlata. Když na světovém trhu jsme
kupovali suroviny a zboží, fu jsme je dostali v korunách laciněji, ale když jsme své výrobky prodávali, tu jsme
se sfávali stále dražšími a ztráceli jsme odbytiště. (O stížení vývozu následkem kontingentního systému
tuto nemluvím.) Továrny zťrácely objednávky, zastavovalyvýrobu, propouštěly dělníky, nevracely půjčené
peníze, přicházely do vyrovnání i konkursu, poněvadž nemohly dociliti, aby výdajevýrobní, f. j. mzdy, daně,
úroky a různévěcné výdaje, snížily tím tempem,jak klesaly ceny v cizině. Deflačnípolitika ve snižování
hospodářských čísel se sice prováděla, ale jen nepravidelně, Něco se snížilo, ale ostatní nikoli. V zásadě ne
mohla se snížiti (bez odhodnocení koruny) tíha dluhů, i kdyby se podařilo snížiti ostatní položky výrobní,
Stát ale, který parficipuje narežii továrny v rubrice ztrát — daněmi, dávkami sociálními a tarify železnič
ními, prostě nemohl výrobě ulehčiti odpušťěním daní. Proto musela naše deflační cesta dojíti přes překáž
ky nepřekročitelné! Ztráty hospodářské (zničení živností) z této deflační politiky jsou nesmírné!



Zvláštní v naší deflační éře jest postavení státu. Stát má zmenšeny příjmy z poklesu výroby a zvýšené
vydání na nezaměstnanost. Deflaci následoval tím, že snižoval sťátní rozpočet, omezoval investice, snížil pla
ty zaměstnanců, ale nemohl dociliti rovnováhy svého hospodaření. Účetní uzávěrky státní byly pasivní r.
1952částkou 2 miliardy a r. 1933dokonce 3 miliardami. Peníze na krytí toho opatřoval si tak, že se bral
kdekterý roš, který přišel do bank z hospodářského života. Na soukromépodnikání pak nezbývalo do
statek kapitálu a proto se stávaly peníze provýrobu u nás ješťěvzácnější.

Národní banka prováděla pak politiku deflační nejdůsledněji, přesně dle litery zákona o vydávání banko
vek, Přísně dbala nato, aby bankovky vycházelyz ní jako eskonťované tříměsíčnípohledávky, protiobchod
ním:tříměsíčním směnkám opatřeným třemi podpisy. Zdráhala se poskyfnouti úvěr na základě směnek fi
nančních,jež se pak stále obnovují, ale nesplácejí, i na lombard sťátníchpapírů, jímž si chtěly peněžníústavy
opatřiti peníze k financování výroby. Ředitelství Národní banky přísně dbalo, aby vydávání bankovek se
pohybovalo v rámci 30 % zlatého krytí a do počtu vydaných bankovek počítalo i sumy na žírových účtech
a bony z dřívějšíchoperací ministerstva financí. Politika Národní banky byla důsledná dle statutu i určení
cedulové banky, ale nedbala mimořádné doby, která žádá, aby byla postihnuta i měna.

Nový hospodářský plán měnový spočívá v těchto opatřeních: |
Bude snížen zlatý obsah koruny o 750tisícin miliéramu zlata, což bude znamenati odhoďnocení o 16.67

procenta. Tím se má vyrovnati naše vývozní disparita, že jsme dražšína světovémtrhu.
Zlaté krytí koruny má býti sníženo na 25 %. Toto opatření jest celkem bezvýznamné pro hodnotu ko

runy, poněvadž slouží k tomu, aby byly vyrovnány platy do ciziny. Zde dokonce nastupuje zlepšení, poně
vadž napříště budeme míti plné 25% zlatékrytí, kdežto dosud měli jsme krytí 15% ve zlatě a zbytek v de
visách, které se staly také méně zlaté.

Bud: zřízenaAkceptační banka, kferou povede Zemská banka. Účelem tohoto úsťavu jest prováděti fi
nanční operace, jež dle svého statutu nemůže prováděti Národní banka. Bude poskytovati bankám úvěry na
směnky i lombard, bude upisovati bony a pokladniční poukázky státní, infervenovati na burse cenných pa
pírů jako dříve konsorcium bank pro úpravu kursu sťátních půjček, eventuálně i pomáhat bankám při reali
saci zamrzlých úvěrů. Tato akceptační banka dostane státní vklad 100 milionů a mimo to 500 milionů sa
rancie. Peněžní ústavy budou nuceny u banky té ukládati část (5—10%) svých nových přebytků.

Podívejmese, co znamenají prorozmnožení oběživa ťato všechna opatření. Národní banka má zlata za
2.400 milionů korun starých. V korunách nových (po snížení zlatého obsahu o 750 tisícin mg) bude to
2.800milionů korun. Při 259 zlatém krytí bylo by možnovydati bankovek na tomto základě v množství ma
ximálně11.200 milionů korun. Až dosud obíhá bankovek téměř6 miliard. Bude tedy míti Národní banka dosti
volnosti, aby mohla poskytovati úvěry k oživení výroby. A sice úvěry podložené řádně směnkami, cennými
papíry se všemi náležitostmi.

Otázkou jest, zda se podaří dostatečnou měrou docíliti, aby ceny hlavních životních potřeb v republice
mestoupaly.Tendence stoupající bude. U některých statků nebude lze asi zadržeti stoupání. Na př. textilní
zboží jest nyní prodáváno pod výrobní cenou. Na trhu potravin nemusí dojíti ke zdražení, poněvadž obilí
jest u nás dost a v ceně proti cizině velice vysoké. Mimo fo má vláda v reservě 41.000vasonů pšenice a žita
skladovanýchna účetintervenčního fondu, jimiž může potlačiti každou tendenci zdražovací. Ovšem nálada
vyšších cen tu už bude a ta budeasi podněcovat výrobce, aby se nebáli nyní peníze dát do výroby, čehož
dosud nebylo.

Problémem o sobě jest siťuacepokladny sťátní.Nebude-li seškrtán rozpočet ještě vic, nebo nestoupnou-li
příjmy státní, hrozí nám letos kasovní manko 1 miliardy. Ta bude odebrána z peněžního trhu ve formě bonů
nebo pokladničních poukázek. Kdyby nastalo čekané oživení výroby z rozmnožení oběživa, nemusela by
tato částka působit příliš zle. To jest ale otázka příští doby.

Republika ve své měnové politice jde do nejistého terénu. Má horší poměry, než měla Anglie. Jest na
strážcích státu, aby byli opatrní v každém svém kroku.

K událostem v Rakousku.
Už neplatí starorakouské: Bella derant alii, tu fe

x Austria nube! Rakouskose topí v krvi občanskéálky.
Je to zajímavé. Kdežto nacionál Hitler provedl

převrat v Německu celkem bez krveprolití, budujeřesť. sociál Dollfuss sťavovský stát v krvi. Vysvět
líme si to tím, že Hitlerova politická moc v Němec
ku byla nesporně početnější, kdežto křesť. sociálové
neměli v Rakousku ani tolik, co soc. demokracie,
která při posledních volbách dostala 42 proc. hlasů.
Soc. demokracie v Německu byla diskreditována,
kdežto rakouská soc. demokracie ziskala oposicí více
sebevědomí a mravních sil. U Německa konečně
spolurozhodovalo ožebračení středních vrstev, pak
mentalita poražené vrchnosti a touha po odvetě, což
se v Rakousku ani tak nepociťovalo. Sociální demo
kracie rakouská konečně držela řadu let Vídeň a
mohla si z ní vybudovat pevné posice.

Nyní se zápolí v Rakousku o moc. Řehfají strojní
pušky, praskají ručnice, ruční granáty a hřímají děla.
Dollfuss tvrdí, že bojuje proti pučistům, za nový au
toritativní stát, socialisté tvrdí, že brání sebe a de
mokracii v Rakousku. Dollfuss dlouho kolísal. K či
nu ho dohnali heimwehři, kteří v Tyrolsku začali
pučem a vyprovokovali soc. demokraty. Soc. demo
kraté nejsou také bez viny, Svého času jim prelát
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kancléř Seipl upřímně nabízel spoluvládu nad Ra
kouskem, ale oni pyšně odmítli. Nyní opět nebylo
ochoty ke spolupráci u křesť. sociálů, tlačených do
prava nacionální a selskou stranou.

Socialisté veřejně ohlašovali, že se budou bránit
se zbraní v ruce. A zbraně skutečně měli. Nejen puš
ky obyčejné, i strojní, děla a letadla, jak se chlubí

listy českých soc. demokratů. (Potvrzeno to není.)do to vyhraje? Těžko hádat. Zatím je navrchu
vláda, ale zdá se, že jí sil ubývá, ač mobilisovala po
hicii i vojsko. Heimwehři selhali. Dovedli dělat pa
rádní průvody, ale do boje se jim nechce. Také sed
láci nepřitáhli na Vídeň jako před měsícem. Děl
nicívo opírá se o průmyslová střediska a brání se zu
řivě. V mnohých domech bojovaly i ženy. Za takové
situace stanné právo, vyhlášené hned na začátku bo
je, stává se neúčinným. Vyhraje-li vláda, bude míti
stále dost práce se zahlazováním krvavých stop boje.
Její prestiž a úvěr před cizinou toto vítězství roz
hodně nepozvedne. Stavovské zřízení by se zavádě
lo postupně a bez přechodné diktatury by to nešlo.

Kdyby zvítězili soc. demokraté (pravděpodobné to
zatím není), vtrhli by asi do Rakouska říšští Němci
— Hitlerovy hnědé košile — aby potřeli marxisty.
Pravděpodobně zajistili by si též hranice Italové a
Jugoslavie a pak by nastal také „casus foederis“ pro



nás. Čechoslováci by měli za povinnost udělaf pořá

U v obojích Rakousích severně od Dunaje a vejani.
- Zda by také Maďaři nevyrukovali, aby obsadili
Burgenland, neníjisto. Tohle by se patrně vše stalo a
semlelo dříve, než by Společnost národů, ev. velmo
ci zakročily. |

Je to podivné. Soc. demokraté prohlašují, že hájí
dosavadní ústavu — demokracii a jejich úspěch by
měl v zápětí takové intervence. Svět je protimarxis
ťický, s tím se nutno smířit a s fím se musípočítat.

Nám by fo nebylo milé, kdybychom měli zasáhnouf
do rakouských poměrů, ale stranou bychom těžko
mohli zůstat.

Za takovéto situace bylo by tedy lépe, kdyby zví
tězila vláda. Proti diktatuře Dollfussově by pafrně
nikdo neprotestoval.

Individualismus.
Něco jiného jest osobnost a něco jiného individua

lismus. Individualismus popírá společenství, pospoli
tosť, individualismus vidí jenom sebe a všechno
ostatní pro sebe, ale nikde nevidí svoji povinnost k
ostatním. Ostatní jsou jenom pro něho a on pro ni
koho. Individualismus jest vypiaté jášství, které ne
chce žíti pravdě a podle pravdy, že jsme fu jeden pro
druhého, že jsme navzájem závislí, že všichni čerpá“
meze všech aže právě proto máme svoji povinnost ke
všem, k onomu společenství, z něhož i my jsme vy
rostli, protože v každém ohledu hospodářském, práv
ním i kulturním žijeme z tolika milionů jiných, z prá
ce, snažení a porážek a zkušeností a vítězství tolika,
s nimiž nás pojí dějiny, území, sfav, živof.

Něco docela jiného jest osobnost, která nestojí ne
přátelsky proti společnosti, nýbrž z ní vyrůstá a doní
se vědomě vrací. Jesť to naopak povinností jednoho
každého, aby vypěstil, vychoval,rozvinul v sobě vše
chno, co mu bylo dáno dovínku, aby se stal dokona
lým, plným členem společnosti, která jej zrodila a
která mu dala tolik dobra a tolik možnostído života.
Společnosfi samé musí na tom záležeti, zda její čle
nové jsou opravdu vyspělí a dokonalí, protože spo
lečnost jest taková, jací jsou její členové. Má sice svůj
nastřádaný fond z minulosti od silných osobností, ale
tento fond se lehko vyčerpá a má-li společnost plniti
dále svoje poslání, jest třeba, aby její členové co nej
více svých dokonalostí a zpracovaných hodnoť do ní
vnášeli, aby mohla dále žíti a dále růsti a dále plniti
svoje poslání. |

Společnost není jenom zájmová skupina lidí, kteří
se sešli za určitým ziskem, za určitými pozemskými
zištnými, třeba poctivě zišťnými zájmy, nýbrž jest to
seskupení v jedné myšlence, v jednom cíli, v jednom
především ideálu. Tato společnost buduje na spole
čenství, na něčem duchovním, vnitřním, na vnitřní
duchovní spojitosti. A právě čím vyšší myšlenka, čím
vnifernější spojení, tím dokonalejší společnost. Profo
zůstává nejkrásnější společností společnost Církve,
kde scházíme se všichni vytvoření jednou ofcovskou
láskou, jimž kyne všem jeden vznešený, nadpřirozený
cíl, společnost Církve, kterájest stmelena nejsvětěj
ším spojením, nejdražším a nejsilnějším pojítkem, to
tiž krví Páně. Krví Páně a vespolným životem dítek
Božích, který nám vytrysknul z této krve a z tohoto
vykoupení.A tato společnost jest tím bohatší, čím
více se v ní cífťímedoma, a fím více z ní můžemevši
chni čerpati, čím více má členů, kteří jsou skutečně
plni a bohati a dokonalí.

Čím více jest v Církvi osobností, ke kterým může
me s klidem a důvěrou vzhlížeti, k nimž se můžeme
utéci o ochranu a pomoc, ale s důvěrou a jisfotou, fím
silnější a radostnější a živější a pevnější jest pouto,
které pojí s ní její členy, kteří v ní najdou skutečný
domov,

Se stanoviska kafolického není možno fo, co se
v Rakoúsku stalo, schvalovati. Dollfůussměl se po
kusit o dohodu se sociální demokracií 'a zabránit
krvéprolití. Vlasti ani vířetím neposloužía není vy
loučeno, že dělá místo jinému, který z konfliktu dvou

největších štran bude těžiti. A na svědomí bude mítiKrev... :
Bude-li případ rakouský uváděn jako nový doklad

úpadku demokracie, hlásíme se k těm, kteří vidí jen
úpadek demokratů, ne demokracie. Sociální demo
kraté rakouští i naši dosti divočili v letech pová

lečných, ale fo nutno říci, že zásady demokracie oylyzhruba zachovány. Využívat úpadku těchto při všec
chybách přece jen demokratických sfran k povalení
demokracie a nastolení pochybné diktatury —fo po
dle našeho názoru není dosti rozumné, neřku-li křes
ťanské. an—

Není ani třeba, abychom všichni o všech věděli,
abychom je všechny znali, protože život Církve jest
životem fajemným, který se odehrává především v
křesťanských nitrech. My víme, že všechno v Církvi
prochází Srdcem Páně. Ž něho jsou jedině možné
všechny dobré skutky. Protože však v foinfo sva
tém Srdci se všichni věřící scházejí a z něho fa
ké vycházejí paprsky, kterými Ježíš zasahuje da
leko stojící, ty, kteří ještě hledají, proto všichni,
i ti, kteří ještě stojí před dveřmi ovčince Páně, jsou
již účastni účinků a síly oněch velikých osobností ve
svatém tajemném těle Páně. Každý pak náš dobrý
skutek vrací se do tohoto Srdce Páně, vrací se ke
Kristu, vrací se domů, protože vlévá se do mystické
ho těla Církve, v jehož středu tluče srdce Páně, jež
vede Hlava Páně, Krisfus jako hlava. Profo ze všech
zásluh, ze všech dobrých skutků, ze všeho sebezapřé
ní, ze všech dobrých slov a modliteb, ze všeho vši
chni čerpají, kteří jsou kdekoliv na celém svěťěspo
jeni jedním poufem Církve. ,

Křesťanskáosobnost pracuje na přetvořenícelého
svého nitra a celého svého života i vnějšího podle
Krista, pracuje na rozvinutí všech schopností, všech
hodnof, a především oné schopnosti nejvyšší, která
nabízí nejvyšší možnosti, totiž: schopnosti dozrání
dítek Božích. Nebylo nám dáno folik milostí a pře
devším tato základní milost marně, nebylo nám dáno
Tělo Páně a všechny ostatní svátosti a milosti zbyteč
ně, nýbrž k tomu, abychom rostli v tomto svém dět
ství, jímž jsme byli přijati do přirozenosti Boží a do
jeho svatého života. Boží život má v nás rozpučetťi,

rista máme obléknouti, jak stále zdůrazňuje svatýPavel.Mámedospětiažk plnostivěkuKrisfova,a
máme dojíti až k tomu, abychom nežili již sami, ný
brž aby v nás žil Kristus. To znamená osobnost, to;
znamená býti křesťanskouosobností, která dokonale
následuje Otce nebeského, protože této osobnosti byl
dán nesmírný cíl jakožto její ideál, totiž připodobniti
se k podobnosti s nebeským Otcem. Proto není nikdy
zastavení v této snaze, proto osobnost křesťanská má
napjat nejvyšší cíl, nejvyšší možnost, a nikdy nedo
jdeme, protože nikdy nevyčerpáme možnost přiblí
žení se k Boží dokonalosti, která jest nekonečná, ab
solutní. Všechno naše smýšlení, snažení a konání stá
le může růsti, se očišťovati, se odhmoťňovati, stále
podle Božího vzoru Božích naprostých dokonalosfí
zdokonalovati. Tato křesťanská osobnost nikdy se
neisoluje jako individualismus, protože chce násle
dovati Boha, který dává vzcházeti sluncina spraved
livé i nespravedlivé, jenž se stará o všechno, o lilie
polní i o ptáče na střeše. Proto nikdy se křesťan
ská osobnost nemůže ztotožniti se sobectvím a usít
nutím v sobě, nýbrž právě křesťanská osobnost čím
hlouběji sestoupí do sebe, tím intimněji se spojí s
druhými, protože tím intimněji procítí svoji závislost
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a-svoje spojení s druhými ve vůli Boží, která chce,
abychom všichni se stali všechno všem. Právě křes
ťanská dokonalost. pudí k tomu, abychom v zájmu
druhých, v zájmu svých bližních, v zájmu společen
ství, v zájmu tedy své Církve a oné veliké pospolitosti
všech v Bohu a v Kristově vykoupení, abychomse co
nejvíce zdokonalili, abychom jim mobli co nejvíce
prospěti, k nim se co nejdokonaleji přiblížiti.

Spojení s Církví, prožití onoho spojení s ostatními
a s Kristem, nejdokonalejším, jako hlavou, pobízí nás
k tomu, abychom právě v zájmu svatosti a života a
vířeníjejího života stali se co nejdokonalejšími, co
nejvýše vyrostli, abychom mohli co nejvíce obohatiti,
co nejvíce naplniti ty, kteří jsou s námi spojeni. Mys
lím, že právě myšlenka společnosti, společenství
v Církvi mohla by se státi jednou z velkých pobídek
ke svatosti, k upřímnému snažení se o to, abychom
nebyli jen mrtvými údy, nýbrž abychom byli co nej
platnějšími údy Církve Boží, abychom se co nejvíce
snažili druhé získati, a co nejblíže k Bohu a k Ježíši
je získati. Tu se zase dotýkáme myšlenky Katolické
akce, že.tato starost o Církev, abychom pro Církev
získávali ty, kteří stojí daleko od ní, musí se státi
především snahou katolických laiků, že to chce Kato
lická akce, aby totiž i laici cítili spoluodpovědnost za
Církev a snažili se jí pomoci, ji naplniti, a tímto na
plněním druhé pro ni získati. Jestliže se laici naplní
touto myšlenkou svého přičleněník Církvi jako svaté
a posvěcující, tehdy z toho nuťtněvyplyne prvý před

poklad Katolické akce, totiž vnitřní přimknutí k Círvi, vnitřní spojení našeho života s Církví, celého na
šého života, celé naší snahy. Bude marné všechno
mluvení o Katolické akci, jestliže katoličtí laici ne
pochopí tento základ vnitřní, toto životní připojení,

přivíčlení, lépe řečeno, celé bytosti jejich k Církvi.Z tohoto prožití jednoty a nás v jednotě a k jednotě
teprvepřijdou ostatníviditelné, vnějšípráce pro Cír
ikev, pro to, aby ji všechni lépe poznali, ji si zamilo
vali a s ní se spojili, anebo ještě více se k-ní přimkli.

Proto jest třeba potírati individualismus všude a
především v Církvi. Neboť individualismus jest nej
větším nepřítelem osobnosti a jejího rozvinutí, a tím
také největším nepřítelem společnosti. Individualis
mus jest sobectví, které nezná společnosti, anebo ji
zná jen proto, aby z ní čerpal. Takovými individua
listy jsou takzvaní katoličtí estéti, kteří vidí v kato
licismu jenom gotiku a chorál a pevné filosofické
koncepce a krásnou katedrálu bohovědy,kteří z toho
všeho čerpají, tím se opíjejí, ale ničeho z toho Církvi
nevracejí, kterým jest dokonale lhostejné, jaká jest
Církev dnes, jaké má rány, jak trpí, jak mnoho lidé
bloudí vedle a jak jest třeba ji přiblížiti i ostatním,
jak jest třeba uchopit celý svůj život i život svého
povolání jako prostředek posvětiti se pro Církev,
jako se Kristus posvěcoval pro nevěstu svou Církev,

jak praví sv. Pavel. Jest třeba potírati individualis
mus v Církvi těch, kteří chtějí z Církve nanejvýš tě
žiti, těžiti z jejího výjimečného postavení v srdcích
ještě mnoha lidí, těžiti pro zájmy časné. Protože:se
tím porušuje rovnováha. Bráti z Církve její věci du
chovní, aby se fím zajistily hodnoty hmotné a časné,
zase pod rouškou a jménem slibovaných hodnoť du
chovních, jež alezlaté oči, které je uvidí... Je to ja
kýsi druh simonie, který snad jenomneintelisence
může omluviti, ačkoli, podle sv. Tomáše, i hloupost
jest hříchem... Neboť tento individualismus nikdy
nevrací toho, čeho načerpal. Nevrací kněze, kterých
používá, nýbrž vrací je ochuzené o čas a duchovní
rozlef, nevrací času v téftopráci ztráveného, protože
lidi zapřaženéa otrávené touto prací stále pudí k hle
dání a získávání věcía statků tohoto světa.

Třebapotírati individualismus některých zbožných
dušiček, které se chtějí jenom živiti v Církvi pro svoji
soukromou potěchu, kteří mají náboženství jen pro
svou osobní radost, kterým jest náboženství jenom
pro útěchu a sladkost. Potřebí je vychovávati tím, že
se jim ukáže, že i druhým třebalámati slovo pravdy,
že nemožno se věnovati jenom těm, kteří mlsají du
chovní přednášky, exercicie a články, jen pro sebe
absorbujíce nebo chtějíce absorbovati kněze, a kdy
by to šlo, celou Církev. Jest jim třeba připomenouti,
že náboženství není esca, není pokrmem, není deser
tem, že jsou povinni skutečně přinášeti ovoce sva
tých zpovědí, svatého přijímání, všech těch slov sly
šených a čťených, a že Církev celá má právo na (o,
aby viděla větší ovoce, když více jim bylo dáno, ane
bo si prostě více vzali ze štědrého, stále otevřeného
stolu Církve. Že jsou povinni růsti, více růsti pro
Církev, když z Církve více přijali, aby celá společ
nost věřících byla jimi obohacena, když více přijali.

Osobnost roste organicky ze společnosti, jsouc jí
poddána, řídíc se jejími potřebami a požadavky. In
dividualismus chce jenom býti příživníkem Církve,
chce čerpati život z Církve, ale pak si ten život tak
utváří, jak chce, tedy věťfšinou,aby nikomu jinému,
než jemu sloužil. Proto dlužno potírati individualis
mus těch, kteří nechtějí se říditi poslušně Církví, ač
koliv z ní chtějí žíti. Potřebujeme osobností, aby
každý svých schopností, svých darů užil, aby každý
svým způsobem čerpal z Církve, aby se v ní jevila
ona rozmanitostúdů jednoho těla. Nemůžeme potře
bovati individualistů, kteří chtějí všeho a všech po
užíti, či, lépe řečeno, využíti, aby nic nevraceli, aby
žili sami, osamocení, takže se pak ztrácí pro společ
nost tolik hodnoť, jež jsou pro ni dány a jež z ní byly
vzaty. Tedy osobnost dokonale z Krista a z Církve,
protože kdo je v Kristu a v Církvi, obohacuje bratry
a celé společenství, ale nikdy ne individualismus, kte
rý roste ze společnosti, ale ničeho jí nechce dáti..

P. Dr. Silvestr Braito O. P.

Nynější stav katolické církve v Německu.
Po hitlerovském převratu žili katolíci v nejistotě,

která byla na chvíli vystřídána klidem po podepsání
konkordátu a v posledních týdnech se změnil tento
klid v nejistotu větší, než byla před rokem. Události
prosincové a lednové právem znepokojují, a to tím
spíše, že ani mezi katolíky není ustáleného názoru
na úmysly Hitlerovy. Papen, který je jistě přesvěd
čenýkatolík, i když jeho obzor je menší a uraženáje
Šitnost veliká, dívá se na vývoj událostí optimisticky
a není v tom ohledu sám. Vždyťani řeč profesora
theologie dra Adama, za kterou byl vládou poslán
na nucenou dovolenou, nevyzněla v pesimistický zá
věr. Ale přece se událo několik věcí, které právem
znepokojují: zavírání kněží a vůdců některých orga
nisací a složek katolického života, atentát na kardi
nála Faulhabera, zavření katolické ústředny v Můn
chen-Gladbachu (Volksverein), snaha o rozpuštění
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svazů katolické mládeže, to všechno jsou příznaky
nejisté budoucnosti, a jak se někteří, hlavně cizí po
zorovatelé vyjadřují, i kulturního boje. Nám nemůže
býti toto vše lhostejné, neboť jsme katolíci, ani ne
můžeme míti zájem na rozvratu v sousední říši.

Není možno vysvětliti si rychlý vzrůst moci Hitle
rovy bez versaillského míru, bez sociálních poměrů
v říši,bez inflace a bez rostoucí nezaměstnanosti, kte
rou zle pociťuje i inteligence, katolické nevyjímaje,
Bylo by zbytečné se hádat, zda bylo Německo trestá
no spravedlivě či nespravedlivě, jisto je, že ztráta
kolonií, síla nepřátel mu velice ublížily a nejvíce fím
trpěla právě mládež, ať již poznamenaná válkou pří
mo či nepřímo, Těžce na ni rovněž doléhala korupce
těch, kteří byli vmoci. Strana Centra, jež byla účastna
téměř ve všech poválečnýchvládách, často jsouc na
místě nejodpovědnějším, byla radikálním mládím vi



ačna ze spoluúčasti na úpadku říše, ačkoliv — po
slední soudy fo výmluvně dokázaly — měla ruce čis
té. Ale kritika se na ni snášela a byla velice ostrá.
Brůniné si jí byl vědom a snažil se setřást spolupráci
se sociálními demokraty. Chtěl vládnout s Hugen
bergem, ale toto úsilí nemělo úspěchu. Ve vlastních
řadách mu vyvstal nepřítel v Papenovi, jednom od
mítnutém, a pomáhal mu z vlády. Von Papen nebyl
bez vlivu v kafolickém táboře. Bylsi jist sympatiemi
několika mocných opatů a řádů, velké části mladé in
felisence a konečně i části porýnského dělnictva, kte
ré tvořilo vždycky pevnou hráz Čenfra,na niž bylo
spolehnutí. Centrum udržovalo sice ve volbách svoje
posice, ale musilo samo přiznati, že ztrácí voliče
v krajích katolických, získává je v protestantských,
a poslední volby,jež ještě dělal Brůniné, zarazily prá
věodlivem voličů z Porýnska. Nová sociální skupina,
která se fam tvořila, vydávala i vlastní list a byla čin“
ná, se nefajila svou chladností k Centru. Organisace
katolického dělnictva byly zakládány profi sociálně
demokratickým a nepřátelé Centra dovedli zname
nitě využíti spoluvlád Centra se sociální demokracií
ve veliký neprospěch prvých. Všechny tyto příčiny
způsobily, že z katolického tábora přibývalo sfále ví
ce lidí sympafisujících s nár. socialismem. Episkopát
neměl sice radost z těchto sympatií, ale nemohl nic
dělat. Věděl jistě, že národně-socialistické hnutí je
hnutím protestantským, což nechtěli viděti četní ka
tolíci. O tom nemůže býti snad sporu. Protfestanfis
mus se potřebuje vždycky opříti, a také se vždy opírá
o moc. Ve vládách poválečných neměl valné opory.
Sociální demokraté mu příliš nepřáli a Cenfrum, i
když zachovávalo spravedlnost, bylo zbudováno na
jiných, protichůdných základech.

Protestantismus vlivem racionalismu a jiných pří
čin po světové válce značně zeslábl. Ale nezeslábla
jeho zášť ke katolické Církvi. Nesmíme zapomenouti,
že v něm hlavní slovo měli bohatí statkáři a průmysl
níci — Západ Německa si dovedl zde podati ruku
s-Východem, — kteří i financovali hnutí Hitlerovo
od jeho počátků. V církevních protestantských ra
dách se uplatnili, jak náleží, konečně se jich zmocni
li, a když se Hitler ujal vlády, podali mu přímo cír
kev s nadějí, že se 0 ni opře a jí bude vládnout. Tako
vý byl stav před rokem.

Katolíci, hierarchie správně viděli manévr profe
stantismu a nečekali od Hitlera žádných darů. Jaké
bylo tedy jejich překvapeníz podepsání konkordátu,
se lehce domyslíme. Věci se dály tentokráte velice
rychle. Je sice pravda, že nuncius Pacelli sjednal již

Příklad ciziny.
Loni jsem se seznámil ve strahovské knihovně

u příležitosti jeho návštěvy s katolickým knězem
z Anglie, konvertitou, který kdysi byl anglikánským
duchovním. Od něho zvěděl jsem nejednu zajímavost
o tom, jak katolicismus v Anglii vítězně si razí ces
tu, leč nejzajímavější bylo toto jeho sdělení:

„iraj, ve kterém nyní působím, je pravzláštní svý
mi — katolickými kněžími. Dvacet čtyři je nás, kteří
ťam působíme, a z téch dvaceti čtyř je bývalých an
ólikánských duchovních sedmnáct a jen sedm je kně
ží, kteří od dětství jsou katolíky.“

Sedmnácít synů chladnokrevné Anglie, mužů zra
lého věku, zajišťěného, váženého, společenského po
sfťavenízanechalo všeho a opustilo všecko a s těžký
mi obětmi a obtížemi, o nichž se nám ani nezdá, pro
bojovalo se až k výšinám oltářů Církve Krisfovy...
Sedmnáct mužů v jediném kraji, od Říma kdys od
tržené Anglie! A kolik, kolik je jich v celé Angliit
Jen za loňský rok konvertovalo 110.anélikánských
duchovních.

Uvažte jen, co je mohlo vésti, co bylo příčinou fo
ho, že:opustili-svá místa, že odešli .s cesty, která vede

konkordát s Pruskem, ale přesto podepsání konkor
dátu mezi Říší a Vatikánem bylo dílem několika dní,
jednání postupovalo velice rychle. A tento konkor
dát zaručuje katolíkům práva, která nemohl dosíci
Pacelli od Pruska. Je to velice důležité pro pocho
pení dalších událostí, a zvláště to zdůrazňuji: Pode

psání konkordátu bylo východiskem i k boji protiatolíkům samým, ač jsou jim zaručeny veliké vý
sady. Proč?

Protestanté byli uzavřenímkonkordátu nemile do
tčeni. Připadal jim jako útok profi nejednotnému
protestantskému táboru, který však osvědčil dosti
vůle a ochofy spolupráce, ba ofrocké poddanosti ná
rodně-socialistické vládě. Věděli sice, že je Hitler
katolíkem, ale podceňovali jeho katolicismus. Jistě
není katolickým nadšencem, ale protestantismus rád
nemá. Katolíci zase byli na počátku konkordátem
rozradostněni a uklidněni. Zdálo se, že jim odnikud
nehrozí nebezpečí. Ale hrozilo jim od význačných
protestantů v Hitlerově táboře, z nichž Goeriné je
nejčelnějším, a od těch, kteří se v něm stali hlavami
určitých složek hnutí. Jsou to buď protestanté nebo
atheisté a národně-rasovou zástěrou přikrývají své
pravé úmysly.

Nelze popírat, že Centrum mělo mocný vliv na ce

lý katolický život v Německu. Na kafolických kon
gresech byli slavnostními řečníky vůdoové a poslancienfra, v čele strany stál v posledních letech prelát
Dr. Kaas. Svazy katolických rodičů, kteří se tolik
zasloužily o vítězství katolíků v otázce školské, za
kládal jedén z vůdců strany, poslanec a pozdější
kancléř, Dr. Marx. Ústředna „Volksvereinu“ v Můn
chen-Gladbachu, veliké tiskárny byly financovány
částečně Centrem. Není možno jen fak lehce hoditi
tento vliv přes palubu. Toho jsou si dobře vědomi
odpůrci katoláků ve vládě a národně-socialistické
straně a fím i ospravedlňují své fažení proti kato
lickýmosobám z řad duchovenstva i laiků aprotika
tolickým spolkům i mládeži, ve kterých byly tyto
osobnosti činné. Jest obtížno zříci se jich, tábor za
to trpí celý. Myslím, že právě opfimisticky soudící
katolíci zahlížejí i tuto příčinu, přehlížejíce ovšem
věci velice vážné, týkající se samých kořenů nauky,
jakou je třeba sterilisační zákon, k němuž nemůže
Církev dáti nikdy svůj souhlas. A v tom tkví největší
nejistota pro budoucnost katolíků v Německu: aby
vláda a hnufí vládní nevedly přímýútok proti naůce
křesťanské. Pak by se skufečně schylovalo ke kul
ťurnímu boji,

Dr. Krlín.

k hodnostem a poctám, že oběfovali rodiny i tolike“
rá přátelství, že přestoupili ke kafolicismu a že se
ani tímto přestupem neuspokojili — že se vrátili do
školních lavic a po léta studovali katolické bohosloví,
aby jako katoličtí kněží byli pastýři Kristovými na
tvrdé, kamenité půdě nesmírné diaspory anglické?
Nevěděli snad, jak katolický kněz je nenáviděn, jak
stín jednoho bývá vržen na všecky? Neslyšeli snad
i o tom, že všude, i u nás, tolik, tolik kněží dalo vale
katolické Církvi a že dnes v cizích službách ji tupí,
ji hanobí? A nevěděli snad o tom, že byly doby veli
kých zkoušek v Církvi, kdy u samotného vesla jejího

byli mužové nehodní toho, aby byli nástupci Petrovými? ©
Vše. to vědělo oněch sedmnáct konvertifů a mno

hem více ještě věděli. Jen jedno nemohl pochopiti
můj loňský host, jak to bylo možné, že.u nás byla--tak
„malá láskake Kristu a k jeho Církvi“ —jsou to slo
va jeho — že tolik po převratě mohlo býti odpadů
i kněžských! Vše osfafní, s čím se proti Církvi bojuje,
věděli a dobře věděli, vždyť byli fo mužové, ktéří na
slouchali přednáškám nevěrců a bludům věřících



profesorů na anglických universitách, Vždyť oni stáli
uprostřed toho stálého zápolení v tisku ina kazatel
nách chrámů i na oněch pod širým nebem, na schů
zích a ve společnosti, uprostřed toho zápolení pro
a proti Kristu, pro a proti Římu, a nebyla jim nezná
má jediná zbraňproti Církvi použitá,..

A přes to obětovali všechno a podstoupili neko
nečnou pout nových obětí, jen aby se mohli státi kně
žími katolickými. A tak jako znali kdejakou zbraň
proti Církvi použitou, tak stejně dobře věděli, že za
těmi několika slabochy a pokryftci stojí dav a veliký
dav svatých papežů nesmazatelně velikých činů a
obětí, Za několika darebáky viděli nepřehledný ani
kdy nekončící průvod svatých a světic, blažených
a blahoslavených, kteří Církvi duší a srdcemzacho
vali věrnost a jen v záři milostí, stékajících s oltářů
Církve, se vniterně tak zocelili. Oni viděli za Jidášem
a za zrádci všech dob věrné kněze, viděli mučedníky,
obětující radostně i životy pro. věčné pravdy. A vi
děli všecky ty od Otců církevních nebeskou moudro
stí naplněných, počínaje až po prosté, pracemi ubité
a nervově vyčerpané kněze v duchovní správě, kteří
se stejnou láskou a se stejným odhodláním brání

ravdy Církve jako to nejdražší, jako kapku Krve,
erá o největším z pátku vytekla na Golgotě.
To vše viděli — a viděli a vidí v papeži Petra —

a Petr slyšel z úst Božích ta veliká všem věkům pla
tící slova: Ty jsi skála a na té skále vzdělám Církev
svou, a brány pekelné ji nepřemohou!

Čím jsou oproti těmto sedmnácti kněžím-konverti
tům, oproti stům druhům jejich všichni odpadlíci,
všichni posměváčci a tupitelé? Ničím...

A v té chvíli, co tyto řádky píši, co vy je čtete —
v kolika dalších srdcích anglikánských kněží bojuje
Kristus a svět, kolik duší trpí, nevýslovně trpí v zápo
lení: Mám jíti za Římem, kam mne volá pravda, pře

svědčení,pravda, ta pravda, k níž každý musi dospě
ti, kdo opravdově a poctivě ji hledá a jehož oko není
zkaleno hříchy, nebo mám zůstati tím, čím jsem, na
tom místě, kam mne postavilo moje povolání, rodina,
tradice, kdeklidné budou zítřky,bez starostí 0 exis
tenci, bez posměchu těch, kteří nepochopí, jak veliký
heroismus v tom je, obětovati vše pro — právdu?

A Lskový je kurs katolicismu v té chladné, rozvážnénélii.
A u nás? Jak malá je víra naše oproti oněm za Ka

nálem La Manche. A jak mizivě malá je i ta naše
láska, ta láska, o níž tak jedinečně psal svatý Pavel,
vzor všech, kdož za Kristem chtějíjíti, v epištole mi
nulé neděle. A hlavně — té lásky potřebujeme my
všichni, kněží i laici, vzdělaní i prostí, abychom tou
láskou přepilovali těžká pouta, která nám, našemu
katolicismu stále brání v radostném vzletu. V tom,
aby se i v národě našem stal tím, čímje Angličanům
a celé veliké řadě jiných národů. Jen a jen na nás sa
motných záleží, kdy se tak stane a zda se vůbec tak
stane. K nespočítání je kolem nástěch, jejichž duše
hladoví nebo se sytí kalem ulic a stok, Kteří tápou
v temnotách. Kteří bloudí. Kteří malomyslní a zou
fají. Kteří žízní po spravedlnosti a pravdě. Kterým
v frudných dobách životních nikdo neříká, že je je
den Zdroj, z něhož prýští lék chorým duším i chorým
národům i celému v bolestech a nejistotách zmífa
nému světu —Kristus a Jeho Řím. A všichni ti jsou
našimi bratry...

Příklad anglických kněží konvertitů měl by zapá
liti každé srdce katolické u nás a pak bychom i my
vroucněji milovali a radostněji přinášeli oběti, aby
i u nás víc a více pronikalo vědomí, že jen v Kristu je
pravda, jen cesta za ním že chrání před blouděním a
jen v něm že je život!

D. Ludolf F. Czermin O. Praem.

Názor sv.Tomáše Akvinského na úrok z půjčky.
V dnešní době neprávem posílá se náboženství

jen do kostela. Jest sice pravda, že náboženský živof
katolický soustřeďuje se do kostela kol Nejsvětější
oběti, ve zpovědnici, ale z kostela mají vycházet křes
ťané, kteří by křesťanství v každodenním životě
uplatňovali všude a za všech okolností. Církev ne
může se spokojiti jen s výkladem evangelia po strán
ce dogmatické, ona zasahuje do života každého jedin
ce svým positivním učením morálním. Ona musí auto
ritativně zasahovat do společnosti, do veřejnéhoži
vota, expanse jest nutnýmjejím úkolem. Činí fak pa
pežové svými encyklikami. Tyto jasně učí, jak ten či
onen problém,nešťastně řešený společností bez ohle
du na právo přirozené a božské, jak má býti řešen
s ohledem na uvedené základní zásady.

Jednou velmi ožehavou věcí, která hluboko zasa
huje v hospodářský život společnosti, jest krise úvě
ru pro enormně vysoký úrok z půjček. Zde Církev
zasáhla, opírajíc se o doktrinu svatých Ofců, jmeno
vitě sv. Tomáše Akvinského. Je to z konce 18. století
encyklika papeže Benedikta XIV., začínající slovy

Mo pervenit, kde se zavrhuje jakýkoliv úrok z půjček,
Jest jisto, že bourat peněžní hospodářství bojem

proti úroku jest věc předem ztracená, jak vidíme
z bojů u nás 0 snížení úrokové míry. Zrušením úroku
musel by se změnit celý hospodářský život. Konečně
jsou zde peněžní ústavy katolíků, ze kterých mají uži
tek katolíci sami i podniky katolíků.

Účelem naší studie jest jen upozorniti katolickou
veřejnost, jak vážnou věcí svědomí jest bráti enor
mě vysoký úrok z půjčky, jak velikým hříchem jest
lakomství, krádež, — vždyť lakomství jest hned na
druhém místě v sedmeru hlavních hříchů —a krádež
zakazuje sedmé Boží přikázání dekalogu, který jest
základem přirozené morálky.

Církev katolická přejala učení Andělského dokto
ra za svou oficielní nauku, tedy oficielním učením
Církve stává se nauka Akvinátova, pokud se týká
morálních zásad vevěci úroku z půjčky.

Tak Andělský učitel v Summě theolosické II. části
II. dílu v otázce 57. pojednáváo právu. Ježto právo
na konkretní případ aplikovanéjest spravedlnost,
pojednává o této otázce následující. V dalších pak
otázkách pojednává sv. Tomáš o hříších proti spra
vedlnosti. Otázka 78. článek 1. až 4. má nadpis 0 hří
chu braní úroku, který jest páchán při půjčkách.

Sv. Tomáš praví, že úrok jest odměna za užívání.
Ježto výnos kapitálu peněžního uložením v peněž

ních podnicích ve středověku nebyl znám, složené
peníze byly neproduktivní, tu jest proti mysli teolo
sů, že by zapůjčený kapitál měl nésti úroky.

Sv. Tomáš praví, že užívání peněz spočívá ve spo
třebě těchto a proto nespravedlivé a nedovolené jest
přijímati něco za užívání peněz. To vysvětlujetím, že
půjčka jest vlastně dlouhodobý obchod, kde za da
né peníze do vlastnictví počase se tyto platí. Tedy
při platbě není možno žádati nějakou vyšší hodnotu,
než jaká byla dána. Jinak se prodává fo, co vlastně
neexistuje. Dále to osvětluje: Některé věci mají tu
vlastnost, že jejich užívání spočívá ve spotřebě, jako
víno, obilí jsou statky spotřebitelné, Při těchto vě
cech užívání od podstaty věcí není odlučitelné. Při
půjčce těchto statků převádí se vlastně vlastnictví
téchto věcí. Tedy kdyby někdo chtěl prodávati víno
a užívání jeho, tutéž věc by prodával dvakrát, pro
dával by to, co neexistuje, totiž užívání. Tím zřejmě
by hřešil proti spravedinosti. Chtěl by totéž množ
ství věcí zastupitelných a odměnu za užívání jich a
odměnu za užívání, úrok.

Jiné věci jsou, jejichž užívání nespočívá ve spofře
bě (to jsou věci opotřebitelné), Užívání domu spo



čívá v obývání. Při těchto věcech reálně exisfuje pro
dej věci a jejího užívání. Někdo může předati vlast
nictví domu a vymíniti sobě užívání na čas; nebo ně
komu se dovoluje užívání domu za podržení vlastnic
tví majitelem. Zdese může bráti odměna za užívání,
ježto se tak děje smlouvou nájemní. |

Dovolává se dále Aristotela, a praví, že peníze jsou
směnná hodnota k tomu účelu, aby byly spotřebová
ny. Ježto pak peněžní půjčka jest odevzdání penězve
vlastnictví a dále spotřeba, není fo nájem, proto ne
ní možno požadovat úroky, f. j. odměnu za užívání.
Proto člověk, jako má vrátiti nespravedlivě nabyté
jiné statky, jest zavázán vrátiti úrok přijatýz půjčky.

Spravedlnost pak uplatňuje se občanskými záko
ny. Jestliže pak zákony k vůli lidské nedokonalosti
beztrestně přecházejí některé hříchy v případech,
kde se jedná o veliký zisk a prospěch, tedy lidský zá
kon dovolil braní úroků, ne proto, žeby to bylo spra
vedlivé, nýbrž aby se nebránilo prospěchu mnohých.
(Kdo pak pokládá zákon lidský za dostatečnou nor
mu svého jednání, nemusí se nikterak znepokojovat
dle zásad Posvátného oficia vydaných Piem VIÍILa
Řehořem XVI.) Profo se praví v právu občanském
(římském) (Const. lib. II. tit. 4. De usufructu, 8 Con
sťituitur), že věci, které se užíváním spotřebují, ani
z důvodů přirozených ani občanských nemohou nés
fi užitek z užívání; proto senát neuzákonil výnos
z těchto věcí (neboť nemohl tak učiniti), ale na mís
tě výnosu (ususfructus) usfanovil z užívání úroky.
Aristoteles z přirozeného rozumu praví (Polit. lib. 1.
cap. 7.), že nabývání peněz úrokem staví se otevřeně
proti zákonům přirozeným.

Tím ovšem, že by půjčka nenesla úrok, těžko by se
sháněl úvěr. Tuto námitku sv. Tomáš tuší a praví, že
člověk není nucen dávati půjčku. Dáti půjčku patří
jen mezi rody. Ale při půjčce otázka zisku patří pod

přikázání, Láska křesťanská neklade naděje v člo
věka, ale v Boha. — ©

Jestliže sv. Tomáš vystupuje ostře proti stěžování
úvěru úrokováním, co by asi řekl o provisích z opa

avéní úrokovaného úvěru, které tolik bují v našíobě!
Na místo úroků jest sfťejněnedovoleno přijmouti

něco, co by se dalo penězi zhodnotiti. Neboť jest to
týž monetární úrok. Stejně fak nelze přijmout těles
ný výkon, službu, neboť to vše jde zhodnotit penězi

Jestliže sv. Tomáš vystupuje ostře proti ztěžování
kovi ve formě, již ize subsumovati pod společenskou
smlouvu, tento zisk jest spravedlivý, ježto především

společník podržuje vlastnictví svých peněz a pak zderiskuje.
Platnost úroků má zde i užívání věci opotřebitel

né, které lze zhodnotit penězi. Užívání takové jest
nutno považovati za restituci kreditu.

Jestliže někdo užitím půjčených věcí spotřebitel
ných rozmnožil své statky jakýmkoliv způsobem,
není povinen z fohofo výnosu cokoliv dávati, stejně
tak nemůže býti požadována část tohofo zisku, ježto

pení fo výnos reální této věci, ale ovoce lidského přiinění.
Jen tehdy, když půjčující utrpěl škodu, které by

se předešlo, jestliže by věřitel měl po ruce půjče

pousumu, tehdy vypůjčitel jest povinen nahraditiškodu.
Zisk z věcí opotřebitelných, jestliže byly půjčeny,

má býti vydán zároveň s vypůjčenou věcí.
Zdají-li se nám dnes tyto eminentně křesťanské

zásady paradoxní propravý opak stávajícíchza ny“
nějšího hospodářského a právního stavu, zamyslíme“
li se nad fím, vidíme, jak staré jsou nyní navrhované
léky proti hospodářské krisi a vyšly z lůna Církve ka“tolickéodjejíchnejlepšíchsynů.| KarelHoralik,

Vývojčeskérady katolíků předválkou a úsilí o orga
nisaci všeobecných katolických sjezdů.

Příští rok bude se konafi sjezd všech katolíků v Českosloven
sku bez rozdílu národností pod protektorátem episkopátu. Pro
gram dosud nebyl stanoven, a fo, oo bylo otišťěno v novinách,
je vlastně iniciativní soukromý návrh Ssvelmi vážnými nedopa
fřeními, jako je stavění Katolické akoe vedle politických stran.
a rozdělování československého národa na dvě sekce. Máme málo
zkušeností s pořádáním národně nejednotných kongresů a pro
fo přijde vhod Vzpomínkanahistorii vývoje katolické spoluprá
ce v českých zemích před válkou v práci pro společnou radu
katolíků obou národností, české a německé. Loňského roku napsal
© fom své osobní vzpomínky univ. prof. prelát dr. Hilýenteiner
v revui „Zeitenwáchter“. Je to muž na výsost povolanyý,aby se
v úomto ohledu ujal péra, protože stál v čele katolického němec
kého života nepolitického před válkou několik let a účastnil se
všech významných akcí.

Aždo roku 1906 vyvíjelo se v Čechách katolické nepolitické
hnutí obou národů zcela samostatně bez vzájemného kontaktu.
Vyplývalo to z tehdejší orientace politické našich Němců, kteří
byli až na výjimky centralisty a ústavověrnými, jimž rakousko
uherský dualism vyhovoval a kteří se bránili ze všech sil, aby se
Čechům nepodařilo uplatniti české státní právo. Výjimkou v této
isolaci v růstu organisací obou národů před r. 19)6 bylo každo
roční shromáždění bratrstva sv. Michaela archanděla, kde se re.
ferovalo německy a česky a r. 1905 ve dnech 14.—15.srpna uspo
řádaný mariánský kongres měl sekci českou a německou a ve
společném shromáždění mluvili pak řečníci obou národů.

Myšlenka překlenouti národnostní propast, zaviněnou polí
ťickou orientací Němců v našich zemích, vyšla od německé kon
servativní šlechty. Byl to v prvé řadě dědičný princ Ferdinand
Zdenko z Lobkowicz, majitel panství bílinsko-roudnického. Ač
koliv byl konservativec a federalista, dovedl svým jemným fó
nem, kterého se nevzdával, ani když s naprostou, až tvrdou roz
hodností hájil zásadní linii své politiky, získávati si uznání a také
přátelství v kruzích katolických německých spolků tehdy cen
fralisticky zcela orientovaných. Bílinský pán bylve Vídni ne
únavným kazatelem nutnosti ufvořiti katolickou říšskou organi
saci všech katolíků z celého bývalého mocnářství. Nešetřil osob
ní námahy ani peněz, protože chtěl vybudovati silnou hráz profi
liberalistické záplavě. Našel horlivé spolupracovníky, ale brzy
bylo třeba konkretně se zabývati ofázkou spolupráce národů
německých. Ve Vídni byly totiž již centrální orsanisace Kato
lického školského spolku, Piova spolku, Katol. lidového svazu,

Leonovy společnosti, ale to byly německé spolky a nemohly na«
lézti proto u ostatních národů říše obliby a postavení, aby za«
chytily kafolické hnutí. Dři tom měli ostatní národové již své vy=
spělé organisace, které se o nějakou representaci ve Vídni nebo
© společnou oenfrálu s Němci nestaraly. Jen mezi slovanskými
katolickými organisacemi udržováno přátelství osobními styky
vůdců. Byla to spíše taková „entenfe oordiale“, která nepotře
bovala pojítek, jako jsou stanovy a řády, a spokojila se slovan“«
ským pokrevenstvím.

Po přípravách došlo při katolickém rakouském kongresu ve
dnech 18. až 21. listopadu 1905k uskutečnění rámcové organisace
všech katolíků v čele s prinoem Lobkowiczem. Vznikající útvar
dostal označení „Nichtpolifische Organisation der Katholiken
in Osterreich“. Vyplnění tohoto rámce měly obstarati zemské
organisace. V Čechách konala se v dubnu 1906společná konfe.
rence delegátů katolických organisací českých a německých.Sjez=
dovalo se 9. dubna v budově nynějšího senátu, utvořeny byly
národní sekce a Češi i Němci pokračovali pak v poradách samo“
statně. Všichni biskupové v Čechách vyslali k poradámsvé zá
stupce, stejně všechny katolické organisaoce,u Čechůbyli fo však
více měně jen důvěrníci organisací, protože nebylo dosud v čes
kém katolickém táboře provedeno větší soustředění. Česká sekce
se usfavila za předsednictví předsedy zemského výboru hr.
Schónborna, německé předsedal opat Pammer z Vyššího Brodu.
Předsedou společným oběma sekcím zvolen princ Zdenko Lobko
wicz z Bíliny.

Sekce německá nesla s počátku označení „Deutsche Sektion
der Katholiken Organisation in Boóhmen“,později přejmenovaná
na „Deutscher Katholikenrat fůr Bóhmen“, protože česká sekce
změnila své označení ještě dříve a nesla jméno: „Zemská rada ka
toliků v království Českém“ V čele jejím stáli hr. Schonborn,
kanov. Vaněček z Vyšehradu, univ. prof. dr. Kordač a taj. Mou
rek, |

Obě rady katolíků obesílaly pak zemské komité, jehož před
sedou byl princ Lobkowicz. Sfanovy jejich byly schváleny „Cen.
trálním komitétem rakouských katolíků ve Vídni“ (tak zněla nyní
„nepoliftická organisace...“), který změnil r. 1911 své jméno na
„Katolickou unii v Rakousku“. Měla míti čas od času konference.
delegátů zemských organisací. Prof. dr. Hilgenreiner ve své studii
podotýká: „Pamatuji se na tři. Byly obeslány delegáty věťšiny
diecésí, jednalo se bez odporu v jazyce německém, ale často
velmi živě. Zvláště moravští Čechové pod vedením Msgra Šrámka
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z Brna bděli úzkostlivě nad úplnou samostatnosti jednotlivých
máťodů a ztěžovali všechny společně podniky, zvláště společné
rakouské katolické sjezdy, z nichž. poslední byl 15. až 20. listopa=
du 1907.V budoucnu bylymožnéjen ně mecké katolické sjezdy
v Rakousku, jáko v Linci r. 1913“ Taktika moravských katolíků
byla správná, protože všeobecné kongresy měly vždy na véěnek
i uvnitř ráz čistě německý a proto se na nich čeští katolíci mu
sili cítiti jako přílepek. Aby sé domohli rovnoprávnosti, nebylo
za tehdejší německé orientace a mentality naděje.

Dík štědrosti zemského předsedy společného komitétu obou
sekci prince Lobkowicze mohly si obě sekce zaříditi v Praze své
sekretariáty. V r. 1912a 1913měly se konati v Čechách katolické
sjezdy českoněmecké, ale nekonaly se pro vídeňský eucharistic=
ký kongres a pro linecký německý katolický kongres. Zajímavou
věc uvádí dr. Hilýenreiner z knihy protokolů německé rady ka
toliků, že totiž se její zástupci v „Katolické unii“, ve vídeňské
celoříšské oentrále postavili konoem května 1912 proti ustano
vení ve stanovách, že všeobecný kongres katolíků v Rakousku
znohl by se také konati v podob) současně konaných národních
sjezdů katoliků na různých mistech. Toto ustanovení bylo však
přes to přijato.

O tomto zasedání „Katolické Unie“ referuje dr. Hilýenreiner
dále poněkud obšírněji. Tohoto zasedání ve dnech 29. až 30. květ.
na 1912 zůčastnili se za českou Radu katolíků univ. prof. dr.
Kordač, hr. Schónborn, kanov. Vaněček, taj. Mourek, v zastoupe.
ní diecése královéhradecké dr. Konečný, z Moravy z české sekce
arcidiecése olomoucké šéfredaktor P. Světlík, brněnské prof. dr.
Kupka (nyní biskup), za Všeodborové sdružení křesť. dělnictva
zemský poslanec a prof. Jan Šrámek, ze Slovinců říšský poslanec
dr. Korošec a dr. rek. Vedle těchto delegátů zůčastnilo se jed
mání i více českých katolických osobností, jak uvedeme níže.

Při pozdravném večeru, jemuž předsedal princ Lobkowicz,pro
mluvil prof. Šrámek. Podle vydané zprávy setkala se s pochvalou
zvláště tato slova: „Doposud se nepodařilo nalézti organisační
formu, která by byla schopna státi se orýanisační formou všech
národů Rakouska. Nesmíme hledati naši organisační formu u ji
nak učleněných národů nebo států, musíme nalézti takovou, kťe=
rá ja nutná pro Polyglotta Austria, abychom mohli opravdu bráti
účast na velkých katolických akcích, abychom jednou dosáhli
konečně života schopného útvaru všech katolických organisací
v Rakousku. Jsme pevně přesvědčeni, že se tak jen proto dosud
mestalo, poněvadž se postupovalo příliš centralisticky a ne fede=
ralisticky a autonomisticky, protože se organisační forma hledala
v katolickém Německu.“ Zde je vidět vykrystalisovaný Šrámek.

Při ustavujícím, hlavním shromáždění bylo zvoleno ústřední
komitě s více jak 60 členy a I5členná exekutiva: Druhým místo.
předsedou byl zvolen olomoucký advokát dr. Mořic Hruban a 16
členů ze země koruny Svatováclavské bylo 10 Čechů: J. M. Kadl
čák z Frýdlantu, prof. Kordač z Prahy, prof. Kupka z Brna, taj.
Mourek z Prahy, kanovník dr. Reyl z Králové Hradce, šéfre
daktor P. Světlík z Olomouce, hr. Schonborn z Prahy, prof. Šrá
mek z Brna, kan. Vlaněčekz Prahy a opat M. Zavoral ze Strahova.
Po hlavním německém referátě zem. hejtmana z Vorarlberka
Rhomberga promluvil česky a německy prof. dr. Kupka, německy
Polák prof. Wicherkiewicz z Krakova a Slovinec dr. Krek z Lub.
laně a latinsky Ital, dómský probošt a říšský poslanec, dr. Fai
dutti z Parenzo (Istrie). Byl to projev pěti representantů národů
z Předlitavska. Z vývodů řečníků zaslouží si zvláště zmínky
projev dra Kupky a dra Kreka.

Prof. dr. Kupka prohlásil m. j.: „I když jsou všeobecné kato
lické kongresy ideálem, myslím, že přesto musím projeviti sou
hlas se zněním devátého článku stanov Katolické Unie, že mohou
se všeobecné katolické kongresy konati také tím způsobem, že
všechny národy, každý o sobě místně oddělen, mohou v téže době
O témže programu se raditi a jej provésti. Jednota místa se má
jen tehdy stanoviti, je-li žádána jednomyslně delegáty všech ná
rodů. Neboť je skutečností, a já se odvolávám na výroky k tomu
se vztahující zemského hejtmana A. Rhomberga při VI. všeobec

„ném katolickém kongrese rakouském ve Vídni, když pravil, že

„v době přítomné jsou-jeďnoťlivé národy našeho císařství národ
ními a politickými protiklady tak odděleny a bylo by osudným
a těžkými následky provázeným omylem, toto si nepřiznati“.
Je to zvláště idea národnostní, která národy od sebe oddaluje. Je
skutečnosti, a bylo tomu tak vždy, že rozkladnéživly zmocnily
se vždy velkých idei, že tyto živly přeháněním a špatným užitím
idei vybičovaly vášně mas k egoistickým cílům a strhly tak ve
dení mas na sebe. Jen znenáhla dosáhli rozumnívlastenci v lidu
převahy a umožnili, aby myšlenka rozvinula v sobě skrytě dobro.
Nyní stojíme uprostřed divokého zápasu, jehož rozhořčení a de
vastace nemá v dějinách příkladu. V tomto okamžiku nezbývá
katolickým vlastencům než ukázati lidu, že katolík může a musí
býti současně dobrým vlastencem,ale že také při tom musí býti
spravedlivý vůči jiným národům. Musíme nyní, nechoeme-li zíra
titi důvěru lidu, zamítnouti jakékoli zdání internacionalismu ...
Tak doufáme, že katolíci různých národů Rakouska, nejdříve
sousedící národy, dojdou k náhledu, a doufáme, že to bude v do
hledné době, že budeme moci konati všeobecný katolický sjezd
rakouský v té podobě, že by se sešli delegáti všech národů na
těmže místě.“

Podobným způsobem se vyjádřil i dr. Krek z Lublaně, který
prohlásil, že se Rakousko teprve rodí, že jsou stále ve varu otáz.
ky: centralism, dualism, trialism nebo federalism. Nelze tedy cen
tralisovati katolické hnutí, pokud jsou boje o ústavu, při nichž
zastávají katolíci různých márodů v Rakousku různé hledisko.

V generální debatě dožadoval se dr. Hilgenreiner, aby ze sfa
nov byla možnost současně konaných národních kongresů jako
součásti všeobecného kongresu na různých místech vynechána,
ale po rozpravě upustil od tohoto návrhu. V debatě promluvil
z českých zástupců ještě dr. Žůrek z Nové Říše, který měl odliš.
ný názor: rozdělení všeobecného kongresu katolíků podle národ
ností, ale současně na témže místě. Zůstalo však při řešení, které
bylo nejlépe vhodné. Na konec přijata resoluce, Vníž se praví:

„U příležitosti prvního zasedání delegátů Katolické Unie dne
30. května 1912 ve staré radnici ve Vídni shromáždění kotolíci
všech národností v Rakousku prohlašují ťímto jménem jimi za
stoupených diecésí a organisací, že jsou rozhodnuti vytvořiti jed
notný svazek katolického života v Rakousku v Unii, v těchto
dnech v život vstoupivší, který by umožnil, ve věrném přimknutí
k biskupům, chrániti zájmy naší víry v jakémkoliv povolání, ži
votním postavení a jakémkoliv zastoupení katolických zásad v ži.
votě veřejném i soukromém k blahu svaté katolické Církve a bla
hu společné vlasti Rakouska. Pověřili nyní ze svého sťředu zvo
lené ústřední komité ve smyslu v punktacích (tak sluly stanovy)
obsaženého programu, aby přistoupilo bez otálení k práci, usku
tečnilo společný postup a pokojnou spolupráci, hledělo vstříc
všem událostem doby s bdělým okem a diopomohlo katolickým
zásadám k vítězství v mocné, všechny katolíky jednotící orga
nisaci.“

Prelát dr. Hilsenreiner k této části své studie o vývoji rad ka
tolíků v Čechách podotýká: „Tenkrát rozcházeli jsme se S ra
dostným přesvědčením, že jsme položili základní kámen k jed
notnému katolickému Rakousku. Vývoj však šel jinak. Kdo však
mohl tehdy předvídati rok 1914až 18? Z Katolické Unie nezůstalo
nic než úhledný pamětní spis „„Uniocatholica Austriae, gene
rální zpráva o jednání 1. konferenoe delesátů Katolické Unie pro
Rakousko“. Ale tofio jednání má ještě dnes pro nás mnohé na
učení, chceme-li v jazykově smíšených státech ve znamení Kato
lické akce uspořádati společné, tedy vícejazyčné katolické sjez
dy.“

Pisatel nerozvádí tuto myšlenku dále, ale je známo, že v ně
meckém táboře katolickém jeví se v určitých kruzích snaha
v rámci katolického sjezdu v r. 1935uspořádati samostatný sjezd
německých katolíků, který by odpovídal představě citovaného
odstavce stanov někdejší Unie Katolické. Je tedy nutné, aby se
příprava ke sjezdu brala cestou vzájemného pochopení a úplné
ho dorozumění. Bude k tomu zapotřebí lidí, kteří mají důvěru
jak ve vlastním táboře, tak u katolíků jiné národnosti, opírají seOautorituepiskopátuavidípředseboujasnýcíl.| J.Řezníček.

Ceskoslovenský rozhlas po stránce národní
a hospodářské.

Dnešní doba víc než kdy předtím nutí každého,
aby byl reálnější, počítal, kalkuloval a hleděl odhad
nouti hospodářský úspěch svého podnikání. Na
správném odhadu výsledku hospodaření závisí pak
úspěch a budoucnost každého podnikání. A je oprav
du dnes velmi svízelné kalkulovati tak, aby výsledek
dopadl vždy příznivě,neboť sebe důkladnější a opa
trnou kalkulaci často zhatí okolnosti, které nebylo
naprosto možno předvídati. Jediná naše obchodní
společnost, dokonce s ručením omezeným, má však
výsledek svého hospodaření spočten ještě dříve, než
započála svůj obchodní rok. Je to Radiojournal, čsl.

zpravodajství radiotelefonické, společnost s r. ©.,rana.,
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Abychom vás ušetřili dalších úvah, dokládáme
hned svoje tvrzení, uchylujíce se k číslicím, jež ovšem
nejsou žádným tajemstvím, neboť každý si je může
snadno ověřiti. Náš rozhlas má dnes přes 570.000pla
tících posluchačů (k 1. lednu 19534přesně 569.455),
kteří měsíčněpo desetikorunách odevzdají poštovní
správě částku 5,700.000.—Kč. Z toho si pošťa po
nechá podle posledního návrhu úsporné parlamentní
komise 65 proc. na sťavbuvysílacích stanic a budov,
jich udržování a provoz, za vybírání poplatků a pod.
a 35 proc. odevzdá Radiojournalu, aby z toho obsta
ral programy všech našich vysílacích sťanic.

Těch 35 procent, které dostává Radiojournal, re
presenfuje pro -rok 1934nejméně částku 23,940.000Kč,



tedyasi 2 miliony Kč měsíčně.A tu nastává Radio
journalu úkol, aby tuto částku rozumně utratil.

Bylo by opravdu zajímavé věděti, kolik z těchto
peněz pohltí administrativní, f. j. osobní a věcná re
žie Radiojournalu, a kolik se vyplatí účinkujícím
umělcům,autorům, hudebníkům, hercům, literátům a
přednášejícím. To se však asi veřeéjnostnikdy nedo
zví, neboť dosud neslyšela nic ani o celkových vý
sledcích hospodaření Radiojournalu za minulá lé
ta, přes to, že již slavil desetiletí své existence. í

Mnohý z čtenářů se nás snad bude v duchu tázati,
proč píšeme o samozřejmých věcech. Máme však pří
činu. Chceme na těch několika číslicích ukázati, jak
veliké prostředky finanční jsou svěřenynašemu roz
hlasu, aby mohl zdárně plniti poslání, jež je mu svěřenonapolikulturnímihospodářském.O tom,jak
toto své poslání plní, nehodláme se dnes šířeji roze
pisovati a konstatujeme jen, že s ním mnohdy spoko
jeni nejsme ani po stránce náboženské, ani kulturní,
ani vzdělávací a pod. Ale konstatování nespokojeno
sti nestačí. Je třeba, abychom mu věnovali zvýšenou
a nestrannou pozornost, neboť největší chybou do
sud bylo, že význam rozhlasu byl mnohačiniteli pod
ceňován, zatím co jiné složky kulturní a také politic
ké vystihly jeho ohromný význam a zařídily se podle
toho. Proto tak často slyšíme na př. hlásání marxis
tických teorií, které lidstvo zklamaly naprosto, před
staviteli naší levice jsme obšťastňováni vyprchalými
hesly husitismu a z naší národní tradice —pokud se
o ní mluví — vymýceno vše kladné, co tu zanechala
církev katolická. Zaviňujeme to však v prvé řadě i
sami svým nezájmem, neboť dosavadní podceňování
významu rozhlasu nemůže nésti jiné ovoce.

Dnes pak po zavedení dvojího pražského progra

mu pomocí vysílacísťanice strašnickéstojí.v popředí
zájmu i oftázkanárodního charakteru našich vysíla
cích stanic. Ani jedna naše stanice není, a již dávno
nebyla, výhradně československou, a od 15.ledna 1934
byla zavedena skoro dvojjazyčnost. Víme z tisku, že
ministr pošt dr. Franke, odpovídaje v parlamentě na
požadavky našich Němců, slíbil rozšíření německých
relací, ale že se to stane v tak hojné míře, jsmejistě
nečekali a nedoufali v to snad ani naši Němci. Kdo
jen poněkud uvědoměleji sledoval dříve činnost roz“
hlasu, musel se často styděti za národní vlažnost,
s jakou jsme se tu shledali, a to jedině proto, aby se
vyhovělo inftencím kosmopolitických a mezinárod
ních snah určitých kruhů. Rozšíření německých a ma
"Karských relací tím více budí pak obavy ©národní
ráz našeho rozhlasua je také příčinoučetných stížno
stí národně cítících československých posluchačů.

Dvojí program z Prahy, zavedený pronové relacemenšin,mávšakidůsledkyfinanční.Z časopisůjsme
se dozvěděli, že v důsledku rozšíření programů bu
de také zvýšena kvota Radiojournalu na rozhlaso
vých poplatcích, a to z dnešních 35 procent na 40
procent se zpětnou platností od 1. ledna 1934.Má
tedy v tomto roce Radiojournal za úkol utratiti ne
24 miliony, jak jsme vypočetli nahoře, ale 27,360.000
Kč. To je tedy důsledek všech úsporných snah ve
státní pokladně. Vše to opravdu nutí k přemýšlení.

Prožíváme těžké doby a hledíme s obavami vstříc
budoucnosti. Je proto třeba, aby i činnosti i další
mu rozvoji našeho rozhlasu byla věnována taková po
zornost, jaké si svýmposláním zaslouží. A vzbuditř
tento zájem v kruzích katolických je úkolem našeho
dnešního článečku.

Ing. C,

Myšlenková a pracovní orientace vsoučasných
otázkách.

Je faktem, že přítomnost je dobou, kdy se rodí
budoucnost, značně různá a nová, Není frází slovo
„krise“, přelom a pod. Jsme vskutku na rozhraní
dvou odlišujících se od sebe nejen tváří, nýbrž i ji
ným duchem a jiným srdcem, jinými myšlenkovými
názory a jinými city sympatie anebo anftinpatie.

Trpíme krisí sociální a hospodářskou; jsou to sice
jevy hmotné,ale tkví hlouběji, v krisi duševní. Odha
dy a propočty odborných věd stejně jako vymoženo
sti techniky selhávají —skutečnost je jiná,než sja
kou se počítalo.

Krise vysloveně ideové zachvacují politiku, kultu
ru, etiku inviduální i společenskou, myšlenku auto
rity státní, ideu národaa lidu. Razí se nová hesla, na
stupují se nové cesty.

V otázkách, nejistotách a zmatcích je nutný pevný
bod. Myšlenka hýbá světem k jeho spáse i k jeho
zkáze. Je nutno mysliti, ale také jednati. Proto se
ptáme: Jaká musí býti myšlenková a pracovní orien
tace nás katolíků v kritické přítomnosti?

L Myšlenkovou otientací zůstane jednak philoso
phia perennis, zdravé, rozumné myšlení přirozené,
jednak Kristus, jenž je Cesta, Pravda a Život v řádu
nadpřirozeném.

Všechny dnešní otázky je možno a nufno měřiti
těmito měřítky, lze je redukovati na první otázky,
na jejichž zásadním řešení záleží rozřešení všech pro

plémů, buďsi politických či sociálních. Jsou to ofázky:
1. Jaký jest účel života? Je nějaký vyšší cíl než

tento život zde sám? To jest: Je Bůh, je nadpřiroze
no? A tento Bůh stojí nad lidstvemči je to pouhá
myšlenka lidského nitra?

2. Kdo je pramenemmravní závaznosti a právní
ho řádu: Bůh či člověk?

3. Třetíotázka obrací se od poměru Bůh —člověk

k poměru vzájemnému mezi lidmi a táže se, jaký je
poměr autority a svobody, jednotlivce a společnosti?
Kde jsou meze práv individua, kde kolektiva?

Věřícímu je jasno, že netřeba hledati jiné odpo
vědi k těmto základním problémům kromě té, kte
rou dává věková a zdravá moudrost lidstva a zjeve
ná pravda Kristova.

Řešení tématu: Bůh a člověk, člověk a lidé — je
dáno spravedlnosti křesťanskou, vycházející ze zá
kona: „Dávejte, co je Božího, Bohu, a co je právní
společnosti, dávejte této—“ a láskou křesťanskou,
jež formuluje svůj zákon: „Miluj Bohanade všecko,
bližního pro Boha jako sebe samého.“

II. Nemusíme-li ani tváří ve tvář nejostřejší krisi
měniti svou katolickou orientaci myšlenkovou, mu“
síme méniti orientaci praktickou, pracovní, t. j. me“
fodu práce obracející se k širším kruhům. Při tom:

A) V něčemnám může býti doba směrodatná.
B) V něčem musíme doplňovati její nedostaťky,

opravovati její vady.
Ad A) Co dobrého má doba do sebe, co tedy mu

síme rozvinouti a aplikovati, toť toto:
1. Dnešek domáhá se velmi rozhodně jednoty

vnější i vnitřní — jednotného smýšlení a jednotné
ho činu, by množství slilo se v jedinou celistvou ko
vově pevnou hmotu, produševněnou jednou společ
nou fendencí. Vývoj ubírá se od partikularismu
k universalismu: od. drobných skupin k celistvému
táboru, od myšlenkových variací k jediné víře a je
dinému.. vyznání (řečeno io názorech mimonábo
ženských), provedenému do všech důsledků.

Nám katolíkům nemělo. by býti třeba kázati uni
versálnost, absolutní důslednost, plnou jednotnost,
U nás musí býti tyto věci důsledkem jednoho Boha,
jedné víry, jedné Církve. Padnou skutečně mezi ná
mi partikulární zájmy a snahy více méně malicher
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né, úzké, zeslabené? Zvítězí kompakfní jednota?
Oborů, kde by se tak mělo státi, mámevíce než dosti
—zle frpíme roztříšťěností —viz na př. různé kato
lické proudy duchovní, odborné, politické, tříšť or
ganisační, tiskovou a podnikavou atd.

2. Po období přeplněném nekonečnými proudy
slov beze skutků nadchází éra čínu, rázně nedisku
tující aktivity. Nestačí prosřamy — volá se po či
nech. Kdyby fo byly drobné, skryté činy, na př. drob
ná uvědomovací, zpevňující a přesvědčující práce
v pracovních kroužcích, již to by znamenalo mnoho.
Spolky nemohou se spokojiti manifestacemi a schů
zemi; těžiště posunuje se do skufečného života, do
práce směřující ku prakfickému naplnění zásad a
feorií. Práce má býti co nejširšího rozsahu, co něj
hlubší a nejopravdovější svóu infensitou, co nejvyšší
svými cíli a požadavky.

Křesťanství vždy bylo více životem než naukou;
bylo pomocí, zlepšením, reformou a pokrokem
—nikoliv knižní teorií. Dnes zvláště budiž ten

fo rys Zzdůrazněn: „Po ovoci, po skufcích poznáfeje...
3. Přežil se liberalismus, který se mazlil i se zlo

činci a zákonem chránil svobodu zkázonosných teo
rií. Dnes je doba železné kázně, díkfatury jediného
platného směru. Vůdcovství ideje a autority, vůd
covství osobnosti, která representuje ideu, nestrpí
soupeřství, nedělí se s nikým druhým o duchovní ani
hmotnou moc.

Cosi sympatického je na této kázní a vůdčí síle:
při neomezené svobodě rozpadá se společnost. Vše
záleží na tom, bude-li moc, která se zmocní vlády
nad dušemi a tělylidskými, mocípravdy a práva, te

o z n.

dy mocí rozumnou a mravní, nikoli šílenstvím ani terorem.
Katolický princip je princip autority, avšak auto

rity odpovědné Bohu i lidem, nikoli naprosto nezá
vislé ani té, která je diktována pouze prospěchem
a užitečnosti dočasnou a relativní. |

V tom se časové proudy shodují s katolictvímy
jsou však také propastné rozpory, nesmiřitelné pto“
tivy. Tu musí Čírkev opravovati, v čem lidská moc
a společnost chybují v feorii i v praksi,

Ad B) Co dává Čítkevheslům naší dobv?
Zdravou protiváhu moci duchovní profi fysické

mu násilí; diskrefní vymezení pojmů, práv, činnosti,
Proti slepému radikalismu, horečce a fanatismu hnu
tí sjednocujícího staví opatrnost, krifičnost, rozvahu,
klid, šetrnost k cizím oblastem. — Profi vnějšímu
násilnému zftotožňovánía usměrňování — právo svo
bodyvšem formám dobra. — Profi násilnému scelo
vání a brutální, fyranské moci sfaví Čírkev vnitřní,
organický rozvoj Života: jestliže Bůh sám šefří svo
body lidské a jestliže milost Boží nečiní přirozenosti,
nýbrž ji organicky, vnitřně zušlechťuje — pofom ne
smí žádná idea a žádná instance hnáti věci do krajno
sfi ani překročovati určité meze.

Ukazuje se, že i v novém řádu bude třeba lepších
worem, správných ideí a lepších, ideálních lidi.

Výchova katolické Církve směřuje ku vypěsťování
opravdových, pravdivých, celých charakterů, jakých
nelze jinak docíliti; ale za tmel a sjednocující sílu
společnosti dává nikoli vnější, hrubou sílu, nýbrž
vnitřní, živou a dokonalou křesťanskou spravedlnost
a lásku, čímži v dnešní krisi koná Církev služby ne
smírné. P. Karel Reba

kW m k vy
Pastorace u mužů.

V jedné audienci J. Sv. Pius XI. užil k duchovním
vůdcům Katolické akce slov, Jděte k mužům! Byla
proslovena k Italům, ale měla by daleko větší plat
mosťpro nás. „Jděte k mužům“ znamená totiž poně
kud změněnýnástup. Čéměř všude začínají duchovní
a i jiní pracovníci apoštoláf u žen.Je to snazší,a pak
se při tom chce zdůvazniti poslání ženy v rodině.
Když se v určítých katolických nebo náboženských
organisacích podaří shromážditi a působiti na ženy,
poslouží se tím, fak se aspoň soudí, apoštolátu. Ča
kové nazívání i praksi vidime téměř všude a slova
Pia XI., tikdyž jich nezavrhují, zdůrazňují přece ně
co jiného.

Je jisto, že apoštolát mezi muži je pomalejší a těž
ší než mezi ženami. Hlavně v katolických organisa
cích jsou patrny následky tohoto zjevu:;většina žen,
menšina mužů. Ale právě proto jest i činnost otga
nisací zmenšena. Naši nepřátelé, třeba sociální de
snokraté a komunisté, nezapomínají na ženy, ale celá
organisace stojí na mužích. DĎrotoje tak jistá, pevná
a i agilní. Muž dává směr. Muž se stará o todinu, a
ve většině případech u dospívajících dětí proniká
idaleko mocněji vliv muže na děti, i když se 8 nimi
málo stýká a matka je s nimi ustavičně. Je to skvěle
widěti na obrácení různých lidí, takového Josefa Loft
teho, G. Papiniho, Ch. Pěguyvhoaj. a j. Otec nevě
řící, matka věřící,hluboce zbožná, a dítě žije bez Bo
ha, vlivem otce.

Ale jde zde ještě o něco jiného; My dáváme před
mostprostřednictví před přímým vlivem. Chceme do
sáhnouti prostředí pomocí žen, ačkoli je lepší pří
no je přetvářet. V tom je smysl Katolické akce iza
kládání svazůkatolické mládeže v továrnách, dílnách
a pod. Jde o přetvoření prostředí jeho vlastní po
wocí a ne prostřednictvím osob, jež nejsou s ním
p příměm styku. Vývoj událostí určují mužové; když
budou oddáni myšlence Kristově —a napřed jí musí
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býti ziskáni a pro ni vychováni — vozšíří se vychle
její blahodárný vliv.

Slova papeže Pia XI. by měla býti kategovickým
příkazem všem pracovníkům v katolickém táboře.
Před několika lety — několikráte jsem zde již fa
slova uvedli—řekl Pius XI.: Největším pohotvšením
Církve v tomto století jest, že ztratila dělnictvo. Jdě
te k mužům, volá nyní Pius XI. Mnoho žen dělníků
věří,ale nepodaří se jim — příčin toho je tolik —ani
obrátiti muže, ani přivésti RkBohu děti. Čěžší sice,
ale jistější by bylo zachytiti ty muže, oni by sí již do“
vedli volit pro život a zároveň by dovedli přeéměňo“
vati prostředí, v němžžiji, pracují a pohybují se. Ka
tolická mládež, zovganisovaná vpSKM, začíná již chá
pati tuto důležitost, a dá Bůh,žei v této akcí povede,
jako vedla v jiných. Nejde jen o tábor dělnictva, jde
i o vrstvy zemědělské. Ve Francií a v Belgii po způ
sobu katolických jínochů dělnických, t. zv. jociístů,
vytvářejí se v poslední době i spolky katolických
mladých zemědělců, t. zv. jacistt — zemědělská ka
tolická mládež. Je to v duchu doby a pro její dobro.
Chceme-li jí pomoci, a nikdo nebude pochybovati
o tom, že pomoci potřebuje, musíme volit prostředky
nejvhodnější. A jistě apoštolát mezí muží k nim ná
leží. Opakuji ještě jednou: Je to těžší, vyžaduje to
více námahy, ale ovoce bude krásnější. A my si mu
síme býti vždycky vědomi, že připravujeme budouc
nosf.

Čo bylo na počátku ?
Racionalisace nezachvátila jen průmysl. Vítězně

postupuje i v zemědělství. A tam (jako ostatně všude
jinde) má dvojí tvář. Jednu, která je logickým dů
sledkem lidského snažení a pokroku, druhou, která
je výsledkem protináboženské filosofie. Řacionalisa
ce nejsou jen traktory, umělá hnojiva a sila —tacio
nalisace je také názor na půdu a na zemědělskou
práci.



Nedávno přinesl agrární deník zprávu $ pyšnýmnadpisem: Na počátku byl pluh. Církev říká: Napo
čátku bylo Slovo. Logos. Duch. Duch Boží, kterýse
vznášel nad vodamia z jehož plnostia síly bylovše
stvořeno. Církev nadřaďuje všemu lidskému konání
Ducha, agrátní strana ve jménu moderního zeměděl
ství chce učiniti bohem půdu, pluh, zbožšťuje první
kamenné vádlo primitivního člověka a povyšuje to
hoto člověkanavládce země.

Nikdy a nikde nebylo náboženstvítak spjato s pra
cí člověka jako na venkově. Staletá zbožná tvadice
víry a náboženství vykouzlila ve venkovském sel
skémprostředí zvyky a obyčeje,které nelze zařaditi
jen k zajímavému folkloru, které vyplývají zvovna
z podstaty venkovského člověka.

Máme právo dovolávati se v té věci paměti sta
tých sedláků i paměti našich mladých let. Nebylo
jednoho úkonu u nás na dědině, aby nebylazdůrvaz
něna víra — duch, Duch Boží, ktevý vše řídí. Pomtí>
jíme všecky ty liturgické obřady, které Číťkev za
vedla k ochraněa důstojnosti venkovskéselské prá
ce, obřady a prosby o zachování a požehnání úvody
zemské. Lid,zbožný lid sámšel dále.

Dobytek nevyjížděl na pole, aniž by hospodář či
kdo jiný nebyl učinil před ním na zemiznamení kří
že. Orat,sít, sklízet se jelo: S Pánem Bohemí OBo
žím Hodu velikonočnímsotva které políčko zůstalo
bez posvěcených křížků, zvobených nábožně ze dře
va svěceného na Bílou sobotu. Pečení chleba bylo
obřadem skoro náboženským; vezměte na svědectví
spisovatele a spisovatelky od Boženy Němcové. Dří
ve než první prohvšlí obilí zapadlo do připravené ze
mě a dříve, než kosa smetla ptvní snopek zlaté úvo
dy, pokřižoval se hospodář nábožně. A v čase pol
ních prací bylo by bývalo nedůstojno jíti kolem

pracejících, aniž bychom nezvolali: Pomáhej Pánuh.
Jen namátkou připomínáme. Poctivý český sedlák

nevěděl patrně, že na počátku byl pluh, ale věděl
jistě, že počátkem všeho, počátkem jeho díla je Bůh.
Proto také neznal svatého zákona půdy, přesťávaje
pokotvněna svatém zákonu Božím. A proto půda, ze
mě nestala se jeho pánem, ale on sám, pokojný a klid
ný pod Boží oblohou a Božím duchem, byl jejím pá
nem, služebníkem Božím, který mu ji svěřil.

Nejde o ty traktory. Církev žehná i automobilům
a všemu technickému pokroku, ale nepožehná snaze,
která se odvrací od Boha, která místo Slova povýší
na počátek pluh či jinou věc stvořenou. Matevialis
tická racionalisace natvopila mnoho zlého. Ani ven
kov ji nemá Dýti ušetřen. I venkov má býti její obětí.
Někdy je nevrozumné lkáti po starých časech. V tom
to případě je nám upřímnělíto, že staré časy mizejí.
Čento pochybný pokrok nepřinese štěstí, tim méně
bude východiskem z ktise.

Zabíti Logos, znamená vždy otroctví hmotě. Doba
selského nevolnictví není tak daleká, aby nebylo
trudných vzpomínek. Čoto nevolnictví přinese dů
sledky ještě trvudnější.Agtátní strana váda pouka
zuje na intelektuály, kteří zradili své poslání. Ona
sama zrazuje venkovský lid a béře mu jedinou náplň
jeho života. František Hanzelka.

Stavisky a monsieur Durand.
Duševní struktura francouzského občana jest zají

mavou složkou dvou prvků, absolutního individua
lismu a skromné touhy státi se ventierem. Cato četa
galské mentality zůstává nezměněna od dob pano
vání prvních Kapetovců až k nepříjemné histovii Des
arabského Izraelity Staviského.

Naše dnešní reportáž má osvětliti poněkud vliv
Staviských na život pánů Dutvandů,t. j. typů lidí pa
řížského ovzduší, v němž kvetla a bujela celá ta smeč
ka lidí, kteří přivedli na mízinu tisice a tisíce Du
randů francouzského venkova.

Salony na Avenue Henti Martin v nádhetných vi

lách přepychové čtvrti Dessy vozhodně poslední do
bou zmlkly, neboť „le coup ď Alexandre“ (rána Ale
xandrovaj postihla nemilostvdněvždy uhlazené kava
líry právě těchto trapezuntů neb tabrizů, či jak se
nazývají všechny ty výrobky perského přepychu, Ela
dené na lesklé parkety. Kavalíři ukázali prašpat
nou stránku svého grandseigneuvství a nebezpečně
otřásli důvěrou malých občanů Durandů k progta
mu materiálního výboje na úkor vozplyzlosti ducha
(jak říkal pradědeček Voltaire). Zkrátka fešáci vo
du Staviských znechutilí se obyčejným Durandům a
tito bezohledně žádají zúčtování s příliš přematevia=
lisovanými následovníky teorie buržoasního otce ne<větců.

Nedomnivejme se však, že salonní lvové, chladné
ho rozumu, s blokem šeků některé spolehlivé banky
na provincií, jsou příklademfrancouzskéhoducha
mohli by sloužití za ukázku moderní francouzské
mentality životní.Monsieur Durand, dejme tomu,né
ní příliš nakloněn oceněníduševních hodnot, alejest
bezesporně dalekbýti stoprocentním matevialistou,
který povyšuje hmotu na oltář pohanského božství.
Nikoli lidé, o nichž se vyjadřoval nebožtíkStavisky
jako o předmětu machinací, ti velmi dobře vozlišují
mezí silou ducha a zlodějstvím, vyplývajícím z pře
hodnocení rozumu, a hlavně úlohy kapsy, dnes ener“
gicky prohlašují, že progtam věčné hanby ve jménu
bohatství musí býti zaméněn programem duchovních
hodnot a řádné budoucí výchovy. Příklady, o nichž
mluví francouzská veřejnost, jsou většinou postavy
katolického života a o ctnostech těchto lidí mluté
i tábory velmi blízké nevěreckému boji lóží. Uzná
vají prostě převahu morální mezi těmito lidmi, kteří
se učili u veselého abbénejzákladnějším principům,
podle nichž musí každý občanžíti, má-lí býti pro
spěšný sobě a kolektivu (mluvíme pouze o hledisku
laickém).

Durvandováříkají: „Kdyby tam byl náš pan; favář,
měli bychom všichni svoje vklady, ale dali tam Ale
xandry, a Alexandči, podle přímé zásady o ptospě
chu svého já, se zařídili — dnes pozdě plakat“ Čoť
symfonie boulevatdů i zapadlých vísek Bretaně neb
Pyrenejí. Zpět k církvi! řekl jistý mladý muž při
demonstraci na ptostovtnémnáměstí Svornosti a byl
za to zatčen. Na věci nijak nemění jeho zatčení, ale
fakt, že tisícihlavý zástup v Paříži hlasitě mu přizvu“
koval a dokonce si vymohljeho okamžité propuštění,
dokazuje, jak hluboce se vozešli Duvandové s pro
gramem pokrokového vacionalismu minulých let a
jak hrdě se hlásí k ideovému programu, který by za
bránil Alexandrům prováděti jejich zločiny, o nichž
marně dnes hovoří mocní tohoto světa a které nemění
utrpení milionů bědných, nýbrž vysmívajícese svět
cům, ubíjeji obyčejné smrtelníky. —npa—

Výchova mladých k politice.
Mnoho se o tom v poslední době píše a ještě více

mluví, jakým způsobem se mají mlaďí uplatniti v po
litickém životě. Uvádí se, že ve vědě i v umění došlo
již k vystřídání generací a že mladí to jsou, kteří v 6
statním světě i u nás jsou představiteli těchto obotvů
lidského snažení. Jenom v politice prý tomu dosuď
není. A ježto jest nespovrnýmhistorickým a sociclogic
kým faktem, že vývojová stadia umění a vědy pťoje=
vují se, třebas o něco později než v těchto oborech,
i v hospodářství a politice, snaží se všechny strany
o to, aby zachytily mladé., Při tom ovšem nemyslí se
konkretně na ty, kteří by měli ihned dnes vystřidati
dnešní vůdčí génevaci politickcu, nýbrž mluví se
k těm, kteří teprve začínají si uvědomovati, že vůbec
existuje nějaká politika —ke dvacetiletým a jen o ně
co málo stavším. Vědomě jest zde opomíjena geneta=
ce, ktevájest organickou spojkou mezi jednotiivými
generacemi. Nelze všeobecně říci, že tato taktika jesť
volena jen za tim účelem, aby dosavadní vůdcové u
drželi se co nejdéle u moci,Spíše jest to instinktivní



vobáva,aby jednotlivá politická hnuti nepřišla o své
nejmladší reservy. Proto také tak mnohé politické
strany sóutěží v demagogii o přízeň té nejmladší po
litické generace. Že by tobyla zdvavávýchova, nelze
ovšem řící. Právě ti mladí mají býti vychováváni ke

kázni a odpovědnosti, věcnostia Opravdovosti tma.

Návrat k ofrockému státu?
„Budoucnost průmyslové společnosti a zvláště an

glické společnosti, bude-li tato ponechána sama sobě,
je budoucnost, v níž životní ptvostředkya bezpečnost
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mají býti zavručenyptoletatvidtu, mají mu ale býti za
ručeny na útraty bývalé politické svobody a vehná
ním proletariátu do stavu skutečně, ač ne podle jmé
na,ottvockého.Zároveň vlastníci budou míti zaručeny
své zisky, hladký chod celého výrobního aparátua
onastálost, jež bylaztracena za údobí kapitalistické“
ho, bude zase nalezena.

Vnitřní napětí, jež ohtvožovalospolečnost za jejiho
kapitalistického údobí, bude uvolněno a vyloučeno a
stát se usadí na oné otrocké basi, jež byla jeho zákla
dem před příchodem křesťanské víry, od níž jej tato
víta odvykla a k níž se úpadkem této víry přitvozeně
vrací. Hilarius Belloc: Ottocký stát.
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Vůdce švýcarských katolíků zemřel, V Luzernu zemřel prelát Dr,
Albert Meyenberg, jeden z čelných vůdců Švýcarských kato
líků. Narodil se r, 1861v Zugu, bohosloví studoval v Innsbrucku,
r; 1885byl vysvěcen na kněze, Působil nejdříve v duchovní sprá“
vě, r. 1890byl povolán za profesora morálky do kněžského semi“
mářev Luzernu, kde působil až do smrti. Byl znamenitýmřeční
kemak jeho kázání se scházela hojněinteligence, a to nejen ka
tólická, nýbrž i protestantská, Jeho řeči na katolických sjezdech
budily vždy zaslouženou pozornost. Jako spisovatel byl rovněž
velice vážen a jeho dílo „Leben Jesu-Werk“ o 3 svazcích má
v theologické literatuře velice čestné místo. Druhým význačným
jeho dílem jest kniha: „Homiletische und katechetische Studien
im Geiste der Heiligen Schrift und des Kirchenjahres“. Meyen
berá náležel k největším exegetům současné doby. Od r. 1900až
1925řídil „Schweizerische Kirchenzeituné“. Přispíval hojně i do
katolických listů, hlavně do „Vaterlandu“,

Rozmach kafolického tisku ve Španělsku. V pondělí dne 12. ú
mora posvětil madridský biskup novou rotačku deníku „El De
bate“, nejrychlejší stroj v Evropě. Slavnosti se zúčastnilo vedle
četných hosťů přes 400 zaměstnanců tiskárny. Po aktu svěcení

byla rotačka spuštěna a tiskla zvláštní číslo listu o 64 stranách,
věnované dílu katolické Církve ve Španělsku, V hodině bylový
tištěno 62.000 čísel. Dři slavnosti bylo proneseno několik řečí,
v nichž bylo zdůrazněno, že nový stroj bude pancéřem, rozS6
vačem idei, vrhačem zdravých slav. Rotačka obdržela jméno
Naší Paní Covadonské. Biskup madridský pozdravil personál
tiskámy, který jest apoštolem svaté věci. „ELDebate“, který byl
založen Henerou, nynějším ředitelem Katolické akce, jesf nej
lepším katolickým listemve Španělsku. Byl dobře veden a profo
byl socialistům a nevěrcům trnem v oku. Po vypuknutí vevoluoe
byl i několikráte zastaven, poněvadž neohroženě hájil zájmy Cir
kve, které byly socialisty napadeny, Za posledních voleb, kferé
přinesly katolické straně vítězství, bojoval „EL Debate“ velice
úspěšně a všemi moderními prostředky.

Sbírka děl mejznamenitějších spisovatelů Tovaryšstva Ježíšova.
Tovaryšstvo Ježíšova vydává v Římě sbírku děl nejznamenitěj
ších spisovatelů řádových. Program sbírky je velioe bohatýa za
jimavý. Mnoho krásných děl z minulé doby je rozebráno, jen tu
a fam tlí vknihovnách. Mnoho děl jest i v rukopisech a jsou tak
hodnoťná, že zasluhují býti vydána. Sbírka byla zahájena velice

Úspory ukládejte jen do Lidových záložen, a kdetyto
nejsou neb z určitých důvodů nechcete všechno ukláHospodářská síla

Ustřední
záložna lidová
Prahall. Spálenáč.15
Zvláštní účelné zařízení pro soukromé vkladatele z ven

zvyšuje náš vlivve

státě ispolečnosti!

Pomáhejme proto budovati

Lidové záložny
po celých Čechách.

kova. INenápadný způsob korespondence pro ducho
venstvo, které z celých Cech, i z Moravy, velice četně

u Ústřední záložny lidové přímo ukládá,

Lidové záložny spravují 31. prosince 1933 již 150 mil. Kč vkladů.

kdekoliv vydanou, zvláště v časopise „Zivot“doporučenou; obratem dodá Knihkupectví
„Uzlatého klasu“, Praha II.,Karlovonám. 5,filiálka České Budějovice,Lannova tř..965.Každou knihu “

12



šťastně vydáním dvou knih Bellarminových: Výkladu žalmů. Bel
larmin, jenž byl před několika leťtyprohlášen za svatého, jest
jistě z nejlepších apologetů řádových a jeho-knihy úspěšně po
tíraly protestantský blud a mají velikou zásluhu, že nepronikl
ještě více do duší národů.

Z bolestí měxických katolíků. Dřesopětovné sliby mexického pre
sidenta Gila, že se ustane v boji proti Církvi, jsou poměry stále
horší a protikatolické zákony jsou praktikovány se vší přísnosti,
Tak v celé zemi.má jen 1024kněží právo vésti duchovní správu.
Katolíků je tam však 15 milionů na prostoře 1,671.704km?. Hlav
ně v některých státech je přísnost taková, že je to až neuvěřitel
mé. Zákony určily, že 1 kněz má připadati na 100.000věřících, ale
v Tabascu připadá na 224.168věřících, v Chiapas jsou pro 528,634
dovolení pouze 4 kněží. Jak nesmyslné jsou tyto zákony, je patrno
z těchto faktů: V Dolní Kalifornii spravují 2 kněží území vrozloze
133.095km?ž,kdežto 4 kněží v Chiapas území 74.415 km?. V Mexiku
musí vykonávatí duchovní správu sám stařičký arcibiskup Msgér.
Diaz, který má mimo fo na starosti celou diecési. Katolické chrá
my jsou státní mocí zabírány a proměňovány ve veřejné místnosti,
sloužící k zbolševisování země. V Mexiku byl jeden chrám pro
majat židům a druhý protestantům.

Z katolického života v Anglii, Podle „Catholic Directory“ na
r. 1954 přibylo v Anglii a Walesu za r. 1955katolíků 34.250, takže

očet katolíků Ize odhadnouti na 2 a půl milionu. Světských kně
ží bylo o 110 více, celkem 5.179, řeholních 0.30 měně, tedy 1629,
Počet kostelů a kaplí se zvýšil o 20 na 2294.Ve Skotsku je kato
liků 607.900. Příští sjezd anglických katolíků se bude konaťti r.
1955 v Cardiffu. Bude to sjezd jubilejní, neboť první se konal r.
1910v Leedsu. Druhý r. 1914.Po válce byly sjezdy obnoveny a r.
1920na sjezdu v Liverpoolu bylo usneseno konati sjezdy vždy po
třech letech. R, 1952sjezd odpadl, poněvadž byl mezinárodní eu
charistický kongres v hlavním městě Irském, Dublině. — V Irsku
z 500.000 dětí chodí do katolických škol 95.5 % dětí. 250 kato
lických středních škol navštěvuje 80 % všech studujících irských
jichž je 32.000. Většinou jsou tyto školy řízeny kongregaoemi
nebo farním duchovenstvem. Učební plán je schvalován státem
a jest v něm zařazena i nauka o liturgii, křesťanské sociologii
a církevní hudbě.

Katolický život v Rusku. Pastorační činnost kněží v Rusku je stá
le obtížnější. Zbývající kněží jsou zatýkání a odvážení na Solo
viecké ostrovy. Jsou i zavírány chrámy. V Moskvě, kde je 20,000
uniatů, byly v poslední době zavřeny jejich tři chrámy. Pod o
chranou francouzského vyslanectví žije v Moskvě jediný katolio
ký biskup. Francouz rodem. Msgr. Never, a jeden uniatský kněz
východního ritu, Sergius Solovjev, synovec slavného myslitele

"W

< © A:

ruského Solovjeva, Ovšem jest jim znemožněno vykonávati dů
chovní správu, Msgr, Nevér je pod přísnou kormitroloupolicejní,
„Sólovjev: je vážně churav, © kněžích zavřených v sovietských
-vězeních není přesných zpráv, V koncentračním táboře v Jaro
slavi bylo před medávnem ještě 68 kněží, většinou polského pů
vodu. Ačkoliv jest většina z nich těžoe nemocná, jedná se s nimi
bez milosrdenství a byli převážení v zimě a mrazu chatrňněodění
ma Soloviecké ostrovy,

V Holandsku temné chvile pro katolíky, O katolicismu v Holand
sku se vždy mluvilo s velikým optimismem. Je pravda, že třetina
katolíků má ve státě značný vliv, že z Holandska odchází do misií
mnoho nadšených misionářů, že v těžkých letech poválečných
chudé děti z různých krajů evropských byly přijímány do Ho
landska, odkud se vracely osvěžené a posílené, ale dnes i v této
zemí zuří krise. Holanďané přišli o peníze, jež vložili do akcii
mexických, argentinských, brasilských; japonskému dumpingu se
znamenitě daří v Holandské Indii, a vším tím jsou postiženi i ka
tolíci. Musíli omeziti svoji dřívější obětavost a projevuje se to
v mnohých směrech. Jako v jiných státech i v Holandsku byl ve
den po světové válce boj proti Církvi, byly tam založeny svazy
bezbožníků a vzrostla i agitace některých disidentských sekt, Již
několikráte si stěžovali biskupové v pastýřských listech, že smí
šená manželství jsou pro Církev hrozivým nebezpečím a jejich
stížnosti jsou opěta opět potvrzovány skutečností, Velice čas
to jsou tato manželství pro Církev ztracena. Je sice pravda, žd
v posledních letech se zvyšuje počet konversí, a to i lidí velice
význačných, jakými byli a jsou třeba Van Eeden, H. Borel, známá
básníci, nebo universitní profesoři Valkenier Kipo, Grandré Mo
ličre a j. a j., ale přece je více těch, kteří se od Církve vzdalují,
Nebezpečím je rovněž neutralita katolíků. Dokud žila generace,
která si byla vědoma těžkých zápasů s protestantismem ke kon
ci minulého století, nebyla neutralita ve věcech náboženských
možna. Nynější katolické generace vyrůstaly však již, když po
oněch bojích nebylo ani památky a dává se protostrhnouti k ne
Činnosti, jež není nikterak zdravá. Působí i dlouhá nutná spolu=

práceS liberály, jejichž tiskje čten i v četných katolických ro=inách.

Pouť dětských modliteb do Říma, Občtavý apoštol myšlenky čas
ného a častého svatého přijímání dítek. P. Frant. Strnad v Bo
skovcích, orgainisuje křížovou výpravu dětských modlitbiček do
Říma ©velikonocích letošního roku. Modlitbičky mají býti dětmi
vlastnoručně napsány podle jednotného vzoru a zaslány do 19.
března na Dětský apoštolát Krista Krále v Boskovicích, který

také podá informace o této křížovévýpravě českých modlitbičekO kKkima,

Statistika misií. Úsilí J. Sv. Pia XI., aby Východ se obešel bez
cizích misionářů a měl jen domorodé pastýře, jest korunováno
úspěchy stále většími. Dom Martenus O. S. B. podává v londýn
ském „Universe“ statistiky, které jsou v tom směru velice po
těšlive. V r, 1922 bylo misijních obvodů, podřízených Propagan
dě, 532; v r. 1932bylo jich již 466,a sioe 10 arcidiecésí, 65 diecésí,
222 vikariátů, 100 apoštolských prefektur, 1 patriarchát, 57 mi
sijnich stanic, 2 opatství a 10 prelatur. Celkem bylo činno
v těchto misijních oblastech 13.000kněží, z nichž bylo 5.000 do
morodých, 5.000 bratří laiků, z nichž 1320 domorodých. Ctihod
mých sester domorodého původu přibylo za 10 let 12.000, takže
jich jest přes 28.000. Jim vypomáhá 50.000 katechetů, 40.000 uči
telů a 25.000 jiných pomocníků, V těchto krajinách žije asi 15
milionů katolíků v 50.000farností a misijních stanic. Katolických
škol jest 31.000a navštěvuje je asi 2 miljony dětí. Nemocnic jest
na 10.000,sirotčinců 2.000, domů pro zanedbané 80. Veliké úspě
chy vykazuje hlavně Čína, ačkoliv v ní zuří ustavičně občanská
válka. Roku 1900 bylo tam 39 církevních provincií, r. 19531
jest jich již 110. Kněží v téže době bylo 942 a 2176, z nichž domol
rodých 445 a 1501. Katechetů bylo 3709 a 11.500, kostelů 4.348 a
12.000. Samozřejmě, že velice stoupl i počet věřících. Kdežto
r. 1900před krutým boxerským povstáním, ve kterém vykrvácelo
za víru mnoho věřících, bylo v Číně katolíků 762.756,konoem mi
mulého roku jich již bylo 5,600.000.Velikou zásluhu o přírůstek
duchovenstva a o zvýšení počtu věřícíchmají semináře, jež jsou
zakládány a vydržovány z podpor sebraných Spolkem sv. Petra
Opus sancti Pefri Apostoli. Nyní je tam 144 přípravných škol
s 3777 žaky, 213 malých seminářů s 8420 studenty a 98 velkých
seminářů se 2854 bohoslovci. K tomuto číslu je ještě třeba při
počísti 500 bohoslovců jednotlivých řádů a kongregací a 2.000
aspirantů.

Paul Claudel — svědomím století. Veliký francouzský katolický
básník Paul Claudel, se stává stále slavnějším. Nedávno bylo
hráno v Luzernu ve Švýcarsku jeho krásné drama, i u nás provol
zované, „Zvěstování Panny Marie“ a ve „Vaterlandu“ se rozepsal
kritik dr, K, Wick takto o autorovi a jeho dile: „Claudelism je
básnická forma svého druhu. Claudelova řeč není ani verš, ani
próza, je to rytmická próza, jež má své zvláštní zabarvení. Z děl
básníkových se ozývá kritický tón. Tím, že všechny věci odhaluje
zase u samých kořenů, že lidstvo uvedl zasé do všeobecného řádu,

dostává všechno docela nový slovní zvuk, Maurras to nazval
kombinací Shakespeara a Bible. Překonání tragického vykoupe
ním, zdramatisování vztahu duše ke světu a Bohu, zdůražnění
mysteria byti a tím podmíněný zvláštní způsob dramatického
zření a cítění činí divadlo v daleko hlubším smyslu mravním
ústavem, než tomu bylo u Schillera a ztělesněním životních ta
jemství. To jest podstata katolicity Claudelova umění. Claudel
jako obnovitel francouzské literatury nemůže býti přeceňován
z katolického ducha..H, Platz, srovnávaje jej s Bouretem, upo
zorňuje na neobyčejný pokrok, jejž znamená Claudel proti slav
nému romanopisci. Zatím co Bourget přes svůj katolický postoj
jako umělec je zajatoem positivismu a svým dílem žije v nábo
ženské oblasti, Claudel proniká přímo do metafysiky. Bourgeť
potíral dekadenci všelijakým moralisováním a nedostal se nad
sociolosicko-prasmatické posuzování náboženských pravd, kdež
to Claudel nabyl smysl pro podstatné reality náboženského živo
ta. Svou básnickou tvorbou tkví uprostřed katolické dodmatiky,
Formálně umělecký princip dostal v Claudelovi podstatu metafy=
sických ideí a nové duchovní hodnoty. Slovem Claudelovým je
duše zase bezprostředně dotčena ve své vnitřnosti. Pruský bás
ník von der Marwitz pocítil toto „neslýchané“ na básnické tvor
bě Claudelově jako málokterý Francouz. Ale foto „neslýchané“
nespočívá jenom v řeči, v bezpečné přesnosti výrazu, v shakespe
arovské obrazivosti, nýbrž především v tom, že Claudel staví
čtenáře nebo posluchače uprostřed vnějších skutečností před
bytostné rozhodnutí. Ale ani fo se neděje vnějškovým upozorně“
ním, bezprostředním obrácením se na člověka, Claudel nemluví
ani k lidem, ani k době, ale mluví bezprostředně k Bohu, a ta
stejně ve svých dramatách jako v ódách. V tomto velikém vy
znání vězí nejvlastnější tajemství umění Claudelova. Snad bude
nebo stane se Claudel pro naši dobu tím, čímbyl Dante své době,
totiž „svědomím století“.

Katolické učitelstvo. Katolické učitelstvo v poslední době vyvíjí
velice slibnou činnost. Bylo konáno několik kursů a nové se při
pravují, a to jednak kursy prázdninové a pak kratší kursy z růz
oborů vědění. Velký úspěch měla pout katolického učitelstva do
Říma, takže zemský spolek katolického učitelstva v zemi Morav
skoslezské se rozhodl v zájezdech za hranice pokračovati. Zem
ský spolek katolického učitelstva v zemi České pokračuje v četně
navštěvovaných debatních večerech, Také počet členů spolků
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neustále vzrůstá a je potěšitelné, že zejména mladí se hlásí k prá
cí. Není u katolického učitelstva krise spolkového života, protože
jedinci mají dosti možnosti a volnosti, aby se v rámci spolku u
platnili v tom neb onom oboru práce, Katolické učitelstvo si vy
půctje svou prací už respekt všúde tam, kde bylo donedávna
ještě přehlíženo, Nové metody školské reformy jsou pilně stu
dovány a jejich studium jistě bude plodné v dnešním reformním
zmátku. ka,

Vědott k náboženství. Dr. Herbert E. Cory, ředitel oddělení pro
svobodná umění na státní universitě ve Washingtoně, byl přijat
konoem minulého roku do katolické Církve. V časopisu „Catholic
Northwest Progness“ rozepisuje se Dr. Cory o svém obrácení ve
článku: „Věda vede ku pramenům pravdy“, z něhož vyjímám ně
kolik vět, Již v mladých lefech, jako úd kongregacionalistické
sekty se rád obíral náboženskými problémy, ale brzy shledal, že

mu nemůže jistě odpověděti na žádnou otázku. I obráťil se na
vědu. Praooval intensivně ve své laboratoři, doufaje, že přijde
na stopu tajemství života. Čím více však pronikal v organické ži
wotnípochody, tím-mu bylo jasnější, že je nemožno zachyfiti ná
plň života pojmy náhody a mechaniky, jak se domnivajípravověr
mí biologové. Říkal si, že vně viditelných životních jevů musí
existovati ještě něco, 00 nepronikneme drobnohledem. Četba no
vých přírodovědeckých děl ho utvrdila v tomfo jeho přesvědčání
a stávalo se mu stále jasnějším, že dnes je náboženství vědě bliž
ší než bylo v minulých dobách. I astronomie a fysika začínají
chápati hmotu méně materialisticky. Podávají nám výklad hmo
ty, jemuž feprve tehdý porozumíme, budeme-li naň pafřifi pod
zotným úhlem přítomnosti Boží. Věda nám popisuje svět, jehož
nepochopíme, nechápeme-li ho proniknufi božstvím, Moderní vě
da nás vede daleko od materialismu,

D o m á c (
Hospodářský plán, o němž se v poslední době mnoho mluví, pro
jevil se zatím v konkretním návrhu na sníženízlatého krytí naší
koruny a tím umožnění uvolnění oběživa. Bylo by však třeba, aby
již jednou byl připraven opravdový a široký hospodářský plán,
který by pomohl oživiti celý hospodářský život. Jednostranným.
dočasným pomáháním té neb oné složce, záchrannými opatřeními
vždy jen ad hoc provedenými, nemůže se trvale spraviti porou
chaný hospodářský stroj. Věcí ovšem musily by býfi řešeny bez
stranické zaujatosti a s ohledem na zájem té čí oné strany, neboť
v bospoďářském životě se přílišné politisování zle vyplácí.

Změna vlády připravovaná vlastně již od loňského podzimu, zůsta
la omezena jčn na výměnu několika resortů. Odchod národní de
mokracie z vlády zůstává víoeméně jen formální, neboť nově jme
novaný odbornik-ministr jest vlastně důvěrníkem národní demo
kracie. Jistě však, při vší úctě k tradicionalismu, veřejnost byla by
u příležitosti změnyvlády sympaticky příjala rozsáhlejší výměnu
resortů i osob. Taktovlastně na venek se změna žádná neprojeví.

Slovenský problém není jen problémem na Slovensku, ale i v his
torických zemích. Mnoho se © tom mluví, ale méně pro poznání
podstaty oťázky i jejího řešení dělá. Zvláště u nás katolíků. Soci
alisté a liberálové — v klubu „Přítomnosti“ uspořádali celou an
ketu o slovenském problému — začínají se o otázku slovenskou
vážně zajímati, ale jak už u nás bývá, ze všeho hned musí býfi
vytloukán politický kapitál. Z některých projevů dosavadních
zapřisáblých českých oentralistů zazněly totiž takové divné tóny,
které překonaly i nejradikálnější autonomistická hesla. S tako
vouhle Hcitací se problém nevyřeší. Věc jest příliš vážná, vážně se
proto musí řešiti. Především musíme naučiti se dívafi na věci ob
jektivně a hledati napřed fo, co nás spojuje, a ne 00 nás rozdě
děluje. Jestliže však dnes leckde na Slovensku slyšíme ještě po
ťírati konoepci jednotného sťátního národa československého ja
ko představitele a udržovatele státní a národní výsosti naší vlasti,
pak ovšem budeme se těžko dohodovati.

Pro dobudování oréenisace lidové strany. Vdobě všeobecného
sjednocování a soustřeďování malých oelků ve veliké, ať se děje
v cízině, či konečně i u nás doma, jest třeba, aby také hnutí poli
tické sloužící myšlence katolické dokončilo svůj sjednocovací
proces. V tom smyslu také poslední zemský sjezd čsí. strany li
dové na Moravě učiníl zásadní usnesení pro vybudování říšského
ústředí strany a uskutečnění jednotné orsanisace lidového hnutí
v oelé republice. Ačkoliv současně na různých místech ozývá se
volání po jednotě, nenalézá se pro ni všude dosti pochopení. Jak
máme pak sjednocovati jiné, když to nedokážeme samí u sebe.
Dnes jest příliš vážná doba, než aby byl čas na řešení různých
partikulárních zájmů mísťtních či osobních. Sluší profo uvítati
projev poslanoe AI. Petra, předsedy křesťanských dělnických or
ganisací v Čechách, který na výroční konferenci Ústředního vý
boru dělnických organisací 28. ledna 1934 prohlásil: „Se všech
stran je slyšef volání po absolufní jednotě strany. Je jiným stra
nickým příslušníkům s podivem, že naše strana nemá dosud jed
mofného, do podrobností propracovaného programu, nýbrž že
jsou čtyři zemské programy, v Čechách, v zemi Moravskoslezské,
na Slovénsku, na Podkarpatské Rusi, a že také ústřední výkon
ný výbor není vybaven takovou pravomocí, jaká by mu náležela
vzhledem k určování taktiky strany, základních ofázek politic
kých a důležitých organisačních záležitostí, které mají dosah

o stranu v celém státě. Dělnictvo naše žádá vybavení úsfřední
o výkonného výboru sťrany exekutivou a dožaduje se vytvoření

insfituoe celoříšského sjezdu strany, který by řešil zásadní i
sporné otázky.“ |

Lidová sírana a křesťanské dělnictvo pro demokracii a proti
diktatuře, V Brně 28. ledna konal se krajský sjezd lídové strany,
na němž ministr Šrámek vélmi důrazně připomenul, že lidová
strana jest sfranou demokrafickou a zůstane jí. Současně týž
den v Praze na poradách křesť. dělnictva promluvil o féže otázce
poslanec AI. Detr, který konstatoval, Že se po vzoru cizím ú nás
projevuje snaha o odsunutí demokracie na vedlejší kolej. Naše
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dělnictvo stojí na půdě křesťanské demokracie, která se ještě
nevyžila. Demokratické zřízení státní vhodně usměrněné a na
plněné zásadami křesťanské morálky bude nejlepší formou pro
zdtavý vývoj našeho státu v budoucnu. Toto pojetí je úplně
v souhlasu s papežskými encyklikami. Snahy o uskufečnění sta
vovského sťátu u nás považujeme v támci demokratického zří
zení za neproveditelné. Toto zřízení uskutečnilo se jen v zemích,
kde vznikla diktatura, kdežto podle encykliky Ouadragesimo
anno májí lidé na vůli vybrati si formu, kterou uznávají za vhod
nou. Křesťansko-demokratický program čsÍ, strany lidové postavil
již dávno požadavek hospodářského parlamentu na místo ny
nějšího státu. Taková změna ústavy stačí při naplnění naší demo
kracie duchem spravedlnosti sociální a hospodářské.

Národní demokracie v oposici. Nová vláda Malypetrova, z níž vy
stoupili národní demokraté, znamená nový hospodářský proúram
republiky. Dosavadní cestou deflace, která vylídňovala továrny
a kanoeláře, snižovala soustavně ceny zemědělské výroby a zhod
nocovala všecky dluhy, se už dále nedalo jíti a proto vůdčí poli
tické strany se rozhodly dáfi se oestou jinou. Vše, oo vláda teď
učinila neb učiní, snížení zlatého obsahu koruny, snížení krytí
Národní banky a dalšího opatření, má oživiti úvěr, výrobu a hlav
ně vývoz, jak fo podobnou mefodou před námi provedla Anglie a
Amerika. Libra a dolar byly základem hodnoty naší měny a proto
nyní i koruna jde za nimí k témuž cíli. Dnes je obtížno předvídat,
oo se z těchto nadějí uskuteční, avšak uvnitř státu jistě stoupne
časem cenová hladina, což pocítí všichni s pevným platem. Změ
na hospodářské politiky státní byla provedena po těžkých bojích
s představiteli dosavadního deflačního kursu, Národní bankou,
průmyslnicko-finanční skupinou Žívnobanky a národní demokra
cíl, která jejich věc vzala za svou. Proto při změně kursu nood
stoupil jen národně-demokratický ministr obchodu, ale 1 $u
verněr Národní banky Pospíšil. Národní demokracie však na ko
mec učinila své rozhodnutí více z důvodů politických, než hospo
dářských. Celý politický program národní demokracie, totiž se
skládal a skládá prakticky z těchfo čtyř věcí: 1. Nacionalísmu,
který choe vládnout bez Němců. 2 Zastupitelství úřednického
stavu a rentiérů. 3. Obrana t. zv. Rašínova dědictví, jež spravuje
duch Živnobanky. 4. Odpor proti uznání Sovětského Ruska de ju
re. Ve vládě však národní demokracie se vzdala už odporuprofi
Němcům a spoluvláda s nimi; úřednictvu byly několikrát za krise
sníženy platy. A. nyní došlo na další dvě základní věcí: změná
finanční politiky proti směru Živnobanky a Národní banky a tedy
k formálnímu opuštění ft. zv, Rašínovy fradice, a konečně vláda
bude nucena provést (teď už po Maďarsku) uznání Sovět
ského sťátu de jure. Zdá se, že tofo rozhodlo u dra Kramá
ře, kferý svou stranu vyvedí z vlády. V oposici se chce národní
demokracie zresfaurovat ze svého politického sestupu a připraviti
na blížící se volby parlamentní. Dnes však už i tenfo výpočet
sotva se pofká s úspěchem, neboť politická i myšlenková základ
na národní demokracie je velmi úzká, přestárlá a leží v téže rovi
ně jako strany ostatní. Je v ní mnoho sektářských tradic (sociál
ních i politických), než aby mohla býti nástupištěm nového, vět
šího politického pohybu.

Bytové zákony budou řešeny opět jen provisoriem, které částečně
uvolní už i byty dvoupokojové. Jest to sioe značné uvolnění byto
vého fehu, ale myslíme, že otázka ochrany nájemníků mohla býti
již dávno vyřešena. Bylo by k tomu ovšem fřeba odvahy a pří
mosfi, aby se řeklo, že po 15 letech po skončení války nelze již
držeťi tento přežitek válečného hospodářství, všude jinde již
likvidovaný. Zdá se, že hlavním momentem při řešení bytového
problému jest dnes již jen ohled ke kriťické situaci většiny sta
vebních družstev, jež úplným uvolněním bytového trhu zfraťtily
by většinu nájemníků svých domů, jichž činže nejsou, až na malé
výjimky, nikterak nízké.

„Lidové Listy“ jako ústřední orgán strany. Pod hlavičkou „Lido
vé Listy“ je označení: „Ústřední orgán čsÍ. strany lidové“, O tom,
jak plní list toto své poslání, čteme v právě vydané zprávě ze
zemského sjezdu čsÍ. strany lidové, konaného ve dnech 28. a 29
října 1933v Brně, toto: (V rozpravě kulturní sekce): Insp. Mlčoch
z Uh. Hradiště navrhuje: Redakce „Lidových Listů“, které jsou



aspoň titulárně ústředním oréánem strany, ať jest vyzvána, aby
věnovala větší pozornost moravskoslezským poměrům, — V tis
kové části jednomyslně schválenéresoluce se praví m. j,: „Sjezd
ukládá zemskému výkonnému výboru, aby uplatnil svůj vliv na
ústřední orgán československé strany lidové v Praze „Lidové
Listy“, aby věnoval též patřičnou péči straně lidové v zemi Mo
ravskoslezské,“

Předseda úsporné komise Dr. Černý, poslanec republikánské
strany, stal se ministrem vnitra a tím přestala jeho funkce v ů
sporně a kontrolní komisi, Jeho nástupoem má se státi podle
zpráv listů republikánských poslanec Beran, faktický vůdoe
aérární straný, Mluvilo se již na podzim ©jeho vstupu do vlády,
ale jak se zdá, poslanec Beran raději chce býti ještě mužem
v pozadí a vyčkati vhodnější doby k plnému uplatnění svých po
litických aspirací, Snad právě také v té souvislosti některé listy
píší o nové Malypetrově vládě, že jest to vláda jen provisorní,

Naše žumalistika. Ve srovnání se žurnalistikou cizí jsou naše
noviny rozbodně nižší úrovně. Ukazuje se to zřetelně nejen při
hodnocení událostí politických, ale zvláště při otázkách bospo
dářských, Ty globální metody, © jichž zavedení do škol byly či
měnymarné pokusy, dávno již zavedeny jsou ve valné části naší
žurnalistiky, Zde nepomůže aní vysoká škola politických nauk,
ani stálé zostřování tiskových předpisů. Kořen jest hlouběji,
Nutno si přiznati, že ideál novináře Havlíčkova typu, který do
vedl bíti se za myšlenku důsledně a až do konoe, zůstává dnes
opravdu jen ideálem, Novinářství není již svobodným povoláním,
jest živností, řemeskem,Vinu na tom má zpolitisování celého na

ho života a pokles odpovědnosti u těch, kdož noviny vydávají
a tim také i u těch, kdo je pak dělají. Tím se také stalo, že do
novinářství dostali se také lidé, jejichž mravní i osobní kvality
zdaleka nestačí na úkol tvořiti veřejné minění, ba ani na to, býti
jeho prostým tlumočníkem, A dostávají-li se do novinářství i lidě,
kteří mají za sebou slušně popsaný trestní rejstřík, jest diskuse
o vychování našeho tisku marná. Že otázka naší žurnalistiky jest
welmi vážná, svědčí to, že nedávno na výkonném výboru jedně
politické strany, jejíž tisk patří mezi nejrozšířenější listy, bylo
o poklesu úrovně naší žurnalistiky velmí vážně hovořeno. Bohužel
zůstane opět asi jen při rozhovorech,

Z ] i e r a u r

Zah ran i č n
Francie vrátila se opět k vládě středu a pravice. Miláček Paříže
Gaston Doumergue převzal vládu, ačkoliv již před lety vzdal se
politické aktivity. Do krvavých výtržnostech před franoouzskou
sněmovnou byla francouzská demokracie ve vážném nebezpečí a
Doumeráéue byl jediným mužem, který mohl vzbouřené vlny
uklidniti. Volán vůlí celého národa, Doumergue přijela zvítězil,
Jeho vítězství pak číselně vyjádřené při hlasování o důvěře ve
sněmovně 402 proti 125 hlasům bylo pak i formálně ověřeno,

Rakousko má býti přebudováno ve stavovský stát. Není však 206
la správné, jestliže jest se při tom dovoláváno encykliky „Oua=
dragesimo anno“, neboť ta netýká se naprosto politických zříze=
mí, nýbrž sociálních a hospodářských. Stavovský stát nelze také
zřidití tak jednoduše a oesta demokracie jest k jeho realisování
neschůdná, Vždyť minulý týden ministr dr, Ender, pověřený pří
pravami ústavní reformy, oznámil na veřejné schůzi v Bregenci,
že „přechod do stavovského státu potrvá mnoho left a že v této
přechodné době musí býti zachován diktátorský režim. Diktaturu
však má vykonávat jen dr. Dollfuss.“ — Diktatura jest ovšem ne

pezpečný experiment, který může zhubíti na konec i jejího objevitele.

Německo dokončilo svůj vývoj k jednotnému státu. Třetí říše
jest dnes opravdu něčím odlišným od císařství, kde vedle prus=
kého krále, mesoucího titul císařský, spoluvládlo několik desítel!
regionálních králů, vévodů a knížat, liší se iod republiky z r. 1919,
jež ještě zachovala individuální ráz a autonomii jednotlivých
spolkových zemí, jest jednolitým státem. Podařilo se zlomit)
i odvěký autonomismus Bavorska,

Španělská republika se sice již konsolidovala, ale extrémní anatť
chistické a komunistické živly nepodařilo se ještě spoutati. Co
chvíli hlášeny jsou z různých částí země menší nepokoje a výtrž=
mosti, jež povětšině namířeny jsou proti církevním tnsfitucím,
Vláda však nechová se k těmto útokům blahovolně, neboť koneč
ně si uvědomila, že každý nepořádek a nepokoj jest i útokem
proti vládní autoritě,

Ještě o autora Následování Krista, Na otáz
ku, kdo napsal „Následování Krista“, poku
sili se již odpověděti mnozí badatelé a
učenci. Jední připisují toto veledílo asketio
ké literatury kancléři pař.žské university,
Gersonoví, druzí Tomáší Kempenskému.
Učený dominikán, P. Théry, přichází nyní
s názorem, který jistě do spletité otázky
mevnese světla, Ve vienské knihovně nalezl
nějaké rukopisy, které zaujaly jeho pozor
nost, Jejich autorem je mnich z opatství sv,
Viktora, jménem Tomáš Gallus a žil v po
lovici XIII. stol. P. Théry, prostudovav ru
kopis, shledal nápadnou podobnost s „Ná
sledováním Krista“, ba v „Pojednání o kon
templaci“ jsou celé věty, slovo za slovem,
ako v knize Kempenského. Je tedy možné,

Gallus sepsal i „Následování“.

P. Silvestr Braito: Církev. Zakladatel a re
daktor náboženské revue „Na hlubinu“ po
kračuje ve svém bucčovatelském díle zapo
čatém „Základy“, vydává tuto třetí sbírku
svých myšlenek, jež jsou základy jeho ná
boženských konferencí tak četně navštěvo
vaných, Dílo „Církev“ v 31. kapitole choe
mejen věřícímu katolíku, ale i těm, kteří
mevěří, protože neznají, ukázati statu
Církve Kristovy, Církve katolické, Spiso
vatel dotýká se všech moderních problémů
ve vztahu k Církvi a otevírá svým ducha
plným způsobem jasné a široké obzory
zvláště těm mladým, kteří hledají. Již proto
byla to myšlenka šťastná vydati tuto kni
hu, protože tolik mladých lidí hledajících
Pravdu, podvědomě ji cítí, ale nezná k ní
pravé cesty, Kniha, která vyšla jako první
svazek nové knižnioe náboženské četby „Ži
vé zdroje“ nákladem Českoslov. akc. tis
kárny, zasluhovala by více pozornosti a pro
pagandy, než jí dosud bylo věnováno. ff

Knihu o bí, Boskovi, velkém apoštolu chu
dých a opuštěných, jehož svatořečení jest
již ohlášeno na letošní velikonoce, vydá v
nejbližších dnech známý katol, publicista
Dr. Josef Krlín. Kniha bude vydána v pří
stupně oeně, aby mohla býti rozšířena do
všech vrstev, ff.

Nové vydání encykliky Ouadragesimo anno
vyšlo právě v Olomouci péčí a v překladu
Dr, B. Vaška a nákladem Lidového knihku
pectví v Olomouci (Masarykovo nám, 11),
Nízká cena 3 Kč umožňuje masové rozšíře
ní tohoto kodexu nového řáduspolečenské
ho a hospodářského, Kdyby všichni katolíci
znali vůli Církve a byli zcela naplněni jejím
duchem, nebylo by na světě tolik bídy. Vina
za ně jest také v nás katolících, Dovedeme
sice krásně mluvit, s nadšením kázati a psá
ti, ale zůstáváme na povrchu, Příznakem to
ho jest, pro nás tak charakteristické, ne
dbání papežských encyklik a ostatních pro
jevů papežských, Jest třeba usilovati o pra
vého ducha Církve a úkol ten chápe nyní
maše mládež, která studuje sociální ency
kliky a zakládá si studijní kroužky sociální,
Profesor Dr. B. Vašek vyšelvstříc volání
mladých po novém vydání encykliky „GAua
dragesimo anno“, znovu ji přeložil, jedno
tlive odstavce opatřil titulky a číslováním,
jež usnadní hledání i citování, Dřáli by
chom si, aby i druhé vydání encykliky bylo
brzo rozebráno, a aby bylo třeba ještě dal
ších vydání. ff,

Vítězové: Blahoslavená Zdislava Berkova
z pera PD.,Em, Soukupa O, D. jest název
prvého životopisu z galerie světců, blaho
slavených a ctihodných, které začínají vy
cházeti v nové sbíroe vydávané olomoucký
mi dominikány, Autor kreslí postavu blaho
slavené šlechtičny Zdislavy jako vzoru laic
kého apoštolátu a Katolické akce, Vzor 15.
století zůstává vzorem a vysokým ideálem
i dnešní době, která tolik potřebuje účin
ného Apoštolátu modlitby, žitvotai dobrých
skutků. Současně v prvém sešitě sbírky za
číná další životopis konvertitů bratří Ratis
bonnů z péra Dr, Alfreda Fuchse. — Dopo
ručujeme vřele tuto sbírku všem přátelům
duchovní četby a zvláště mládeži. Sbírka
„Vítězové“ vychází měsíčně vwOlomouci,
Slovenská ul. č. 7. Předplatné 28 Kč (kdož

zaplatí do 1. března,pošlou pouze 26 Se

„Na hlubinu“ zahájila opět šťastně nový —

již IX. ročník. Okruh spolupracovníků se
opět rozšířil, S potěšenímčteme zde jména
Durych, Dacík, Klement, Merell, Soukup,
Škrobal. Pozoruhodná jest studie o nábo=
ženském a duchovním životě v Anglii, Také
letos pokračuje se v publikaci původních
překladů některých částí Codexu. Postřehy
a někdy i šlehy v „Pracovně“ dokazují, že
lze posloužiti dobré věci i kritikou a ne=
smlouvavou či omlouvavou spravedlnosti
Předplatné ročních 26,—Kč zůstává i letos,
přes to, že rozsah listu byl značně rozšířen,

(Administrace Olomouc, Slovenská ul. č, =

„Pax“, Do krásném úspěchu prvého litur
gického týdne třeba budovati systematicky
Jiturgické hnutí v našem národě. Jediným
hlasatelem těchto myšlenek jest dosud stá
le jenom list emauzských benediktinů
„Pax“. Také letošní ročník slibuje držet
vysokou úroveň, jak svědčí již jména spo
lupraoovníků prvých letošních čísel: Dr. Cí
nek, Dr, Beran, Hánsler, Albrecht, Dom
Eug. Vandeur, DPD.Rebsfock, Emauzy tolik

již vykonaly pro lítursii, nemohly by dnesunovatí své dílo vydáváním levného It
turgického listu pro lid, něoo takového jako
již vydává P, Klement pro ministranty? Li
turgické hnutí musí se státi hnutím národ“
ním, aby rozplamenílo nejen několik vyvo
lených,ale všecky,i ty nejprostší a těm jest
nejdříve pomáhati, f£,

Dr, Eduard Beneš: Reč k Slovákom. Nákla
dem slovenské odbočky Národní rady v Bra=
tislavě vyšel soubor projevů učiněných mi
nistrem zahraničí Dr, Benešem na Sloven
sku v prosinci loňského roku. Projevy ty
měly více význam zahraničně-politický, ne=
boť velmi značná část slovenského národa
na nich manifestovala před cizinou jednot
nou vůli obou větví československého ná
roda bréniti nedílnost a samostatnost naše
ho státu. Knihu, jež jest vlastně soustav=
ným zpracováním otázky československé
jednoty, historie československého poměru,
expeduje „Orbis“, Praha XIL, Fochova tě
Stran 77, cena Kč 250, L
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Vůdee duchovního živofa fafoké. infefigen
ce katolické., Druhá polovice m. stol. a lé
tastol., ve kterém Žijeme, se vyznačují ra
dostným návratem duší k Bohu. Návratem
mejdříve inteligence, po němž jistě bude
následovat a někde se již znatelně proje
vuje i návraf lidu. Nemíním tímto návratem
konverse. jinověrců, nýbrž zduchovnění, pro
hloubení života katolíků. Život jest usměr
něn ai prohlouben a tofo se děje kolem
jednoho pevného středu. Každý růsť před
pokládá a vyžaduje tohoto usměrnění. Má
li osobnost lidská růst po stránoe poznání,
musí ve volbě býti určitá účelnost, řád,
kázeň. A co platí o růstu ducha, platí stej
ně, ne-li více o růstu duše. Růst duše není
myslitelný béz ctnosti, na její síle vše zá
leží. Ale ta cfnost musí býti zalévána, ži
vena. Na cestě ctnosti potřebuje člověk
vůdce. Právě díky tomu, že pochopili v mi
nulém století pastýři lidí onu nezbytnost
duchovního vedení, vděčíme za návrat inte
lisence. DP. JanUrban z řádu sv. Františka
vydal právě náklad, Universum (Praha II.,
Karlovo nám. 5) knihu, která má vznešený
cil: Chce duchovně vésti inteligenta životem
k. Bohu, dáti mu střed, kolem něho sou
středit všechny buňky snažení a růstu. Na
zval svoji knihu: K Bohu a jako podti
tul uvedl slova, jež vystihují její smysl:Vůdce duchovního života Lai
ckéinteligencekatolické. Ahned
prvá věta vystihuje poslání knihy: Duch je
to, který činí vše dokonalým, Nikoli přiro
zená inteligence, ani získané vzdělání, nýbrž
dach, který obé oživuje a proniká, činí člo
věka dokonalým člověkem. V stavu však,
jaký nyní skutečně jest, nemůže byti člo
věk dokonalým, není-li v řádě nadpřiroze
ném. Proto Duch Boží je fo, který zdokona
lu'e člověka a činí ho účastným nejdokona
le'šího života a přirozenosti božské. Knížka
Oočvovídána tufo zásadní otázku, vede člo
věka ku poznání Ducha pravdy, k vědomí
dokonalosti, ukazuje cesty k ní. Nadpřiro
zený život! Nelze ho dosíci bez svátostí,
autor o nich mluví. Roste zbožným oboová
ním oběti nejsvětější, PD.Urban učí znát in
telisgenta, v čem tkví její podstata. Ale tim
mení vyčerpán obsah knihy, jež vede, učí,
ale i podává modlitby. Život lidský je slo
žen z řady dnů a řady skuťků, dobrých
nebo zlých. Nestačí vědět všeobecně, 00 je
stoupání k dokonalosti, cfnostný živof,
nýorž je třeba praktikovati tyto zásady na
denní živof, usměrniti v jejich duchu činy
toho života, skutky proniknoufi duchem Bo
žím. Aby byl celý život krásný, musí býti
krásnými dni, skutky, které jej tvoří. V
fom směru je kniha Urbanova skufečně cen měř neuvěřitelné.

ným vademecum, ukazuje člověku, jak od
Božího rána do pozdní noci zaříditi život
a jak všechno konání i všechny modlitby
mají člověka přibližovati stále více k vy
tčenému cíli, Učí ho žíti s Církví, Maťkou,
s jejím životem, učí ho soustřediti vše
chno kolem církevního roku. Dává mu na
rty modlitby žalmů, hymnů, díků, vede ho
ke zpovědnici i ke stolu Páně. A když se
bude říditi jejími radami, bude jeho život
šťastný a bude takovou i jeho smrt, P. Ur
ban napsal krásnou knihu, dej Bůh, aby se
rozšířila 00 nejvíce. Je krásně vypravena,
má dvojí tisk, červený a černý, je tišťěna na
japanském papíře, takže i po stránce vnější
způsobuje radost,

Kniha o dru A, C, Sťojanovi. Osobnost olo
mouckého arcibiskupa dra Stťojana, který
zemřel před desíti lety, je stále více milo
vána. Dokázaly to jasně i slavnosti, které
byly pořádány loňského roku u příležitosti
desátého výročí jeho smrti. A k tomu vý
ročí byla vydána i kniha, zachycující život
a dílo neúnavného apoštola. Její zpracování
bylo svěřeno profesoru ftheologické fakul
ty v Olomouci dru Františku Cínkovi, au
toru hlubokého díla o mši svaté. Původně
se pomýšlelo na vydání menšího dila, ale
látky se během studia nashromáždilo tolik,
že kniha dra Cinka čítá přes 1.100 stránek
velkého formátu. Studium postavy veliké
ho arcibiskupa není zrovna lehké. Vždyť
to byl kněz, který vykonal úžasnou práci,
a fo ne pouze na jednom úseku činnosti.
Další překážkou a obtíží při spisování živo
topisu byla právě veliká populárnost Stoja
nova. Kolem jeho postavy se nakupilo mno
ho legend a přes ně se musil Dr. Činek do
stat se k jádru. Nešlo mu však jen o seb'á
ní pramenů, a to již vyžadovalo nesmírně
mnoho času. Teprve po přečtení knihy si u
vědomujeme, jak plodným byl Stojan, i jak
byl iniciativním. V tom ohledu je Cinkova
kniha vyčerpávající a úplná, někdy snad
až příliš, takže pod spousfou nanesených
pramenů jako by se ztrácela duše arcibisku
pova..Ale bylo třeba sebrání materiálu, po
něvadž bychom bez něho nepochopili veli
kosti toho krásného kněze a během let by
se stávala jeho pravá podoba stále matněj
ší. Tedy dokumenfární cena knihy Cinkovy
jest značná a ocení ji každý, kdo má poně
kud smysl pro dílo samé. Ale autoru nešlo
jen o snesení látky. Jest sám knězem a tá
zal se, pokud růst osobnosti Sťfojanovya
jeho podivuhodná výkonnost mají vztah k
oltáři. Lidé znají Stojanovu dobrotu, laska
vost, štědrost a vypravují si o nich věci té

Ale konečně fo jsou

všechno přirozené přednosti a jistě má o ně
zásluhu rod sám. a pak jeho sestra, žena
dobrá a statečná, která sama by zasluhova=
la životopisu. Tyto vlastnosti by nemohly
vypověděti a zdůvodnití, v čem spočívápra
vá velikost Stojanova. Nuže, mení vysvětli
telné bez jeho kněžství. Sfojan neprodělal
otřesů víry, neprošel pochybovačností, ne
vykupoval těžce pravdu. Byl ze zbožné rodi
ny a jeho život víry by bylo možno srovnatí
s hladinou rybníka, klidnou, jen nepatrně
se vlnící. Ale pod fou hladinou pracovalo
cosi, oo ustavičně prohlubovalo, zčišťovalo,
okrašlovalo každý akt. Život byl na venek
klidný, ale uvnitř hověla láska, která mo
hutněla lety a ustavičným stykem s olťá
řem. Dru Cinkovi se skvěle zdařilo stopo
vání této lásky, popis plamenů jejích a plo
dů jejích. Není možno čísti bez pohnutí
© jeho činnosti jako kaplana, administráto=
ra a faráře, rozumějícího dobře době, chá«
pajícího plně nebezpečí moderní doby, zna
menitě jim čelícího, poněvadž měl vysoké
ponětí © povolání kněze, kterého Bůh po
sílá na svoji vinici, vysoké ponětí i o ne«
smrtelných duších, jež kněžsky miloval.
A právě toto chápání kněžského povolání,
právě tento vnitřní zápal vysvětlují jeho
bezmeznou obětavost, jeho podivuhodnou
agilnost, vynalézavost nových a navých cesÉ
apoštolátu. Stojan se stává duší cyriiomefo
dějského hnutí, velehradské exercicie a
pouti mají v něm nadšeného pomocníka,
Svatý Hostýn svého obnovitele. Vstupuje
do politického života a jeho politická Čin
nost není zase ničím jiným než apoštolátem
obětavého kněze. Hloubka a opravdovost
jeho apoštolátu zatlačují do pozadí „já“, u
Stojana jako by nebylo žádného sobectví,
žádné snahy po vyvýšení vlastní osoby, po
získání slávy a ocenění lidského. Sfoupal
stále výše a výše, přibližoval se k Dárci vši
milosti a svatosti, Dokonalost křesťanská,
jíž se honosí světci, spočívá právě v tom, že
se přibližovali co nejvíce ke svému vzoru,
jimž jest Ježíš Kristus. Dr. Cinsk pečlivě
dbá o to, aby po téfo stráno2 pochopil velí
-kého arcibiskupa a podařilo se mu fo.
V tom spatřuji hlavní sílu jeho objemného
díla a nejintensivnější jeho světlo a mys
lím, že by kapitoly, které se obírají fimfo
problémem života Stojanova, měly býti vv
dány ještě zvlášť a rozšířeny oo nejvíce,
Vykonaly by krásný apoštolát, Láska ke
Stojanovi by se prohloubila, zkrásněla by a
lid by měl před očima nádherný příklad
lásky kněžské, obětavosti kněžské, V dneš
ní době je takového příkladu třeba více než
vjiných dobách.

Sdalělaníčtenář m.
Zehajujíce trochu opožděně letošní ročník, prosíme všechny spolupracovníky i odběratele, aby omluvilizpoždění. Roz
važovali jsme, zda v době tak živě volající po soustředění máme pokračovati ve vydávání listu, a naskytly se i různé
technické překážky. Překonali jsme však tyto obtíže a právě u vědomí závaznosti a vážnosti starého programu „Života“,
který prvý razil nóvá hesla k soustředění katolické práce a aktivity, rozhodli jsme se list vydávati i nadále. Nechceme
tříštiti,nýbrž sjednocovati, ale i v soustřeďovacím procesu uplatňovati své slovo. Chceme jako dosud systematicky vší
mati si otázek veřejných, sociálních, kulturních i náboženských a k tomu účelu chceme seskupiti kolem „Života“ všecky
ldi dobré vůle, aby „Život“ stal se opravdu mluvčím všehoživého v českém i slovenském katolicismu. Chceme všimati
si zvláště také věcí slovanských a také zde sledovati a hledati jednotící linii. V tom smyslu neopomeneme sledovati
i všechny pozoruhodné události v cizině, aby našim čtenářům dostalo se všeobecného a stručného přehledu i po ostat«
ním světě. — Chceme ze „Života“ vytvořitilist, který by po vzoru jiných podobnýchlistů v cizině stal se mluvčím všech
kladných složek katolického hnutí v našem národě a vybudovati ze „Života“ časopis věnovaný všem aktuálním otáz.
kám současné doby. Doufáme, že i v těch čtrnáctidenních lhůtách, v nichž bude nyní časopis vycházeti, bude nám mož«
no obsáhnouti vše důležité, co den přinese. — Předplatné zůstává i pro letošní ročník stejné: Kč 30.—, pro studenty
Kč25.—. List bude vycházeti nyní pravidelně ve čirnáctidarr: 2 lhůtách každého měsíce. Redakce zve všecky dosavad«
ní přispivatele *všechny ostatní ke spolupráci. Administrace prosí pak o zaslání adres nových odběratelů a předplatné«
ho, které sejmenuje proto předplatným, že mábýti placeno kupředu a nikoliv zůstávati v položce má dáti nevyrovná“
no několik let. Kdož dlužíte, rozpoměňte se a pošlete doplatky třebas ve splátkách! — Všecky dopisy řiďte na

redakcia administraci SZIVOTAJ,Praha Hi.,Spálená 15.
Redakce a administrace, Praha If., Spálená ul. 15. (III.posch.) Telefon 434-73. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. kaž«
dého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II., Spálená ul. 15. Číslo účtu u poštovní spořitelny v Praze 7.994. Novinové známky povoleny
ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna.1927 č. 64.546-V1|-27.Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Karlovo nány
č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.

16



© s « A 4
PhDr. Josef Novák, Dokončení výstavby
lidového hnutí. Dr. Fr. Nosek, Stručný pře

| hled dějin naší měny. My mladí. Po od
chodu Dererově. Silv. Braito, Z psycho
logie ženy. J. Krlín, Fysiognomie blah.
Jana Bosca. P. L. Fr. Czermin, Bez lásky.

! R. W. Hynek, Gilda sv. Lukáše. P. M. Kle
ment, Kde je kořen? Vzdušný boj. Jen
svobod. rozhodnutí jednotlivce, nikoliv

| diktát, může býti podkladem stavov. zří
: zení podle zásad encykliky Pia XI. Po
| známky. Život náboženský, kulturní a po

M litický. Co život dal. Z literatury a časop.

časopisproveřejnéotázky současnosti, náboženství kulturu a politiku

VPraze dne 1. března1934. RočníkXVI.Číslo 2

PhDr. Josef Novák.

Dokončení výstavby lidového hnutí.
V politickém hnutí lidovém začala diskuse o organisační struktuře politické strany. Od převratu jest li

dové hnutí československých katolíků sice sjednoceno v jediném politickém táboře, ale sjednocení fo není
provedeno důsledně. Tak existují čtyřizemské výkonné výbory,které jednají a usnášejí se o politických i'ot
anisačních otázkách. Že se usnesení těchto výborů netloukla příliš navzájem, jak by bylo snadno lze oče
ávati, pochází odtud, že jednání a usnášení těchto sborů bylo víc rázu programového a propagačního a

nevšímalo si konkrétních otázek politické taktiky, při nichž jest největší možnost různosti názorů. Jednotí
cím sborem politickým byl ovšem ústřední výbor československé strany lidové. Ale ten neměl, vlastně ne
uplatňoval ingerenci v otázkách organisačních a byl svoláván, jen když bylo třeba zaujmouti pevné sfa
novisko v nejdůležitějších otázkách státních. Konkrétní taktiku politickou určovaly klub poslanců a sená
torů buď jednotlivě, nebo ve schůzích společných. MN

K tomuto stavu se dospělo před 15 lety. Dříve byla roztříštěnost katolického tábora politického ještě
větší a zabíhala až k zjevům velice trapným. Netřeba nyní na fo vzpomínati.

Logsickýmzávěrem vývoje, ale hlavně ideovým cílem jest, aby sjednocení bylo provedeno úplně: aby byla
jedna, jednotná politická strana lidová s jedním výkonným výborem centrálním, s jednotně organisovaným
hnutím odborovým, hospodářským i kulfurním, pokud s takovými má politické hnutí co činiti. Všechny vel
ké politické strany provedlytofo sjednocení už na počátku samostatného našeho státu. Mají nejen jed
nofné vedení politické, hospodářské a odborové, nýbrž i jednotně vybudovaný a spravovaný tisk i podnikytiskové!

Pouze lidové hnutí nedospělo ještě tak daleko. Dokonce se vyskytl plán, aby se šlo v tomto vývoji zpět.
Aby byly uvolněny svazky vážící zemské skupiny polit. strany v jednotnou stranu a místo jedné, jednotné
politické strany lidové byly tedy strany tři (nebo čtyři). Každá zcela samostatná organisačně i politicky, Svlastními výkonnými výbory, rozhodujícími na svém území zcela suverénně a nepodléhající pravomoci žád
ného ústředního výkonného výboru ani v otázkách politických ani organisačních. Zástupci těchto výborů
měli sice tvořiti jakýsi sbor centrální, ale ten neměl mít auforitu ani v otázkách politických ani jiných.
Mělo sefam „na společné radě“ jen dohodovati, nikoli rozhodovati. Onen sbor měl býti docela obdobou „ra
dy společnosti národů“, kde se také nesmí majoritně rozhodovati, nebo obdobou starého sněmu polského
neblahé paměti, kde jediný šlechtic mohl zmařiti svým vetem rozhodnutí všech ostatních.

Proti fomuto uvolnění svazků, kterým jsou spojeni politicky organisovaní katolíci v republice, ozval se
však v zápětí odpor. Křesťansko-sociální dělnictvo v Čechách na své valné schůzi vyslovilo se naopákpro
ťěsnější sjednocení politického tábora a samo provedlo již dříveúplné sjednocení odborového své o hnu
tí se všemiodborovými organisacemi křesťanského dělnictva vůbec. Pro jednotnou strukturu celého lidové
ho hnutí vyslovil se dále poradní sbor lidového peněžnictví, katoličtí učitelé a v posledních dnech výkonný
výbor čsl. strany Vudovejna Slovensku. Jednotnéjest i v republice Orelstvo a mládež buduje si též jednot
nou organisaci.

Čítí se instinktivně, že by uvolněná struktura lidové strany byla neštěstím nejen pro stranu samu, nýbrž
i pro katolickou věc v republice vůbec. Proč tolik zmohl Msgre Šrámek v republice a proč odvrátil tolik zla
od katolické církve? Protože všichni vedoucí lidé ve státě věděli, že za ním stojí věrně jeho politický tábor
a že Šrámkovu posici nelze podvrátiti žádnými infrikami. Kdyby však místo jednoho ústředního výboru mě
Ja býti nastolena jen „dohodovací rada“ zemských skupin bez autority, pak byse určitě stalo, že za katolic
ký tábor mluvili by tři lidé, místo jednoho. Nesmí se totiž přehlížeti osobní moment při všech těchto věcech.
Byla by pak dána odpůrcům vhodná příležitost k intrikám, meziosobami formálně rovně postavenými,kte
ré by při této struktuře lidové strany měly velkou vyhlídku na úspěch. Nezapomeňme, že lidovéhnutí stojí
uprostřed mezi asrárně-demokratickou pravicí a socialistickou levicí. Svodů by bylo tedy dost. V jednáníoné „rady“ by bylo nesčetně momentů k nejednotnému nazírání. Právě u ideově blízkých skupin z důvodů
neideových dochází snadno k rozporům. „Dvě sfejně nabitá elektrická tělesa se odpuzují.“ Při provedení

nové organisační a politické formy v lidovém hnutí přestala by býti lidová strana pro budování státu hodnofou. 
Zájem katolicismu v republice volá nutně po sjednocení politickém ještě užším, než jest dosud. Měla by.

býti provedena jednotná forma organisační, na které by se usnesl celostátní sjezd lidové strany. Ústřední.
výkonný výbor měl by být vybudován tak, aby se stal pracovním dle vzoru stran ostatních. I centrální sei



kretariát by musel být vybudován. Klub poslanecký, resp. senátorský jedná a rozhoduje včas v otázkách
politických, ale není takového sboru ani pro otázky programovéa organisační. Ústřednívýbor lidové stra
ny měl by v sobě zahrnovat i jednotu odborovou a hospodářskou, pokud by fo bylo nutno v zájmu sjedno
cení, spolupráce a taktiky. Události poslední doby pro fo mluví důrazně. Vždyť při dosavadních pomě
rech dochází k nerozvážným podnikům, které nezesilují důraznost politické akce. A pak by tu byl ještě ve
liký úkol, který nutno splniti. Provésti jednotu tiskových podniků hnutí a speciálně tisku. Kolikzde sil du
ševních ž hmofných přichází nazmar pro nedostatek jednotné organisace, jest přímo neodpovědné! Vždyť
jest vydáváno celkem 7 deníků, což jest zbytečným plýtváním. Listy nemohou být dobře vybavené, nesle
dují často stejnoufakfiku a pohlcují velké obnosy, jichž by při jednotné úpravětiskové mohlo býti použito
na zdokonalení obsahovéf A fo ani není třeba připomínati, že ztráty z vydávání denních listů s malým poč
tem odběratelů ohrožují fiskárny, v jichž se tisknou. Při tiskové desorganisaci dochází dále k tomu, žetis
kový doprovod politického postupu lidové delegacezní často naprosto falešně a liší se od toho, co jesťin
tendováno odpovědnými činiteli lidové politiky ve státě.

Jest jistě tužbou valné většiny sťoupenců křesťanského hnutí lidového, aby lidová strana byla „acies bene
ordinata“, šik dobře organisovaný. Jen s fakovým se počítá. Ale jest fo také přímo nezbytnost státní. Zdá
se, že v dnešním zmatku světa, kdy kol dokola byla potlačena demokracie, závisí i u nás v Českosloven
ské republice osud její naosudu lidové strany. Í u nás by byly chutě diktaforské“tByla by to ovšem diktafura
jiné facony než v Německu neb Rakousku, ale diktatura by to byla. Proto jest potřebí, aby v této nebezpeč
né době byl lidový tábor, který plně stojí za demokracií, také tak jednotný a silný, aby pevností jeho byla
demokracie v Československu zabezpěčena,

Dr. Fr. Nosek:

Stručný přehled dějin naší měny.
V jedné z četných diskusí, které se posleďní dobou veďly ©naší měně, vyšlo na jevo, že jeden doktor práv, prostředního věkua po

stavený v praktickém obchoďním zaměsťnání, měl naprosto neujasněné pojmy jednak © tom, co je to zlatý obsah koruny, jednakO fokm,00 je to zlaťé krytí. Bylo totiž patrno, že obojí považuje 22 jedno a totéž. Neni tedy fento stručný přehleď tak docela zbytcč
ný, jak by se mohlo zdáti těm, kdo podstatu věcí znají a jsou také obeznámení s vývojem měny tt nás.

Prvnímašeměnapapíro- | Dějiny samostátné měny československé počínají známým odhodlaným zákrokem
vá. prvního ministra financí republiky Československé Dra Aloise Rašína. Papírové pe

níze vydané svého času Rakousko-uherskou bankou, pokud v určitý den byly na území
republiky Československé, opafřeny byly zvláštními kolky a tím určité množství papírového oběživa ozna
Čeno za peníze československé. Od té chvíle vývoj měny naší bral se samostatnou cestou, nejsa už závislý
přímona osudu měn jednotlivých nástupnickýchstátů.

Nepotřebuje zajisté zvláštního důkazu, že tato měna československá byla typickou měnou papírovou. Bez
jakéhokoliv zlatého krytía faké bez jakéhokoliv krytí bankovního vůbec. To znamená, čoskoslovenské stá
fovky nebyly podloženy ani zlatem, ani zbožím. Obíhaly prostě proto, že fo zákon nařizoval a že nějaké
peníze býti musily. Takováto měna papírová má fu hlavní vadu, že je, jak říkáme, nepružná. Když je větší
potřeba peněz, nemůže takováto papírová měna stačiťizvýšeným požadavkům a kdyžje potřeba peněz men
ŠÍ,není možno, aby přebytečné sťátovky hladce zmizely a přestaly býti obfiží na peněžním trhu. Tady se
právě dostáváme k základní otázce měnové vůbec.

Zesnulý Dr. Albín Bráf, profesor národního hospodářství na Karlově universitě v Praze, říkával svým po
slúchačům při různých příležitostech, že by bylo omylno domnívafi se, jako by různá zařízení moderního
hospodářského života byla snad vznikla fak, žese jednoho dne ve Sbírce zákonů a nařízení objevil zákon,
kterým ťaková, dříve snad neznámá insfituce byla uveďena v živof. Naopak, takové směnky, šeky, stáťní
a komunální dlužní úpisy atd. zrodily se předemz potřeb prakfického života a feprve později přichází zá
konná norma, aby jednotlivé zvyklosti přesněji formulovala, pokud se ťýčeunifikovatla.
Počá Tak ohledně bankovek máme hisforický vznik asi takový: V prvních dobách rozvíjetkybankovek. jícího se peněžního hospodářství (XI. —XII století), zejména v Anglii, máme pří

i pady, kdy majitel jistého množství drahokovu, zlata nebo stříbra, raženého nebo ne
raženého (zlato v hrubýchkusech, tyčích a pod.), nemaje sám dosfatečných zařízenípro bezpečnéuschování
těchto předmětů, požádal o úschovu některou zřatnickou firmu, která se zpracováním drahokovů řeme
slně zabývala a kferá tedy také měla sklepy přiměřeně zabezpečené proti možným pokusům vloupání.
Majitel firmy,který drahokov do úschovy přijal, vydal písemnépotvrzení. Když držitel tohoto písemného
potvrzení chtěl svůj uschovaný drahokov třeba z obchodních důvodů předafi někomu jinému, napsal na
příslušnou pofvrzenku prostě stručný příkaz, aby uschované zlato bylo vydáno novému majiteli.

Tato původní manipulace předpokládá ovšem ještě, že uschovatel zná osobně deponenta, a že také zná
osobně foho, kdo z příkazu deponentfovapřichází si vyzvednouti poukázaný drahokov. Nakolik uschovatel
tuto osobu nezná, musí od ní žádafi osobní průkaz, což ovšem může obchodní sťyk značně zťěžovati.Ne
bylo tedy v praksí tak nesnadno přijíti na myšlenku, že uschovatel vydá potvrzenku, ve které prohlásí,
že uschovaný drahokov vydá prostě kažďému, kdo se vykáže uschovacim lístkem, aniž by bylo potřebí
zkoumatí jeho oprávnění. Nyní ovšem bylo věcí deponentovou, aby úschovný lístek neztratil, anebo aby
mu nebyl odňat nezákonným činem osoby třetí. Jinak nesl úplné risiko ztráty svého uschovaného draho
kovu. Praktický život byl ovšem takový, že nebylo vždy potřebí, aby deponent převedl všechno množství
drahokovu, které si byl u zlatníka uschoval, a proto nebylo nesnadno přijíti na myšlenku, že uschovatel
vydá deponenfovi větší počet poukázek, znějících na zaokrouhlené obnosy, větší nebo menší, nebo také

různé číselné výše, jak„právě praktická potřeba fo vyžadovala. , ——Zlaté fomto stadiu historického vývoje bankovek Bylytyto poukázkyna určité množství(čkrytá. drahokovu všechny skutečně kryty plnými 100 %. Zlatník, k jehož věrné ruce dra
Í hokov byl svěřen a který za tento drahokov vydal příslušné poukázky, byl za fo

soukromoprávně odpovědén, že bude hotovým drahokovem honorovati každou poukázku, která od něho
byla vydána. Byla by fo i trestně stihatelná zpronevěra, kdyby snad zlata sobě svěřeného jinak použil a
předložené stvrzenky honorovati nemohl.
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Leč byly fo zase potřeby praktického života, které vedly K tomu, že se počaly vy
| dávati poukázky znějící na určité množství zlata i tenkráte, když drahokov sám slo

, i žen nebyl, jen když byly složeny nějaké hodnoty, mající cenu drahokovu. Vidíme té
měř jasně před očima, jak nějaký obchodník, maje v rukou tříměsíční směnku za zboží, dostavil se k zlat
nické firmě a žádal, aby mu za fufo směnku dali na fři měsíce bankovkové poukázky na zlato, slibuje, že tyto
bankovky proti vrácení deponované směnky za tři měsíce zase zaplatí. Zlatník začal při fom sice uvažovat,
že zde vydává bankovky bez zlatého krytí, nikoli však bez „bankovního“ krytí. Dři tom si uvážil, že kdy

by všechny bankovky náhle se mu vrátily, zeby je musil ve zlatě plně honorovat. V praktickém životě bylovšak, když ne možno, fedy krajně nepravděpodobno, že by se všechny vydané bankovky naráz vrátily a že
by bylo žádáno o jejich honorování. Prakse ukázala, že stačí míti zásobu zlata třeba za polovinu vydaných
bankovek, nebo jenom za čtvrfinu, nebo jenom za třetinu. Ostatní bankovky že obíhají, aniž by se vracely se
žádostí o honorování. Bylo to čistě věcí prakse a zkušenosti, odhadnouti, jaká kvota vydaných bankovek
mohla by se vrátiti a musila tedy býti honorována drahokovem. Ohledně ostatních stačilo úplně, když je
jich vydání bylo podloženo nějakou obchodní hodnoťfou.V pozdější pak teorii rozeznáváme podle uvedeně
ho: zlaté Řryťi a jemu rovnocenné kryti obchodní, souhrn pak tohoto obojího kryti zlatého i obchodniho
nazýváme úhrnným slovem; úhrada bankovní.
Pružnosíbankovkové V insfifuci obchodního kryfí fak, jak si je prakfický život vytvořil, je veliký insfru
měny. menf pro udržení pružnosti měny, fo jest pro rozmnožení bankovek do fakové míry,

j jak to obchodní živoť vyžaduje. Zároveň je fím dána možnost, aby bankovky zase
bez jakčhokoliv ofřesu zmizely, když jich už na peněžním frhu není zapofřebí,Uvažme jen, co fu na příklad
znamená financování cukerní kampaně. Kdyby nebylo možno opatřiti si od Národní banky na tříměsíční
nebo šesťiměsíční cukerní směnky pofřebné množství bankovek, které Národní banka za tím účelem fe
prve vydá a o které se skutečně rozmnoží počeťbankovek dosud obíhajících, pak staly by se peníze, které
by jen v určitěm, nerozmnožifelném množství byly k disposici, velkou vzácností. Způsobila by se tíseň na
peněžním trhu, započalo by stoupání úrokové míry, projevila by se nemožnost nových úvěrů afd. Jakmile
pak po zlikvidování cukerních obchodů vracejí se zase peníze osobám, kferé si je na směnky vypůjčily, zmi
zí tyto bankovky zase u Národní banky, když ona svým směnečným dlužníkům směnky předloží. Národní
hospodářství obejde se pak zase s fím menším množstvím oběživa, které mu stačí pro normální dobu. Kdyby
se ukázala nějaká konjunkfturav textilním oboru, mohla by Národní banka na nákup surovin, zejména bavl
ny, vydati na směnky příslušné množství bankovek, které by se jí zase od směnečných dlužníků vrátily,
jakmile by oni po zpracování surovin obdrželi výtěžkyza prodané hotové zboží.

Nyní nám může býti jasno, proč bylo u nás usilováno folik o fo, aby se zase co nejvíce v obchodním ži
votě používalo kráťkodobých obchodních směnek. Snahy ty byly tak infensivní, že se dokonce i přediože“
ním zákonné osnovy usilovalo o fo, aby i drobní živnosfníci musili nuceně akceptovati směnky, jakmile
hodnota zboží dodavatelem jim kreditovaného činí aspoň 5.000 Kč. Pro naprosté nepochopení širokých
vrstev v národě nedošlo k uskutečnění těchto proposic, které opravdu mohly spolupůsobiti ke zlepšení na
šich valuťárních poměrů.
Umořovánístávkového | Že skutečnou funkci měnovou mohou vykonávati jenom bankovky vydané ať už na
dluhu. 1 základě zlatého krytí nebo na základě obchodního krytí a nikdy ne nepodložené

Í státovky, je na bíle dni. Odfud také neustálá snaha vedoucích činitelů Národní banky
československé, aby ona část oběživa, která je v podstatě jenom státovkovým dluhem, z naší měny vůbec
zmizela. Odfud vyplývají příslušná ustanovení smlouvy mezi čsí. státem a Národní bankou o tom, jakými
ročními částkami až do úplného odstranění státovkového dluhu bude stát Národní bance přispívati. O
vhodnosti těchto opatření, pokud se týče o rychlejším anebo volnějším jejich tempu, ještě se zmíníme.
Zlatý dolar podkladem| Ideálem každé spořádané státní správy musí býti přirozeně, aby svoji měnumělaprvnínašízlatěměny.| |Vpořádku.Někdypřitombývápřáníofcemmyšlenkyanapomáhásevěciaspoňpro

I středky prestižními, když už není možno dosáhnouti vždy úpravy docela věcné. Od
tud snahy, které se u nás od počátku uplatňovaly ohledně zavedení fak zvané zlaté měny, k jejímž pojmo
vým záležitostem patří především, aby bankovky byly kdykoliv na požádání skutečně směnifelny za zlato
na pokladnách Národní banky. Tuto směnifelnost nebylo ovšem možno u nás proklamovaf, a profo první
stadium jakéhosi přiblížení se ideálu zlaté měny záleželo v tom, že se zákonem uložila Národní bance po
vinnosf, aby ona papírovou korunu československou udržovala v určité zákonné relaci vůči zlatému dolaru
severoamerickému. Bylo to v době, kdy bylo možno (snad frochu prostomyslně) se domníivati,Že ten se
veroamerický zlatý dolar je něco, co se vůbec na věky nepohne. Poměr pak sfanoven byl fak, že 100korun
československých nesmí státi méně než 2.97 dolaru a ne více nežli 3,03dolaru. Názorněji řečeno, znamenalo
fo asi tolik, že jeden dolar stojí 33 korun čsl.

o, , | Zajímavo je pozorovat na příslušnýchstatistických výkazech, jak tento zákonný kurs
Zlatáměnavlastní. podařilo se poměrně dlouhou dobu skufečně udržovati bez jakýchkoli jen poněkud

podstatnějších výkyvů na zmíněné zákonné relaci, a fo vedlo zase k myšlence, že už
by snad bylo možno odpoufati se od zákonného vztahu k severoamerickému dolaru a postavifi se na vlastní
nohy. Výsledkem těchto snah, ve kterých bylo hodně ohledů prestižních, je zákonná úprava českosloven
ské měny z roku 1929,kdy obsah zlata v jednotce československé měny, tedy v koruně čsl., sťanoven na 44.58
milisramů ryzího zlata, bez jakéhokoli vztahu ke kterékoli valutě zahraniční.

p -= Zlatá měnav pravém slova smyslu ani tenkráte zavedena nebyla,neboťnebylomožno
Zlatáměnaneúplná. prohlásiti směnitelnost československých bankovek za zlato. Ohledně zlatého ktyti

I našich bankovek bylo stanoveno, že toto kryti nemusi býti v pravém slova smyslu
opatřeno v važeném nebo nevaženém drahokovu, nýbrž naše měna je tak zvaná zlatá měna devisová, při níž
místo drahokovu effektivního možno míti také směnky anebo zahraniční bankovky (devisy nebo valuty),
znějící na drahý kov a zaň také skutečně směnitelné.

Zavedení zlaté měny vůbec, a ve formách, jak se uskutečnilo v roce 1929zvlášť, nestalo se u nás ovšem
bez námitek. Proti proklamování zlaté měny bylo uváděno zejména, že ještě nemáme zabezpečenu rovno
váhu státního rozpočtu, že budou různé naléhavé výdaje, kterým se stát nebude moci vyhnouti a nebude
tedy moci plniti splátky na státovkový dluh, ke kterým se zavázal. Leč tyto a podobnénámitky, jakkoli jim
pozdější vývoj dal plně za pravdu, neobstály a k uzákonění zlaté měny došlo ve smyslu výše uvedeném.Hospodářskákrisevyvo-| Zjararoku1929ukazovalyseužprvnípříznakypozdějšísvětovéhospodářskéstag
lává měnováopatření, nace. Počínaje rokem 1930 až včetně do roku 1933 jsou roční účetní závěrky sťáfní

| podstatně pasivní. Obdobně jako v jiných státech. Některé z těchto států vidouce, jak
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klesají státní důchody a vidouce nemožnost provésti deflační politiku v každém směru, sáhly k mimořád
ným opatřením měnovým. V čele těchto států šla přede dvěma lety Anglie, načež ji hned následovaly tři
severské státy, Norsko, Švédsko a Dánsko, které pro úzkou souvislost svého obchodního života s podni
káním Anglie neměly žádné jiné možnosti, nežli se prostě přizpůsobiti jejím opatřením. Základní myšlen
kou valutárních opatření anglických bylo fo, že snížením hodnoty anglické libry dosáhne se zlevnění an
slického exportního zboží. Tímto zlevněním se udrží dosavadní odbytiště, pokud se týče, získají se odby
tiště nová. Zmíněný manévr se v celku podařil, pokud s ohledem na ostatní složky a součinitele světové hos
podářské krise je to možno. Nutno však zcela mimořádně zdůrazniti, že měnová opatření anglická přišla
do doby, kdy suroviny na světovém trhu (bavlna, uma, měď, železo) měly tendenci sestupnou. Jestliže
tedy anglický importér za znehodnocenou libru následkem poklesu světových cen surovin koupil totéž ja
ko dříve za anglickou libru, když ještě byla cennější, nebylo důvodů, aby se nějakým způsobem při pro
dukční kalkulaci ceny zvyšovaly. Když anglický dělník za zlehčenou svoji mzdu koupil si i po valuťární
úpravě totéž jako předtím, nebylo potřeba, aby on a všichni jiní, odkázaní na mzdu nebo pevný plat, do
máhali se nějakého zvýšení svých požitků, a nebylo zase tedy příčiny z tohoto titulu zakalkulovati do pro
dejní ceny zboží zvýšenou režii.

Zajímavo je, že již v době anglické valuťární úpravy vyskytly se i u nás hlasy, které
začaly doporučovat, aby koruna československá byla upravena obdobně podle libry
anglické. Ukazovalo se předem na to, že vzhledem k vyhraněným našim poměrům

politickým a někdy také vzhledem k rozbujnělé demagosii nebude prostě možno provésti deflaci cenovou
všude, kde by to bylo nezbytně nutno. Leč hlasy fy nenabyly takové síly, aby se jejich názor uplatnil už ten
kráte zákonnou úpravou československé valuty. Z koruny čsl., a zejména ze zlatého jejího obsahu, učiněn
byl v jedné části tisku jakýsi bůžek a někdy se prohlašovalo za zločin proti zákonu na ochranu republiky,
když by někdo panující feorii opovážil se bráti v pochybnost. Jde tu o klasický příklad, který nám uka
zuje, jak to může býti zhoubné, když místo věcných hledisek začnou se s úspěchem uplatňovati pouhá
hesla. Vnitřní síla poměrů byla ovšem taková, že znenáhla rozptýlila legendu o nedotknutelnosti zlatého
obsahu československé měny, třeba se to neobešlo bez vášnivých diskusí novinářských a bez těžkých zápa
sů politických.Měnovéopatřenípři-| Jeznámo,ževýslednicítěchtosložekjenynějšívalufárníúpravačeskoslovenská,
cházídnes již trochu0- podle níž zlatý obsah koruny snížen o jednu šestinu, se 44.58na 37.15 miliéramů ry
požděně. | zího zlata. Dalo by se mluvit o tom, zda tato úprava stačí. Bylo uvažováno v tom
směru, že by nejpřiměřenějšískutečným poměrům bylo snížení dvojnásobné, tedy o jednu třetinu místo
©jednu šestinu. Poněvadž však v každém státě takové snížení valuty má docela automaticky za následek
větší nebo menší náraz drahotní vlny, uvažovalo se u nás zejména těmi, kdož se považují za zástupce zá
jmů širokých vrstev dělnických, že by zdražovací tendence při větším snížení byly tak mocné, že by se jim
těmi prostředky, které státní moc má po ruce, nedalo s výsledkem vůbec čeliti. Proto kompromisně sjed
náno jenom snížení nižší, ohledně čehož lze doufati, že jeho zdražovací tendence podaří se přece jenom
utlumit buď úplně, anebo aspoň fak, že fo nebude moci způsobit žádné větší škody. Sifuace naše je potud
svízelnější, že tato svá opatření činíme značně opožděně optoti Anglii a severským státům, v dobách, kdy
nejdůležitější suroviny na světovém trhu v ceně stoupají a kdy bude oříškem neobyčejně tvevdýmvyřešiti
otázku, jak tyto zvýšené ceny zakalkulovati do výrobních nákladů, aniž by se tím cena prodejní zvýšila.

Pokud možno za těch několik dnů, které uplynuly od zákonné úpravy naší valuty, přehlédnouti, přešla
věc ve vnitrozemí celkem klidně, a nedošlo nikde k nějakým větším nebo podstatnějším otřesům. Záleží ne
smírně mnoho na tom, aby se široké vrstvy obyvatelstva nedaly znepokojovati všelijakými poplašnými
zprávami. |Šetrnostíveveřejných| Jakožádnýprostředek,takaniposledníúpravavalutyčeskoslovenskénenísama
výdejíchtřeba podepří- o sobě žádným zlatým klíčkem, který by otvíral hluboké tajemství lepší hospodářské
fi měnováopatření. konjunktury, a také to není žádný kouzelný proutek, který by nás rázem vyvedl ze
začarovaného kruhu a porušených mezinárodních obchodních styků. Je to jeden součinitel, který ve spojení
s ostatními mohl by býti nápomocen k jistému ulehčení dnešních obtíží. Leč jednu věc je nutno v této sou
vislosti uvésti a nelze ji ani dosti podškrtnouti. Že totiž nepomůže nám ani snížení zlatého obsahu koru
ny, ani snížení zlatého krytí, ani rozmnožení oběživa, ani vtozmnoženíúvěvových možností, nebude-li učiněna
přítrž pasivnímu hospodaření státu, jakož i korpoťací územní samosprávy. Po té stránce ovšem zdá se, že
pochopení neproniklo do širokých vrstev v národě, ale že si je neuvědomují ani také dostatečně mnohdy
i vedoucí činitelé různých politických stran. Škrtati ve státním rozpočtu není už dobře možno. Je však
naprosto nezbytno, aby provedením vůzných veovganisačních opatření ve státní administrativě i ve stát
ních podnicích došlo ještě k dalšímu dalekosáhlému snížení státních výdajů. Kdyby se i vytvořily všechny
předpoklady pro opětné osvěžení soukromého podnikání, kdyby však stát odčerpával, jako dosud, na
úhradu svých běžných potřeb všechny prostředky na peněžním trhu, které by jinak byly k disposici sou
kromému podnikání, pak jsou matny všechny snahy po nápravě a plané všechny naděje, které se k takovým
snahám upírají. Této okolnosti musí si býti vědomi nejen vrchní činitelé státní správy, ale zejména také
nejširší vrstvy lidové, které se nesmějí stavěti proti každé reorganisační snaze, jak toho byly podány
v praksi početné důkazy.

Především tedy pořádek ve výdajových položkách státního rozpočtu a pak už udržení vnitřní hodnoty
měny nebude činiti nepřekonatelných obtíží,

My mladí.

Zlaté modloslužebnictví.

Hned s počátku připomínáme, že naprosto zavrhujeme boj pro
ti starší generaci v jakékoliv formě, neboť jest to proti lásce křes
ťanské. Ale apelujeme na touže lásku křesťanskou těch, kteří ma
jí moc, aby pomohli mladým. Mnoho řečí se vyplýtvá v rozpra
vách a Ikáním nad naší morální a hmotnou bídou, ale málo je
těch, kteří by podali ruku ku pomoci. Všem zde předkládáme naši
bídu mravní a hmotnou, pátráme po příčinách jejich a prosíme
o pomoc. Vážnou odpovědnost na sebe berou ti, kdož mají moc,
odpovědni jsou za další osudy našeho státu, kterému vyrůstá sla
bá náděje, velmi málo idealistická inteligence, budoucí vůdcové,
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Středoškolská studia začali jsme po válce. Vpadli jsme do fluk.
tuace ve středním školství, v dobu různých reforem. Touto refor
mou byla zasažena jmenovitě klasická gymnasia. Byla skorem
úplně vyřazena řečtina a latina posunuta do vyšších tříd. Co při
nesla tato reforma? Typ nemožného reformního reálného gymna
sia. Skorem úplným vyloučením řečtiny a potlačením latiny zítra
til se nám úplmě obraz anťického světa řeckého a římského,
který dávalo klasické gymnasium. Dnešní absolvent střední školy
neví, co je to Homér, Demosthenes, Plato, Aristoteles. Z latinské
literatury má jen chabý obrys a nenaučil se ani pořádně čísti.



Trapné jest někdy poslouchať na právnické fakultě ciťaciprame
nů práva římského, trapné jsou poznámky profesorů, ale měly by
být adresovány původcům reforem. Z ostatních předmětů na
střední škole malá péče jesť věnována moderní literatuře české,
Z němčiny a franoouzštiny neodnese si člověk ničeho z toho dů
vodu, že se vyučuje dle analytickosyntetické metody, která málo
dbá synthese v konversaci. Hlubooe dofkl se režim Habrmanův
středních škol v oťázce vyučování náboženství. Od sexty bylo
náboženství zdobrovolněno. Tehdy, kdy mladá duše má pronik
nouti hlouběji do pravd náboženských, kdy má dělat závěry pro
život, tehdy náboženská výchova stává se nepovínnou. To jest
největší hřích, který spáchal socialisťický režim ve školství na
mladé generaci. V době, kdy začíná mladý člověk dospívat, kdy
pociťuje existenci těla a jeho nedokonalost a sklon ke zlému, tu
zbavuje ho možnosti nabýti pevné opory v těžkém boji proti tělu.
Mladý člověk odvážně staví se tomufo proudění tváří v tvář, řeší
sí sexuální problém dle svého a ztrosklotává. Neví, že katolická
morálka praví: Mužně bojuj s ostatními pokušeními, ale pokud
jde o sextum, prchej.

Má-li hoch dobré náboženské základy již z rodiny, najde si ne
povinné náboženství. Ale fo, do se probírá v nepovinném nábo
ženství, jest žalostně málo. Chápeme dobrou vůli katechetů učinit
hodiny nepovinného náboženství zajímavé, ale přáli bychom si:
docela suše přednášet dogmatiku, morálku, neomezit se na dvě
placené hodiny v týdnu, nýbrž pěstovat osobní styk. Mladý člo
věk skrývá se se svými boji. Dřejeme si, když není možno v do
hledné době, aby náboženství v osnovách učebných dostalo opěť
své prestantní místo, aby kafechetové nebyli jen placení úředníci,
ale otci studentů, kteří by je přenesli přes bolestné pády proti
šestému přikázání, kteří by dali studentům do života zásady
křesťanské, aby později neutonuli ve světě.

Jak tvrdíme, že jen hluboce žité náboženství šťastně přenese
mladého člověka přes pády v dospívání, tak tvrdíme, že mladý
člověk, který nežije nábožensky, zkrachuje na sexuálním problé
mu. Který student je živý, bez ostychu povolí tělu, vrhne se v ná
ruč všeho, 00 přináší chvilkové ukiojení štvoucího sexu. Učení
stává se přítěží, to se fackuje, jen aby se prolezlo, jinak porno.
grafická literaťtura, alkohol, karty, nemírné sporfování, kino,
prchavé lásky, dcerky domácích, prostitutky, flámy a zábavy, ve
nerické choroby. To je v hlavních bodech výčet života dospívají
cího studenta, který nežije nábožensky.

Dále studentstvo demoralisuje hrubý maferialism, kterému, až
na výjimky, holduje středoškolské profesorstvo. Studení má všu
de oči a uši. Studenti samotáři, kteří nežijí nábožensky, oddáni
jsou všelijakým fajným neřestem. Ať mi někdo nevykládá o ně
jakých vážných sklonech k vědecké práci středoškolského stu
denta. Mladý člověk jesť ve varu, zkouší, hledá, jest výbušný, se
vším se chce naráz vyrovnat. Tu nastává krásná a vážná povin
most vychovatelů nejen něco naflouct žactvu do hlavy, ale na
prvním místě je vychovávat a vychovat a pak feprve něčemu na
učit. To se bohužel neděje, jen některý mladší katecheta překro
čil meze tak zvaného pustého kantorství.

Dívky bez dozoru rodičů stíhá tentýž osud jako hochy. Ve vyš
ších třídách jsou středem vilných pohledů a sprostých vfipů spo.
lužáků, jsou-li hezké. A fak následkem koedukace vycházejí nám
ze středních škol ženy, mravně pokřivené, hodící se jenom do
úřadu za podlízavé sekretářky starších pánů šéfů.

Ze středních škol vycházejí lidé nic neznající, vyžilí, unavení
světáci, otrávení kriticismem, ničemu nevěřící, jimž není níc svato.

Na vysoké škole užíívá se volnosti dále. Akademický občan ži
jicí kolektivně v koleji odcizuje se pořádnému životu, který se
Sposměchem nazývá měšťáctvím, Dřívevysokoškolské studentstvo
žijící v rodinách tolik se neodcizovalo spořádanému životu spo
lečnosti. Vzteklý pansexualism štve a rozežírá mladou duši. Bídné

Po odchodu Dererově.
Z ministrů, kteří se vystřídali v křesle minist. školství, seděl

Dr. Derer nejdéle. Plné čtyřiroky. Dr. Derer je advokát a neroz
uměl školským věcem. Proto mu výkonný výbor strany přidělil
dva pomocníky, zem. insp. Pluhaře a soudr. Kepla ze státního
nakladatelství. Tito dva, zejména Pluhař, dovedli si najíti ochof
mé spolupraoovníky a uvésti do chodu celý resort, který za před
chůdce (min. Hodžy) nečinně odpočíval. Vytvoření reformních
komisí a celá řada výnosů a nařízení zůstane nesporně kladem
ministrování Dererova, i když s duchem reformy nemůžeme sou
hlasit. Zejména dooent Příhoda nebyl šťastnou akvisicí a zatížil
reformní činnost doktrinářstvím.

Politicky narazil min. Derer záhy. Když pouhým nařízením
„chtěl provésti reformu střední školy (posunutí latiny do fercie),
narazil v ministerské radě na takový odpor, že hrozil demisí a
musel se zavázat, že nebude tyto ožehavé věci řešit cestou na
řizovací.

Derer, podporován svými spolupracovníky, chtěl £.zv. demokra
ťisací školy odstranit třídní rozdíly a udělat školu jednotnou,
všem přístupnou. Profo přiblížil osnovy měšťanské a nižší střední

Ony a chtěl provésti Příhodův plán jednotné diferenoovanéoly.
Tento plán nebyl a nebude proveden, protože by znamenal ni

velisaci vzdělání.
Pak se věnoval Derer Slovensku a zřizoval tu státní školy

nejen z potřeby, nýbrž záměrně, aby vytlačil církevní školy, Ná

jsou sociální poměry vysokoškolského studentstva. V rozpočtu
státním pomalu na hřebce pamatuje se větší částkou než na stu
dentskou sociální péči. Akademik je nucen hledati zaměstnání,
přivydělávat si. Hledá nějaké zaměstnání prostřednictvím poli
tických stran. Politická činnost zabere akademikovi především
mnoho času a sfranickost pak vybíjí se ve studentských spolcích
k pohoršení celé veřejnosti. Snad si zde mnohý vyslouží místo,
Ale ve studiích se zvolna postupuje, studuje se jen nahonem z vý
tahů. Na tento desolátní stav inteligence působí nejasná budouc.
nost a špatné vyhlídky na uplatnění se v životě. Proflo student
stvo vsfupuje do extrémních pravicových a levicových organisací
a stává se nebezpečným nositelem revolučních myšlenek. Když
dokončil akademik studium, jde na vojnu. Zde zapomene mnoho,
naučí se zahálčivému životu. Jestliže se mu podařilo najít za
měsťnání po vojně, nestuduje dále, fackuje to, jen aby vyhlověl
povinnosti. Volný čas opět proflinkává po kavárnách, v různých
láskách. Naučí se mondénnímu životu světáka, upadá do dluhů,
ze kterých si pomáhá ženitbou s bohatou dcerkou. Jak takové
manželství vypadá, doved:me si představit. Jestliže je to trochu
slušné děvče, určitě ji takový pan doktor zkazí a když taklová
hledá své, manželství ztroskotává. A tak nedůstojně infelisence
žije, podprůměrně pracuje. Obyčejní lidé je napodobují. Tím
klesá úžasně morálka a měli by se nad tím zamyslit mnozí, kdož
mají péči o blaho veřejné.

Na tufo beznadějnou situaci a úroveň infeligence působí špat.
ně vyhlídky do budoucna. Snad poctivě akademik studoval, bene
život vážně a nyní po vojně nemá místa, kde by se uplatnil. Buď
sedí starému ofci doma, působí větší sťarosti než na studiích,
nebo nedělá přiměřenou práci, přiměřeně honorovanou. Takový
člověk zatrpkne na vše, propadá skepsi, napadají mu všelijaké
myšlenký. Co má soudit © společnosti, když vidí, jak na jedné
straně je kumulace příjmů, on nemá co jíst, jak má se rodičům
odvděčit? V dnešní době s poklesem morálky souběžně vybujela
hrabivosťf, chamtivost a poživačnost. Tyto vášně jsou příčinou
kumulace příjmů a z toho plynoucí nezaměsťnanosti. Jestliže
kdo chce pomoci nezaměstnané inteligenci, musí nutně uhodtť
rázně na tufo věc. Mluví se, mnoho bouří se proti fomufo nezdra
vému zjevu, ale skutkem nikdo nezasáhne. Bylo by nuťno rázně
zakročit proti vysokým úředníkům, proti úředníkům nižším, proti
učitelstvu. Žádná strana nechos se ochudiťto hlasy tak zvané inte.
lisence, která neví ani tolik, že druhému se chce také jísf, že tu
má své místo ve společnosti, že tu má své úkloly. Kromě toho je
to nepřízeň vysoké byrokracie, která by jako stín provázela řád
ný úřední postupvěcí té které strany nebo exponovaného jejího
člena. To jsou věci velmi nepopulární. Ale měli by si uvědomit fi,
kdož mohou v fomfo směru vyvinout úspěšnou činnost, že trpě
ním toho zla hřeší se na základních právech lidských a že jednou
těžce se jim bude odpovídat za tuto macchiavelisfickou politiku,

Emancipace žen dosáhla práv mužů, ovšem povinnosti mužů
tyto emancipované ženy na sebe vzíti nechtí. Prosíme, aby jed
nou přestalo obsazování mužských míst, hlavně kde se vyžaduje
školského vzdělání, ženami, které pracují za každých podmínek,
platu použijí jen na luxus a přivydělávají si k malému platu všeli.
jakým způsobem, mnohdy ne čestným. Takovou ženu těžko si kdo
vezme, neboť jesť jen samý požadavek, nemá smysl pro rodinu,
Když nevstoupí žena výdělečně činná v manželství, žije ve fakfic.
kém konkubinátě. Tyto věci, kdo to myslí s nezaměsfnanou inte
ligencí vážně, musí mífi na paměťi. Jsme ochotní přispět komu
koliv v práci, kdo by chtší pompci zproletarisované inteligenci
v tomfo boji s lidskými vášněmi. I když bychom padli, padneme
čestně. A kdo nám opravdu pomůže, ten bude míti naši vděčnost
neboť bída mnohé nás demoralisovala, ale mnohé zoocelilav cha
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vrh zákona na reorganisaci školské správy a nový způsob vydržo»
vání církevních škol měl odstranit tento typ škol a dekretovat
v celé republice interkonfesijní typ školy, jak je v českých ze0
mích. Tento atentát na církevní školy byl též odvráoen, aspoň
na čas. Finanční tíseň postihla i školský resort a nedovolila min,
Dererovi pokračovat v unifikaci školské, která by kulturní a ná“
boženský mír na Slovensku a Podk. Rusi rozvrátila.

Všecky reformy Dererovy mají laicisační tendenci. Pomalu,
ale soustavně se připravovala odluka církve od školy. Sem patří
také plán ministerstva zrušiti učitelské ústavy a zříditi pacda
gogické akademie. Soukromých, katolických ústavů je totiž 15
(vedle 53 státních), což je číslo, které uráží zrak pokrokářů. Také
tato osnova nebyla podána.

Pokrokové učitelstvo bylo přizváno k reformní práci. Mělosvé
zástupoe ve všech komisích a všechny návrhy byly dříve ověřeny
souhlasem těchto socialisticky orientovaných spolků. Učitelům,
fo zřejmě lahodilo, že pomáhají reformovat střední školy, že je
jich zástupci spolupracují na řádu školním a vyučovacím,že s je
jich vůlí byly sestavovány kvalifikační komise, zkušební komise
jnspektorská, jim vydán školský rozhlas atd. Soudruzi-učitelé se
měli zkrátka dobře. DProfekcionářstvíkvetlo jenoož a zdálo se,
že strany socialisťických učitelů rostou do nebe. , ,

A přece nerostly! Politické strany nebyly na nějaké velké ne
formy naloženy. Dererovo stranění Němcůmvyvolalo odpor ob
čanských stran, jeho socialistická a protináboženská tendence
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našla v lidové straně zásadního odpůrce. Ani republikáni nebyli
ochotni asistovat nějakému kulturnímu boji v obavě, že by je to
ma vesnici zle vyplatilo.

Změnil se zkrátka svět. Dnes není „pokrok“ ve floru.
Dorůstající mládež nevzbuzuje žádná nadšení a ukazuje se

stále víc a více, že mnohé reformy nebyly zrale uváženy. Škola
jest stálými změnami osnov, reformami a záměnami učebnic ve
stálém neklidu, učitelstvo neví, na čem je a rodiče nestačí dávat
peníze na nové knihy, Při tom trpí prospěch dětí, poněvadž zdár
ná školská práce potřebuje klid.

Stačí ukázat na úřední zavedení globální methody v Praze, aby
byla ilustrována splašenost reformistů. Nestačilo jim, že se nová
metoda čtení zkoušela na několika reformních školách. Zavedli
ji na komando všeobecně, ač učitelstvo nebylo na ni připraveno.

Zde také neočekávaně narazili na odpor pokrokového jinak u
čitelstva pražského. To se postavilo proti globální metodě a žádá
její odstranění, podporováno téměř jednomyslným souhlasem ro
dičů. Školní výbor pražský sice setrvává ve svém usnesení, ale
tím přilévá jen oleje do ohně. Promluvili universitní profesoři
filologové a lékaři a úsudek jejich nebyl pro globalisty (Příhoda
et comp.) lichotivý. Příhoda se ovšem tváří, jako by jeho argw
menty nebylo hnuto, ale spor prohrál. Odnesou to děti i učitelé
strhanými nervy. Pochybujeme, že nástupce Dererův bude v pod
poře reformních nápadů tak velice ochotný, jako min. Dr. Derer,

Škod matropili reformisté více a budou to opět učitelé, kteří
ma to doplatí. Tím nechoeme nikterak zatracovat vše, co se za
čtyři roky Dererova ministrování stalo. Ruch je lepší než hniloba,
ele i reformátor má pamatovat, že „media via anua esf“.

ve Ww?zJednu věc nemůžeme ministrovi přičísti k dobru. Je to 2600

Z psychologie ženy.
Žena, žena a žena jest thematem umění všech dru

hů, thematem hovorů, thematem starostí. Žena stojí
ve středu starostí a zájmů.

Protože i když muž vynikne, i když strhne davy,
když koná neuvěřitelné skutky veliké lásky blížen
ské, nezapomínejme, že za ním stojí vždycky nějaká
žena, matka, sesfra, žena či přítelkyně, která mu ces
tu připravovala anebo stále uhlazuje a buduje. Kdež
fo muži dostane se skoro vždycky uznání anebo
aspoň úspěchu, když ničeho jiného, žena stojí dále
v pozadí,dále neznámá a zapomenuta.

rávě proto žena zasahuje tak hluboko do všech
mužových sfér, právě proto zůstává stále muži i sobě
záhadou a hádankou. Jestliže dnes mluvíme o růz
mých problémech a chorobách lidské společnosti,
jestliže žena do všeho tak vnitřně zasahuje, můžeme
mluviti o ozdravění lidstva, které by nešlo přes že
nu. Proto jest velikým neštěstím, že se o ženě nemlu
ví vážně, že mužové dnes jen vtipkují o ženě, jest
jim žena jenom vítaným předmětem k vtipům dob
rým i špatným. Špatně a hloupě psáti o ženě pafří
již k nejoježděnějším thematům nejstarší světové li
teratury. Takznáme již z 13. století román Jeana de
Meun$g,„Růžový román“, který mluví s nejpustším
opovržením o ženě. Jest to krutou nespravedlností a
urážkou ženy, když se nemůže a neumí 0 ničem ji
ném psáfi, než o ženském sexu.Proto tak vysokostojí
oceňování Kristovo ženy, když hájí její čest, když
odsuzuje ty, kteří již myšlenkami dotýkají se nečisté
ženy. Kristus tu odsuzuje onen běžný postojmuže
k ženě, podle něhož žena jako by neměla jiného ži

votního smyslu, než aby byla loutkou a zábavou muovou.
Proto když Kristus vynáší panenství, tím vlastně

nejenom žeosvobozuje mužeod pansexuálního blouz
nění, nýbrž i tím osvobozuje a pozvedá ženu od
mužské tyranie a zvedá ji zároveň, když ukazuje, že
žena má sama o sobě a v sobě již svůj smysl a že jej
nenabývá teprve z mužovy milosti.

Proč jest tak těžko správně oceniti ženu? Protože
většina úsudků pochází od mužů. Muž jest fatálně
zaujat a usměrněn svým rázem, a že jsou v něm do
konce překážky, aby správně pochopil ženskou by
fosí. Zena jest oproti muži alespoň v jedné výhodě,
že má totiž přirozený instinkft, přirozenou část jaké
si intuice, kterou vnímá hlouběji muže, kterým jej
chápe, kterým jej vystihuje.

Ostrý rozpor se slovy takového Lunačarského, kte
rýprohlašuje, že se u nich nedělá s láskou žádný ve
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nezaměstnaných učitelů. Nadbytek učitelstva způsobilo minister
stvo školství, že přálo zkouškám externistů (absolventů středních
škol) a zřídilo 3 pedagogické akademie, které ročně posílají do
prakse přes 350 nových učitelů. Ministr chtěl vyvolati fenta
nadbytek, aby mohl rušiti učitelské ústavy a zavésti pedaý. aka
demie, Tím chtěl vyhověti volání učitelů po vysokoškolském vzdě
lání. Toto ozývá se z řad těch, kteří na vysokou školu nepůjdou a
sociální následky dlouhého a zbytečného studia neponesou. Ná
vrh je pochybený od základu, neboť třeba hleděti v prvéřadě na
prospěch dětí a ne na přání exaltovaných jedinců. Ve školách
potřebujeme dobré vychovatele a ne učené experimentátory, kteří
na konec nenaučí děti dobře ani triviu.

ř ministrem odešli z úřadu jeho presidiální pobočníci Pluhařa Kepl.
Pluhaťf se vrátil do zemské školní rady a můžeme říci, že si od

dychne. Byl exponován jako soudruh a sloužil mnoha pánům.
Nutno mu přiznati, že byl iniciátorem a pravou rukou ministro
vou. Nepamatoval také na své hmotné zajištění jako jeho kole
ga, který ke svým 72 tis. Kč platu, přepychovému úřednímu bytu,
úřednímu autu, by také z toho ministrování něco „trhl“, ač to není
docela nic socialistické, Jako by se nakazili někteří od Johanise.

Bylo by záhodno, aby po odchodu ministrově byli odstranění
z institucí státních (rozhlasu) straničtí příživníci, neuznávají-li
za vhodně zmizeti sami. Takoví Patzakové dělali docela neza
slouženou kariéru na účet politické příslušnosti ministrovy. Ra
dime £0 upřímně, poněvadž není záhodno vyvolávat zlé duchy
v době, kdy v sousedství utíkají různí ti Glóckelové za hranice.

An.

liký problém, že se to vezme jako sklenice vody, když
máme žízeň.

Část naší mysogynské inteligence přidržuje se
Schopenhauera, ale Schopenhauer byl zatrpklý, jenž
se rozešel s matkou i se svou nejmilejší. Nikdy nepo
znal lásky čisté a obětavé ženy.

Nitzche soudí poněkud příznivěji o ženě: vidí v ní
její posvěcující síly, které nahrazují síly opotřebo
vané, vidí v ženě princip uklidňující, princip vyrov
návající, třebaže dnešní žena jest mu nevyhovující.
Vytýká dnešní kultuře, že zotročila ženu, ale přece
přesto velebí ženu jako takovou, od níž přijímají lidé
neustálení svého charakteru.

Humbolt podobně smýšlí o ženě, když praví,že jest
v ní klid, vyrovnání, harmonie, tvůrčí schopnost, pů
vab a celistvost duchovní, čistší schopnostpřijímací,
odolnost větší...

A přehlédněme pohledem staletí a ptejme se Pla
tona. Ve IV. knize o ideálním státě dokazuje, že žena
se hodí svou povahou pro všechna povolání.

Proti Platonovi staví Aristoteles ženu jakožto od
růdu jediného lidského typu, jehož plnost a dokona
lost jest jedině v muži. Podle něho pak kráčel i To
máš se svou slavnou, po Aristotelovi opakovanou de
finicí, kolikráte proti církvi vyzdvihovanou, Mulier
est mas accasionatum... To jesf, žena jest vlastně
muž podrobený okolnostním změnám. (© plození ži
vočichů 23.) Výše oceňovali ženu stoikové.

Sem dáti oceňování ženy Kristem. Tomáš výslov
ně praví, že Kristus se narodil z ženy,aby ji pozvedl a
povýšil. Jisto jest, že kult mariánský měl vynikající
vliv na utváření chování k ženě...

Ženy a Kristus. Kristus se jich ujímá, je uzdravuje,
děti jim vrací, dává si sloužiti od nich, na kříži ještě
se jim věnuje, jim se prvý objevuje a ony poslední mu
zachovávají věrnost, i když všechno Kristaopouští,
I toto jest krásný rys ženské psychologie.

V době, kdy se zdá, že všechny pozemské sny Me
siáše jsou ztroskotány, kdy se zdá, že se nedá již ni
čeho očekávati od Krista pro království Mesiášské,
tehdy jediné ženy neztrácejí důvěru, nezrazují Kris
ta, prvé ho vítají živého. I dnes zase jest to nápad
ným zjevem, že jsou to zase ženy, které zůstávají vět
šinou Kristuvěrné, i když dnes fo není v módě a když
se zdá, že je křesťanství definitivně ukřižováno na
peň hanby a odsouzení nicoty a bezmocnosti.

Muž jest proti ženě jednodušší, takže není násíro
jem dosti jemným a vlnitým, který by mohl dobře
změřiti ženu složitou fysicky i duchovně.



Žena pak nerada mluví o svých hlubinách. To čeká
právě na ženy filosoficky i psychologicky vzdělané,
aby nám podaly rozbor hlubin ženské duše.

Co řekla mystik Terezie z Avily, u nás žen nevy
zná se každý hned tak rychle, vyjádřil o dvě stě let
později Kanf: Ženaneprozrazuje svého tajemství. Pa
tří to jakoby k rysu ženské přirozenosti, že jest i fy
sicky určena k tomu, aby chránila tajemství tvořící
ho se života fysického.

Toto tajuplné právo dává ženě její sílu a její bo
hatstvíi její vnitřní sebejistotu. Toto napětí tajemství
mezi mužem a ženou má svoje hluboké důvody, pro
tože ono usfavičné přitahování a odpuzování zesiluje
síly, vzájemně o sebe se namáhajíc a o sebe bojujíc.

O muži nebylo nikdy pronešeno tolik protichůd
ných rčení, tolik názorů, které se vzájemně dokonale
vylučují.

Tisk a kina mají velkou vinu na tom, že byl zkres
len, zúžen, znehodnocen anebo někdy přehodnocen
obraz ženy, Pracuji ve spolku a ústavě pro záchranu
tak zvaných děvčat z ulice. Tak znám ženu s jednoho
hlediska až na dno a bouří se všechno ve mně, že do
vede hltavost a hrabivost lidská použíti docela bez
trestně a docela cynicky ženy jakožto vnadidla a že
žena s takovou lehkomyslností zahodila svoji důstoj
nost a dopustila, aby ji muž tak surově a s takovou
lehkomyslností zašlapal doslova do bláta. Proč pro
stufuuje umění ustavičně ženu? Proč ji maluje a te
še usfavičně v nesčíslných variantech? Ať si nikdo
neříká, že se to děje z lásky k umění.

Věru, jsem z těch, kteří si nepřispíší se pohoršo
vati, ale není to znamením naprostého nepochopení
ženy, když ji svlékají a veřejně před tisícy zraky stá
le a stále umisťují v galeriích a na fasádách nejpo
slednějšího obecního domku v zapadlé vesnici? Což
jesť jenom foto u ženy? Její tělo jako lakadlo a draž
didlo?

Materialismus nevidí než hmotu; proto ji na ženě,
která má její krásné formy, zbožňuje. Liberalismus
chce prosaditi naprostou svobodu ve všech názorech.
Proto chce také naprostou svobodu i v nazírání na
ženu a na její poslání, najejí tělo a na její lásku.

Velký význam má také pro nazírání na ženu rodi
na. Jestliže pozná mladý člověk v matce bytost, kte
rá jest sluncem, která jest oporou domu, která sebe
obětuje tak, že se k ní možno vždycky ve všem s dů
věrou obrátiti, pak se u dětí tím budí důvěra k ženě.

Podobně působí na utváření názoru na ženu také
povolání. Kněz, lékař, soudce mají nejsnadněji mož
nost utvořiti si nejlepší názor na ženu. Tam, kde žena
konkurenčně zasahuje do života, kde sestaví proti
muži, kde používá podobných zbraní, jenomže s vět
ší rafinovaností než muž, tam se lehce dochází ke
špatnému, zkreslenému chápání ženy.

Manželské spojení konečně zřetelně ukazuje, zře
telněji než cokoli jiného, co jesť žena, a protože jest
liže jest manželství opravdu spojením dvou v jedné
duši, v jedné vůli, v jednom těle, není možné, aby se
nepoznala hloubka té, která jest přece pasivnější a
která jest přece jemnější a která se dává jistěji a bez
mezněji než muž...

Různost muže a ženy ukazují na různost jejich
úloh, na fo, že oba jsou povoláni, by spojením, aby
rozváděním vlastní úlohy obou vytvořila se nadřa
zená jednota a spojení.

Jak bych zkrátka vyjádřil to, oo bych chtěl doká
zati? Vidím různost muže a ženy v tom, že muž chá
růsti nad sebe, vyjíti ze sebe, ze svého středu míří
do světa, jejž si chce podmaniti. Proto muž je vlád
ce politický i fechnický, muž dobyvatel, muž, který
láme, překračuje a vítězí.

Zena spíše spočine v sobě. Její psyche jest uza
vřena. Jest pokladnicí a zdrojem inspirace pro uměl
ce. Žena se tak nerozbíhá v životě a přibližuje spí
še celkově celou svoji bytost a soustřeďuje ji k ži
votu. Proto je také širší její náboženská vloha.

Žena dává se celá, jde celá ke své úloze, neboť že

na jesí bližší instinktu než muž. Žena totiž má ještěvelkou schopnost milovati to, co zří a čemu se stala
fak blízkou.

Zvláštní schopností ženy jest její schopnost intuič
ní. Intuice jest celkové zření skutečnosti vnitřním
pojetím. Zření intuitivní není složitým, soudy sesta
veným poznáním. Není fo myšlenková synthesa, ani
zkratka, nýbrž jest to poznání, které jedním pohle
dem dává zříti jakožto celek věc sebe složitější, jest
duchovní uchopení objektu subjektivem, česky bych
řekl, je to rozumění věci, je to inftelectus, ono čťení
uvnitř věci, ono dokonalé celkové uchopení věci, ne
jenom poznání, které se děje soudem.

Abychom ještě hlouběji porozuměli ženě, všimně
me si jiné skutečnosti velmi vyvinuté u ženy, totiž
instinktu, pudu a jeho spojitosti s poznáním. Pozná
ní hledá, tápe, oklepává takřka skutečnosti jako sle
pec, abych tak řekl, kdežto instinkt vidí a jedná.
Pud jest předchozím pomocným zařízením zření, in
stinktu. Pud jest určením jednostranným, určením
přirozenosti, která čeká na usměrněnízařízení, urče

ní vůlí a rozumem. Podle Bergsona jest pud spojense svým předměťtemvrozenou aneb nabytou, ale sku
tečně existující sympatií. Rozum má za úkol tento
pud vésti ke zření, očišťěním, vychováváním přivésti
k intuici.

Protože pak u ženy jest pud velmi silný, právě pro
to má tu zvláštní úkol také intuice, zření. Neboť že
na jest více určena celkovým životním úkolem.

Tak bychom si stanovili tento postup: Biologická
základna pudu, k němuž se pojí intuice jakožto du
chovní zvládnutí věcí, a rozum, který rozkládá a 0
značuje a pomyslně vyslovuje zřené a pudem naho
zené.

Když takto spolupracují intelekt s intuicí, dochá
zíme ke smyslu věci, k jejímu určení, k její vnitřní
hodnotě, dochází se k určení hodnot ostatních až
k uchopení smyslu veškerenstva a života samého.

Ženě bylo dáno více z onoho bezprostředního u
chopení věcí a skutečnosti. Intelekt začíná tříditi,
hodnotiti, rozkládati a skládati to, co poznání anebo
zření mu podalo. A čím hlubší a bohatší jest fafo
předchozí práce, tím jest také bohatší potom činnost
rozumová, tím lépe pak rozumí věcem a skutečno
stem. Proto má fato stránka ženy nesmírnou cenu a
důležitost, že tuší, postihuje fo, co poznáním pouhým
poznatelné není. Mnoho z problémů, které řešila fi
losofie úpornou snahou, bylo nadhozeno ženou a její
vrozenou vnímavostí. Jejím zřením, kterým odkryla
mnoho otázek, mnoho stránek a pohledů skutečnosti,
jež si pak žádaly porozumění. (Pokračování.,

Silvestr Braito.

Fysiognomie blahoslaveného Jana Bosca.
Blahoslavený Jan Bosco, který bude dne 1. dubna

letošního roku prohlášen za svatého, patří k nejmo
hutnějším a nejkrásnějším postavám celého devate
náctého století. Při povrchním pohledu zůstává nám
ovšem ona velikost utajena, ale přece pro ni svědčí
podivuhodné dílo, které v několika málo letech se
rozrostlo do neuvěřitelné šíře. A není prostě mysli

telno, aby takové dílo se zrodilo z mozku prostřední
ho člověka, neboť prostřední člověk je schopen vy
tvořiti věci leda podprostřední. Ale snad mnohým
zakrývá pravou tvářnost Boscovu právě jeho nesmír
ná dobrota, kferá se stala legendární a 0 níž se vy
pravují příhody někdy až neuvěřitelné. Ostatně fakt,
že poslední papežové, Pius IX., Lev XIII., Pius X.,
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Benedikt XV,a Pius XI. mluvili a mluví o prostinkém
turinském knězi slovy největšího uznání a pochvaly,
z nichž často šlehají plameny lásky, je dosti výmluv
ným svědectvím o nevšední kráse zakladatele sale
siánské kongregace.

Krásná, produševnělátvář, široká hlava, dvě bystré
oči, hustý nakadeřený vlas, takovým se zjevuje Don
Bosco na četných obrazech. Oblečen jest v dlouhou
černou sutanu a naklání se kupředu, jako by chtěl vy
kročit. Opravdu celý jeho život je činnost, skoro by
chom v něm ani nenalezli odpočinku. Otec sirotků —
a toho čestného názvu si zasloužil plným právem, byl
neustále v pohybu a jen jeho pevné zdraví dovedlo
odolat vysilující práci. Zákonem té práce byla láska
a bolest. Tyto dva pojmy bývají často důvěrně spoje
mya připadají jako dešť, jenž zavlažuje símě, a jako
slunce, bez jehož tepla a světla není možnýjeho růsť
a rozkvétání. Ve dvou letech ztrácí dítě otce a chu
doba v rodině se zvyšuje. Byly tři děti a mimo ně
musela se matka starat ještě o svoji tchyni, stařičkou
a neduživou ženu. Dorůstající sirotek zažil trpkosti
všeho druhu, poznal i tvrdost života, na němž si musí
člověk namáhavě dobývat kousek chleba. Mezi ním
a matkou, ženou hlubokou a zbožnou, vytvářela se
však, díky oné životní tvrdosti, něžnost tak jemná,
že by nám byla nepochopitelná, kdybychom nepři
znali srdci mafčinu prorockého tušení. Tato žena, o
níž lze mluviti jen s úctou, rozsvítivši v nitru svého
dítěte světlo víry, zažehla v srdci jeho i plamen lás
ky. Nemohly se rozhořeti, poněvadž žárlivý a hrubý
nevlastní bratr, starší o deset let, Antonín, přiléval
hned ledové vody, jakmile plameny vyšlehly. Ale
právě proto mohly zvolna stravovati celé nitro dítě
te. Devítiletý hoch připadájiž jako výheň, v níž roze
znáváme klíčení touhy po kněžském povolání. „Snad
se stanu knězem,“ pravil devítiletý hoch matce, vy
jevuje jí podivný sen, v němž mu neznámá postava u
kazovala na beránky, dodávajíc: „Vezmi hůl a žeň
je na pastvu. Později pochopíš, co foto vidění zna
mená!“

Ideál kněžství mučí dětskou duši, ale zároveň ji
vzněcuje. Začíná se učit latině, dochází k dobrému
knězi do dalekého městečka,ale je za to bit od bratra.
Přestává tam docházet, a nemá se lépe. A tehdy v
mladém srdci se rozvíří jeden květ, bez něhož si ne
můžeme představit ani vyložit ohromné Boscovo dí
lo: Květ naděje, důvěry v pomoc Boží a Panny Marie.
Vyrůstá v protivenstvích, v beznaději a touhy po
vznešenu. Desítiletý hoch si říká se svou matkou:
Chce-li mne Bůh míti knězem, budu jím, i kdyby to
mu kdekdo bránil. Koná skutky, které odpovídají je
ho touze: Dává svoji dovednost, zručnost, své kou
zelnické umění, jemuž se přiučil na trzích v Cháteau
neuf, do služeb apoštolátu. Shromažďuje děti, učí
je katechismu, modlitbě, modlí se s nimi. Shromaž
ďuje v nedělních a svátečních odpolednech dospělé,
udivuje je svými kousky, ale jako vstupné požaduje
dvě věci: Chtějí-li ho pozorovat, musí mu slíbit, že se
s ním pomodlí i růženec, nebo půjdou na kázání. Idea
povolání zapouští kořeny hlouběji. Mateřská láska,
protivenství a dobrota ciselují jeho touhu a předsta
vu o ní. Usměvavý a veselý hoch trpí pomyšlením, že
velební páni jsou zasmušilí a málo se stýkají s lidmi
a dětmi. „Poslyšte, maminko, stanu-li se knězem, za
světím svůj život dětem. Potáhnu je k sobě. Budu je
milovat a získám si jejich lásku. Budu jim dobře radit
a budu pracovat jen pro spásu jejich duší.“ V jeho
poněti o kněžském povolání proniká rys mateřské
lásky, mimo přísnost otcovskou vkládá do něho i
něžnost a teplo mateřské a jistě má 0 fo zásluhu dů
věrný poměr mezi dítětem a matkou, který jest po
silován slzami. Hrubost Antonínova, která zasahuje i
matku i bratra, nepřímo přispívá k jistému a vyhra
něnému pojetí svatého povolání v duši dorůstajícího.

Vyvolení Boží láme všecky překážky, i kdyby byly
ukovány z nezničitelného kovu. Jan může pokračovat
ve studiu latiny a stařičký kněz, který ho učí, mu od
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Kazuje na studia 6.000franků. Chudý hoch má před
sebou otevřenou budoucnost, odpor je přemožen.Ale
ne, aby se stal otcem sirotků, musil na sobě zažít do
konce jejich úděl. Kněz umírá a patnáctiletý Jan, ač
mu odevzdal před smrtí klíček od stolu, ve kterém
byly schovány pro něho peníze, zříká se dědictví. Ne
chce jít do života s nenávistí knězových příbuzných.
Dostává se sicena střední školu do Chiery, ale přináší
s sebou pouze fo, co si sám se svou matkou vyprosil.
Měl trpký život, po hodinách ve škole prožitých mu
sil pracovat v kavárněa teprve v noci při svíčcemohl
otevřít učebnici a připravit se na druhý den. To trva
lo celá středoškolská studia, čtyři léta. Byl nejpil
nějším žákem a někteří profesoři ho za to nenáviděli,
protože pocházel ze zapadlé vesničky. Ale vystudo
val, maje stále před očima krásný ideál. Byl stále ve
selý, ale jeho veselost, květ čistoty a svaté touhy, byla
podložena vážností snahy po dokonalosti, jíž se sílil
jeho přítel Comollo. V životě Boscově připadá důle
žitá role snům a náhodným setkáním. Setkání s Co
mollem, který vyrůstal, ač mlád, ke křesťanské do
konalosti, bylo nutné, aby hrdost Boscova nevybočila
z patřičných hranic a aby se přeměnila v pokoru. Pro
nadaného, chudého studenta, který vlastní prací se
probíjel k lepšímu životu, bylo nebezpečí pýchy jistě
hrozivé. Comollo ji svou příkladnou křesťanskou po
korou svedl v jiný směr: Obalil hrdost obalem po
kory a prokázal mu tím službu, na niž Bosco nikdy
nezapomněl. V dalších dvou letech ve velkém semi
náři v Chieri, které prožili oba jinoši ve družném
přátelství, byla tato proměna dokonána.

Rigorism a jansenistický duch v semináři neodpo
vídaly nikterak čisté radosti a sdílnosti bohoslovco
vě, ale fím více přispěly k utužení jeho názoru o ma
teřském srdci kněžském. Zkrátka, na všech cestách,
po nichž milostivý Bůh vedl Bosca k cíli, nacházíme
ostré trní, jež ho nutí zvolit si bílou stezku uprostřed
a přikazuje mu, aby nikdy nezapomněl na svůj sen
z dětství a na správné chápání kněžského poslání v
době, ve které jsou duše vystaveny daleko více než
jindy suchopáru duchovní pouště. Zákazy představe
ných o častém svatém přijímání činí mu Eucharistic
ký Chléb žádoucnějším, živnějším a sladším. Nedo
statek finančních prostředků, chudoba, která ho pro
vází jako věrná družka všemi šesti lety pobytu ve
velkém semináři, nutí ho k rozšíření duševních obzo
rů, k inftensivnímu studiu, k prohloubení poznání.
Svět vidí v Donu Boscovi jeho dobrotu, jeho lásku
k dětem, chudým a opuštěným a zapomíná často, že
jsou podmíněny silou poznání, Byl to duch udivující
inteliséence,který nezůstal na povrchu a právě proto
byla jeho láska a dobrota tak úžasně plodná. Novo
svěcenec, který r. 1841přistupoval prvně k oltáři Bo
žímu, měl pevné základy a jedině proto mohl vybu
dovat tak zázračné dílo. Bez nich bychom nepocho
pili ani momumentfálnosti budovy, jižvystavěl, ani
její pevnosti. Stavitel, který nic neví, nemůže vybudo
vat nerozborného chrámu.

Když po první mši svaté ve své domovině se setkal
se svou drahou matkou v prostinkém příbytku, pra
vila mu krásná, ale pravdivá slova. Seděli u stolu pod
křížem, nabádala ho, aby byl dobrým, chudým kně
zem a dodávala: „Nezapomeň, drahé mé dítě, že kaž
dá mše svatá, kterou budeš sloužit, znamená zmno
žení tvé bolesti!“ A poněvadž Don Bosco miloval své
povolání celým srdcem, poněvadž chtěl býti a byl
věrným služebníkem Božím,který podle slov Apošto
la národů jest všem vším, rostla jeho bolest, proná
sledování a utrpení do nedohledných výšin. Bez lás
ky ke kříži není světců, bez utrpení není možno se
dostati do legií blahoslavených Páně. A když patfí
me na život a dílo Dona Bosca od r. 1841,kdy prvně
přistupoval k oltáři, do r. 1888,kdy odchází od toho
oltáře na zemi ke slavnému oltáři v nebesích, dvě mo
hutné hory, ztrácející se našemu zraku, znamenají a
ztělesňují Dona Bosca: Hora utrpení, zklamání, slz a
hora vroucí lásky k Bohu, kříži a nesmrtelným du



ším, údolí mezioběma těmi horami, údolí zeleně,tep
la, světla, slunce, radosti, jeho patronáže, jimž domi
nují nádherné chrámy, jím vybudované, byla připra
vena právě oběma horami, byla jimi chráněna a proto
na nich vyrostla tak krásná a zdravá zeleň. Na to ne
smíme nikdy zapomenout, chceme-li pochopit Dona
Bosca, jeho velikost a jeho dílo. A právě to, — Lev
XITI.zahlédl tento důvod rozmachu díla Boscova ve
lice jistě — jest největší zárukou, že jest dílem Bo
žím, že si Bůh vyvolil prosté dítě z Becchi, aby jím
učinil veliké věci v Církvi Kristově.

V Turině pokračoval ještě dvě léta ve studiích v
koleji Convillo Ecclesiastico. Na procházkách zahlé
dal věci, které rozbolestňovaly jeho srdce: Viděl 0
puštěné děti, volně se potulující, otrhanou mládež,
rouhající se Bohu a vysmívající se knězi, před kterým
utíkala jako před zlem. Chtěl se s ní sblížit, ale ne
mohlo se mu fo podařit. Je třeba je zachránit, uvědo
moval si ustavičně a trpěl nevýslovně svou bezmoc
ností. A když se mu konečně —bylo to na svátek Ne
poskvrněného Početí Panny Marie, podařilo sezná
miti se s jedním mladým vyděděncem společnosti, a
jeho prostřednictvím s jinými podobnými, jeho bolest
se nezmenšila. Zvýšila se jeho práce, ale začínalai je
ho zklamání a shánění. Chudoba se zjevovala v po
stoji královny, nemilosrdné a přísné. Přibývalo ho
chů, bylo jich již 50, 100, 200, 300. Učil je psáti, mod
lit se, stal se sám dítětem a mladíkem, aby pronikl do
jejich duše a získal si jejich příchylnost, ale ti, kteří
mu měli pomáhati, kněží, mu jeho práci ješťě zne
snadňovali. Vinili ho. faráři, že jim odvádí děti a mlá
dež, kteří náležejí do jejich farnosti, ačkoliv jich bylo
mnoho z venkova a přicházeli do velkoměsta, aby
v něm hledali živobytí. Je třeba poznamenávaf, že mu
počínání farářů způsobilo mnohý žal! A když líčil
svoji budoucnost, kdy bude míti mnoho domů s ne
sčetnými mladými lidmi, které přivede k Bohu a u
činí řádnými lidmi společnosti, pokládala za vhodné
zakročit i konsistoř a chtěli odvést přítele chudých
do blázince. Musil se starat o sta svých dětí, obsta
rávat jim místa, bděl nad nimi, aby neutrpěly úhony
na svých duších. Měl živobytí zajištěno, neboť byl
spirituálem v jednom útulku, ale byl odtud pro
puštěn, neboť mu dělal konkurenci. Musil se stěhovat
se svými s místa na místo, odevšad byli vyhazováni a
dětí přibývalo a mohutněla i jejich láska. Konečně
najal několik místností u Pinardiho, z opuštěné kůl
ny udělal kapli a zápas pokračoval. Neměl někdy ani
haléře, byl po těžké nemoci, z níž jen zázrakem vy
vázl a založil internát. Povolal k sobě svoji matku
a neměl ani tolik prostředků, aby jí najal povoz, takže
40km musili tito dva dobrodinci chudých dělat pěšky.

Ale měl věrného pomocníka aděti měly oddanou
a starostlivou matku. Rozšiřoval internát, rozmnožil
počet večerních kursů, vystavěl chrám, zasvěcený
svatému Františku Saleskému a dal se do stavby mo
mumentfální svatyně Panny Marie Pomocné. Dětí
bylo již 600,musily jíst, šatit se, v internátu jich měl
ve dvou domech, které pro ně vystavěl, přes 150.Ne
dovedeme si ani představit, kolik hodin ztratil, shá
něje peníze na jejich zaopatření a současně na stavbu
chrámu a nových domů. Chtěl, aby jeho dílo trvalo
i po něm, snil o veliké kongregaci, kteráse rozšíří po
celém světě: Budeme míti mnoho domů, mnoho kně
ží, mnoho pomocníků. Usiloval v Římě o schválení
konstitucí řádových a musil o ně bojovati plných 30
left, a mezi největšími jeho odpůrci byl arcibiskup
turinský a vysocí preláti papežského dvora. A při
této vysilující práci — měl již přes 600jinochů — se
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dal do stavby nového chrámu v furinské čtvrti, zpra
covávané protestanty a vystavěl jej. Vedl profi nim
jedinečný boj slovem, tiskem, všemi dovolenými pro
středky. Vydal přes 120 svazků apologetických, po
lemických, zábavných, poučných i divadelních knih
a almanachů pro křesťanské rodiny. Často ráno v 5
hod. odcházel do kostela přímo od psacího stolu. Na
psal tisíce prosebných dopisů, několikrát procesto
val Italii, aby sehnal pomoc na své chrámy, na stavbu
nových domů, na své děti. Pozdě do noci zpovídal,
proslovil na tisíce kázání a konal mnoho duchovníchcvičení.

Jeho nepřátelé rovněž nelenili: Protestanté, kteří
v boji proti němu prohrávali, se ho chtěli zbavit ná
silím: Na Dona Bosco stříleno, byl často přepaden,
někdy i zkrvácen přicházel do svého pokojíčkua
druhého dne začínal znova svůj svatý boj. Úřady stát
ní, řízené zednáři a liberály, ačkoliv doporučovaly
do jeho domů děti, mu působily nepříjemnost za ne
příjemností, nejednou byl jeho dům zpřevrácen po
licejní prohlídkou, hrozilo mu zavření domů. A co by
si počaly jeho děti? Již to pomyšlení drásalo mučivč
jeho srdce. Zemřela mu matka, zvolil si za matku
svých dětí Matku ustavičné pomoci. Založil kongre
$aci salesiánek a Jednotu kooperátorů, laických spo
lupracovníků. Desítky svých dětí a dcer poslal do mi
sionářských krajů. A s jakými námahami si je vycho
vávalí Vedl je od malička, učil je, pečoval 0 ně sta
rostlivě, a když je dovedl skoro k oltáři, mnozí mu u
prchli a ty, kteří zůstali, mu nechtěl arcibiskup vy
světit. Proti jeho patronážím byly šířeny pobuřující
zprávy, voláno po jejich zavření. A Don Bosco ne
umdléval, prosil a prosil, stavěl a stavěl, dělal nové
plány a prováděl je. Byl zástupcem Vatikánu při jed
nání s vládou, dovedl je šťastně ke konci, byl na něho
vznesen těžký úkol, již na sedmdesátiletého téměř
muže, vyčerpaného prací a nemocného, aby dobudo
val nádherný chrám Nejsvětějšího Srdce v Římě, kte
rý byl rozestavěn a nemohl býti ukončen, ježto ne
bylo prostředků a Don Bosco i zde vítězí, cestuje
po Italii, Španělsku, Francii, sbírá peníze, zakládá no
vé domy a při tom jsou mu znemožňovány soukromé
audience u papežů, aby nemohl dosíci schválení své
konstituce. Této výsady dosáhl teprve čtyři léta před
svou smrtí, když již byl se svými silami v koncích.

Věru, jest možno mluvit o hoře bolesti a o hoře
lásky, vtělených v činy, v ftomfo podivuhodném ži
votě. Věřící matka Boscova plně pochopila dar nej
světějších obětí, jež její syn vroucně každého dne
obětoval u oltáře Páně. Ale právě tyto oběti dávaly
sílu jeho duchu. Kdybychom byli s fo změřit inten
situ Boscovymodlitby a jeho rozjímání, propasti jeho
dokonalosti, zvyšované naprostým sebeoběťtováním
Bohu a duším, jeho lásku k Ukřižovanému, jeho
bezmeznou důvěru v pomoc blahoslavené Panny
Marie, kterou v něm vštípila jeho dobrá matka,
pak teprve bychom mohli pochopit jas a krásu toho
to jedinečného života a díla. Vyrostly na stromě Cír
kve Kristovy, byly zaléványjeho mízoua jen její mi
lostí jsou vysvětlitelny. Don Bosco jest z nejkrásněj
ších květů, vyrostších v Církvi v minulém století,
která, stavějíc ho na oltář, ztotožňuje se se slovy,
která mu pronesl r. 1884nesmrtelný papež, Lev XIIL:

„Církev Vás potřebuje, drahý, drahý Done Bosco!
Miluji vás, miluji vás, miluji vásí Chci býti vším sale
siánům, chci býti prvým z vašich pomocníků. Kdo je
vaším nepřítelem, je nepřítelem Božím, jsem o fom
přesvědčen... Papež, Církev, katolický svět obdivují
vás i vaši kongéregaci.“ J. Kelín.

„A Každouknihu
MP AU kdekolivvydanou,zvláštěPM! |Bae| včasopiseŽivot“doporuče

A| „i nou,obratemdodá Knihku'€=| peciví.Uzlatéhoklasu“,Pra
„Ag hall. Karlovon.5, filiálkaC.M© Dudějovice,Lannovatř.965.
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Bez lásky.
V době, kdy útrapy válečné vyvrchovaly a kdy

vlny nenávisti potopily půl světa, psal německý bás
nik-konvertita Reinhard Jan Sorge své ženě z fron
ty: „Čtyři měsíce jsme se neviděli. U tebe přece zů
stala nějaká bytost, naše dítě, které, i když to vše
chno ješťě nechápe, přece dovede opětťovatitvou lás
ku. Ty máš doma oko, které tebe zdraví, ruku, která
tebe hladí. Já však po celé čťyřiměsíce jsem neza
chytil ani jediný láskyplný pohled, ani jednu ruku
jsem nestiskl. Jediné štěstí, které mi zůstalo,a jediná
láska je pohled kněze, je jeho žehnání...“

Snad — a myslím, že jistě — mají konvertité jem
nější, vnímavější duši pro všecku hloubku a krásu
katolicismu, pro všecky jeho milosti, než je tomu s
námi, — vždyť jejich srdce a jejich duše folik se na
zápasily, než jejich rty s vroucností fak velikou p

prvé vyslovily ve svaté přísaze naše katolické Kredo.tak tomu bylo i s opušťěnýmmužem na frontě, kte
rý cítil všecku tu něhu čistého dětství a svatou, čis
tou věrnost manželskou v pohledu kněze při Oběti
nejsvětější, který přímo cítil, jak žehnající ruka kně
ze spočívána jeho duši a jak z ní plaší starosti a bol
nou touhu, zatím co my po léta jsme klečeli u oltářů,
co tisíckráte se kněz k nám obrátil a přes nás se díval
ve jménu Kristově a fak Často nás žehnala posvěcená
ruka kněze a my necíitili tu žhavou lásku, která ze
všeho k nám vane. Nezajeli jsme dosud na hlubinu
našeho bytí, málo jsme milovali a proto i nám se do
stalo fak málo toho poznání veliké, nesmírné lásky
Boží k nám lidem.

Na slova básníka Sorgeho, na slova opuštěného
muže jsem nejednou vzpomínal. A fo při prazvlášt
ních příležitostech. Na to jediné štěstí a jedinou lás
ku, která mu zůstala uprostřed velikého vraždění, u
prostřed utrpení a umírání. A vzpomínal jsem slov
jeho vždy tehdy, když jsem slyšel, jak za Kristem
nesmějí ti, kteří Jej tolik, tolik potřebují, jak Kristus
nesmí k těm, kterým by byl více než nám, poněvadž
život jejich je trudnější, je beznadějnější, je chudší
než je živofnáš...

Městský sirotčinec v Praze. Tolik v něm sirotků.
Tolik dětí, které nepoznaly, co to je láska, která hory
přenáší... Tak jsou ochuzeni živofem.A ke Zdroji vší
lásky, ke Kristu svátostnému, na mši svaťfou,ke sv.
zpovědi —nesmějí. Pan ředitel toho prostě nedovolí.
Ba, takové poměry byly po válce v onom městském

Gilda sv. Lukáše.
(Lékařsko-stavovské sdružení v Rakousku.)

Jest téměř zvláštní výsadou stavu lékařského, že první z antic
ké infelisenoe celým srdcem přidal se k nauce Kristově, že onen
„lékař málený“ (Kolos, 4, 14), sv. Lukáš, byl nejen nejhorlivějším
druhem mejohnivějšího z apoštolů sv. Pavla, čímž se stal prvým
historikem křesťanství ve „Skutcích apošťolských“, jím sepsa
ných, nýbrž dokonoe jedním z evangelistů samofných. Nadto pak
tradice opředla jej uměleckou schopností malířskou, takže od
něho prý pochází zázračný obraz Panny Nejsvětější v basilioe Sta
Maria Maggiore v Římě. Ký div fedy, že právem lékaři, zvláště
středověcí, brali si jej za zvláštního patrona svého stavu a jeho
jménem ustavili sobě svě odborné, téměř cechovní sdružení pod
jménem gildy sv. Lukáše.

Nuže, myšlenka tato oživila opět v zemích katolických plnou
měrou za nejkrásnějším cílem stavu našeho, aby totiž lékař ve
své cminentně dobrodějné činnosti sociální stal se touto právě
svého druhu apoštolem Kristovým, nositelem samotného Krista
při výkonu svého povolání vůči trpícím a potřebným. Nejen ve
Francii, Italii, ale i v Anglii atd. tato hluboká myšlenka, nad jiné
šťastná praxe katolické akce, zapustila svoje kořeny a utěšeně se
vzmáhá, ale především stalo se tak v sousedním Rakousku, a fo
v samotné Vídni jako středisku, kde toto sdružení katolických lé

sirotčinci, že ředitel ve své protináboženské zášti a ve
své všemohoucnosti odstranil jména dětí a děti byly
volány číslem, ne jménem a také mezi sebou se měly
číslovati a ne jmenovati.

Ubohé, ubohé sirotky, které nesmí za Kristem...
A jinde v Praze je ústav slepců. Ne kafolický —

ale přímo protikatolický. Podle ovoce poznáte je,
řekl Pán. Sledujte náboženskou příslušnost jednotli
vých členů učitelského sboru —a pak věnujte pozor
nost tomu, jakého vyznání jsou slepé děti. A takřka
polovice jich —odpadla... Nebo — byly odpadeny.

V duši tělesně nevidomého zhasli poslední a je
diné světlo, které mu pro putování tímto slzavým ú
dolím zůstalo — světlo víry... Dvojnásob slepí jsou
ti malí chovanci onoho ústavu nevidomých, slepí jsou
na těle i na duchu...

Je to hrozná odpovědnost, tak veliká, že ji ani chá
pati nedovedeme, kterou na sebe uvalili a uvalují fi,
kteří jsou příčinou toho strašného ochuzování duší
vyděděnců. A kolik takových případů je, kolik je
v Praze, kolik v celé republice je ústavů, v nichžse
mrzačí a ofravují duše, v nichž se opuštěným, zbě
dovaným a chudým béře fo poslední, co jim zůstalo,
víra v Ježíše Krista se všemi proudy milostí a štěstí,
radostí a útěchy, které vyvěrají z této víry!

Kteří nezachytí ani pohled kněze ani slast požeh
nání jeho při mši svaté! Což teprv, aby směli k svaté
mu přijímání!

Nestačí však jen odsuzovati. Kolik katolíků stojí
stranou, dalo se znechutiti poměry a zapomínají, že
Pius XI. volal a volá na palubu lodě Petrovy k práci
pro království Boží všecky. Jeho Katolická akce že
má fak vznešené poslání, tak důležité! A poslušnost
k Apoštol. Stolici a láska k těm ubohým, kteří fápou
v femnotách a slifování nad nimi musí nás vésti k fo
mu, abychom modlitbami dobývali nebesa a prací na
vinici Páně,setbou Jeho slova krok za krokem se do
pracovali zlepšení poměrů. Musíme býti milosrdný
mi Samaritány i pro ty sirotky i pro slepce, nad ni
miž vládne bezbožecký systém mocných tohoto svě
ťa.A bylo by to málo, kdybychom jen těmi Samarifá
ny chtěli býti — dál a výš musí vésti naše cesty.

Nad zlobou pekla a náhončích i za našich dnů i v
našem národě musí zvítěziti láska Kristova!

P. Ludolf Fr. Czermin O. Praem

karů nadmíru vzkvétá a má se k životu. Jest mí potěšením, že
jsem se ocfnul s ním v čilém styku.

Drávě před rokem, na den sv. Tří králů, ustavila se tato společ.
most ve Vídní a nezůstalo jen při slovech. Předsedou stal se dr
Hofer, chirurg, dr. Flora Eiselsber$ jeho náměstkem, dr. Čarls
Zawisch jednatelkou a fysikální rada dr. Porner redaktotnem
skvostně vedeného časopisu téže společnosti, který vychází ve
Vídni v IX. okrese, Michelbreuerngasse la. Jest prozatím čtvrt
letníkem, ale obsah jeho jest vybraný a s hlediska katolickéhe
lékaře nadmíru cenný.

Programem této gildy jest činné dílo charity a apošťolátu
spojené s vědeckým proniknutím nábožensko-ethických ofázek
s medicínou souvisejících. A vskuťku, jak prvý ročník ukazuje
mají se tu čile k vytčenému dílu, jak již vědecká kvalifikace je
jich význačnějších členů tomu nasvědčuje, zejména docent dr
Dittel, gynekolog, docent Kraul, zástupoe přednosty I. ženské
kliniky ve Vídni, univ. prof. neurologie a psychiatrie dr. Alex
Pilcz, pak fysikátní rada dr. Pórner, dr. Zawischová,asistenfka ms
histologickém univ. ústavě, kteří vedle odborných lékařů: dr
Friedlánder, dermatologie, dr. Hofer, chirurgie, dr. Strobí, dětské
lékařství, atd., vykazují značný počet vědeckých prací a publika



Kde je kořen?
Postní liturgie má svou klasickou ouvertutvuv E

vangeliu svatého Lukáše na první neděli postní. Scé
na v poušti. Ktvistusproti Satanu. Odehrťáváse zápas.
Satan zkouší a pokouší. Neví, kdo je Kristus. Používá
tedy metod, které se mu zdařily u člověka. Z kamení
pouště měkký chléb. Smělé vypětí síly k šílenému
pokusu nemožného. A věčně účinné lákadlo... toto
všechno tobě dám, za jednu jedinou cenu, že padneš
a budeš se mi klaněti... Moderní svět jak vyniká v
rekordním běhu o závod za těmito hodnotami. Ka
mennou a tvrdou poušť světa proměnit v lahodnou
hodnotu měkkého chleba. Ale není to možno. Zá
vratné pokusy o vyštvání lidských sil Rnemožnostem
v šílenství industrialisace a techniky za cenu životů.
Vše s konečnými hodnotami nedosažitelných met. A
to třetí hlad po majetku, který jako základní prvek
sociálního vozvratu třeští v lidských svdcích. A vše le
ží na břišepřed zlatým teletem a klaní se jemu. I samy
komunistické ideje Stalinovy zvvací se v totéž, jen
osobnosti se vyměnily. Na místě butržoasie atistoktva
tické nastoupila buťžoasiesocialistická s krutější ješ
tě bezohledností, zotročujíc ne několik desítek, ale
stamiliony.

Zápas mezi Kristem a Satanem v poušti přesunuje
se na zápas mezi Církví a Satanem. Neboť Církev je
sociální Kristus. (Mystické Čělo Kristovo podle Pa
vla.) V tomto zápase se jedná o hodnoty Boží. Raždé

©
slovo z úst Božích... Nebudeš pokoušeti... Jem
samotnému klaněti se budeš. Co mimotuto línku jest,
je z hříchu. Hřích je jediným kořenem krise.

Otevři čtyři stránky denního večerníku a sleduj
S tužkou v ruce zprávy. A nenalezneš nic, než zprávy
o hříchu. Od lakoty, až po smilstvo tistcibarevné,
oď zlodějství až po vraždy; od cizoložstva až po
vyhánění plodů, od lži až po milionové podvody „en
gros“. Hřích jako smrdohlavá tasemnice je vpita v ú
troby lidské společnosti, nekonečnou řadou článků
prolínající prohnilé nitto nakadeřené a naondulova
né společnosti pod vrstvou pudru a šminku, pod fa
sáďou rumělky, karmínu a lampové četni, vystřebává
veškeru zdravou sílu z fysického otvganismu,vdoustie
svého nositele svou sedmitvátnou hlavou sedmera
hlavních kořenů víny až v hrdle k udušení.

V tom spočívá mysterium postu. Církev nemlčí.
Buď svět bude opakovat s Kristem slavné: Odstup
Saťane, aby mohli sestoupit andělé. Neb zahyne na
vleklou kcisi z následků hříchů ve spárech pavoučího
satanismu.

Kořenem dnešní světové ktise mravní, finanční,
hospodářské, sociální, politické, národnostní a jak
se všechny ty krise jmenují, jest jen jediný. V plama
nech zákona Božího desateta jevicí se hřích.

Proto odstup, Satane... ať vejdou andělé.
P. Method Klement O. S. B.

£

ct. Z téhož důvodu jest práce jejich neobyčejně plodná a účelná,
zvláště ve ventilování otázek naší veřejnosti působením mondén
ních hesel a názorů na potraty, sterilisací chorých, fakultativná
neplodnost atd. atd, stále zaměstnávajících.

Ustavivší se společnost především navázala nejužší spolupráci
s episkopátem a vřelý jest dopis díků J. E. arcibiskupa Innitzera
této instiťuci věnovaný. A pak začla čile ve spolupráci s vedoucí
mi thoolody pracovati na tak ožehavých otázkách jako Knaus
Oginova teorie možnosti neoplodnění, již věnován celý cyklus de
bat a přednášek, či „O souvislosti duše $ těla vzhledem k lékař
ství a morálce“, kde lékařský referát docenta Kauderse doplněn
byl po sfránce theologické korreferátem DP.F. Frodla T. J. Zajíma
vou sfatí jest essaye dr. C. Zawischové o poměru lékaře k zázra
ku, dotýkající se nejen Konnersreuthu, ale i sv. rubáše v Turině,
Lurd a pod. To jest jen několik ukázek zdařilé činnosti tohoto
sdružení, které neustává vedle toho na př. exerciciemi udržovat
v sobě čilého, nábožensky živého ducha, zkrátka a dobře, které
pracuje! Které prostě součinnostlékaře v katolické akci po
jímá vážně a skutkem, Nemají pak v Rakousku, kde idea křesťan

Vzdušný boj.
Jednou z nejdůležitějších složek státu jest naše

letectvo. Jsme přímo povinni podporovati jehoroz
voj postránce materiální i personální. A€ se kam
koliv podíváme v okolí, vidíme, že všechny státy le
tecké ofázce věnují zvýšenoupozornost. Budujíletec
tvo s velkými finančními obětmi, a ty, které nemají
povoleno lefectvo vojenské různými subvencemi a
pod různými názvy, pěstují letectvo sportovní a do
pravní zvýšenou měrou.

Taktéž otázce protiletadlové obrany je všude vě
nována velká péče a různé samarifánské korporace,
hasiči atd. pěstují výcvikprotiletadlové obrany. Růz
ná města v cizině vlastními prostředky zřizují proti
letadlové kryty, zajišťují protiplynový materiál pro
obyvatelstvo a cvičí toto v protiletecké obraně.

Nejlepší obranou proti letectvu jest zase letectvo.
V prvé řadě letectvo stíhací, které svým útočným du
chem zabrání nepřátelskémuletectvu proniknoufi na
důležité objekty státu. Čím lepší duch a materiální
kvalita, tím větší úspěch.

ská nedávno i fysicky zvítězila nad rozvrate-n bolševickým, ds
leko k uskutečňování výstavby státu dle směrnic encykliky „Otig=
dragesímo anno“. Nemají tak prudkých útoků profi duchu křes
ťanského světového názoru jako osnovou zákona O „eúthanasii“,
© netrestání potratů a jiných vymoženostech vrcholného mar
xismu a pokroku, jako u nás, a pracují.

Pracují vědecky, především interně, aby tím účinněji působiti
mohli externě: žurnalisticky, přednáškově,ve spolcích... Pracují
proto, protože ne příslušnost politicko-stranická poutá je do
hromadya inspiruje k práci za ideu, ale poněvadžjest toidea
náboženství Krís tova sama,nesenávpředsrdcípro Mf
zanícenými... a fo je nejhlavnější. Mámeťi u nás ustaveno snaď
něco obdobného: organisaci lékařů lidové strany, kferá, třebas
před třemi lety ustavena, v nejprudším boji o euthanasii nedala
©sobě mnoho vědět a slyšet, a která v bojí o paragraf 144krom
malého článečku doc. dra Kulhavého naši veřejnost nijak nepou=
čila, nijak nezasáhla v tento skrytý, leč urputný kulturní náš bol,
Smutné, ale pravda.

Dr. R, W. Hyncht,

Boj ve vzduchu je boj muže proti muži, materiálu
proti materiálu. Velkou otázku vítězství v tomto bojí
hrají schopnosti pilota a mimo fo rychlost a obrat
nost letounu. Výzbroj lefounu musí býti bezvadná,
má-li se dostaviti úspěch. Profo je nutno již v míru
školiti personál tak, aby všem požadavkůmna něj
kladeným v daném případě vyhověl. K tomu jest fre
ba výcvik a tuhou kázeň, že se to neobejde bez obětí
na lidských životech. Jest pak zbytečno tytonehody,
zbytečně rozmazávati a hledati příčinymateriální ne
bo personální. o

Světová válka dokázala, že jen (en jedinec ve
vzdušném boji zvítězil, který bezvadně ovládal
vzdušnou akrobacii a střelbu z letounu. K tomuto vý
konu bylo zapotřebí dlouhé prakse a skvělých du
ševních a tělesných vlastností. Velkou výhodou pro
střelce byla rychlost a obratnost letounu. .

Proto také u nás ve vývoji stíhacího letectva věnu

is se dokonalá péče a naše stroje jsou na výšidoby.ersonál sám s nevšednípílí pracuje na svémvýcviku
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ve vzdušné akrobacii, jejíž vrcholné výsledky jste
mohli pozorovati o minulém leteckém dnu. Tyto vý
kony můžeme řadit mezi nejlepšíz nejlepších na svě
tě. Řada našich stihačů proslavilanaše jméno.za hra
nicemi svými výkony jako škpt. Fr. Malkovský, škpt.
Kňiažikovský, škpt. Ambruž, Dr. Zdeněk Lhota.

Letecká akrobacie je vyvrcholením leteckého vý
cviku. Stíhací pilot ovládající bezvadně střelbu z le
founu je výbornou ochranou proti nepřátelskému le
tectvu ať bombardovacímu, zvědnému nebo stíhací
mu. Dostatečný počeft vycvičených stíhacích pilotů
dobrých kvalit nahradí úplně protiletadlovou obra
nu, jak dokazují případy ze světovéválky, kde Fonck
a řada jiných letců sestřelila až 100letadel. Takovým

číslem nemůže se pochlubiti pozemní protiletadlová
obrana. Ne snad, že by nebyla nutnou, nýbrž nedo
statečným vybavením (zaměřovací přístroje, proti
letadlová děla) zaviněno bylo, že nedosáhla tako
vých úspěchů jako stíhací letectvo.

Stíhací letec, který vhodným manévrem přiblíží se
k protivníkovi a tím si jej do rány skoro nažene, musí
míti úspěch. Tento manévr vyžaduje řadu různých
evolucí (zvrat, souvrat, loping, vývrtku, foneau), kte
ré musí již v míru býti řádně nacvičeny, aby za války
se daly plně využíti.

Po této stránce můžeme býti úplně klidni, že naše
stíhací letectvo je řádně připraveno své úkoly v pří
padě pofřeby vždy splnit do důsledků. Ur.

Jensvobodné rozhodnutíjednotlivce, nikoliv diktát,
může býti
zásad encykliky Pia XI.

„Sotva je potřebí připomenouti, že to, co Lev XIII.
řekl o formě vlády politické, platí obdobně i o sdru
ženích stavovských; že totiž lidé mají na vůli vybrati
si formu, kterou uznávají za vhodnou, jen když jsou
zajištěny požadavky spravedlnosti a obecného blaha.
Člověk se může svobodně rozhodnouti nejenom,
chce-li utvořiti takové organisace, jež jsou rázu sou
kromého a náleží do práva soukromého, nýbrž má
též volnost v nich „vybrati si svobodně takové sta
novy a fakový jednací řád, aby byly co nejzpůsobi
lejším a nejpružnějším nástrojem pro účel, pro který
jsou zřízeny“ (Rer. nov.). Podobně nutno zdůrazňo
vati svobodu ve zřizování sdružení, jež jdou za hra“
mice jednotlivých stavů.“ — Pius XI. v encyklice
„Ouadragesimo anno“.

„Papež sám dává směrnice, aniž by dával přesnépo
kyny o prostředcích, jak tohoto cíle dosíci. Zdemohu
se odvolati na O. v. Nell Breuninga, o němž se vše
obecně praví, že byl spolupracovníkem při přípravě
encykliky. Ve svém komentáři „Die soziale Enzykli
ka“ píše on: „Encyklika omezuje se vědomě na po
jednávání o základní stránce stavovského řádu ve
společnosti a hospodářství, naproti tomu je úzkostli
vě opomíjeno nějakým způsobem ovlivniti představu

podkladem stavovského zřízení podle

uskutečnitelného stavovského řádu.“ Jak jesť myš
lenku papežovu konkretně uskutečnifti, závisí od po
měrů a menfality lidu v různých zemích.“ —Poslanec
řím.katol. státní strany v Holandsku Aalberne, jako
zpravodaj k návrhu zákona o závodních radách (zde
je závodem míněn celek podniků téže kategorie).

„Stavovský řád může býti vybudován jen tehdy,
byla-li zavedena předtím skutečná demokracie. Sfa
vovské zřízeníje produktem svobodné vůle svobodné
lidské osobnosti. Je tedy v protikladu ke všem sfa
vovským útvarům a řádům, které byly uskufečněny
původem, majetkem, mocí, fysickou nebo duševní
převahou nebo podřízením se duševně slabšího; stej
ně je v rozporu se všemi útvary a řády, které se udr
žují pokrevním svazkem, děděním majetku a moci;
stojí konečně v podstatném nesouhlase ke všem řá
dům, které zařazují jednotlivce bez jeho rozhodnutí
a volby již pouhým narozením do jemu určeného sta
vu. Tedy vždy tehdy, když nějaký řád bez přičinění
jednotlivce se uskutečňuje jako systém osobní a věc
né odvislosti, nebo se již uskutečnil, nemůže se vněm
uskutečniti stavovské zřízení.“ — Býv. univ. ptof. v
Kolíně n. R. a vynikající katolický sociolog dr. Čheo
dor Brauer v „Sudetendeutsche Arbeit“, t. 0, č. 3.

PO.Z NOVOU
Ztráta demokracie znamená ztrátu duše.

Na schůzi v Prestonu prohlásil 14. února bývalý
předseda vlády, lord předseda britské tajné vady a
vůdce konservativců Stanley Baldwin: Ztvatíme-li
my Angličané své demokratické svobody a výsady,
pro které naši předkové bojovali a tevpěli,ztratíme
svou individualitu, která nás charaktetisuje, ba zíva
time svou vlastní duši. Ve velkém počtu zemíjiž tyto
svobody zmizely a zdá se, že mají zmizet v další ze
mi, totiž v Rakousku. Ve Velké Britanii jsme ohto
žování s leva i Sprava, kde se dívají ne bez sympatie
na země,kde demokratická svoboda, tak jak myjí voz
umíme,zahynula. Nedávné události ve Velké Britanii
iv cizině projevily zřejmé známky, že ve světě vzrůstá
nedůvěra k demokracii. Nevidím však ani v Mosleovi,
ani ve Staffovdovi, ani v Crippsovi (vůdcové anglic

kých fašistů) muže, kteří budou velet vevoluci v Angali.

Tragická hvězda.
Krvavý masopust v Chebu ukončil životní pouť

jednoho z nejskvělejších válečníků 17.věku, Albrech
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ta z Valdštýna, vévody Friedlandského. Jaká ironie
osudu! Muž, který stál s otevřeným hledím v nesčet
ných bitvách, který vláčel za stenání a bohapustého
klení své revmatické údy s věrnými žoldnéři celou
střední Evropou, muž, který k smrti pokořil svého
největšího protivníka Gustava Adolfa, muž, před
nímž nebyla Vídeň jista, umírá jako štěně ve vlastní
komnatě skovo ještě za hýřivých zvuků poblázněné
masopustní noci. Ubodán ranami těch, na které spo
léhal a kteří už dávno nebyli než bdělými a opatrný
mi najatými strážci ctižádostivého generála.

A jestliže je možno mluvit o zvadě, tedy k tomuto
přišernému karnevalu sešly se zvady dvě: zrádný vé
voda umírá od zrádných vojáků. Gruchlivý los tak
zářivého života! Historie pomalu se propracovává ke
konečnému soudu nad osobností tak složitou. Nad
směsí hrdé a nepoddajné vůle, odvahy, šílenství, se
bezápotu a nad bláznivým vytiřem povětečné astto
logie, který svůj osud spojuje s během hvězd. Ve
Valdštýnovi spojuje se dravost moci s bledým stra
chem z Nadpřivozena. Světské i duchovní, nebeské
i Lábelské, čestné i podlé prolíná se v jeho bytosti
a činí z něho postavu, která vysoko ční nad obvyklý
průmět, s nimž by se histovie mohla lehce vypořádati.



Kvítí ukázalo se v zemi naší.

Zpěvák Boží, „joculator Dei“, svatý František, zpt
vá vytiřskému třináctému stoleti novou píseň Boží
ho java. Hymnus nejčistšího a nejpvostšího štěstí letí
nad Evropou a jako kytice polního kvítí se náhle
rozpadá a větvy sevetu i jihu, východu a západu se
dělí o jeho vůni a o jeho barvy a nesou je s úžasnou
rychlostí k branám hradů i měst.

Nová je píseň java a jen vyvolení vozumějí vadost
nosti jejího napěvu, kde klíčem,zahajujícím řaďu not,
jest chudoba evangelia. A brzo je dosti těch, kteří po
chopili. Legie hnědých vostou a jejich kroky výsují
Evropě nové cesty. Milostiplná křížová výprava stří
brným tónem polnice volá a budí...

První slyší svatá Kláva,potom Francie posílá mys
tické lilie svého trůnu se svatým Ludvíkem, Isabelou
a Marketou, Portugalsko dává Helenu, Maďarsko
Alžbětu a v Čechách čeká Anežka, jež právě vyhrá
vá boj mezi světem a nebem...

Naše Anežka Přemyslovna. Veliká svatostí po
žehnaného věku. Právě před sedmi sty lety, roku
1234,jest v Praze dostavěn „František“ a z Čvidenta
přichází pět prvních sestetv,pět sazeniček františkán
ské zahrady z Assisi. A z java, v den Zvěstování, vstu
puje do jejich středu Anežka a obléká se v tichou,
chudou hněď jejich voucha. Avšak i ve feantiškán
ském vouchu zůstala dcera královská, jež se zpřima,
spravedlivým pohledem divala na události králov

ského dvota. S královskou šťědtosti sebe samu voz
dala; téměř půl století, 46 let jejího řeholního ži
vota jest kronikou lásky a svědectvím statečnosti
ženské duše.

„Ke všem nuzným byla milosvdná a štědvá, k sobě
však nadmíru skoupá a přísná. Živila jiné, hladovějíc
a s ústy od postu blednoucími nad cizím hladem se
trápivala... lahodou sladkého slova všem zarimouce
ným byla těšitelkou.“ (Podle legendy: Život slovut
né panny sestry Anežky řádu sv. Kláry z české Pra
hy ze XIV. stol.)

V uvedené legendě je Anežčina závěť,poslední řeč,
kterou měla ke svým spolusestrám: „Nejmilejší mé
dcerušky, zachovávejte se vším úsilím lásku k Bohu
a bližnímu; poniženosti a chudoby, jakou zachovával
a jak jí učil Ktistus, následovati se vynasnažte, vždy
římské církvi u nohou, po příkladu přesvatého otce
našeho Františka a požehnané panny Kláry, kteří
nám toto pravidlo života odevzdali, neboť jistojistťě
vězte, že jako jich milosvdný Pán nikdy neopustil,
tak ani vás jeho sladká laskavost nikterak neopustí,
budete-li úsilovně následovati jejich ustanovení a
příkladů...“

Vzdálenosti stoleti nezbavily platnosti Anežčinu
závěť. Kéž by její slova zněla nám v mysli právě v
těchto dnech předjaří, kdy slavíme památku české
„tvantiškánské princezný“. Anna Formánková.

Ať už soudy lidské i božské jakkoliv naloží s met
vým a jeho duší, nikdy nebudeme moci upříti zavraž
děnému, že jeho úsilí a boj proti severskému prote
stantismu zachránil naše země před novou vítou a
vrátil je svému božskému určení. Valdštýn je násíto
jem Prozřetelnosti. A kdyby snad byl mohl splniti i
druhou čásťsvého programu, kdyby se byl stal čes
kým králem, ani tehdy by návrodnebyl přišel zkrátka.

Byl by nás osvobodil z moci Habsburské, vytehl
z tenat císařských licoměrvníků,kteří nás zvolna ubí
jeli celá staletí. Byli bychom se hřáli v duchu jeho
světovosti a prožívali svůj osud svobodně a plně. Ne
byli bychom v obětech pozbyli samostatnosti.

Jeho zářivá hvězda zhasla snad zvovna na prahu
těchto snů. Došli jsme jinými cestami k obnově státu,
ale jeho jméno, i když se vzdáme všech nacionál
ních lichotek a nadějí, zůstane navždy spjato s na
ším národem, neboť, když už, tedy jeho zraky se upí
raly Ř této české zemí jako k základně a podstatě no
vých hrdých výbojů. František Hanzelka.

Politika a politikářství.
Pozoruhodnou skutečnosti jest, že nedostatek vy

nikajících politiků a úpadek politické činnosti, která
se zvrhla v přepolitisování a v záměnu činnosti poli
tické v odporné intrikářství, chytráctví a „politiku
uspěchu“, je důsledkem náboženského a mravního
úpadku toho kterého návoda.“

Dr. Bern. Skácel O. P., Politika podle zásad katol.

Z i V o t n o mm

Zemřel král-otec.
Belgický král Albert I., který tragicky zemřel, byl

velkým panovníkem křesťanským. Byl duší vprav
dě zbožnou a z víry tryskala jeho sila, důvěta v nej
těžších dobách historie belgického národa a celá je
ho velikost. Návod tvoří větší nebo menší rodinu,
král Albert byl vzorným jejím otcem. Psali o něm, že
to byl král demokvaft;ať se již nazve jeho dobrota
jakkoli, jistě vyvěvala z vědomí, že ho Bůh postavil
v čelo národa, aby jej moudře vedl, aby mu byl pří
kladem ctností, vzorem poctivosti a šlechetnosti.

Když ho r. 1909nesmrtelný kardinál Mercier ko
vunoval za belgického krále, ve své řeči vedle chvály
zdůvaznil odpovědnost a král Albert nikdy na ni ne
zapominal. V tom jest jeho velikost, která tak krásně
zazářila v tragických chvilích belgického nátoda. A
není ani divu, že tato ušlechtilá duše měla váda ho
ry. Cítila se na nich jako kdysi kněz Řatti, nynější
papež Pius XI., blíže Bohu .Stvořiteli všech věcí. Ja
ko otec zůstal Albert vždycky se svým národem, s ním
trpěl i radoval se, a s ním se i vvacel do osvobozené
vlasti. R. 1014,když musil opustiti Brusel, prosil ná
rod, aby co nejvvoucněii prosil Boha, o odvrácení zla.
V tom byl celý král Albert, muž činu, ale i důvěry,
pramenící z víry a lásky. Proto ho celý nátodďoptav“
dově miloval a v něm celý vod. Nástupce Albertův,
jeho syn Leopold III., který měl ve svém otci zářný
VZOť,je rovněž mužem hluboké víry a je si vovněž vě
dom veliké odpovědnosti za své činy před Bohem
i před národem.
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Smírná adorace za vedení Svatého Otce na pamět 1900 leí
první Večeře Páně. Výbor pro eucharistické kongresy v Italii
předložil Svatému Otci prosbu, aby 1900.výročí ustanovení Nej
světější Svátosti oltářní a kněžství bylo mimořádným způsobem
oslaveno. Svatý Otec rozhodí, aby ve čtvrtek před Květnou ne
dělí, 22. března, byla v svatopetrském dómě v Římě slavnostní
adorace, kterou sám zahájí.

Světová smírná adorace pro staleté urážky Nejsvětější Svátosti
oltářní. President stálého výborupro eucharistické kongresy
vItalii, MsýáreAngelo Bartolomasi, obrátil se na všechny kněze

bratrstva ustavičné adorace v celém světě, aby 15. března se
shromáždili k eucharistické pobožnosti a slavnostním způsobem
poděkovali za nezměrnou milost Nejsvětější Svátosti oltářní a
zároveň aby vykonali smírnou pobožnost za všechnu zlobu a rou
hání, kterých se po staletí Spasiteli ve způsobě chleba do
stalo. Dne 18. března mají laikové celého světa holdovati Eucha
ristickému Králi podobným způsobem. Na Zelený čtvrtek mají
na smírný úmysl přistoupiti ke Stolu Páně.

Druhý film o působení Katolické akce v praktickém životě. Cari
taslichtbildgesellschaft (Calig) v německém Freiburgu vytvořila
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jimek k práci Katolické akce. Látka byla vybrána za spolupráce
; Ústředími Katolické akce v různých zemích a zvláště v Římě.
Vefilmu je snaha zobraziti theologické, duchovní a dějinné zákla
dy Katolické akce, její úkoly, výsledky práce a výhledy do bu
doucna. Zvláště je zdůrazněno apoštolské působení v denním
všedním životě a při výkonu povolání. To je již druhý film z této
ústředny. První nesl označení „Z duchovní správy“.

J. Sv. Pius XI. o povinnostech bojujících katolíků. Papež zaslal
portugalskému patriarchovi List, ve kterém mluví o povinnostech
bojujících katolíků v nynější době. Příčinou nynějších běd je
z valné části nedostatek spravedlnosti a lásky mezi lidmi. Jest
povinností katolíků v Katolické akci dobýti vítězství oněm dvě
ma opomíjeným ctnostem, Lid musí býti k nim vychován. Je třeba
začít u dětí a u mládeže. Nejdříve je třeba vyučiti je pravdám
katolické nauky, neboť náboženská nevědomost v současném lid
stvu je příčinou toho, že mnozí dělníci lehoe podléhají svodům
komunistických a bezbožeckých svůdců, kteří ještě více napomá
hají rozkladu společnosti. Proto by měli katolíci býti katechety
a pomáhati kněžím v jejich práci. A ještě na jednu věc klade
papež důraz: Dnes znamená nesmírně pro výchovu tisk, musí se
tudíž státi katolíci šiřiteli dobrého tisku. A zvlášť vytýká vele
kněz, že všechna tato činnost musí státi a dít se nad politickými
sfránami a směry.

Krásné úspěchy misií v Holandské Indii. Úrodné a bohaté ostrovy
tvořícíHolandskou Indii, Java, Borneo, Sundské ostrovy, Flores,
Sumatra, Celebes, měly na počátku války světové 60.000katolíků,
r. 1924 již 122.143 a dnes 313.966.Tedy růst podivuhodný, který
vzbuzuje ještě větší naděje pro budoucnost. Letošní rok je jubi
lejní, neboť před 125 lety přijeli do těchto holandských kolonií
misionáři a zahájili svoji práci. Pravda, již ve st. XVI. zakotvily
tam lodi španělské a misionáři obraceli duše k pravé víře. Do
zději bylí vyhnáni a zakázáno hlásání slova Božího. R. 1808bylo
dovoleno dvěma kněžím usídlit se na Javě, ale přísně jim bylo

Ž sd v o t k

Školství německých katolíků v Československu. Podle provolání,
které uveřejnil „Hilfsverband fiůr die deutschen Katolíschen Bil
dunés- und Erzichungsanstalten in der ČSR“se sídlem v Litomě
řicích, mají němečtí katolíci v Československu, v tomto svazu
sdružených, 88 obecných, 28 občanských, 9 středních škol, 77 ji
ných pedagogických ústavů, nehledě k 85 školkám. Pomocný
svaz dává svým členům právní porady, zprostředkuje jednání
s úřady. Dro vzdělávání katolického učitelstva jsou pořádány
kursy, vydáván odborný list. Řk.

K zřízení evangelické theologické fakulty v Brafislavě. Říká se:
Přej a bude ti přáno! Tímto úslovím se snad řídili lidoví poslan
ci, když v kulturním výboře i v plénu hlasovali bez námitek pro
tuto předlohu, ač viděli, že ministerstvo školství má řadu námi

Ž i V o t p

D o m á c (Í

Volba presidenta republiky koná se v květnu. Kandidatura sice
žádná oficielní ještě vyhlášena nebyla, ale v zasvěcených politic
kých kruzích uváděna jsou jen dvě jména: dosavadního presí
denta T. G. Masaryka a Dr. Ed. Beneše. Pokud se týká kandida
tury prvé, věfšina pro presidenta Masaryka byla by zajištěna,
ale při druhé eventualitě nastaly by jistě komplikace. Agrární
strana, u níž leží dnes těžisko situace, neohlásila sioe svoji kandi
daturu — po smrti Švehlově těžko by se také hledal vhodný a
$rární kandidát, přijatelný i ostatním stranám — ale zdá se, že
má určité výhrady, o jejichž odstranění se pokoušejí národní soci
alisté upevňováním aliance agrárně-národně socialistické. Koo
perace těchto dvou stran jest vůbec v poslední době velmi ná
padná, takže se opravdu zdá, že jest zde určitá souvislost mezi
květnovým státním aktem eventuálně i s očekávanými na pod
zim sněmovními volbami.

Volební horečka zmocňuje se některých stran, zvláště těch, kte
ré donedávna ještě braly účast na vládě. Ve vymýšlení líbivých
hesel a radikálních slov soutěží zde národní demokraté s poli
tickými živnostníky. Jde se proti vládě za každou cenu, ať dělá
něco sebe lépe, protože musí se schrániti již nyní materiál do
volebního arsenálu. Určitý nepokoj začíná se zmocňovati i někte
rých vládních stran. Dělají se také již předběžné kalkulace a bo
hužel, mnozí dávají již nyní na sebe působiti psychosou strachu
z úspěchů krajních radikálů a dobrovolně vžívají se v příští ne
úspěchy. Zdá se však, že obavy jedněch i nemírné naděje dru
hých jsou neoprávněné a že podzimní volby, budou-li vůbec jaké,
velké změny nepřinesou. :

Novým $uvennérem Národní banky jmenován byl profesor Karel
Engliš, jeden z nejaktivnějších našich národohospodářů, Mluvilo

zakázáno stýkati se s domorodým obyvatelstvem, V polovici XIX
st. přijelo několik jesuitů, aby se věnovali duchovní správě mezi
Holanďany. Byly tedy začátky nepatrné. Dnes je na ostrovech
12 církevních oblastí a misionářů je přes 2.000. Jsou fo jesuité,
kapucíni, karmelitáni, frántiškání a j. Misionářská činnost mezi
domorodci byla velice obtížná. Evropané, kteří byli katolíci, dá
vali jim velioe často špatný příklad. Obyvatelstvo mluví mnohý
mi dialekty, které se od sebe velice liší. Vláda nebyla vždycky
misionářům nakloněna a ztěžovala jim jejich práci, jak jen mohla,
Ale všechny tyto překážky rozněoovaly misionáře k ještě inten
sivnější Činnosti. Založili časopis a dnes vychází na Javě katolic
ký deník „Koerier“, který skvěle hájí práva katolické Církve. Na
ostrovech vychází mimo to 5 týdeníků, 1 čtrnáctideník, 6 měsíč
ních revuí a řada katolických listů psaných ve význačnějších ná
řečích, Nejkrásnější plody misionářské činnosti přinášejí ostrovy
Sundské, svěřené kongregaci Slova Božího. Za 20 let jejich prá
ce je fento výsladek: 299.949 věřících. Tenfo ostrov je tedy
zván právem „perlou Východní Indie“.

O katolicismu v Italii. Uplynulo 5 let od podepsání Lateránské
smlouvy a hojně se psalo při té příležitosti o postavení Církve
v Italii za posledních pět let. Laferánská dohoda uznává, jak je
známo, svrchovanost papežovu v mezinárodním plánu a zároveň
stanoví poměr Církve a státu v zemích. Církev, diecése, kostely
a kongregace jsou uznávány jako mravní osoby, mající občanská
práva. Stát se nestaví proti Církvi a Četné její zákony, jako třeba
o manželství, přejímá přímo z kanonického práva. Hlavně ve škole
uznává stát práva Církve a za základ výchovyklade vyučováníka
fol. náboženství učiteli, jejž zplnomocňuje Církev. Pravda, do
cházelo někdy i k vážným sporům, jako fřeba r. 1950,ale moudro
stí Vatikánu i vlády byly tyto spory vždycky urovnány. Katolická
akce má v Italii úplnou svobodu a její působení je blahodárné
nejen na poli náboženského vzdělání, nýbrž i na poli sociálním,
kulturním, intelektuálním i národohospodářském.

tek, zejména rázu finančního. Proti osnově bylo možno oponovat
také z jiných důvodů. Protestantů všech denominací je v repub
lice jeden mihHona mají dvě thoologické fakulty jako katolíci.
(Husova v Praze a nyní nová v Bratislavě.) Za chvíli si Vzpome
nou Čechoslováci a. budou žádat, aby jejich soukromá fakulta
byla také uznána. Agrární a socialističtí poslanci vyzdvihovali
státní význam fakulty a katoličtí poslanci si myslili, že zřízením
nové evangelické fakulty bude zmařen restrikční plán úsporné
komise, Nedomyslili dobře. Evangelíkům se dal present, to je ne
sporně. Neměli si katolíci zjednat současně jasno v otázce brati
slavské theologické fakulty, státem sice při universitě Komenské
ho zřízené,ale pro odpor Vatikánu nerealisované? Nespoléhejme
na benevolenci nekatolíků!

se dokonce o tom, že Engliš má se státi ministrem financí a gu
vernérem Národní banky že by se v tam případě stal ministr
Trapl. Stejně však jeví se plná shoda mezi strážoem sťátního po
kladu a nejvyšším strážcem měny. Veřejnost přijala změnu klidně
a ujištění nového guvernéra, že choe pokračovati v tradici svého
předchůdce a brániti naši měnu proti všelijakým experimentům,
uklidnilo i ty široké vrstvy obyvatel, jež spíše se řídí instinktem
než střízlivými výpočty. Od měnových opatření se očekává oži
vení hospodářského života, a tu čeká nového guvernéra úkol vel
mí obtížný. Ponenáhlu se projevující zlepšování na poli hospo
dářském, zvláště na západě, pomůže zmoci i ten obtížný úkol,
který novému vedení Národní banky byl svěřen.

Také čsl. strana lidová na Slovensku pro vybavení ústředního vý
konného výboru větší pravomocí a zřízení říšského sjezdu sírany.
Ve schůzi zemského výkonného výboru českosl. strany lidové
na Slovensku, konané 15. února f. r. v Žilině, bylo učiněno usne
sení o všech běžných otázkách. V publikovaném usnesení se m. j.
praví (v překladu): Pokud se týče organisační struktury naší
strany, vyslovujeme požadavek, aby cílevědomá práce naší strany
byla, jako dosud, podporována všemi instaoemi čsl. strany lidově.
Tvoříce jednotnou čsl. stranu lidovou v republice Československé
spolu s čsl. sfranou lidovou na Moravě, v Čechách a na Podkar
patské Rusi, žádáme, aby její organisace byla zdokonalena zvlá
ště v tom, aby kromě ústředního výkonného výboru byl ještě
celoříšský sjezd strany, který by byl vybaven náležitou kompe
tencí. — Tak jen v Čechách brání se někteří páni, aby se jim
někdo nepodíval při vaření pod pokličku a eventuálně nějaký ten
zavánějící kousek neodstranil.

Deník „Lid“ přestal být formálně orgánem lidové strany? Draž
ský deník „Lid“, který po patnáct leť nesl označení „Orgán Čes
koslovenské strany lidové“, vyšel 28. února jako „Denní list pro
československý lid“,



Cempo, to je nejhlavnější znak politického života. Dva roky od
zorné komise, složené ze skutečných odborníků a ne packařů,
oracovaly na přípravě osnovy zákona o úpravě pracovních poměrů
soukromých zaměstnanců (kteří od r, 1911volají a trpělivě čekají
na účelnou úpravu svých práv) a opravě zákona © pensijním po
jištění, jehož novelisace se stala naléhavou nutností. Práce těch
to komisí skončila úspěšně již před třemi měsíci, A co se stalo?
Nic se nestalo, materiál, na němž se všichni vzájemně dohodli,
foto dílo kompromisu zájmových skupin a odborníků čeká a úpěn
livě prosí o vysvobození ze šuplíků vládních činitelů. Proč se tak
dosud nestalo, to by bylo marné vykládat a s ohleďem na milou
DEnSurufo raději neučiníme. Už je to takové na tom světě a račí
tempo bude patrně i nadále hlavním znakem nové vlády našeho
státu.

Ušetříme, usměrníme, sjednotíme. To byla vedoucí hesla těch,
kteří dělali novelisaci zákona o podporování nezaměstnaných děl
níků a kteří zhoršovali gentský systém. Zhoršovali, protože to,
DObylo připraveno, je polovičatost sama. Žel, že od 16. září, kdy
5e množí oprávněné stížnosti na všechny, kteří sakcionovali
zákon, který přinesl zhoršení, marně čekáme na další jeho účin
ky, t. j. skutečné usměrnění, sjednocení řádů, podpůrných sazeb
a důslednou šetrnost. Páni radové, to je ostuda, s jakou se
u nás rodí jednotné podpůrné sazby. Kde je vina? Tam, odkud
má přijít náprava a změna. Nezaměstnaní, ti nebudou věřit, že má
býti provedena náprava, když vidí, jak se kupčí mezi odborovými
orgamisaoemi. Volá se po řádu, ano, dejte řád a základ všemu
tomu, co jej potřebuje a udělejte to rychle, protože spravovat a
řídit musí i v demokracii znamenat odpovědnost a důslednost
a me blázinec.

Co to má znamenat? O Baťovi se říkalo, že měl správný čuch,
když šlo o obchodní věcí. Je to přirozené, když měl kolem sebe
lidi opravdu schopné. Základ, který svou osobní solidností polo
žil, byk ještě rozmnožen a profo jistě právem se může ptáti, co
má znamenat reklamní inserát Baťových závodů, jehož doslovné
znění je toto: „Proti drahotě. Zlatý obsah koruny se snižuje.
Tímto opatřením, jakož i dosavadním vzestupem světových oen
surovin, sfoupnou naše výrobní náklady © 25 %. Dřesto budeme
bojovati o udržení dnešní cenové úrovně. Zboží v prodejnách a
skladech prodáváme za staré, na výrobcích vyražené ceny. Kde
koliv jsou raženy ceny dvě, platí cena nižší. Dokud ceny poži
vatin zůstanou na dnešní výši, učiníme vše, abychom udrželi
jakost i cenu lidové obuví. Je příkazem národní kázně, aby ceny
ostatních lidových potřeb nestouply.“ Tohle je řeč hodně jasná,
Zde to máme černé na bílém, cy máme souditi o posledních udá
lostech. Kdo umi čísti mezi řádky, ten nepotřebuje další roz
bor. Souhlasíme, že je třeba podporovati vládu v boji proti dra
hotě. Chceme tak účinně činiti za předpokladu, že činy této vlá
dy budou opravdu mužné.

Z ah r a n i č n
Nový středoevropský blok jest asi smysl častých návštěv ital
ského státního podsekretáře v min. zahraničí pana Suviche, v Bu
dapešti a ve Vídni. Kalie již několikráte pokoušela se jadnak
rozraziti frontu Malé dohody, jednak vytvořiti vedle ní nějakýO
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jiný útvar, který ovlivňován Italií byl by protiváhou Malé do
hody. Nechuť Polska ke vstupu do Malé dohody byla vhodným
podnětem ke zvyšování italských aspirací ve střední Evropě.
Nyní zdálo se, že po rakouských událostech užší semknuti Ra
kouska s Maďarskem pod patronací Italie uskuteční již ital
ský sen obnoveného Norica, ale přišly do toho ostatní velmoce a
italské naděje byly opět pro tentokráte zmařeny. Jisto jest o
všem, že Italie ve svých pokusech neustane, zvláště když po po
sledním ochlazení poměru s Německem může věnovati celou po
zornost středoevropským ofázkám, pokud se týče dunajských
států, jež tolik se © její přízeň ucházejí.

Náš poměr k Polsku zasluhoval by věťší pozornosti, než se mu
se strany oficielní věnuje. Jediný pohled na mapu přesvědčí nás
o nutnosti sblížiti se s naším nejbližším sousedem. My však jako
kdybychom měli oči stále zavřené a nechceme viděti, oo už dáv
no viděl náš západní soused a což vyjádřil nedávným mezinárod
mím aktem přátelské smlouvy s říší Polskou. Tvrdí se, že v oné
smlouvě jesť také jakási zmínka i o nás, která jediná sama o sobě
měla by nám stačiti, abychom 00 nejrychleji změnili svůj po
měr k Polsku. Naše zahraniční politika dopustila se několika
chyb, ale jednou z nejtěžších jest — soustavné opomíjení Polska,

K událostem v Rakousku. Protože i v katolických listech vy
skytla se mylná domněnka, že události v Rakousku byly vynuceny
naprostou nemožností přiměti sociální demokraty k positivní prá
ci, zaznamenáváme (u projev, který učinil 9. února v zasedání
městské rady vídeňské, která měla do násilného svržení heim
wehry sociálně-demokratickou většinu, jako jediný řečník za
Oposici, vůdce křesťansko-sociálního dělnictva v Rakousku, posl.
Kunschak. Prohlásil: „Jako nejstarší vídeňskýměstský rada
(je jim přes M let) a maje za sebou bezpodmínečnou důvěru
svých přátel ve vídeňské obecní správě, mám právo a povinnost
v této době říci většině v tomto sále i mimotento sál. Rakouský
lid ve své duší jest hluboce vzrušen denními starostmi a hesív.
Proto je příkazem hodiny volati všechny k rozvaze. Nejsem tak
slepý, abych věřil, že někdy dojde k harmonii v názorech kul
turních, politických a hospodářských. Strany budou vždycky.
Nepřitelem našeho města, naší vlasti, našeho samostatného života
je národní socialismus. Působiti proti němu, toť cesta, která
je příkazem hodiny. Na této cestě jest společenství, které může
věsti ke společné práci i přes mnohé rozpory. Vážným předpokla
dem jest čistá vůle a mravní síla vyhnouti se všemu, 60 nás dělí
a vyhledávati všechno, co nás pojí. Kdo chce jinému vnutit svoje
mínění brachiálně, toho nelze potřebovatí při této službě lidu.
Nechť dá Bůh, aby roztříštěnost myslí a duší byla našemu lidu
a našim vůdcům brzy odňata. My, křesťanští sociálové, chceme
dáti výraz svým chováním a hlasovati společně po boku se sociál
ními demokraty, od kterých nás dělí celý svět. Jde © to, udě
lati ve vážné hodině vážný čín. Ať žije Vídeň, ať žije Rakouskoť“
Za dva dny byli marxisté vydráždění k užití zbraní a následovalo
krveprolití. Dolifuss by se býval mohl dohodnouti s marxistv
o vládě, ale jen demokratické. Události jej posunuly do tábora
diktatury, se kterým nelze smířiti principy demokracie. Připo
mněli jsme zde projev Kunschakův jako doklad, že ve straně
křesť. sociální přesvědčení o možném dohodnutí s marxisty bylo.
Kunschak zná jistě lépe poměry ve své zemi, než u nás ti, ktefi
je znajt jen z „Reichspostu“.

Patronát. „Venkov“ piše: .Jak obecní zastupitelstvo města Loun
volilo děkana. V pátek 9. února t. r. konalo obecní zastupitelstvo
města Loun volbu děkana. Tato volba jest svými výsledky velmi
zajímavá a opravdu kuriosní. O místo byla podána jediná žádost,
která byla později odvolána. Biskupská konsistoř v Litoměřicích
doporučovala nejprve dva kandidáty, později jen jednoho, a to
dra Josefa Mrázka, Při volbě celkem odevzdány 34 hlasovací
lístky, z toho 8 prázdných. Obdrželi: dr. Josef Mrázek, doporu
čovaný biskupskou konsistoří, 11 hlasů, dr Hanousek, bývalý
lounský děkan, nyní farář v Chožově na Lounsku, 10 hlasů, dr.
Weber, biskup litoměřický, 1 hlas, dr. Šelbický, gen. vikář biskup
ské konsistoře v Litoměřicích,1 hlas, páter Primes, administrátor
lounského děkanství, 1 hlas, představená sester v Ílounskénemoc
nici, abatyše Jana Vlčková, 1 hlas a advokátní úředník, předák
komunistické strany, Čeněk Zeman z Loun také 1 hlas. Nebyl
tedy zvolen nikdo. — Jak vidno, učinili někteří členové obecního
zastupitelstva města Loun z volby děkana Kocourkov. Ke cti
obecního zastupitelstva města Loun to jistě nepřispěje.

Valdštejn a Prokop Holý. „Proč se hlučně oslavuje Valdštejn a
mic se neví o oslavách Lipan?“ — ptá se dr. Jan Slavík v „„Nár.
Osvobození“. Valdštejn, Čechrodem, ale s českým národem neci
ticí, nenegát přesvědčení národního i náboženského (kolika oď
padlíkům moderním se ozvalo svědďomí?),nezkrotný karierista,
zradivší víru otců, jeden z největších horlivců pobělohorských..
Pěkně Valdštejna Slavík nevykreslil. Dřecevšak jeho hlas zanikl
docela v záplavě vzpomínkových článků, poněvadž jde o zjev mi
mořádný. Dr. Slavík příliš odkryl své sektářské ledví. Mohl přece
zachovat klid a přenést se přes fo, že po Žižkovi vykreslil Pekař
postavu Valdštejnovu nejlépe. Že práci téměř čtyřicet let starou
mohl Dekař otisknouti bez velkých korektur znova a že ji naložil

Melantrich, který dovede dělat svým knihám reklamu, je sice
k vzteku, ale nemá hnout učenoem ze zahraničního ústavu.
ná, že se Pekař smiluje také nad Prokopem Holým, ale bojíme
se, že by z toho neměl Slavík radost, jako neměl radost ze Žižky,
Proč tedy Pekaře provokovat? Snad stačí, kdyždr. F. M. Bartoš
a Společnost Husova musea udělá v Nár. museu výstavku, vydá
brožuru o Prokopovi Holém a žáčkové obecných škol se dove
dou na obnovené Maroldovo panorama bitvy u Lipan. Slavíka
mrzí, že Prokop Holý nevábí historiky jako vévoda Friedlandský,
Husitský nároď nechal prý přejíti téměř bez povšimnutí dobodu
o kompaktátech, která vzala svůj počátek v Chebu. To je, pane
dr. Slavíku, jen spravedlivý trest za to převratové zneužití husit
ství k účelům nekalým. Lidé se toho naposlouchali o Husovi a
Táborech tolik, že jim to leze z krku. Nevěří, že se jim podá něco
hutného, bez falše a tendence. Slavík žaluje na rakousko-fím
sko-katolickou tradici ve školách. Ta prý vnucuje do učebníc
Valdštejna a vynechává Prokopa Holého. Je to omylí Husitstvím
jsou naše učebnice přecpány. Ale není možno mluvit © velikosti
tam, kde jí nebylo. Prokop Holý byl krvavý diktátor Mistr Pří
bram ho nenazývá jinak než krvavý tyran. V letech 30tých XV.
stol. všichni Češi už fouží po míru, ale Prokop Holý i po Chebu
zuří dál. Soldateska ho nutí k dalším bojům. Obléhá marně deset
měsíců Plzeň se 36 tisíci vojáky. Vojáci vyjedli kraj tak, že ven
kovský lid živil se travou, listím, žaludy. Když se nezdařila vý
prava za špíží do Bavor, kde Jan Pardus dostal takový „pardus“,
že se ze 1900vojáků vrátilo čtyři sta umořených trosek, povolila
disciplina v táboře tak, že vojáci Dardusa svázali a když Prokop
Holý mupřispěchal na pomoc, prostý voják Tvaroh uchopil těž
kou lavici a udeřil jí Drokopa Holého po hlavě, až zkrvácen padl
mnazem. A nikdo Tvaroha nekáral, naopak Prokop byl uvězněn
a Tvaroh povýšen na velitele. Prokop odešel od vojska potupen
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— vítěz u Ústí, Tachova, Domažlic, muž, před kterým se třáslo
Německoa církevní otcové v Basileji, když tam přišel obhajovat
pražské artikuly. Vrátil se k vojsku, až když se chystala k roz
hodnému zápasu s Pražany a katolickými pány u Lipan. Tam
také 30. května 1434padl. Až tedy dojde čas, bude se v novinách
psáti také o Prokopovi Holém. Nedovedou-li jeho ctitelé vydati
dílo podobné Pekařovu Valdštejnu, je to jejich hanba. Dr. Síla
vík místo nářků měl by se vypořádat vědecky se soudem dr. Cha
loupeckého,který napsal,že bitva u Lipan nebyla tra
sedií, hrobem demokracie (jak řeční sen. Sou
kupa Klofáč) nýybržočistným řezem, jímž se ná
rod zbavil škodlivé hlízy násilně radikální
ho táborství. Tento soud zajisté nevyhovujek nějakýmoká
zalým oslavám. Je to soud kvalifikovaného historika a není dale
ko pravdy. Všichni současníci, jako: Jakoubek, Chelčický, Pří
bram, Křišťan z Prachatic, Mladenovic přáli si vyhlazení Tábo
rů, profože země nesmírně trpěla táborskou soldateskou a byla
blízka zkázy. Jejich hněv proti Táboru byl tak veliký, že nesnesli
ani učení táborské a na sněmě kufnohorském a pražském jej v le
tech 1441—44slavně zavrhli a potupili. Nemyslí Slavík, že fa re

voluce česká trvala příliš dlouho a že proto byly její konce tak
neslavné ? A.

Jak se šetří na české kultuře. Stížností na šetření v otázkách kul
turních jest víc než dost, Oprávněně. Všimněme si při tom také,
jak s tím značně omezeným penízem pro kulturní účely se u nás
hospodaří! Příklad poskytne leckteré ministerstvo: kupují se kni
hy převahou z ciziny, a to knihy leckdys bezcenné, protože si je
přeje vidět některý pan „ouřada“. Kniha se prohlédne, odloží a
trčív regále... V tomto směru bylo by pro veřejnost naší jistě
poučné, jaké knihy a jiné pomůcky nakupují vysoké školy našeho
státu, případně universitní knihovny, po přání pánů profesorů.
Kolik milionů Kčuniká ročně do ciziny, především do Německa?
Jsou to penízez fondů veřejnýcha proto má veřejnost také právo
znáti, co za ty miliony Kč se ročně kupuje a jakou ty knihy mají
hodnotu! Tím spíš, když na nákup domácích knih není peněz!

Tisková chyba. V článku o vývoji české rady katolíků před vál
kou má zníti v 1. sloupci na straně 7. druhý řádek zdola věťa tak
fo: ,,..spolupráce národů neněmeckých“,
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Počátkové dějepisu návodného na škole ná
rodní I. Lad. Horák. Nákladem Ústředního
nakladatelství a knihkupectví učitelského
v Praze. Cena 24 Kč. Lze sice v této pří
ručce nesouhlasiti s některými články, lze
konečně viniti autora z někferých nepravd
opravených již novým historickým badáním,
ale nutno si všimnouti způsobu podání dě
jepisného učiva. Jsou to vybrané obrazy z
českých dějin vhodně lokalisované s klasic
kým téměř výkladem vlastivědných pojmů.
Z tohoto důvodu nutno knížku doporučiti

zejměna mladým učitelům. KBH

Svatá Anděla Merici. Na německém knižním
trhu objevila se v německém překladu ano
nymní členky řádu svaté Voršily tato nová
kniha slavné norské spisovatelky Sigrid
Undsetové, nakladem Herderova náklada
telství ve Freiburgu v Breisgau. V proslovu
k této malé, obsahem však velmi bohaté
knížce, vykládá Undsedtová různé svoje ná
zory na ženu a ženskou otázku. Mezi tím
uvádí ovšem věci, které jen tak každého
dne nečteme a neslyšíme. Spisovatelka se
domnívá, že ženám všeobecně přísluší více
praktického smyslu pro správu soukromých
i veřejných záležitostí, než se obyčejně má
za fo a že příležitost v tomto směru se u
platňovat byla ženám poskytnuta vždy ve
velkém formátu, když katolicismus ovládal
obecné mínění. Vyvozuje, že by nebylo
vlastně potřebí žádného ženského emanci
pačního hnutí, kdyby vývoj událostí s po
čátku novověku nebyl zlomil dřívější kato
lické tradice. Jako doklad toho uvádí život
Anděly Merici, který ovšem jest skvělým
dokladem její these. Tato žena by mohla
žíti dnes, aniž by se musela jakýmkoliv
způsobem změnit a byla by ocele moderní
jak svým katolickým názorem, fak svým po
sláním. Smysl pro skutečnost, který tak ce
níme ve spisech Undsedtové, její bystrý
postřeh pro vše, co se kolem ní děje anebo

f u r y a č

co se rodí, osvědčuje se také v tomto je
jím novém líčení, které si zachovává cha
rakver přísně historický. Anonymní překla
datelce podařilo se vniknouti do díla tako
vým způsobem, že německý její překlad či
ní úplně dojem původní práce Knížka tato
vázaná stojí 2 Marky a opatří ji pto kaž
dého knihkupectví „U zlatého klasu“, Pra
ha II., Karlovo nám. č. 5, jehož péčí bude,
aby v krátké době pěkná tato práce vyšlataké v rouchu českém.

Filosofická revue. Odborný čtvrtletník pro
filosofii. Řídí dr, M, Habáň s red. kruhem.
VI. ročník, číslo 1. Předplatné 35 Kč (stud.
20 Kč). Administrace: Olomouc, Slovenská
č, 14. Do šestého ročníku vstoupivši, zacho
vává revue pro křesťanskou filosofii svůj
tradiční ráz a úpravu. Z obsahu uvádíme:
dra A. Pavelky studie o metafysice a fysi
ce, dra Partose z Nitry „Pojem života ve
filosofii“ (prvá část), redaktor revue dr.
Habáň přispěl náčrtem duchovního rysu ži
vota lidského podle psychologie sv. Tomá
še, generál dominikánského řádu M. Gillet
má zde přeloženu část studie o intelektuál
ní výchově u dnešní mládeže. Vedle článku
dra Boškoviče „Umění a morálka“ je tu
prvá část dra Bocheňského „Studie o pojetí
a zásadě příčinnosti“. Z minulého ročníku
přechází tu pokračování disertace inž. Puj
mana o sv. Tomáši a moderním umění. Sbor
ník obsahuje obvyklé literární glosy a re
cense. Z hodnotných poznámek namátkou
upozorňujeme na výstižný přehled dra Ko
satíka o stavovské organisaci společnosti.
Dedukce o stavovské přestavbě podle pří
pomínek Pia XI. v encyklice „Auadragesi
mo anno“ jsou správné. Opomenuto zde
však uvésti jedno z nejdůležitějších ustano
vení encykliky, o svobodném rozhodování
člověka pro myšlenku a zřízení stavovské.
Bez tohoto volního momentu je sťtavovství
ideál států s diktaturou. Zdůrazněním svo
bodné vůle u člověka, choe-li čí nechoe-li

W |a s o
vstoupiti nebo vytvořiti stavovské organi
sace, odlišujeme zřetelněji myšlenku Sva
tého Ofoe od importovaného zboží, jehož
obal je z reklamních důvodů označován iu
nás etiketou papežské encykliky, ač jde
zřejmě © fašism katolicky přičesávaný.
Snad případ Rakouska promne oči mno
hým lidem, osleplým bengálem zvučných
hesel. dr. on

J. Krlín, Don Bosoo. Nákladem knih Života,
Kč 10, na lepším papíře Kč 20. Don Bosoo,
který bude prohlášen za svatého 1. dubna,
jest z největších a nekrásnějších postav
XIX. století. V této knize jest líčen jeho
život i zachyceno jeho dilo. Aufor sleduje
svatého muže od jeho mládí až ke hrobu
a Činí tak prostě a poutavě. Doporučujema
tuto jeho knihu všem svým čtenářům, (Kni
hu expeduje autor: Dr. Josef Krlín, Praha
Vršovice, Barákova 10.)

Liturgická příručka pro ministranty. P. Me
thod Klement z kláštera sv. Benedikta v
Emauzích jde cílevědomě za svojí myšlen
kou výchovy chlapců k liturgii. Do časopise
„Legio angelica“, který spojuje dnes již
velké bratrstvo hochů-ministrantů — počet
členů Legio angelica čítá již půl druhého
tisíce — přikročil k vydání prvé liturgické
příručky pro své chlapoe ministranty. Jest
fo roztomilá knížka čítající 130 stran litur
gických textů mešních a podrobných před
pisů obřadů mše sv. Latinský text liturgie
doprovázen jest českým překladem všech
mešních modliteb a obřad mše sv. znázor
něn jest několika přehlednými schemafy.
Výklad mše sv. jest tak přehledný a po
drobný, že knížka jest jedinečnou příruč
kou mešní pro každého laika. K podrob
nému rozboru příručky se ještě vráfíme,
— Knížku expeduje Opatství emauzské
Praha II., 320, za pouhých Kč 5 a pro členy
Legio angelica za Kč 3.—.

Vaše peníze its v Jstřednílidovézáložně,PrahaII,Spálená15
Salěleníčtenářm.
Okruh našich spolupracovníků stále se rozšiřuje, a tak doufáme, že podaří se nám dosáhnouti cíle, vytčeného v prvém
čísle. Chceme věrně plniti úkol služby, ale od svých čtenářů žádáme podporu mravní i fysickou. Především pošlete
nám včas předplatné. Jest stanoveno velmi nízko, právě proto, aby časopis byl dosažitelný každému. Pak prosíme
ještě o jednu laskavost: Pošlete nám adresy Vašich známých, abychom jim mohli poslati „Život“ na ukázku. List bude
vycházetipravidelně ve lhůtách 14denních, každého prvého a 15. dne v měsíci. — Veškeré dotazy, redakce i admini
strace se týkající, řiďte na časopis

„MZIVOT“,Praha Hl.,Spálená 15
Redakce a administrace, Praha II., Spálená ul. 15. (Ill. posch.) Telefon 434-73. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. kaž
dého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II., Spálená ul. 15. Číslo účtu u poštovní spořitelny v Praze 7.994.Novinové známky povoleny
ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VI1-27.Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Karlovo nám.
č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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F. Zelenka, Zanikání samosprávy. Karel
Vlček, Krystaly dolů z lásky práce a bolů.
K. B. Hroch, Abychom nebloudili... O £
Iv. přírodovědeckém názoru světovém.
Kolem chebské tragedie. Jak Rusko dnes
vypadá. P. Ludolf F. Czermin, Jubileum sv.
Norberta. Dr. Silv. Braito, Z psychologie
ženy. K. Komínek, Poznámky k osnově zá
kona o zprostředkování práce. Vil. Bitnar,
Katolicita české kultury. Svědectví spříse
ženců. „Ouadragesimo anno.“ Život ná
boženský, kulturní a politický. Zrcadlo. Co
život dal. Z knih a časopisů.

V Praze dne 15. března 1934. RočníkXVI.Číslo 3

F. Zelenka:

Zanikání samosprávy.
Je-li dosavadní právní zásada o samosprávě platna, pak

musíme říci, že dnes není samosprávy vůbec. Podle této zá
sady má totiž stát část úkonů veřejné moci přenechati jis
tým svazkům k provedení vlastními orgány a finančními pro
středky za kontroly státní. To má býti samospráva. Po vy
dání organisačního zákona, jenž měl zreformovat správu, jest
samospráva zemí a okresů k smrti ubita a kdyby byl býval
zákon důsledný, byl by zajisté v čelo obcí postavil ještě po
licejní prefekty. Ale nebylo toho třeba, neboť obce, hynou
cí v nesmírných dluzích, nemají co spravovat. Mnohé z nich
nemají ani, čím by zaplatily své právní závazky! Tak jest te
dy velkomyslně ponechána jim samospráva, neboť se ví, že
bez peněz nic dělati a spravovati nemohou. O okresích ne
chci mluvit; fy nemají ani peníze, ani samosprávu. Okresy
dopadly nejhůře. Stará slavná samospráva okresů, kdy
okresní starosta měl své jméno a kdy okresní výbor mohl
stavět silnice, zvelebovat okres, ta jest již pryč a již se ne
vrátí. Samospráva okresních hejtmanů, byť i mnozíz nich se |
co nejvíce přičiňovali, nemůže nahraditi skufečnou samo
správu starou.

Nás však zajímá nejvíce vyvrcholení samosprávy v samo- 
správě zemské. Zde podařilo se sice bdělosti odpovědných
činitelů právě strany lidové, že zachována byla aspoň část
moci výkonné v tom, že členové zemského výboru aspoň
konfrasigénujíspisy a referují ve výboru a v zastupitelstvu.
Podle organisačního zákona původně ani fo nemělo být! Čle
nové výboru měli býti jakýmisi správními rady, kteří bu
dou hlasovat a poslouchat. Teprve podle prováděcího naří
zení vsunul tehdejší ministr dr. Nosek rozhodující věty o
skutečném úřadování členů zemského výboru. Ti tedy úřa
dují a mají zbytek moci výkonné, ovšem nepafrný.

Chci ukázati na příkladu, jak málo moci dnes takový člen
zemského výboru má v oboru, kde jesťtdosud ještě největší
zbytek. Jest fo ve správě ústavů. Podle organisačního zá
kona spravuje přísedící za zemský výbor ústav. Jaká pravo
moc mu však v této správě jest dána, jest zřejmo z toho, že
do věcí personálních mluvit nemůže, neboť to náleží do pra
vomoci zemského presidenta. Ten si může zaměstnance pře
kládati, vyslýchati, zkoušeti, platiti, odměňovati a dávati do
pense. Jest dobrou vůlí presidenta, jestliže oznámí to pří
slušnému přísedícímu, ovšem dodatečně, po provedení. Tedy
v této nejdůležitější věci nemá přísedící žádného vlivu. Mám
na mysli ovšem vliv úřední, opřený o zákon. Vliv soukromý
ovšem míti může a za kurtoasního presidenta také má. Člen
zemského výboru však nemůže rozhodovati ani ve věci fi
nanční, neboť to náleží finančnímu referátu. A když totéž
platí o věcech zdravotních, dodávkových, pak nezbývá pří
sedicímu než to, že se smí do ústavu podívat a smí rozhodo
vat o věcech stavebních, jsou-li ovšem na ně peníze.

A krásné úřadování starého zemského výboru, odpovída

Karel Vlček:

Krystaly dolů z lásky práce a bolů.

Práce nám život na půlky rozdvojila
Půl žijem na zemi rodinám
Půl žijem ve tmě u svého díla
Když pracujem ve dne
Večerní do krve zrudlé haldy tvoří nám červánky
Když jdeme z práce —
Když v noci rozsvěcujem kahan
Červánky nad námi na zemi zblednou
A tušíme je jen když jdeme domů za poledne

My máme život rozdvojený na půl

Když do štoly se spouštíš
A kahan tvůj ti strážným duchem je
Zda citíš horníku
Jenž na čas se světem se loučíš
Že světa žal tam s tebou vstupuje
Že zhušťuje se nad tebou
A jako stoupa kosti tvoje drtí
Ó dobře víš že štóla jícen smrti
A ty jen červ jenž se jí vyhýbá
Ó horníci
Když s rachotem se země na vás zhroutí
A uhlí hořící se na vás sesype
Vy kteří nosili jste druhům svojim krystaly

a teplo v prací ztuhlé dlaní
Vy umíráte u uhelné žíly
Na vše odhodláni
Vy umíráte nad svým kladivem
S kahanem
Jenž v těle vám už zháší

My neslyšíme vaše volání
My slyšíme jak duní zem
Varhany štól hrají
My vidíme jak vaše duše nad doly se vznáší
A krystalům jež hledali jste v zemi
Se leskem podobají
Ty k nebi do hvězd až se vznesou
A budou říkat těm co po nich zůstali
že láska je pracovat pro jiné
Že láska je obětovat sebe
Že láska je vše.
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jicí době a potřebě, jest nahrazeno byrokratickým
úřadováním kontrol a revisí. Jak, to nejlépe bude
zřejmo z příkladu. Dříve, když nemocné dítě mělo
býti přijato do ústavu, stačilo, aby přísedící v 10 ho
din nařídil vypracování spisu a ve 12 hodin měl na
stole k podpisu dva čisťopisy: nařízení ústavu, aby
dítě bylo přijato a vyrozumění rodičům, aby si fam
dítě odvezli. Zatři dni tam dítě bylo a mohlo býti za
chráněno. Dnes? O nařízení nelze mluvit, neboť pří
sedící může pouze žádat. Pak smí urgovat a když to
dělá čtyři týdny, pak konečně dosfane spis na stůl

Abychomnebloudili...
Je to taková prostinká příhoda, ale mámji neoby

čejně živě před očima. Vidím se, jak zvědavě jako ma
lý kluk číhám na Velký pátek, co bude maminka va
řit k obědu a mám nesmírnou radost, když dává do
modrého hrníčku vajíčko. Jen jedno? To bude jistě
pro mne!

Ale očekávání nekulminovalo v libém pocitu z do

saženého. Vajíčko zmizelo a zbylo jen maminčinoslovo:
„To není pro dnešek. To vajíčko sníme až na Hod

Boží, aby z nás nikdo nebloudil. A kdyby přece, ne
dej Pán Bůh, vzpomenesi, s kým jedl velkonoční va
jíčko a přijde jistě na pravou cestu.“

Při této vzpomínce se ve mně ozvala podvědomá
touha po takovém velkonočním vajíčku, které by
chom na příklad snědli u jednoho stolu s bratry Slo
váky. Nesmělo by fo sice býti lecjaké vajíčko, musilo
by býtiuvařeno ve svěcené vodě a v kočičkách od
loňské Květné neděle, ale bylo by nám připomínkou,
abychom nebloudili. Připomínkou oboustrannou, ne
boť blouditi lze na západ i na východ, bloudit může
učený i neučený, s kompasem i bez něho.

A kdybychom snad někdy zašli několik kroků kři
vě, byla by tu vzpomínka, s kým jsme seděli u jedno
ho sťtolu,s kým jsme jedli velkonoční vajíčko. Bylo
by tu ztělesnění pospolitosti, byl by tu živý výkřik
bratrství, který by nám víc než papírová smlouva
mohl připomenouftipovinnost nejíti na vlastní pěst,
sobecky, ale kráčeti v šiku.

Dosud nic nepřemohlo slovanskou ležérnost za
hrávati si s ohněm nesvornosti v dobách klidu a po
měrné spokojenosti. Až zlé chvíle byly vždycky sjed
notitelkami a obyčejně jen do odvrácení nebezpečí.
Sotva vítr trochu protrhal mraky dýmu pozůstalého
po boji, propukala stará nechuť jíti v šiku.

Přemohlo by vrozenou neochotu po pracovních řa
dách a řádu v míru třeba —velkonoční vajíčko u spo
lečného stolu?

Ale nejen pro toto sjednocení potřebujeme vajíč
ka. Máme víc bolestivých míst. Jako katolíci vyžívá
me svůj duchovní a duševní život nejen v Čírkvi, ný
brž i v četných spolcích, o nichž rovněž nemůžeme
říci, že by šly ve svorném šiku. Bloudíme často, ža
lostně často a zacházíme bolestně daleko, až za hra
nice katolicity z příčin přečasto úžasně malicherných
a skvěle osobních. Nechceme všechno sfěsnati do
jednoho uzlíčku. Nebylo by fo zdravé a není to žá
doucí. Nechceme, ba odmítáme jedinou šněrovačku,
která by všem stejně tajila dech a všem stejně ne

a v něm jest vyřízení, že žádost vrací se zpět k dopl
nění domovským listem. Pod vyřízením je příslušný
počet podpisů. Jest to reforma správy? Jestto zjed
nodušení? Jest pravda, že český zemský president
dr. Sobotka všelicos usnadnil, zjednodušil a sám čas
to upřímně lituje, že příkrosf, jasnost i nejasnost zá
kona nedovoluje příznivějšívýklad. Nic na tom však
nelze měnit, neboť jest to zákon a v něm vina záko
nodárců, kteří svěřili stylisaci zákona byrokratům,
kteří ovšem „zglajchšaltovali“ samosprávu tak, že —
dnes — jí již není.

dovolovala ani žít ani umřít. Nejsme proti rozmani“
tým formám spolkového života, proti rozličným kad
lubům k nalévání naší činnosti, ale musíme všichni
toužiti, abychom nebloudili, abychom se neobraceli
k sobě zády, nerozcházeli se proto, že pro někoho je
kadlub malý, pro jiného úzký, pro třetího tmavý.

Není potřebí při vší rozmanitosti spolkového ži
vota, kterou jsme svou věčnou nespokojeností vytvo
řili, ve jménu záští a žárlivosti opouštěti i ty hlavní
cesty křesťanství, a to v době, kdy jiní po dlouhém
hledání je nalézají s radostí horlivého pastýře.

Ovšem přehojnost spolků i katolických má svůj
dobrý význam, ukazujíc nesmírný rozdíl mezi dílem
lidským a božským, a bylo by velmi dobře, aby ani
ješitnost vůdců ani honosivé tituly spolků nechtěly
se činiti důležitějšími než Církev, aby nebyla u nás
vytvářena atmosféra, že snad jen příslušnost k jed
nomu, některému spolku katolickému otvírá bránu
nebes, nebo že jen čtení tiskovin vydávaných jed
nou společností je důležitější než četba katechismu
a zapalování kadidla oblíbeným řečníkům či vůdcům,
že může nahraditi adoraci před svatostánkem. Ne
smíme bloudit a při každé zahálce si musíme uvědo
miti, že jsme všichni bez rozdílu příslušnosti k orga
nisacím a bez rozdílu záliby v některém rouše či knih
některé edice jedli společně velkonoční vajíčko.

A konečně i v rámci jednoho spolku nebylo by na
škodu poděliti aspoň vůdce čtvrtkami velkonočního
vajíčka, neboť všechny krise, všechny těžkosti a po
tíže vnitřního spolkového života nepůsobí pravidel
ně členstvo, jehož jménem se operuje, ale několik cti
žádostivců dobře maskovaných v pozadí. Jednou je
jim příčinou k bloudění nespokojenost s malou čin
ností, jindy s příliš velkou a neúměrnou, jednou vo
lají po tužší kázni a v zápětí se nedovedou podrobi
ti ani v malém. Ten, kdo dovede se nebáť nikoho, ne
musí být ještě charakterem. Nebloudit1 Velkonoční
vajíčko by pomohlo.

Vajíčko společně snědené je symbol. Krásný sym
bol oběťovaného života. Katolíky spojuje víc než va
jíčko, víc než symbol.

Ratolíci všichni bez rozdílu, Češi i Slováci, orga
nisovaní přijímají u jednoho stolu sám — Život.

Zapomenou, s kým jedli u jednoho stolu? Budou
bloudit? Ach, těžko říci,že nikoliv, když jsme všichni
jen a jen lidé. Ale slibme si aspoň, že si vzpomeneme,
s kým jsme jedli, s kým jsme přijímali Život své duše.

Karel B. Hroch.

O t.zv. přírodovědeckém názoru světovém.
Novými osnovami pro střední školy, podle nichž se počalo letošním školním rokem v některých třídách

již vyučovati, zavádí se v přírodopise v druhém pololetí oktávy (resp. septimy na reálkách) jakási encyklo
pedie věd přírodních, či, jak se praví v osnovách, „synthesa poznatků o prohloubení vyučování v jednotný
názor na přírodu“. Nikde, ani v obšírných poznámkách k osnovám se nepraví, co si je dlužno podoním „jed
notným názorem na přírodu“ představovati. Zdá se však, že se tu myslí na fo, co se jinými slovy vyjadřuje
jako přírodovědecký názor na svět.

Na první pohled se zdá, že je to věc zcela samozřejmá a že nelze vyučování přírodovědy lépe ukončiti, než
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když se žákům závěrem podává výtěžek přírodovědy v ucelené synthese světového názoru, k němuž vedou
poznatky z přírodovědecké práce plynoucí. A přece, myslím, že možno uvésti závažné námitky proti tomu,
aby výuková funkce přírodní vědy na střední škole šla tak daleko, aby se žáku předložil k přijetí hotově t.
zv. přírodovědecký názor světový, a to z toho prostinkého důvodu, že o nějakém jednotném přírodovědec
kém názoru nelze vůbec mluvit. Uvažujme jen, co jest třeba si pod tímto pojmem představovati.

Cílem přírodních věd ve spojení s filosofií, jíž se konečně každá skutečná přírodověda nutně musí státi, jé
poznání podstaty hmoty živé i neživé a jevů ji sprovázejících. Od tohoto cíle jsme ovšem dnes ještě nesmít
ně daleko. Nicméně je dobře, když přírodověda jako i jiné vědy přehlíží čas od času výsledky své práce,
odhadujíc, jak asi daleko máještě k zmíněné poslední metě, V praxi se to dělá tak, že si z dosavadních po
znatků sesťavujeme úhrnnou bilanci, pokoušejíce se vytvořiti závěr, který je pak jakous provisorní náhra
dou skufečného positivního poznání oněch posledních principů, obsažených v konečném cíli. Je to lidské
a ve všech vědách se to praktikuje. Duch v touze po konečném poznání předbíhá, dohaduje se něčeho více,
než k čemu postačují dosavadní positivní vědomosti. Odborně se tomu v přírodovědě říká „budování příro
dovědeckého názoru světového“. Z řečeného však vyplývá, že tento světový názor je nutně něčím provisor
ním, ba, jak ukáži hned, i něčím naprosto subjektivním.

Přihlédněme blíže, jaké jsou to poznatky, z nichž si přírodovědecký názor na svět budujeme! Ukažme si to
třebas na konkretním příkladě biologie. Naše vědomosti o životě jsou z menší části zjištěná fakta, z větší
části f, zv. teorie či hypothesy. A je těch hypothes tolik, „že bez nich nelze v ní (moderní vědě) ani kroku
učiniti“, jak praví Rádl. Ne, že by to bylo špatné, nebo něco, co by biologii snižovalo. Je to prostě skuteč
nosí a k této skutečnosti vede nutnost, vývoj i účelnost. Vždyť vlastně každá teorie — vzpomeňme třeba
jen feorie vývojové —znamená pro vědu jistý přínos. Vzbudí při nejmenším úsilí teorii ověřiti,je tedy vzpru
hou k infensivnější práci, udává program práce. A fo vše už znamená velmi mnoho. A právě tyto teorie mají
nezřídka rozhodující vliv na nazírání na přírodu v tom kterém období vývoje přírodovědy. Avšak teorie jsou
jen jakousi polopravdou —sif venia verbo. Nejsou závazné a zhusta zklamaly. Jsou toliko provisorním řeše
ním a o jejich přijetí u jednotlivých biologů rozhoduje zcela subjekfivní vědecký cit. A ani u všech biologů,
kteří určitou teorii přijmou, není toto přijetí stejné. Jedni tak činí s většími, jiní s menšími výhradami. Že pak
souhlas či nesouhlas s určitou teorií biologickou má rozhodující význam pro názor na život u jednotlivých
biologů, je zřejmé.A uvažmeještě, že jeden a týž problém vykládají nezřídka teorie dvě i více, které si někdy
diametrálně odporují. Tak na př. teoretické řešení základního problému biologie, t. j. otázky popodstatě
života, je dvojí. Teorie vitalistická přijímá životní princip či sílu hmotu ovládající, podstatně odlišnou od sil
fysikálně-chemických. Teorie mechanistická se naopak domnívá, že život budeme moci jednou vysvětliti co
děj fysikálně-chemický. Teorie tyto mají pak veliký význam pro celkový názor na život — či lépe přímo
s ním splývají. A tak tu stojí příkře proti sobě dva názory — vitalismus a mechanismus. Že pak oba se hlu
boce uplatňují v celkovém nazírání na svěf, fo snad není fřeba dokazovati. To jsou pak přece také dva zcela
různé názory světové. A jakému se z nich bude učit ve škole? Věc je jasná —žáci přijmou světový názor pro
fesorův. A přece cítíme, jak je to nepřirozené a falešné. Žák přijme něco, o čem třeba vůbec nebude dále pře
mýšleti, když se mu věc podá jako hotové dogma, jindy bude jeho další myšlení zatíženo něčím,co třebasna
prosto odporuje založení jeho ducha a on se bude pracně probíjeti neužitečným balastem. Věc je však i po
jiné stránce choulostivá a nebezpečná. Nazírání na jednotlivé problémy se ve vědě rychle mění. To,co je dnes
vědeckou pravdou, zítra nemusí už platiti. Mnohé vědecké názory jsou však zhusta těsně spjaty s jednotli
vými generacemi. Konkretní případ. Starší generace profesorů biologů byly vychovány v maferialistickém
pojetí života. Ten budou tradovat svýmposluchačům, třebas dnes vanou již v biologii zcela jiné proudy. Ne
snad, že by 0 nich nevěděli, nýbrž proto, že jich nepřijímají. Vždyť je dobře známo, jak tvrdošíjně se dovedou
starší generace brániti všemu novému. A tu je nebezpečí, že v f. zv. světovém názoru na svět se budou na na
šich školách vykládati věci, které jsou pro vědu už dávno mrtvy. To pak nebude pokrok, nýbrž reakce. A to
přece nové osnovy nechtějí.

Výuková funkce přírodní vědy na střední škole musí proto nutně spočívati v něčem zcela jiném, než v po
dávání „jednoho (který neexistuje) názoru na přírodu“, jak to žádají nové osnovy, nýbrž v tom, aby žák měl
dostatek vědomostí a uměl přemýšleti tak, aby si mohl sám vlastní názor vybudovati. Žák musí býti schopen
samostatného myšlení a proti tomu přímo pracujeme, vnucujeme-li mu v hotové formě to, k čemu on sám se
má dopracovati. drm.

Kolem chebské tragedie.
V den 25. února 1654klesl ve vlastní krvi, proklán mečemod cí

sařských, císařský generalissimus, kníže, vévoda Albrecht z Vald
štejna, Čin tento ohromil nejen české obyvatelstvo, ale i obyvate
le všech rakouských držav a ostatní cizinu, především Švédy, Sa
sy, Pranoouze a s nimi českou emigraci. Není proto divu, že vedle
pověstí o příšerné vraždě vyrojily se četné domněnky a dohady,
že podávány byly důkazy, vzájemně soupeřící o průkaz, zda čin
ten stal se po zásluze, či byl-li sprostou vraždou.

Letošní 500. výročí chebské tragedie dalo podnět nejen k no
vým pracím literárním, ale i k oslavám, které mají znovu připo
menouti památku toho, jenž podle víry exulantů vztáhnouti měl
ruku po královské české koruně a spojiti domácí i zahraniční
Čechii v jeden český stát, zbavený habsburského panství. Mohl
Valdštejn splniti víru v obnovení českého státu a za jakých pod
mínek, za jakých obětí a s jakými mravními hodnotami?

Kavalír 17. století jest pravidelně osoba velice záhadná. Není
fo často kavalír v našem ušlechtilém slova smyslu. Víme již dnes,
že pod firmou kavalíra skrývala se leckdys osoba minimálních
duševních hodnot, někdy osoba výstřední v duševním i fysic
kémsměru. Náš Albrecht patřil také mezi kavalíry a tvořil v je
jich společnosti s hlediska mravního spíše jejich spodinu než
elitu. Byl spíše mezinárodním dobrodruhem, spějícím za nejas
ným cílem se všemi dosažitelnými prostředky. Byl dobrým vojá
kem, leč s hlediska náboženského a národního prostým cynikem a
v ofázoe českého státu vždy podezřelým.

Připomeňme si prato pro objasnění několik okamžiků jeho ži

vota, které pra lepší přehlednost rozdělíme sí na odstavoe: ná
boženský, národní, vojenský, státní a konečně všimněme si, 00
znamenala pro pobělohorskou Čechii smrt císařského generalis
sima.

útlé mládí ztrávil mladý Valdštejn v rodných Heřmanicích
(u Jaroměře, nar. se 14. září 1583), kde jeho otec Vilém věnoval
se hospodaření na rodném zboží. Českobratrská víra a její paci
fismus syna se vůbec nedotkly; třebas po smrti otoově (I2letý)
přešel na Košumberk v poručnictví pánů Slavatů, čímž octl se
v prostředí katolickém a pak i stejně v jesuitské koleji v Olo
mouci. Zůstával sice Českým bratrem dále a přešel pak na lute
ránská studia do Slezska a konečně do Altorfu blíže Norimberka,
kde byl pro rvavost a mimořádnou divokost ze studií vyloučen.
Přestoupení jeho ke katolictví stalo se patrně z materiálních po
hnutek. Neb stal se tehdy pážetem markrabí Karla z Burgova a
tím se seznámil se dvorem Ferdinanda Tyrolského. Odtud balan
coval pan Albrecht mezi českobratrstvím, luteránstvím a kato
lictvím. Tufo nejistotu nebo neurčitost sledovati můžeme pak po
oelé další jednání Valdštejnovo, třebas později se oficielně při
hlásil ke katolictví. Sám oficielní katolík udržoval stálé styky
s českobratrským Karlem z Žerotína, svým švagrem. Styky jeho
s přáteli v Německu ukazují zase k luterství. Ke katolictví při
hlásil se ofevřeně,když na český trůn měl nastoupiti Ferdinand
I., ale o upřímnosti přestoupení můžeme pronésti pochybnosti.
Tenkráte na sněmu v Olomouci u přítomnosti Ferdinandově slí
bil na př. jesuitům, že jim ve Vsetíně vystaví kolej (k čemuž
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pak nedošlo), povolal na Moravu karmelitány a vystavěl jim
v Lukově klášter. Stejně jako toto budi podiv jeho pouť do ital
ské Lorety. Již tenkráte působily na Valdštejna záhady astrono
mické a astrologické více než 00 jiného. Ale věřilo se v jeho
upřímnost, věřili i jesuité, kteří se také v něm nejvíce zklamali,
Astrologie a úžasná uzavřenost k oelémuokolí vypěstovaly v něm
osobní velikášství a hnaly vpřed, vpřed za osobní kariérou za kaž
dou cenu, zničily v něm, jinak bystrém a pohotovém vojákovi,
poslední autokritiku.

Národní otázka pro Valdštejna vlastně neexistovala. Když se
v r. 1604vracel ze studií a s cest po západní Evropě do domova,
vracel se již jako pouhý cizinec, jemuž rodná země sloužiti měla
pouze za východisko kariéry. Proto neusadil se doma na ofcov
ském statku, ale přešel (za pomoci Karla z Žerotína) do služeb
cís. Rudolfa II., jehož zrádně opustil, a uchytil se jeho bratra
Matyáše, aby v příhodný okamžik stejným způsobem přešel na
stranu Ferdinanda I., jak jsem již podotkl. Sňatkem se sťarou
paní Lukrecií z Landeka (sám byl 25letý) získal veliké jmění na
Moravě, přijat byl mezi moravské stavy a vetřel se v jejich dů
věru tak, že jej pověřili zemskou obranou ve sporech mezi Ru
dolfem a Matyášem a pak znovu před bitvou bělohorskou. Ale
zradil je také. Ba, nezastavil se ani po bitvě před vlastním pří
buzenstvem v Čechách, jsa ochoten zmocniti se jmění příbuzen
ského rodu pánů Smiřických ze Smiřic a zcela ožebračiti duševně
chorého posledního potomka Smiřických Jiříka. Touha po kariéře
stupňovala v něm touhu po majetku. Zahrnuť od císafe poctami
a neslýchanou kořistí v konfiskacích, vytvořil si v Českém krá
lovství nový stát — vévodství fridlandské. Zúčastnil se prací na
Obnoveném zemském zřízení a pracoval horlivě pro zájmy dy
nastie, až do chvíle, když propuštěn byl jako generál ze služeb.
V tom okamžiku proměnil se ve zrádoe a když znovu přijímal ve
lení nad veškerým císařským vojskem, činil tak v touze po po
mstě, stupňující se až v chorobu. V tuchvíli byl snad také již od
hodlán dáti Švédům v šanc celé království, případně pomocí Švé
dů a Sasů sám vsaditi si českou korunu na hlavu, třebas zůstává
nám stále záhadou, jak si české kralování vůbec představoval,
když sám byl tehdy dosti nemocný, vysílený a bez dědice, Jeho

Jak Rusko dnes vypadá.
Ruskáotázkaopětv popředí.

národní cítění vystihuje snad nejlépe přání, které pronesl při
stavbě jičínské koleje: „Aby do ní nebyli přijímáni čeští pítomí
Honzové.“ A stejně i jeho poměr k české emigraci, dosud nevy
jasněný, budí spíše podezření, zda tito jeho pomocníci a horlitelé
ve službách švédských a saských nebyli pouhými pomocníky ve
vykonávání pomsty nad císařem. Jinak Valdštejn psal německy,
pouze nadávky pepřil Českými výrazy.

Otázkou národní dotkli jsme se vlastně již i otázky Čes. státu.
V Obnoveném zřízení zemském stál Valdštejn na straně císaře,
pak zase podával českou korunu Švédům, aniž by se staral, jaký
bude její další osud.

Zato nelze Valdštejnovi upříti vojenský význam. Divoká po
vaha, od mládí projevovaná, uplatnila se tu v plné míře a po prvé
vyznamenala se v r. 1604,když táhl pod císařskými prapory jako
fendrych do Uher proti Turkům. Byl to voják bezohledný, drsný,
hově plně názoru své doby, voják, jemuž válka byla vším, mír
pravým neštěstím. Valnou část života ztrávil na bojištích, aniž by
byl plně ukázal své vojenské schopnosti a nadání. Uvažujme
však, jak by situace česká byla vypadala jinak, kdyby byl Vald
štejn vedl válku se Sasy a Švédy rázně, oč by tím byl svou zemi
ušetřil a jak by jí byl prospěl. Také válka sama nebyla by se pro
táhla na celých třicet let.

Za to vše přijal Valdštejn, tolik císařem vyznamenávaný, tra
$ickou odměnu. A vina vlastní, vlastní míra utrpení za jeho zra
du dolehla teprve na Čechy. Národ český znovu signován za zrád
ce, zařazen do nejnižší kategorie, k zániku odsouzené. Veškeré
jmění zabráno pro odměnu věrným císařským generálům, jmění,
které tvořilo celou čtvrtinu země České a oelkem bylo odhado
váno na 10,000.000zl. tehdejší měny, Pro srovnání snad nám po
slouží, že valdštejnský palác v Praze na Malé straně byl odhad
nuťt tehdy na pouhých 50.000 zl. Jmění, mimo jiné, tvořilo 101
velkostatek a dvě knížetství (Zahaňské a Hlohovské), takže snad
nechybíme, když jmění celkově odhadneme na nejméně dvě mí
liardy dnešních koruní To byla nejstrašnější konfiskace v Če
chách, která sebrala jmění, získané otrockou službou, mamonem,

jemuž keťaství za světové války zdá se pouhou maličkostí. VK„MÉ

Veliký úpadek našeho exportu a snahy po jeho opětném oživení posunuly otázku ruskou u nás do popředi
veřejných zájmů. Není tak snadno utvořiti si přibližně správný obraz o celém dosahu tohoto problému, jak
koliv informace, které v dalším uvádíme, pocházejí od osoby, která žila jako člen speciální mise delší dobu
v Sovětském Svazu a měla příležitost bez jakékoliv zaujatosti informovati se o skutečném stavu věcí, pokud
je fo ovšem vůbec možno.

Problém našeho exportu do Ruska není otázkou novou, neboť byly již před dvěma roky znovu navá
zány kroky, které by měly vésti ke sblížení. Pro nás spočívá hlavní obtíž v tom, že Rusko má státní mono
pol dovozní, že tedy není možno jednati snad s jednotlivými soukromými importérskými firmami ruský
mi, ať už by to byli jednotlivci, anebo kapitalistické společnosti nebo svépomocné družstevní kooperativy.
Vůči zástupcům ruského importu byla od nás uplatňována snaha, abychom pevnou smlouvou na delší řadu
let dostali prostě zadánu určitou pevnou kvotu zboží přesně vyznačeného, nač z ruské strany nikdy nebylo
přistoupeno. Vedle toho ruským zástupcům šlo vždy 0 to, aby při sjednávání importu získali především
dlouhodobý úvěr, což ovšem znamená zase pro našeho exportéra dalekosáhlý problém, jak opafřiti fi
Uznání SSSR.de jure.
nanční prostředky. S otázkou případného exportu do Ruska souvisí ovšem také otázka tak zvaného uznání
Ruska de jure, třeba by s ruské strany na tofo uznání ani zdaleka nebyla kladena dnes už faková váha, jako
tomu bylo až do roku 1925.K rozboru této ofťázky,uznání Ruska de jure, vrátímese ještě zvláštní, samostat
nou statí. Vzhledem k vnitropolitickým poměrům však musíme už nyní konstatovati, že nebyly správné in
formace, které tvrdily, jako by nastávající řešení této otázky spolupůsobilo na rozhodnutí národní demo
kracie, aby vystoupila z vlády. Dnes už otázka ta ani pro národní demokracii nezdá se býti tak bolestnou
a možná, že by se i pro ni našla v tom směru vhodná, pokud se týká přijatelná formule.
PravdaoRusku.

Zprávy a informace, které o poměrech v Sovět. Svazu pronikají na veřejnost, odporují si mnohdy velmi
podstatně. Co o té věci bývá psáno z prostředí komunistického neb od informátorů, kteří s ním sympatisují, tc
vypadá namnoze jako líčení hotového ráje. Také různí evropští specialisté, kteří jenom krátkou dobu byli
v Rusku návštěvou, podávají často úsudky velmi příznivé. Stejným způsobem počínají si také i různé děl
nické delegace, které si někdy do Ruska zajedou, aby měly jasno. Naproti tomu však znalci Ruska vyja
dřují se velmi opatrně a právě tak počínají si také dopisovatelé velkých evropských časopisů, kteří trvale
žijí v Sovětském Svazu.

Jak se to vše dá vysvětlit? Ty příznivé úsudky, které nám podávají o současných poměrech v sovět
ském Svazu mimoruští odborníci a speciální znalci, kteří jenom nakrátko Rusko navštívili, mají svů:
důvod v tom, že se Sovětské Rusko téměř pro každý obor může vykázati nějakou reklamní instituc:
znamenitě provedenou podle všech nejnovějších vymožeností moderní techniky. Tytoinstituce však exi
stují jaksi jenom jako museální nebo kabinetní ukázky bez jakékoliv skutečné souvislosti a bez organické
ho zařadění k osfatním hospodářským jevům. Ony nám představují absolutní, ale jenom parcielní uskuteč
nění ideálního plánu teoreticky zpracovaného. Když takový cizí odborník přijde, tedy se mu takováto in
sťituce ukáže, a k fomu se podotkne, že prozatím nebylo možno pro nedostatek času a peněz tento ideáln
model vtěliti ve všeobecnou skutečnost. Přijdou-li zahraniční dělnické delegace, dostane se jim od oficiel
ních činitelů ruských zpravidla znamenitého pohostinství a ukážou se jim podobně, jako těm zahraničním
znalcům, nějaká vzorná zařízení, která v některých případech skutečně existují, někdy však zase neliší se
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ničím od známých Pofčmkinových vesnic. Při tom dbá se pečlivě toho, aby cizí dělnická delegace nesešla
se někde s lidmi vlastního jazyka a neměla snad příležitost domluviti se s nimi o skuftečných poměrech.
Velcí znalci Ruska pak, kteří časem podají nějakou zprávu o Sovětském Svazu, musejí býti ve svých in
formacích velmi opafrni, poněvadž by jejich pobytu v Rusku bylo velmi nakrátko anebo nebyli by tam
prostě při svém opětovném příchodu pušťěni. To platí zvýšenou měrou také o dopisovatelích cizích časo

pisů. běda fomu, kdo napíše něco, co je oficielním činitelům méně příjemné. Takový je bez rozpaků okamžitě vykázán.
Tak se stává, že všeobecně panuje úžasná neznalost skutečných poměrů v Rusku a že jenom málokdoví,

jak skutečné poměry opravdu vypadají. Jasného názoru na fu věc může nabýti jenom fen, kdo sám delší
dobu prakticky v Sovětském Svazu byl zaměstnán a kdo také dokonale ovládá ruskou řeč.

Náš informátor byl třikrát v Sovětském Svazu. Po prvé návšťěvou, po druhé a po třetí jako vedoucí v
prakt. zaměstnání. Zkusil sám na sobě vliv příslušných dojmů, byl nadšen pro fo, co se mu ukazovalo a
věřil v uskutečnění všeho foho i v provedení pětiletky. Že nabyl velké vážnosti, ano úcty ke všem těm ideál
ním motivům, které se zdály všechno pronikati. Když však při druhém a třetím pobytu měl už možnost
nahlédnouti také trochu za kulisy, zmocnilo se ho nejprve zklamání a na konec přímo hrůza. Všimněme si
nejprve situace dělnické vrstvy a postavení rolníků, přezkoumejme vnitřní hodnotu ideálních motivů na
odiv stavěných a přihlédněme také konečně i ke kulturnímu životu, jak se nám jeví v architektuře, výtvar
ných uměních a v divadelnictví.
Mzdy průmyslových dělníků.

Dělníci a sedláci jsou považováni v Sovět. Unii za přední, privilegované stavy. Jak honorována jejich prá
ce? Dělnictvo je zařaděno do mzdových skupin. Do první třídy náležejí osoby, přicházející do zaměstnání ú
plně nově bez jakýchkoliv předběžných znalostí tak, jak právěz venkova přišli do měst. Dostávají 35 ko
pějek za hodinu, při čemž měsíčně mají 168pracovních hodin. Než se takový dělník dostane do třetí pla
tové stupnice, musí se už fak zdokonalit, aby dovedl obsluhovat i složité technické stroje. Pak vydělává
60 kopějek za hodinu.

Do 3. a 6. platové stupnice náležejí přední dělníci, mistři a zahraniční specialisté. V této stupnici vydělá
vají zaměstnanci 85kopějek až 1.10rublu za hodinu. Je fo též kafegorie prvotř. techniků s platem 180 až 200
rublů za měsíc. Hodiny přes čas nejsou honorovány. Mistři dosfávají 200—350rublů za měsíc. Aby však ně
kdo mohl dospěti až k takovéto mzdě, musí býti příslušníkem komunistické partaje. Mistrům jsou posta
veni na roveň dílenští technikové, kteří mají dvouletá universitní studia. Má-li však kdo tři léta studií na
universitě, může potom dostat 300—400rublů za měsíc. Ž této skupiny, která se skládá z bývalých dělníků,
vybírají se také inženýři, kteří samostatně vedou velká oddělení, ve kterých je nejméně 1000dělníků. Nad
nimi jsou už jenom zvláštní přednostové, kteří přirozeně musí býti vždycky spolehlivými členy parfaje
a kteří bdí nad podnikem. Tací dostávají 450—600rublů. K tomu přistupují ještě zvláštní výrobní prémie,
jakmile bylo dosaženo pracovního programu a pokud fakový přednosta k tomu dosáhl svolení vedení pat
taje. Nad těmito přednosty jsou už pak jenom ředitelé,
Postavení ředitelů.

Vždy jeden technický, jeden komerční a jeden „rudý direktor“, kteří všichni mají svoje sekretáře. Tito
ředitelé dostávají 600—800 rublů měsíčně, mohou však dosíci i dvojnásobného příjmu svou poradní od
bornou činností. Všechny výhody, jež má stát k disposici, jsou také jim k službám, a to služební auto, naťtu
rální byt a zvláštní zaopatření ve vlastních klubovních místnostech. Podniky obzvlášť veliké mají v čele
svého generálního direktora, který má 2.000rublů měsíčně.

Kancelářští zaměstnanci jsou roztříděni do 3.—6. stupnice a jejich platy byly jim počínaje rokem 19532
podstatně zlepšeny. Podle nynější stupnice dostávají 85 kopějek až 1.10rublu za hodinu. Počínaje 1. led
nem 1933sráží se ve všech mzdových stupnicích, které nepřevyšují 600 rublů měsíčně, plných 40 proc. ze
mzdy stanovené mzdovou stupnicí. Naproti tomu platy přednostů a direktorů zůstaly těchto srážek ušetřeny.
Dělníků jest jenom 10 procent.

U nás má se mylně za to, že dělnická třída v Sovět. Rusku je procentuálně obzvlášť početná. Úřední stati
stika z r. 1931zjišťuje poměry 160,000.000celkového obyvatelstva Sovět. Svazu a ukazuje, že z toho jest děl
níků a zaměstnanců jenom 18,100.000.Do toho je počítáno také dělnictvo a zaměstnanci zemědělští. Vlastní
dělnictvo průmyslové, počítaje v to i nádeníky a domovní zaměstnance, činí podle této statistiky 15,400.000,
a z toho je jenom 10,100.000těch, kteří jsou skutečně činni v podnicích průmyslových.
Mzdy zemědělských dělníků.

Ostatní obyvatelstvo je zemědělské. Zručná zeměděl. dělnice dostává 50 rublů měsíčně.Její pracovní doba
není zákonem omezena. (Měst. posluhovačka dostává také 50 rublů za měsíc.) Z tohoto platu činí se však
různé srážky. Někdy jsou fo průmyslové půjčky, na které se nuceně upisuje a upsaná částka nuceně sráží
z platu, jindy jsou to zase příspěvky pro odborové organisace, takže po všech srážkách zůstane takové země
dělské dělnici asi 30 rublů měsíčně pro všechny její potřeby. Jeden rubl musí zaplatit denně za stravování
v komunistické jídelně. Na ostatní potřeby, jako šaty, obuv a jiné běžné potřeby denního života nezbývá
už ničeho a nelze jinak, než si dopomoci k nezbytným prostředkům vlastně oklikou tím, že taková země
dělská dělnice část zemědělských výrobků neodvede a fajně pod rukou prodá. Mužský zemědělský dělník
dostává měsíčně75 rublů pro sebe a svoji rodinu. Poněvadž i zde se uplatňují různé srážky, zůstává mu
okrouhle asi 50 rublů na celé živobytí. Mechanik na zemědělském kolchozu, tedy nejdůležitější osoba při
technické racionalisaci ruského zemědělství,dostává maximálně110rublů měsíčně. V

Poukazuje-li někdo na tyto poměrně velmi nízké mzdy, tu se mu se strany sovětské obyčejně namíťtne,že
tito dělníci dostávají velmi levné poukázky, na kferé mohou si v určitých krámech koupiti předměty denní
potřeby za ceny mimořádně snížené. Cosi na tom je, ale jenom v míře velmi omezené, poněvadž ony krámy
zpravidla nemají příslušného zboží. Jsou často případy, že dělníci velkých fováren ani po celá léta nedosta
li žádných výhodných poukázek, o rolnících ani nemluvě.
Zproletarisování zemědělského stavu.

Jednou z vedoucích myšlenek Sovětské vlády bylo, že rovnosti mezi dělníky a sedláky lze dosíci tím,
že se ze sedláků udělají dělníci. Nejprve rozptýlila tedy vláda velké sedláky a pak také drobné rolníky,
které pofom poslala do služby jako obyčejné dělníky na obrovské technické stavby, jako je Dněprostroj,
nebo Magnitogorsk, aby tam robotovali za nepatrnou mzdu, někdy také za pouhou stravu, Důsledek toho
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ovšem byl, že pro úpadek zemědělství a nedostatečné obdělání půdy v některých krajinách vznikl přímo
hlad. V únoru 1931měli zkolekfivisovaní rolníci odváděti 50 proc. své žně, 25 proc. ponechati si pro vlastní
potřebu a 25 proc. dáti do volného obchodu za maximální ceny státem stanovené. Leč ani tento slib nebyl se
strany sovětské vlády dodržen a výtěžky žní byly rolníkům namnoze úplně zkonfiskovány.,Sedlák tedy ne
věděl, z čeho by se svou rodinou měl vlastně býti živ. Kolektivisace, která pro první léta byla plánována je
nom pro 30proc. zemědělské půdy, pokud se týče pro 30proc. mužických usedlostí, byla prováděna urychle
ným tempem, takže v krátce dosáhla plných 62 proc. celkové výměry. Rolníci, kteří ještě hospodařili jako
soukromí podnikatelé se svými starými tradičními city a smyslem pro soukromé vlastnictví svojí půdy, byli
podle možnosti odstraňováni a nahrazováni osobami, které absolvovaly studium sovětského zemědělského
hospodaření. Kde se tak nestalo, byli samostatní podnikatelé v zemědělství tak utlačováni daněmi a dávka
mi, že exekuční prodej následoval jeden za druhým.
Zásobovací anarchie.

Tyto pokusné manipulace uvedly zásobování obyvatelstva do nepořádku. Sovětská vláda se rozhodla, že
odstraní maximální ceny na trhu a zavede volný obchod, a fo pro ony rolníky, kteří odvedou státu onu
část žně,která od nich bude žádána. Této výhody použila však jenom asi pětina všech zkolektivisovaných hos
podářství, při čemž je zajímavo, že to nebyli ani kolchozy jako takové, nýbrž jenom jednotliví jejich čle
nové. Ostatní soukromí zemědělští podnikatelé byli tím ovšem doháněni k zoufalství, nepěstovali více, než
kolik potřebovali pro sebe a prodávali na volném trhu, co vůbec mohli. Ovšem o tomto volném trhu nesmíme
míti nějaké iluse. Na rohu ulice stojí několik sedláků, kteří prodávají několik hlávek zelí, nějaká vejce,

jablka, houby, trochu brambor a snad nějaké kuře. Tady ovšem nemají platnosti maximální ceny státem sfanovené.
Odměřování potravin.

Všimněme si zevrubněji, kterak je obyvatelstvo Sovět. Svazu zásobováno a vyživováno. Pracující člověk
dostává měsíčně několik kilogramů moučných výrobků, obzvláště makaronů a 2— 3 kg krupice nebo rýže.
Ženy, které jsou činny jenom v domácnosti, dostávají málo. Děti vůbec ničeho. Chleba dostávalo se ještě
před několika měsíci denně 600 gramů pro každého pracujícího člena rodiny. Pak už jen 300 $ramů, pak
zase 400 až 500 sramů a pro děti všeobecně na každé 200sr. Chleba je z kukuřice a ze sojových bobů. Čas
to jsou v něm i kousky dřeva, slámy a útržky z py tlů. Každého měsíce dostává pracující člověk příděl
600sramů cukru a 1 kg mýdla. To však je docela tmavé a tak bídné kvality, že si to mimo Rusko stěží do
vedeme představit.
Ceny navolném trhu.

Poněvadž z těchto přídělů nikdo nemůže býti živ, nutno ostatek koupiti na volném trhu. Ceny pak jsou asi
takové: 1 litr mléka 6 rublů, 1 vajíčko 1.50rublu, bochníček chleba, který váží asi 3 kg, 12—15 rublů, 1 kg
másla stojí 70 rublů i více, 1 kg krupice je za 12 rublů a 1 kg rýže za 20 rublů. 1 kg cukru stojí 35 rublů, 1 kg
brambor 1 rubl, 1 kg zelí stojí 3 ruble.
Platy intelektuálů.

Máme-li před očima tyto ceny, pak si teprve uvědomíme opravdovou reální mzdu, která je vyjádřena
výše uvedenými mzdovými stupnicemi. Uvážíme-li také, že ve svobodných povoláních lékaři a hudební uměl
ci vydělají měsíčně 120—200rublů, a to ještě jenom fenkráte, pracují-li na 3 až 4 různých místech, pak
netřeba uvažovati o životní míře ruských intelektuálů. Profesor na akademii dostává 250 rublů, z čehož
se mu však ve skutečnosti vyplatí jenom 215 rublů.
Bytové poměry.

Tak asi vypadají důchody ruských lidí. Jak jsou ubytováni? Původně bylo stanoveno, že pro osobu mu“
sí býti vyhrazeno 8 m? obytné plochy, což později sníženo na 6 m?. Dnes jsou poměry takové, že ve měs
tech obývá průměrem 5 osob obytnou plochu o 9 m?. Ideálem je, aby aspoň příslušníci téže rodiny bydlili
v jedné společné místnosti. Vedle rodičů a prarodičů bývají tam také mnohdy ještě příbuzní poboční. Sku
fečnost ovšem je taková, že mnohdy obývá i několik rodin v jedné místnosti. V bytě, kde jest 4—5pokojů,
kuchyň, kloset a koupelna, obývá průměrem 35 osob. Novostaveb, které měly odpomoci těmto neuvěřitel
ným poměrům bytovým, vzniklo jen tak málo, že to vůbec nepadá na váhu.
Důsledky nedostatku se projevují.
| Poněvadž v zimě není fopiva a obyvatelstvo je podvyživené, úplně přepracované a bytové poměry takové,
jak byly vylíčeny, je nemocnost (morbilita) velmi značná. To má ovšem za následek, že všechen správní
aparát je velmi často ochromen a někdy i úplně znemožněn. Následek těchto poměrů je, že rozmrzelost, ano
zoufalství mezi obyvatelstvem je velmi značné a že panující režim nemá už žádné důvěry. Také v uskuteč
nění nadějí kladených do druhé pětiletky nikdo nevěří,Nespokojenost pronikla už také hluboko do organi
Kupnisílasovětských peněz.
sačního aparátu komunistické strany samotné. Tato nespokojenost šíří se ještě tím více, čím více přibývá
tak zv. Lorgsin-krámů nebo Torssin-skladů. Torgsin-ruble jsou poukázky, které Sověty vydávají těm, kdož
odevzdali stříbro, zlato nebo jinaké cenné předměty ve státních nákupnách zlata, anebo těm, k jejichž dob
ru cizina koná nějaké platy u státní banky. V podstatě jsou to tedy bony na cizí hodnotné valuty, a jejich
poměr je k papírovému rublu takový, že 40—60 rublů papírových rovná se 1 Torgsin-rublu. Skutečná kup
ní síla rublu papírového je nějakých 40—50 haléřů československých. Ještě před rokem byl vždy jen je
Obchody pro cizince.
den fakový Torgsin-sklad nebo Torgsin-krám, a to ještě jen ve větších městech, Prodávaly se tam většinou
cizincům umělecké předměty z doby starého režimu, pak,rovněž cizincům, potraviny a předměty denní
potřeby a také tam kupovali zahraniční specialisté, v Řusku zaměstnaní. Dnes je v Moskvě i v Leningradě
fakových krámů plno. Téměřna každém druhém rohu ulice možno se s nimi setkat a kupovat tam může
každý, kdo má Torésin-ruble. Mnozí lidé ovšem jsou donuceni tam kupovat, poněvadž by se jinak nemohli
vůbec vyživit. To jde tak daleko, že i příslušníci komunistické partaje musejí kupovat mléko pro své děti
v těchto Torésin-krámech. Zřízení a neustálé rozšiřování této instituce vedle volného obchodu podvrátilo
úplně morálku obyvatelstva. Nastala totiž pravá honba za hodnotnějším Torgsin-rublem, pokud se týče za
zahraničními valutami, a co fo znamená, dovede posouditi ten, kdo prožil inflaci v některém státě, jenž byl
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zachvácen zkázou měny po světové válce. Ruský stáf, maje úžasné platební obtíže, chápe se každého pro
středku, aby získal zahraniční valuty a neblahé poměy ještě zhoršuje. Ruská státní policie „GPU“, bývalá
Zdaněnícestdociziny.
„Črezvičajka“, vykonává dokonce mírný nátlak na ty osoby, které mají v ústech ještě zlaté zuby, aby si je
daly vytrhati. Sovětskému občanu dovolují se cesty do zahraničí jen tehdy, když zahraniční přátelé za
platí 250 dolarů za občana, jenž pracuje manuálně a 500 dolarů za občana svobodného povolání. Choe-li
však někdo Sovětskou Unii provždy opustiti a trvale se odstěhovati, může tak učiniti, jestliže nějaký dob
ročinný cizinec zaplatí za něho 1.000dolarů. (Pokračování.)

Jubileum sv.Norberta.
Několik málo týdnů již jen uplyne a rozezvučí se

v mohutném chorálu, v jásavé písni strahovské zvo
ny a s nimi zapějí chorál díků zvony četných pre
monstrátských kostelů v Čechách, na Moravě i na
Slovensku. Osm set let bude tomu dne 6. června, co
Hospodin povolal k sobě věrného a přehorlivého sy
na svého, svatého Norberta, aby z rukou nejvyšších
přijal odměnu za oběti a práce svého života.

Německý severozápad byl kolébkou světcovou,
dvůr německých císařů jej hostil v jeho jinošství, kte
ré v tak mnohém bylo vzdáleno oněch cest, které určil
Hospodin. Pak obrácení jeho, kdy blesk mu připo
mněl, že cesty, po nichž kráčí, nejsou správné a ne
jsou cestami Božími — a obrácení naprosté, které
z hlubin nedokonalostí a hříchů vedlo vzhůru k nej
jasnějším výšinám naprostého sebeobětování se pro
Boha a bližní. Francie byla jevištěm misionářské čin
nosti světcovy,francouzské Premonstré stalo se jako
první klášter svatým Norbertem založeného řádu oh
niskem jeho obrodných a výbojných snah a daleký,
ještě tolik pohanský východ německýbyl místem, kde
po folikeré práci a lásce i tomuto kraji věnované u
mírá ani ještě padesát let starý arcibiskup magde
burský, předčasně zlomený tíhou prací. A s ním ode
šel muž z největších své doby, který byl pilířem pa
pežství a svou rozhodností a neohrožeností zabránil
tomu, aby na prestol svatého Pefra zasedl člověkne
hodný svatého úřadu papežského, nebo aby došlo
k rozvratu v Církvi.

Hrdý, zvučný titul kancléře Italie byl udělen svět
ci, který i na půdě vzdáleného Říma stanul kdysi ja
ko mladík a pak i jako svatý muž, aby upevněna byla
moc papežská a hájeny zájmy Církve. A přece svatý
Norbert, kancléř Italie, primas východoněmecký a
arcibiskup magdeburský, byl muž tak nesmírně po
korný a zůstal jím až do své smrti. K svatému Au
Susfinovi mohli bychom ho přirovnati jeho životem,
obrácením i horlivostí, k svatému Pavlovi neůnavno
stí, s jakou cestoval, aby upevňoval základy Církve
a vroucí, něžnou láskou k svátostnému Kristu, která
mu vynesla jedinečný mezi světci titul světce Eucha
ristie, byl tak podobný svatému Janovi, miláčku Pá
ně, který spočinul kdysi na Srdci Misfrově a slyšel
jeho tlukot. Eucharistický kult a šíření tohoto kultu
a úcta Rodičky Boží, z jejíchž rukou, podle vypravo
vání legendistova, světec přijal bělostné roucho pro
novou svou řeholi, byly odkazy, které zanechal du
chovním, řeholním svým synům, a které mají mar
kantní známku jejich práce.

A ani po smrfi nenašel svatý Norbert definitivního
pokoje v hrobce chrámu Panny Marie v Magdebutr
ku. Jeden z největších opatů strahovských, Kašpar
z Kvestenberku, muž velezasloužilý o rekafolisaci
Čech, neznal klidu a odpočinku, dokud ostatky svět
covy neměl ve svém opatském chrámu. Před sedmi
lety vzpomínal Strahov třístého výročí onoho přene
sení. A nejen že svatý Norbert patří ke skrovné dru
žině svatých patronů českých, nejen že on po boku
světců Václava a Sigmunda shlíží s tichou vroucno
stí na monstranci ve svých rukou a na proudící davy
na Karlově mostě, ale svatý Norbert mluví po staletí
k duši českého národa a zasahoval do jeho dějin, sdí
lel radosti i strasti naší vlasti svými syny, kláštery

premonsfrátskými a jejich řeholníky. A tak jako to
mu bylo po staletí, tak je tomu i dnes a bohdá bude
tomu i nadále; nejednou v dějinách byli to velicí
opati premonstrátských kanonií, kteří hluboko za
sahovali do osudů národa.

Strahov, roku 1140 založený, byl prvním sídlem
premonstrátským v našich zemích. Král Vladislav a
olomoucký biskup jasné paměti, Jindřich Zdík, povo
lali syny svatého Norberta z německého Steinfeldu
k nám. Již rok nato vzniká první klášter premonstrá
tek v Čechách, kdysi tak slavné a dnes ještě tak něž
ně krásné —Doksany, které byly místem, kde v žáru
lásky dcer svatého Norberta cele Bohu se zasvěti
la mladistvá duše veliké Přemyslovny Anežky. Ro
ku 1149 přišli premonstráti do východočeského Že
liva, a rok nato ujaly se premonstrátky kláštera lou
ňovického na Vlašimsku. Za husitských válek zničený
klášter litomyšlský byl osídlen strahovskými kapitu
láry roku 1145.Pak nastal jakoby oddech ve vzrůstu
kanonií premonstrátských v Čechách, až koncem sto
letí, roku 1187,byl založen klášter milevský a roku
1195 založil blahoslavený Hroznata mužský klášter
v Teplé, zatím co jeho sestra Vojslava založila ženský
klášter v Chotěšově kolem roku 1200.Tímto rokem
končí definitivně éra zakládání premonstrátských ka
nonií v Čechách.

Moravan, olomoucký biskup Jindřich Ždík povo
lal první syny svatého Norberta k nám a je více než
pochopitelné, že jim uvolnil cestu i na Moravu. Kláš
fer Hradisko u Olomouce, kterému právem se říká,
že je to moravský Eskoriál, byl založen a osídlen
premonstráty roku 1151.Škoda, věčná škoda, že ruka
Josefa I. sáhla na tento klenot mezi moravskými kláš
tery a že zrušením tohoto velikolepého kláštera vza
lo za své kulturní a náboženské centrum jedinečného
půvabu. Díky Bohu, žije však dílo premonstrátů
z Kláštera Hradiska dále v jimi vybudované překrás
né mariánské pouťfnísvatyni na Svatém Kopečku.
A pohlédne-li kněz od svatokopeckého oltáře k chrá
movým dveřím, pak vidí hluboko dole v údolí upro
střed Hané k snění odsouzený Klášter Hradisko,a je
to pohled, který až duši jímá... Roku 1181ujaly se
premonstrátky kláštera v Dolních Kounicích, devět
let později byl založen velkolepý klášter v Louce u
Znojma, rovněž Josefem II. zrušený, jehož slavnou
minulost vždy hlásati budou překrásné ořechové
skříně na knihy ve Filosofickém sále strahovské
knihovny, zhotovené původně pro kanonii louckou.
Nezapomenutelným učinil svůj klášter i loucký pre
monstrát Prokop Diviš,vynálezce prvního bleskosvo
du, a byli to loučtí premonstráti, kteří položili zákla
dy k dnešní slávě Znojemska a první na svých pozem
cích pěstovali slavnou raritu Znojemska, okurky. Do
sud stávající a lepším zítřkům vstříc spějící kano
nie novoříšská byla založena roku 1211jako ženský
klášter. Obřany u Brna, založené roku 1209, vzaly
rovněž zrušovacím nařízením Josefa ILza své.

Od nás pak šířilo se dědictví světce Eucharistie
dále na východ. Z klášterů na půdě dnešního Sloven
ska založených přežil bouře zašlých staletí Jasov u
Košic, jehož vývoj hned v počátcích přetrhl vpád
Tatarů, a jehož prvním známým opatem po znovuza
ložení byl Albert roku 1257.Jasov má pak pobočku
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Leč i k Polákům šířil se od nás premonstrátský
řád, i do Rakouska, a z polských klášterů je nám nej
bližší klášter premonstrátek ve Zvěřinciu Krakova,
kde žil a pro velikost a slávu svého národa se modlil
Boleslav Jablonský, zvěřinecký probošt a strahov
ský kapitulár Evžen Tupý.

Stačí, stane-li kdo v některém ze stávajících klášte
rů premonstrátských, aby pochopil, jak nesmírně mi
lovali vše krásné a veliké synové svatého Norberta
v zašlých staletích. A přece je vše to, co se zachova
lo, jen zlomkem toho, co kdysi bylo a co by dnes

Z psychologie ženy.
Žena nemá tolik schopností ani možností si vyklá

dati ony záhady, které jí bijí do očí, ale dovede je
konstatovati a dovede se k nim postaviti, protože že
na musí se rychle orientovati, potřebuje se rychle
rozhodovati, protože na ní tolikráte záleží všechno,
když muž nevidí poznáním, když poznání selže. Až
žena teprve podává skutečnost takovou, jak ji vidí,
až ona nadhodí možnosti, teprve pak může o nich
muž chladně uvažovati a může teprve pak dokonale
situaci rozuměti.

S touto převahou zření vytýká se ženě často, že
v ní není logiky, že se logika velmi Špatně snáší s žen
ským rozumem.

I žena má hluboký smysl pro logiku, třebaže to bý
vá logika jiná. Není to jako logika mužova, logika vy
počítaná, daného, nýbrž jest to logika života, logika,
í. j. co se děje, co se stává, co se tvoří.

Již Hegel svojí logikou poznání a rozumu otřásl
základem upírání logiky ženě. Již staří scholastikové
a mystikové znali trojí druh poznání a vědění: per
motum rectum, helikoidálním a cirkulárním. Přímé
a nepřímé poznání není jediným poznáním, není jedi
nou logikou, protože nejvyšší jest vlastně poznání
hnutí cirkulárního, kdy se člověk celý, celá jeho mysl
otáčí kolem předmětu, kdy jej vidí se všech stran,
hledisek, kdy jej takřka absorbuje, že není již nezná
méhoa cizího pro poznávajícího. Taková jest také lo
sika ženská, která nejde přímo,ale která vidí s tolika
hledisek, kolik jich žádá a stanoví život a skutečnost,
protože ženská logika jest ovocem jejího převažující
ho zření.

Bylo by omylem domnívati se, že žena jest vedena
pudem a citem ve všem. I ona usuzuje, i ona má lo
siku, třebaže logiku svou.
Fysické, psychické a metafysické předpoklady pto

jiné duchovní utváření ženy.
Duchovní odlišnost ženy jest podmíněna její

zvláštní fysikopsychickou stavbou. Rozličnost jeví se
již v útvaru ženské buňky. Ženská buňka představuje
buňku velkou a klidnou, kdežto buňka mužská jest
menší a pohyblivější. Mužská celá znamená vydávání
sil, ženská udržování sil. Z toho se pak jeví také
podklad psychofysický růzností obojího pohlaví. Tak
přísluší muži povinnost sháněti potravu, kdežto ženě
přísluší stále přetvářeti rasu v tom, co jest dáno.
S touto větší schopností přetvářející souvisí skuteč
nost potud zjišťěná,že žena dovede spojovati a vyvo
lávati associace. To mluví ovšem opět 0 jejím větším
synthetisujícím nadání a nepřímo také o větší intuici.

Zena máješťě jedno: důvěrnější vztah k ideám. Tak
jako vydává dítě, jakožto životní jednotku, také tak
zpracovává všechny ideje, které má a které se jí do
stávají, v jakousi jednotu. Analytická metoda mužova
vytváří jenom zvolna myšlenky, kdežto synthetisu
jící mefoda ženina se vyznamenává rychlým vnímá
ním a rychlou reakcí na vnímané. Žena takřka uhod
ne (o, nač muž nemůže přijíti po dlouhém hledání a
hloubání.

Protože jest žena tak blízko celku a celistvosti a
absolutnosti a intuici, proto jest tak blízko také sku
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bylo, nebýti válek a požárů.
Bude-li svatého Norberta v prvních červnových

dnech více vzpomínáno než kdy jindy, pak zejména
čeští katolíci k němu vysílati budou prosby o pří
mluvu u trůnu Božího. Vždyť mezi nimi, na českém
Sionu, na pražském Strahově odpočívá tělo světco
vo, mezi nimi působí jeho synové, hrdi na slavnou
tradici velké minulosti a odhodlaní k tomu, aby dě
dictví svého svatého zakladatele přivedli k největší
mu rozkvětu!

P, Ludolf F. Czermin O. Praem.

tečnému duchu pravého umění. Právě svým prvkem
zušlechťovacím jest blízka žena umění, a víme vši
chni, co znamenaly ženy pro duchovní díla umělců,
co znamenala Vittoria Colonna Michelangelovi, Bea
trice Dantfeovi, nesmrtelná milenka Bethovenovi,
Mme Swetichine Lacordairovi atd. I kdybychom při
pustili, že mezi ženami najdeme málo geniality, každý
musí připustiti, že skoro všichni geniové nesli na své
genialitě znatelné stopy ženského vlivu...

Rozebeřme si nyní intuitivní schopnost ženy. Tato
schopnost zření má veliký význam pro pochopeníse
be i druhého. Intuice totiž proniká jednotu oné bo
haté mnohotvárnosti, která jest v jednom každém
z nás. Když se postavíme celou bytostí tváří v tvář
této mnohosti, tomuto víru představ, pocitů a pojmů,
tehdy si uvědomujeme životně jakousi jednotu v so
bě, uvědomujeme si, že se toto všechno v nás sbíhá
a srůstá v naprostou jednotu, která jest vyšší jedno
tou, než jest jednota domyšlená a pojmově složená
v nás a z nás. Tímto pohroužením do vlastního u
snadňuje se pak pochopení každéhocizího „já“. Pro
to se hodí žena tak dobře k oněm úlohám, kteréžá
dají dobřepoznání cizíhonitra. Proto nikdo nenahra
dí matku a vychovatelskou ženu, protože žena vidí
hlouběji do vlastního já a protože vlastní já jest nej
lepším klíčem ku pochopení všech ostatních bližních,
proto také žena s hlubokou intuicí, která dovede se
stoupiti do svých hlubin, která dává prožíti a procí
titi až do dna člověka v sobě, dovede se také vžíti
a vcíliti do života a bytí ostatních, kteří nesou po
dobné a podobné bytí.

Onou intuicí jest ženě umožněno, aby uchopila
smysl a cenu věcí. Jest třeba totiž nejenom sympa
tického pochopení, jest třeba i myšlenkově pocho
piti a uchopiti věci a lidi. Toto myšlenkové pochopení
jest teoretický akf, ve kterém pojímáme vnitřní sou
vislost mezi bytím a konem, ve vžití se do druhého
člověka, v porozumění a pochopení jeho. Tehdy te
prve chápu dokonale člověka, jestliže chápu spoji
tost mezí jeho životních projevů s jeho osobností. Ta
kové souvislosti jsou málo přístupny analysujícímu
jenom poznání. Žena, která jest více připoutána k by
tí než muž, celou svojí bytostí, která míří spíše na
podstatu věcí a na celek, ta dovede spíše uchopiti
onu souvislost. Co nedovede pochopiti pouhý jenom
počífající rozum, to dovede dokonale pochopiti a vy
stihnouti jedině zření vnitřní ceny a celé její spojito
sti se vším, co kolem věcí jest a do čeho jest věc za
sazena. Scheler proto správně praví, že cena věcí mu
sí býti vycítěna. To jest právě úkol zření či intuice.
Jenom žena dovede vytušiti, co chladný muž svým
umem těžko se dopracovává, jakou cenu má láska,ja
kou cenu má oddanost, co znamená život, co znamená
dítě, co znamená budoucnost, co znamená bolest, ja
kou fo vše má cenu. A potom pro tuto cenu žena se
rozhoduje a obětuje pak všechno. Teprve pomužště
ním ženy a ztrátou této zřecí síly žena ztrácí také
tento smysl pro vnitřní cenu věcí, a jedná jako chlad
ně usuzující muž. Proto také jsou úspěchy ženy na
poli pedagogickém větší, protože dovede oceniti lid
skou, dětskou duši. (Pokr.) Dr. Silv. Braito O .P.



Karel Komínek, přednosta Zem. ústřed. úřadu práce v Praze:

Poznámkykosnově zákona ozprostředkování práce.
Na přímé vyzvání redakce uvádím zde ochotně několik pozná

mek k osnově „Zákona o zprostředkování práce“, jak ji upravil
„Poradní sbor pro otázky hospodářské“. Má třicetiletá prakse
v oboru veřejnoprávního zprostředkování práce dává mi k tomu
plné oprávnění. Omezím se jen na věcí zásadního rázu.

Hlavní a zásadní zá vadu vidím v tom, že zřizováníodbor
mých oddělení ukládá osnova okresním (městským)zpro
středkovatelnám práce. Naproti tomu mluví u zemských z
středkovatelen práce pouze o „Zemědělském oddělení“. Jinak vů
becne.Toneodpovídáaniskutečnému stavu veřejnopráv
ního zprostředkovánípráce, ani účelnosti. Na př.v zemiČes
ké, která má 50 let starou vzorně vybudovanou a v praksíi vy»
zkoušenou organisaci zprostředkování práce, jsou pouze dva
okresní ústavy, které mají odborné zprostředkovatelnypráce
(Most - salašníky, Podmokly - hostinský personál). Naproti tomu
Zemský ústřední úřad práce v Praze, který bude tvořiti jádra
budoucí zemské zprostředkovatelny práce, sestává, pokud se týče
výkonnéhozprostředkovánípráce,jen zodborných oddě
lení. Tou dobou je to vzorně vybudované zemědělské oddělení,
dále oddělení cukrovarnické, všeobecné, oddělení pro zprostřed
kování práce do ciziny, umísťovací kanceláře pro ženská povolání
vyšších katasorií, a to oddělení mužské i ženské. Opětovně vy
jednával Zemský ústřední úřad práce o zřízení odborného od
dělení pro hostinský personál a o přičlenění jiných bezvadně vy
budovaných odborových. zprostředkovatelen práce. Také jen
u Zemské zprostředkovatelnypráce lze napříště počítati s účel
ný m zřizováním nebo přičleněním odborných oddělení, a to i
v tom případě, připustí-li se snad výjimka, jako je na př. v Mostě,
Odborné zprostředkovatelny práce jsou jen tehdy ů čel mé, vzta
huje-li se jejich působnost na obvod celé země,nebo na širší
oblast. I kdyby mluvily věcné důvody pro zřízení takového od
borného oddělení mimo Prahu (pro větší oblast), nebo kdyby
musila býti v zemi zřízena pro určitý obor třeba dvě oddělení,
byla by taková mimo Prahu zřízenáodborná oddělení vždy so u
částí zemské zprostředkovatelny práce, neboně
které její expositury. V této otázce potřebuje osnova nezbytně
opravy. V důsledku toho je potřeba bod $) $ 3 osnovy vůbec vy
pustiti, rovněž poslední větu bodu 2. $ 4. Pro okresní zprostřed
kovatelny postačí úplně jediný dozorčí výbor, v němž lze po
skytnouti zastoupení všem, hlavně interesovaným odborům. Na
proti tomu je potřeba doplniti v hořejším smyslu $ 5, bod 2. pří
padně 5. osnovy.

K bodu 6. $ 5 uvádím, že nebude snad potřeba zřizovati u zem
ské zprostředkovatelny práce zvláštní poradní sbor pro otázky
zprostředkování práce. Věci tam spadající může obstarati pro
celý stát odborná komise při ministerstvu sociální pěče podle
S 6. Zato však bude potřeba zříditi podle potřeby u zemských
zprostředkovatelen práce paritní zemské poradní sbory pro ofáz
ky, o kterých se ihned zmíním (spolupůsobení při ujednávání ko
lektivních smluv, resv. mzdových směrnic). V oelé osnově není
nikde ani zmínky o spolupůsobenízemskýchzprostředkova
telen práce při ujednávání „kolektivních smluv“ nebo „směrnic
pro úpravu mzdových poměrů atd.“, ba ani o ujednávání pracovk
níchneb služebníchsmluv,kterých potřebuje organi
sace zprostředkovatelen nezbytně při výkon
ném zprostředkování práce. V prvémsměruuvádím,
že země Česká a Moravskoslezská mají od převratu své „Zemské
poradní sbory pro záležitosti dělnictva zemědělského“, které
ujednávají každoročně nejen celozemskou úpravu mzdových a
pracovních poměrů v zemědělství,ale i během roku úkolové
sazby pro jednotlivé sezonní práce, nebo žňové přídavky (jarní
a podzimní řepní práce, obilní žně, sklizeň chmele atd.). Jen těm
to opatřením děkuje choulostivá výroba zemědělská za klid jí
tak pofřebný ve všech popřevratových letech.

Pro průmyslcukrovarnický jsou v Praze,Brněa Brati
slavě zřízeny zemské poradní sbory a z nich ustaven celostátní
poradní sbor (se sídlem v Praze) pro ujednávání kolektivních
smluv pro cukrovary z celé republiky. U zemských poradních sbo
rů jsou zřízeny i paritní rozhodčí výbory pro rozhodování ve
smluvních sporech. I průmysl cukrovarnický, rovněž snadno
zranitelný, je mezi všemi průmyslovýmiodvětvími jediný,
který má od převratuzaručený klid ve své výrobě.

Přejdunyník nejdůležitější zásadní věci, t. j. kespolučinnostiodborových zprostředkovatelen
práce. Hned v úvodu pravím: Uzná-li ministerstvo sociální pé
če za rovnocennou každou odborovou nebo obdobnou zprostřed
kovatelnu práce, splní-li podmínky uvedené v $ 14 C 1—4, pak
fo znamenáznemožnění nezbytného soustředění
přehledu trhu práce. Nynějšíchaos potrvá i nadále.
Uvedu zde podrobně svůj úsudek. Má-li zprostředkování práce
v celém státu plniti zdárně svůj úkol a má-li býti dosaženo n e
zbytně potřebného a úplného přehledutrhu práce
v obvodu celého státu, je bezpodminečněnutné soustřediti veške
ré zprostředkovánípráce v jediné organisaci. To může
býti jen organisace nestranná a neutrální, tedy organisace veřej
ných zprostřeďkovatelen práce při paritní spoluúčasti obou kom
pacistentů,t. j. podnikatelů a zaměstnanců. Co se
týče zprostředkovatelen práce odborových organisací, Živnosten
ských společenstev nebo společenstevních svazů, revírních rad
a hornictví, představuji si věc tak, že by bylo zachováno to, co je

dokonalé nebo alespoň velmi dobré, poněvadžby bylo hří
chem rušiti to, 00 zdárně působí a chtíti od základů teprve budo
vati, oo je jinde již dobře vybudováno a vžito. Nedoporučovalo
by se však, aby byly výše jmenované zprostředkovatelny, mají-li
zůstati zachovány,prohlášeny pouze za rovnocenné a půso
bily mimo rámec organisace, naopak je potřeba pojmouti je
do organisace veřejného zprostředkování práce jako její článm
ky. Prvou podmínkou převzetí by ovšem bylo, že by taková zpro
středkovatelna nesměla si podržeti ráz zprostředkovatelny urči
tého odborového svazu, nýbrž že by musila býti k disposici pří
slušníkůmvšech odborových svazů bez rozdílu, ba
i osobámneorganisovaným téhož odvětví. Věcne
ní tak nesnadná, poněvadž dokonale působících zprostředkovate
Jen není tak mnoho. V odvětvích, ve kterých má řádně působící
zprostředkovatelnyněkolik svazů, musiloby nastati slou
čení, jehož základnu by tvořila ta zprostředkovatelna, která
nejlépe působí a která vykazuj: největší počet umístění. Vše
chny takové zachované nebo sloučené zprostředkovatelny půso
bily by napříštějako odborná oddělení příslušnézemské
zprostředkovatelny práce. Udržovati spoustu menších odboro
vých zprostředkovatelen práce nemá naprosto účelu a věci jen
škodí, poněvadž tříští přehled trhu práce a má jen za následek,
že se dělník místa nedomůže, i když je zde třeba místo volné,
poněvadž se stává, že má jedna zprostředkovatelna uchazeče a
druhá místa, aniž by o tom navzájem věděly. Je to také zbytečné.
Nynější mimořádná nouze o místa nemůže býti směrodatna pro
posuzovánítéto otázky.Zákon se přece pracuje i pro
poměry příznivější než pro nynější krisi. Nabíd
ka a poptávkamusí býti soustředěnyna jediném místě,(. j.
u příslušné veřejné zprostředkovatelny práce. Ta musí pak státi
samozřejmě v neujžším styku s odborovými organisacemi a tyto
s ní a odkazovati všecky uchazeče na ni. To, 00 zde uvádím
o zprostředkovatelnách práce odborových svazů, platilo by ob
dobně i o zprostředkovatelnách práce živnostenských svazů.
Zprostředkovatelen práce jednotlivých živnostenských společen
stev, jichž je ostatně velmimálo,není vůbec potřeba a
je v zájmu věci upraviti přiměřeně toho se týkající ustanovení
živnostenského řádu, jehož novelisace je právě připravována,

O ba druhy zprostředkovatelenpráce (zaměstnaneckéi za
městnavatelské)musilyby ovšemodstraniti svůj jednostranm
ný ráz a státi se pokudse týčenestrannosti tím,co jsou
veřejné zprostředkovatelny práce, do jejichž organisace by byly
včleněny. Kdyby zůstalo při tom, 00 osnova navrhuje, jak by
bylo na příklad možno vyhověti bodu 1. $ 11? Zaměstnavatel má
hlásiti místo veřejné zprostředkovatelně, příslušné podle sídla
závodu,nebo„odborně příslušné zprostředkova
telně práce“. Která odborná zprostředkovatelnapráce bude
pro něho „příslušná“, když by jich bylo v některém odboru podle
politického nebo zájmového hlediska třeba pět? Všem pěti, nebo
které?Tomu všemu je přece potřeba předejíti a
naznačil jsem cestu, jak se to může státi.

Se zřetele nesmí býti puštěny též zprostředkovatelny práce
různých spolků a společků, jakož i zprostředkovatelny práce
určitých politických stran (v Praze na př. pro pomocnice v do
mácnosti). I ty je potřeba v osnově odstraniti. Roztříšťěnostzpro
středkování práce je na př. v Praze úžasná. Tak jen pro jediný
obor obchodního a kancelářského personálu, dále pro úřednictvo
a zřízence různých oborů působí v Praze mimo několik konceso
vaných výdělečnýchkanceláří přes dvacet kondičních od
borů různých organisací, svazů a spolků. Je ovšem samozřejmě,
že souměrněs rušením přebytečných nebo zbytečných zprostřed
kovatelen práce, dále zprostředkovatelen práce výdělečných mu
silo by býti veřejné zprostřadkování práce postupně vybudováno
tak, aby bylo s to ovládnouti celý tch práce. Odpadnou-li na př.
v Praze postupně konocesované kanceláře nebo zprostředkovar
telny práce v Praze, jichž se již dnes nedostává v nových rychle
vzrůstajících částech města. Jednotlivé okresní zprostředkovatel
ny v okresech průmyslových s rozsáhlým trhem práce musí býti
vyzbrojeny tak, aby byly s to státi se výhradním střediskem vše
ho zprostředkování práce na okresu. Obdobných opatření vyžadu
je samozřejměi postupné vybudováníodborných oddě
lení při zemských zprostředkovatelnách práce, ať již přičleně
ním nynějších odborových zprostředkovatelen, jak o tom vpředu
píšu, nebo zřízením nových oddělení za zrušené různé spolkové

zprostředkovatelny, nemající ráz odborových zprostředkovatelenpráce.
Jednu důležitou věc. postrádám v osnově vůbec, a to zřízení

vrcholného článku celostátníorganisace,t. j. „Státní
hoúřadu práce“, který by mělřaduvelicedůležitýchúkolů,
z nichž mnohé jsou vyhrazeny v osnově příslušnému minister
stvu.

Jednu věc je nutno ještě změniti. Podle $ 11, bod 3. osnovy
nemají se vztahovati ustanovení o povinném hlášení volných míst
j uchazečůna „zemědělské a lesní zaměstnanoe“. To je výjimka
neudržitelná a marně se namáhám najíti důvod pro ni, ponšvadž
právě zemědělství má ze všech výrobních odvětví na př. v naší
zemské orýanisaci zprostředkovánípráce o sebe nejlépe po
staráno. U mnohých okresních ústavů je právě zemědělská a6en
da nejrozsáhlejší. Je samozřejmé, a také to nežádá ani bod 1. $ 11,
že zaměstnavatelénemusí hlásiti potřebu sil, které si prostě
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zavolají do běžné polní práce z místních lidí, nebo které si
znichnajmoudo služby.Jde hlavně o povinnost hlásenitakověépotřeby,kterounelzeupokojitibez
sizí pomoci. Oprava onoho ustanovení je krajně žádoucí.

Naprosto nevyhovuje text 8 15, bod 3. osnovy (dozor na živno
stenské zprostředkování práoe), jak jej upravil redakční komitěť
sociálně-politického podvýboru „Poradního sboru pro otázky
hospodářské“. Okresní zprostředkovatelny práce, které nemají

Vilém Ditnat:

Katolicita české kultury.
Schema přednáškového cyklu.

1. Katolictví působilo v československé kultuře již
před jedenácti věky, což znamená, že kultura našeho
národa počíná prokazatelně teprve zásahem křesťan
ství. Římské katolictví, jako světové náboženství, ne
změnilo se v české kultuře vlivem národní osobitosti
ve své věroučné a mravoučné podstatě. Proto dějiny
této kultury lze v podstatě pojímati jako opěťované
zápasy mezí neměnným živlem božským a reformují
cím lidským živlem pozemským. Dějiny českého ná
boženského citu vykazují totiž od devátého století
až po dnešní den téměřv každé generaci národa dvě
křídla věřících duší, jedno uchovávající vyznání víry
přísně pravověrné římské stylisace, druhé snažící se
svým způsobem reformovati buď ideově, mravně či
Organisačně obrovitou výstavbu svěfového názoru ka
tolického. Zprvu to byl zápas křesťanství s pohan
stvím. Později v národě již zcela pokřestěném boj hu
sitství a protestantismu s katolictvím. Jiné formy bra
ly na se spory pravověrných a reformistů v lůně ka
tolické obce samotné. To je dějinná dvojpólovost čes
ké duše náboženské, osudná pro kulturní vývoj ná
roda v duchu katolickém. Kladná stránka této pola
rity jevila se v živém duchovním proudění, jež vyvo
lávala. Bývala ostnem tvůrčího snažení katolických
lidí a kulturní přínos katolictví závisel často od vý
sledků zmíněných zápasů. Konstantním zjevem celé
ho dějinného vývoje kulturního je fakt, že v chaosu
dob byl katolicism vždy prvkem konstruktivním, slu
Čujícím a jednotícím. I protireformační snahy 0 cíť
kevní jednotu doprovázelo přání posíliti prestiž ná
roda.

2. V století devátém jsou to tři generační období, v
nichž se již projevily výše zmíněné určující složky ka
tolicity československé kultury. Historickými fakty
prvního období (800až 863)je stavba kostela Svatého
Jimrama v Nitře (830), přízeň Mojmíra Prvního ke
křesťanství na Moravě a pokřtění čtrnácti představi
telů knížecích rodů českých v Řezně (845). Jsou fo
příznaky vědomého hnutí vyšších vrstev slovanských
kmenů, obývajících území rozsáhlejší než je dnešní
republika, jehož cílem je dobrovolné pokřestění po
hanského lidu československého. Pohanská oposice
vyvolává nejstarší duchovní proudění v kmenech.
Odpor, který bylo nutno novým křesťanům překoná
vati, vzbudil živou činnost ideovou i prohlubování
citové, bez nichž nelze si představiti možnost zakot
vení nového učení. Setkáváme se tu po prvé s polari
tou české duše náboženské. Ideové živly, jež musila
pochopiti, nebyly věru chudé a jednoduché. Uznati
hříchy života a jedinou možnost jejich odpuštění na
jíti v oddání se vykupitelskému Ukřižovanému. Při
jmoufti tajemný symbol eucharistie, sbližující již na
zemi člověka s Bohem. A změnu citového poměru
k ženě kultem mariánským a neslýchané učení o lásce
k bližnímu... Jaké to přehodnocení celého životního
názoru pohanského člověka! Současně s ním jde pří
val látkových motivů, jimiž se ideje i city projevo
valy. Věroučné i mravní poučky, biblické příběhy,
činy církevních dějin, náměty mučednické. Celý ten
to poklad abstrakcí vtělovala církev římská v zevní
formy všelikého lidského umění. Střed litursického
života, mše svatá, konala se v posvátné stavbě, na ol
táři, v obřadních hávech, za čtení posvátných textů,
za zpěvu římského chorálu gregoriánského. Působilo
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výkonné moci, nesvedly by proti dohazovačůmničeho. S nimi
mají těžkou práci i politické úřady. V tom směru je potřeba po
nechati v platnosti fo, oo ustanovuje živnostenský řád, podle nějž
jsou dozorčími úřady politické úřady první a druhé instance,

Tím bych uvedl své nejdůležitější připomínky. Osnova přijde
nyní před forum nejkompetentnější, před sociálně-politický vý
bor sněmovní. Snad bude možné prosaditi ještě tam těch několik
pro věc opravdu důležitých změn.

se posvátným řečnictvím a čtením lesend i výjevů
z života Páně. Všechny oblasti výtvarnictví, hudby
i slovesnosti braly podíl v duchovním dramatu, jež
se počalo odehrávati v našich končinách. To byl po
čátek vlivu katolictví na naši kulfuru a jeho prvky
rozvíjely se pak i v dalších vývojových obdobích.

3. Generace druhého období (865 až 885) prožila
slovanskou reakci proti prvnímu období německy 0
rientované liturgie latinské. Mladé a svěží duše čes
koslovenských barbarů, oddaných již víře v jasného
Krista, lačnily přirozeně po hlubším pochopení jeho
učení, jehož nemohly dosíci od německy mluvících a
lafinsky celebrujících kněžíbavorských.Protoiv Če
chách ovlivnil německý apošťolát jen pomezní kme
ny, nevnikl až dosud do jádra země a nezasáhl kon
činy východní. Než se tak mohlo státi, nastala v chri
stianisaci pronikavá změna zásahem věrozvěstů Cy
rila a Metoda. Křesťanský vévoda Rostislav, rozpo
znav i průvodní politické nebezpečí německých misií,
požádal předem v Římě, pak v Cařihradě o věrozvěsty
slovanské (863). Byzantský císař Michal III. poslal
mu bratry Konstantina a Metoda, slovansky orien
tované. Dějiny jejich působení jsou známy. Výsledky
této cyrilometodějské mise byly nábožensky i kultur
ně nedozírny. Nástupce Rostislavův, Svatopluk Vel
komoravský, rozšířil své panství i nad kmeny Čech,
nad části polskýchkmenů povislanských a ovládl iPanonii.V tétoprvnímohutnésyntésevšechsložek
jihozápadního Slovanstva, ve Velkomoravské říši,
otevřelo se arcibiskupu Metodovi široké pole půso
bení. Nejcennějším faktem bylo získání východních
kmenů Čech a pokřestění pražského vévody Bořivoje
(874). Vychovav potřebný počet kněží slovanského
rodu, skončil Metod své poslání smrtí na Velehradě
(885). Vedle zisku náboženského přetrvaly jej i hod
noty kulturní. Křesťanstvíhlásáno staroslověnštinou,
jazykem všem Slovanům srozumifelným. Slovansky
byla sloužena mše svatá, pěny církevní hodinky a u
dělovány svátosti. I zevní formy litursie obohaceny
byly novými prvky umělecké kultury byzantsky slo
vanské. Odtud naší kulturou protéká prastará touha
po zavedení Římem schválené slovanské liturgie, do
sáhnuvší cíle v naší karolinské gotice a po převratě
uplatnivší se aspoň v určitých kostelích a při určitých
národních kultech. Je z tradičních zjevů českosloven
ské kultury. — Cyril sestavil pro sťtaroslověnštinu
i nové písmo hlaholské, přeložil sám část knih boho
služebných a Písmo svaté do staroslověnštiny, na
psav je touto hlaholicí. Tak stala se řeč ťato nejen li
tursickou,ale i literární a v níi Čechové mohouprá
vem viděti počátky své národní literatury. Dosíci
souhrnu Cyrilových překladů Písma svatého je rov
něž jedním z vědeckých problémů dnešní naší filolo
gie a tedy starobylou součástí kulturní tradice, sílící
již od pradávna povědomí slovanské. —V neposlední
řadě zůstala nám odtud dědictvím i plodná idea ve!
komoravství, jež dnes ještě je heslem politických i
kulturních snah sjednocovacích, podložených tradicí
více než tisíciletou. V druhé polovici věku devafenác
tého oslavy cyrilomefodějské byly velkou vzpruhou
našich obrozenských hnutí politických a idea unio
nismu, po převratu znova rozkvefší, je hnutím naší
národní budoucnosti.

4, Třetí období (885 až 895) žilo v prostředí vy



tvořeném první srážkou byzantsky slovanského vý
chodu s germánsky latinským západem. Nebyl to zá
pas o náboženství, jež bylo oběma stranám společno,
bojovalo se o vliv politický a kulturní, o národní řeč
kultickou. Desítiletý úsek ovládá démonická postava
benediktina Vichinga, dvorního kaplana Svaťoplu
kova a později Metodějova sufragána, biskupa ni
tranského. Hned po smrti Metodovějal se ničiti jeho
dílo, vyhnal z Moravy kněžstvo slovanské a volal na
opuštěná místa kněze bavorské. Po takřka úplné sla
visaci velkomoravské církve nastala její vědomá ger
manisace. Po smrti Svatoplukově (894) syn jeho Moj
mír II. nedovedl ovládnouti svých bratří, a stálými
zápasy podlomena byla síla rozlehlé říše. Vliv ně
mecký vzrůstal s rychlostí příliš očividnou, než aby
nelekal prozíravější náčelníky podrobených kmenů.
Byli to především Čechové ve středu země, v krajích
na levém břehu dolní Vltavy, kteří se zavčas moudře
vytrhli z poslušenství synů Svatoplukových. Křes
ťanští synové Bořivojovi, vévoda Spytihněv a údělné
kníže Vratislav, přihlásili se za rok po smrti Svato
plukově v Řezně císaři Arnulfovi znovu k poslušen
ství (895). To byl mezník historické důležitosti, ne
boť generace tohoto desítileti poznala kontlikt kněží
slovanských, prchajících z Moravy do Čech, kde po
čali houževnatě čeliti vnikající sem teď liturgii la
tinské, Kulturně nebyl ovšem ani tento zápas neplod
ným. Snahy obou forem téže náboženské ideje po 0
vládnutí půdy přineslymocné oživení zájmu o křes
ťanství a pomohly i v společném boji proti pohanství.
Obě strany závodily v honosnějším obřadnictví, v
pečlivějším pění liturgických písní, čímž se obohatily
zevní formy kultické. Ale motiv rozporu obou liturgií,
který je smyslem tohoto úseku, rozrostl se v budouc
nu v uvědomělý anfagonism živlů slovanského a ger
mánského, povahy nacionální, a toto dědictví je po
dnes složkou našeho existenčního boje. Církevně mu
sila posléze římská forma po velkém schismatu By
zance zvítěziti nad vnějšími rozpory jazykovými.

5. V století desátém celkem čtyři generace vzaly
svůj podíl na posílení československé katolicity. Sto
letí deváté bylo půdou, z níž vyrazila první vegetace
všelikých ideových i citových motivů, vznikly formy
umění spjatého s oslavou Boží.Ona tři vývojová ob

Svědectví spříseženců.

dobí zasela svoje odlišné símě a v činnosti první ge
nerace desátého věku lze pozorovati, jak všechny no
vé zjevy nesou na sobě modifikované rysy etap před
chozích. První údobí (895 až 921) charakferisuje pa
valelism obou liturgii, vynucený nepříznivými pomě
ry politickými. Na počátku tohoto úseku objevují se
na půdě Velké Moravy Maďaři, zpečetivší porážkou
Mojmírovou u Bratislavě (907) osud Moravy i Slo
venska. Zničen byl velký podunajský stát slovanský
tak, že po celé století nebylo slyšeti o Moravanech,
natož o Slovensku. Těžisko politické i kulfurní pře
neseno bylo do Čech, ale nadějné styky s řecky slo
vanskou Byzancí zpřetrhány nadobro. Naši předkové
byli poměry donuceni hledati opory v rodící se říši
německé. Lze pochopiti, že slovanské kněžstvo moud
ře upustilo od útočnosti, pracujíc v državách knížaty
jim vykázaných. Ale také Bavoři byli od Maďarů za
tlačeni za Enži, ztrativše možnosti východních vý
bojů. Proto v tomto čtvrtstoletí lze zjistiti pomalý,
ale jistý obrat i v taktice německých biskupů, pokud
se jednalo o otázku misijní řeči. Němci pochopili,
že k zdárnému rozšiřování víry Kristovy i k zdolání
slovanské liturgie musí býti německý kněz vyzbrojen
znalostí slovanštiny. Klášterní školy počínají na kně
ze vychovávati bojarské jinochy slovanských kmenů
polabských, řečí příbuzných kmenům českým. Tyto
druže slovanských lidí počaly konkurovati s kněžími
výchovy cyrilometodějskéjiž tím, že po vzoru němec
kém zakládaly poblíž vévodských sídel školy zpěvu
liturgického. 7 těchto semenišť vycházely první ge
nerace roduvěrných českých kněží latinské orientace,
znalých gregoriánského chorálu stejně jako pění žal
mů. Škola v Budči je toho dokladem stejně výmluv
ným, jako pozdější slavníkovská škola na Libici. Slo
vanská i latinská výchova kněžice Václava ukazuje,
jak se obě liturgie dělily o duchovní šťěpnice země.

ento paralelism zachovával klidnou hladinu jen
zdánlivě. Pod ní to doutnalo a plameny, živené po
litickými hořlavinami, vyšlehly posléze zavražděním
kněžny Ludmily České na Tetíně (921). Slovanská
koncepce Drahomířina nabyla na čas převahy nad
Římu věrnou Ludmilinou. Kultická antitése vyjádřila
se politicky. (Pokračování.)

(K literárnímu večeru básníků J. Seiferta a J. Zahradnička v České Lize Akademické.)

Svědectví básníků o básnících, mluva duše o duši, spájení citu
s cítem, symfonie stejného toužení, erupce radosti, bolu, vzdoru
a pokory básníků — to jest poznání, to jest zpověď nadosobní,
10 jest příslib zítřků. A je-li odsouzeno ktitikářství a ztracena
junkce kritiky — jest třeba svědectví. Metamorfosa díla v osobu,
krásy v nedostatek, pravdy v kolektivní rozhodování žádá stále
více a naléhavěji kritiku novou, kritiku bez hvězdných rojů, bez
zemitých dotýkání a chlebných příkazů. Jest třeba přímého suě
dectví bratří, vázaných přísahou vyššího údělu mluvy. Coť svě
dectví básníků o básnících.

A pak jest to ta jedině přípustná kritika, vážíci dílo a vychut
návající a změřující hloubky a výše, zaměřující do plánů rysy
budoucnosti a úsvity jiter.

Básník o básníkovi.
Čo byl literátní večer Seiferta a Zahradnička. Večer dvou

svědectví — dvou básníků. A co na tom, že oba básníci našli hlu
boké prameny na různých mistech, v různých dobách, mezi růz
nými bratry lidství? Co na tom, že jeden zaryl svéprsty, zkřivené
bolestí a strádáním tisíců, do vtahých praménů za velkých bouří
a zmatků, za rozvratu duševního poznávání a ničení lidskosti, a
druhý, že vyšel do večera nebo do ranního šeťa sám, aby, dotýkaje
se spadlé rosy, hledal prameny ťak ostražitě samou Prozřetel
nosti ukrývané jen pro člověka tichého a pokorného. Oba se sešli
na společné cestě nejvyšší pravdy, aby pak žili, vydali práci a
aby podali svědectví o těch, které poznali na své umělecké poutě.

A bylo to nejvýš nutné, žádoucí a radostné, že Seifert svědčů,
vázán přísahou umění a opravdovým přátelstvím o Jiťim Wolke
tovi, že se ujímá jeho dila proti nepravdivým nánosům, proti
Wolkera znevažující auteole mozlátka a těžkosti nepochopení.
Boj o Wolkera je bojem o celou generaci básnickou, jež vvrů
stala ze stejných sandálů, j2ž nosila stejnou tihu doby, jež znala
stejně otce a měla stejná srdce, jaž stejně chybovala, jako měla
stejnou pravdu. Dnešní Wolker není tím Wolkerem, jakým býval,
když tvořil, není tím chlapcem se srdcem na dlani, je to Wolker

jalešný, Wolker nepravdivý. Wolker byl a je krásný Dez téch
hvězd, bez skladu dokumentů, baz kritikářských sloupců. Měl
chyby on, měl je i Seifert, měli je i ostatní. Čěžko by Wolket
nesl své „dílo“, Snad by je neunesl a padl by pod sugescí okolí.
— Čolik o Wolkevovi. O poesii samé? — Doufali tenkráte všichni,
když začínali tvořit, že pomohou, še bude mezi lidmi pohoda míru
a spravedlnosti, že bude možno dáti poesii právo jediné lásky a
zatím znovu jsou napnuty bubny a přiloženy polnice, aby hrozily
do budoucna.

Chápeme svědectví, poznávajíce dílo, chápeme slovo, poznáva
jíce život. Svědectví Seifertovo doplňuje jeho dílo vlastní. Chla
pec se proměnil, chlapec se změnil na klíně matčině, aby vyrostl
a zmohutněl ve svědka umění, spřísežence poznání.

A bylo potřebi i svědectví Zahradníčkova a bylo by nutno
svědčiti dále. Bylo to svědectví o čisté poesii, o poesii bez náno
su nepravdy zbavené infikovanosti lidí, nechápajících vyššího
úkolu člověka a jeho duše a bylo to svědectví a pravda o tasov
ském mistru a vyznavači — o Jakubu Demlovi.

Měl pravdu Zahradníček, když mluvil o genealogickém růstu
básnikově, když se dotkl kořenů mocného stromu, nejvyšších ha
luzí a oblaků a nekonečného vesmiru a Cajemství. Co byl Za
hradníček a jeho dílo, navdzující na duchovní dědictví Otakara
Březiny, na duchovní přátelství Jakuba Demla. Proto svědectví
o Jakubu Demlovi, o „Hradu smrti“, o »'vanci smeti“, o „Moji
přátelé“ a o „Miriam“. Nepochopení Demla je nemoc a úzkost
literárních historiků, je to bezradnost a bojácnost, závrať z douš
ku nové vody, bezradnost nad básníkem, jenž procházi svým rod
ným krajem a hovoři na mistech, kudy chodí Casovšti sousedá,
kde vytůstal on a jeho vlastní, kda se modlil a kam chodďslna
pout a kde dává mluviti svému srdci a květinám. Bezradnost nad
dilem Jakuba Demla je odsouzením našich kritiků, chtějících ofi
cielně souditi. Zahradníčkovo svědectví o dile Jakuba Demla bylo
velkým nábětem do studní, jež posvětil Otakar Březina. Pro vá
havé je pak pochopitelné dilo básnikovo, když mluví o němopět
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básník. Podal-li Zahvadniček pravdu o Jakubu Demlovi, dotkl se
i strun, na něž hraje jeho toužicí srdce, Čouha po poznání vyšší
ho, touha po blízkosti pravdy, po mystickém splynutí s ní vy
značují a terminují dilo Zahradničkovo.

„OAuadragesimo anno.“

Cak svědčilí dva básníci o dvou básnících. Zrození básnika jest
ztrozením přísahy pravdy. Po svědectví básnikově o jeho bratru
spřiseženstva poznáš básníka, Svědectví Seifertova a Zahradnič
kova bylo nutně zapotřebí. Miloš Krejza.

Svatý Otec Pius XI. o stavovské, sociální a hospodářské přestavbě společnosti.

Protože jsme zvláště v posledních dnech svědky toho, že zásady fašistického společenského a státního zřízení a jiná, víoe soukro=
má, nazírání jsou uváděna ve spojitost s encyklikou Svatého Otce Pia XI. „Ouadragesimo anno“ a způsob, jak je v těchfo pracích
nebo projevech užíváno citátů z tohoto okružního listu, je s to mnohé, kteří jej neprostudovali podrobně, uvésti v omyl nebo v po
chybností o skutečných názorech Svatého Otce, otiskujeme tu z překladu encykliky místa týkající se stavovského zřízení:

„Stát i občané, a právě nejlepší občané, mají především o fo
dbáti a k tomu směřovati, aby se překonala myšlenka třídního
boje, a aby se probouzela a k rozvoji přiváděla svorná spoluprá
ce „stavů“. Proto sociální politika se musí nutně přičiňovati
© znovuvybudování „stavů“, — (Str. 33.)

„Avšak na dokonalou odpomoc (od rozervanosti společnosti
třídním bojem, pozn. red.) možno mysliti jen fehdy, když zmizí
ono nepřátelství a když údy společenského tělesa vytvoří dobře
zřízený oréanismus, myslíme fím stavy, do kterých by se lidé
včlenili ne podle toho, zda patří na trhu práce ke třídě té či oné,
nýbrž podle různých úkolů sociálních, jež kdo zastává. Jako je
přirozeno, že ti, kdo bydlí blízko sebe, tvoří obce, tak je rovněž
přirozeno, že kdo pracují v témže stavu nebo povolání — ať již
hospodářském nebo nějakém jiném — tvoří sdružení, nebo orga
nisace jakési; proto pokládají mnozí tato samostatně se spravu
jící sdružení když ne přímo za složku státu, tož aspoň něco při
rozeného.““

>... pravý a přirozený společenský řád vyžaduje, aby různé
údy společnosti byly spojeny v jedno. Tímto pojítkem jest výroba
zboží nebo služby, které mají býti prokázány, při čemž zaměst
navatelé a zaměstnanci téhož stavu spolupracují společným úsi
lím, a dále ono obecné blaho, o jehož uskutečnění mají přátelsky
společně usilovati všechny stavy, každý podle své úlohy. Toto
sjednocení bude tím pevnější a účinnější, čím věrněji budou jed
notliví lidé a stavy plniti své povolání a čím více se budou sna
žiti, aby v něm vynikali. — (Str. 34.)

„Z toho je snadno uzavírati, že v těchfo organisacích zájmy
společné celému stavu zaujímají prvé místo, a mezi nimi vyniká,
aby se 00 nejvíce měla na zřeteli spolupráce každého stavu pro
obecné blaho ve státě. O záležitostech však, které se týkají zá
jmů buď jenom zaměstnavatelů nebo jen dělnictva, nebo snad
© ochraně těchto zájmů, bude moci každá z těchto dvou skupin
odděleně, sama pro sebe, se raditi a kde je toho třeba, i učiniti
rozhodnutí.“

„Sotva je potřebí připomenoufi, že to, co Lev XIII. řekl © for
mě vlády politické, platí obdobně i © sdruženích sfavovských;
že totiž lidé mají na vůli vybrati si formu, kferou uznávají za
vhodnou, jen když jsou zajištěny požadavky spravedlnosti a
obecného blaha“ (enc. Immortale Dei z 1. listopadu 1885).

+...,stačí zdůrazniti jen jednu věc: že člověk se může svo
bodně rozhodnouti nejenom, chce-li utvořiti fakové organisace,
jež jsou rázu soukromého a náležejí do práva soukromého, nýbrž
má též volnost v nich „vybrati si svobodně fakové stanovy a fa
kový jednací řád, aby byly co nejzpůsobilejším a nejpružnějším
nástrojem pro účel, pro nějž jsou zřízeny“ (Rerum movarum 44).
Podobně nutno zdůrazňovati svobodu ve zřizování sdružení, jež
jdou za hranice jednotlivých stavů. Ty však svobodné orsanisace,
které iiž zkvéfají a těší se z požehnané činnosti, ať si stanoví
jako cíl a sfafečně ať o jeho uskufečnění pracují: v duchu křes=
ťanské sociální nauky připravováti cestu oněm vyspělejším sdru“
žením neboli „stavům“, o kterých jsme mluvili výše“ (Str. 35.)

+... svobodná soutěž, ač v jistých mezích je spravedlivá a jistě
užitečná, rozhodně nemůže býti nejvyšším ředitelem v hospodář
ském životě... Je tedy naprosto nezbytno, aby hospodářský ži“
voťfbyl znovu podřízen správné a účinné vůdčí zásadě. Této úlo
hy jistě nemůže převzíti hospodářská dikfafura, která v poslední
době nastoupila na místo svobodné soutěže; neboť tato naďvláda
je bouřlivá jakás síla a násilná moc, která musí dostati pevnou
uzdu a musí býti moudře řízena, má-li se státi pro lidstvo pro

spěšnou; a nemůže si sama býti uzdou a nemůže se sama říditi
Nutno se ohlížeti po vyšších a ušlechtilejších silách, aby onu
nadvládu přísně a mestranně řídily: po sociální spravedlnosti
totiž a po sociální lásce.“

„Sociální láska má býti jako duší tohofo (právního a společen
ského řádu, vytvořeného sociální spravedlností, pozn. red.) řádu;
státní moc má tento řád živě chrániti a jeho předpoklady a po
žadavky prosazovati...“ — (Str. 36.)

„Sama sfátní moc upravila odborovou organisaci v takovou
právní osobnost, že jí propůjčuje jakési privilegium monopolu
(£. j. fašistické korporace, pozn, ned.), protože ona jediná — v té
to schválené formě — smí zastupovati zájmy zaměstnanců, po
případě zaměstnavatelů, běží-li o organisaci zaměstnavatelů, smi
jedině ona uzavírati kolektivní pracovní a tarifní smlouvy. Kaž
dý má volnost přistoupiti k odborové organisaci nebo ne, a jen
potud může tato organisace býti nazvána svobodnou; neboť i od
borové příspěvky, i některé zvláštní poplatky se vybírají ode
všech příslušníků stavu nebo povolání, ať již běží o dělníky nebo
© zaměstnavatele, právě tak jako pracovními smlouvami, jež
uzavřela právně uznaná organisace, jsou vázání všichni.

Je však pravda, že úředně je vyhlášeno, že tento zákonem
uznaný syndikát není na závadu, aby nemohla exisfovati jiná
sdružení příslušníků téhož stavu; ta však nejsou právně uznána.
Ze zástupců obojí odborové organisaoce (totiž dělníků a zaměst
navatelů) téhož stavu nebo povolání tvoří kolegia neboli sbory,
a ty jako nástroje a zařízení státu v pravém slova smyslu řídí od
borové organisace a v záležitostech, na nichž má zájem obojí
skupina, rozhodují. Stávka se zakazují; nemohbou-lise strany do
hodnouti, je tu úřad.

To je krátký popis tohoto zařízení. Jaké jsou jeho vývody,
snadno postřehne každý, kdo třeba jen maličko uvažuje: práce
různých tříd zladěna; sdružení socialistická potlačena, jejich
snahy tlumeny, zřízen zvláštní úřad s usměrňujícím a pokoj
udržujícím posláním. Nesmíme však ve věci tak důležité nic za
nedbati a musíme vše uvésti ve vztah se všeobecnějšími zásada
mi, jež jsme vypočetli výše, i se zásadami, které ihned ještě zmí
níme. Proto jsme nuceni se přiznati, že je nám známo, že někteří
lidé se bojí, že státní moc, které by mělo sťačiti, že by poskytla
nutnou a dosfafečnou pomoc, zasedá na mísfo svobodné činno
sti, že dále nový řád odborový a sfavovský řád zaváníjaksi pří
lišnou složitostí správy a politikou, že konečně (ač ochotně při
pouštíme ony všeobecnější hořejší přednosti) slouží spíše partií
kularistickým politickým cílům, než aby napomáhal k vybudován:
a pokroku lepšího společenského řádu.“

„Jsme přesvědčeni, že —má-li se dosíci tohoto druhého, oprav
du velmi vznešeného cíle a má-li se obecnému blahu opravdu a
trvale co nejvíce pomoci — na prvém místě a především je ne
zbytna pomoc milosrdného Boha, že dále všichni lidé dobré vůle
musejí sdružiti svou práci za tímto cílem. ... onoho cíle dosáhne
se tím jistěji, čím hojnější bude počet těch, kdož i svou fech
nickou vyspělost i svou odbornou a sociální zkušenost jsou
ochotni postaviti do těchto služeb a také (o0ž má oenu ještě vět:
ší) čím více se zde uplatní katolické zásady...

Co jsme řekli o vybudování a zdokonalení společenského řá:
du, to se jistě nedá provésti bez nápravy mravů... (Str. 38, 39.,

Citováno podle I. vydání Vaškova překladu encykliky ,„Oua
dragesimo anno“.

Oslavy ke cti svatého Dona Bosca. Dne 1. dubna bude ve Svato
petrské basilice svatořečen Don Bosoo. Není možno ukončiťt
krásněji Milostivé léto, než svatořečením kněze, který se tak při
blížil k pramení vší svatosti, Ježíši Kristu, který tolik tisíc dětí
a mladých lidí vychovával k lásoe k Eucharistii a který sám a
svou salesiánskou konóregací zachránil nespočetné množství du
ší. Don Bosoo, jenž patří k nejkrásnějším zjevům devatenáctého
století, jest pro moderní dobu jasným vzorem v několika ohle
dech: láskou k mládeži, již vychovával, mefodou, jíž to činil,
láskou k chudým a opuštěným, jež nasycoval a zároveň zachraňo
val, pochopením pro důležitost slova, tisku, knihy, které psal,
rozšiřoval, a jimiž šířil Království Boží na zemi. Je tedy dosti
důvodů k tomu, aby se všichni věřící zamyslili nad touto jedineč
nou postavou a naučili se od ní něčemu. Aby ji uctili, poznali ji,
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zamilovali si ji a napodobili ji. Oslavy, které se připravují v dub
nu v Italii a v celém světě — kongregace salesiánská jesťtdnes
velice rozšířená — mají ten kladný cíl, ale mělo by jich býti hod
ně pořádáno i u nás. Kněz nejlépe poslouží Katolické akci a du
ším, když je seznámí se svatým apoštolem mládeže. Don Bosoc
byl divotvůrce a nepotřebuje divotvůroe právě doba, ve které ži
jeme? U nás jsou Salesiáni ve Fryštáku u Holešova na Moravě.
Vzpomeňte si na ně v tyto dny, umožněme jim založiťí domy ve
všech větších městech a vykonáfe pro náboženskou obrodu náro
da spasné dílo. Budeme míti mládež.

Sjezd říšskoněmeckých katolíků bude letos konati se v Hlivici
v Horním Slezsku. Při kongresu bude současně konána výstava
křesťanského umění.



Český misionář do Argentiny. V létě navštíví péčí Spolku sv. Ra
faela české krajany v Argentině Dr. P. Jáchym Procházka ©. F.
M. prokurátor františkánských misií v naší republice. P. Jáchym
loňského roku navštívil naše krajany v Dánsku a Švédsku.

„Biskup německého lidu“ Předák moravské něm. křesť. soc.
strany, zemský přísedící mor.-sÍl. dr, Linke, katecheta v Olo
mouci, stal se proboštem kol. kapituly v Mikulově na jižní Mora
vě a v neděli 4. března se loučil s německou katol. společností
olomouckou. Na večírku promluvil též olomoucký světící biskup
MsgreDr. J. Schinzel.Jako „biskup německého lidu“
výzvalopětovně dra Linkeho,aby mu sříbil „poslušnost a
věrnost“. Z kontextu řečivysvitlo,že jde o jakýsi slib naci
onální. Nuže, musíme poukázati na omyl. Msgr. dr. J. Schinzel
je tit. biskupem elusánským a pomocným biskupem pro arcidie
cési olomouckou. Nemí tedy „biskupem něm. lidu“. Kam jej
ordinarius za funkcí pošle, musí jíti. A sice podle ustanovení
„Euntes docete o m nes gentes“, které platí pro biskupy ještě ví
ce než pro kohokoliv jiného. Biskup Msgre dr. Schinzel visitovává
a biřmuje i v českých farnostech, pokud fo znalost řeči připouští,
Onehdy světil podjáhny, ne pouze německé, nýbrž i Čechy a Slo
váky a možná i nějakého Maďara. Proto označení „biskup ně
meckého lidu“ neodpovídá duchu církevnímu. Mimo to byl ten
slib i zbytečný. Dr. Linke, jak jej známe, je přes všechnu svojí
loyálnost a konciliantnost docela správný a nepochybný Němec,
A pak jako nynější diecesán brněnský jest povinován „„posluš
ností a věrnosti“ především svému biskupovi dru Jos. Kupkoví.
Tudíž bylo to vymáhání slibu málo vhodně!

Museum v rodném domě Pia X. V příštím roce bude celý svět
osiavovati sté výročí narození velikého papeže Pia X., který ze
mřel v prvém roce války, sražen bolestí nad bratrovražedným bo
jem národů. K jeho hrobu v basilice svatopetrské přicházejí usta
vičně poutníci, neboť lid vidí v Piu X. světoe. Narodil se 2. června
1855v Riese v trevisské diecési. Biskup z Trevisa užívá příležito
sti stěho výročí narození velikého syna diecése k tomu, aby rod
né obci z domu, v němž Sarto spatřil světlo světa, bylo zřízeno
museum a V něm shromážděny památky na dobrého Velekněze.
Ten dům odkázal Pius X. obci. Jest v něm 7 místností, v nichž
žili rodiče se svými 6 dětmi. Již dnes je v tom domě sneseno
mnoho památek na nesmrtelného papeže. J. Sv. Pius XI přeje
úmyslu trevisského biskupa a ve zvláštním listě projevil svoje
uspokojení nad ním.

Krásné vlastnosti Seipelovy. Nedávno vyšel deník Msgra Seipela,
bývalého rakouského kancléře. Vydal jej jeho přítel dr. Rudolf
Blůmel. Zjevuje se v něm v pravém světle krásná duše kněžská.

Ž i v o PO k

Msgr. Seipel v něm sděluje svá předsevzetí: Nikdy se nechce u
trhnouti na lidi, kteří k němupřicházejí a hlavně s podřízenými
musí jednat co nejmírněji. Skutečně s nimi tak jednal a oni si ho
vážili jako otce. Nikdy nesmí zapomenouti, že je knězem: Za
rok sloužil 3567mší sv., oddal 9 manželství, udělil 5 křty, zpovídal
šestačtyřicetkráte. Za rok 1928 proslovil 229 přednášek. O jeho
kráse svědčí jedno: Nemluví o tom, oo vykonal pro druhé, o tom
se zmiňuje vydavatel. Msgr. Seipel byl spirituálem v jednom
ženském klášteře. Když dlel ve Vídni, plnil věrně všechny po
vinnosti, jež mu ukládalo toto jeho povolání. Všechno jmění roz
dal, a žil sám velice skromně. Žilvelice přísně a ani V nemoci se
těto přísnosti nezpronevěřil. Pro tyto jeho vlastnosti ho vídeň
ský lid nazýval mnichem a jeden chefredaktor velikého listu ví
deňského, neutrálního, se o něm vyjádřil: Seipel je světec.

Apoštolský delesát v Japonsku. Msgre Pavel Marella byl slav
nostním způsobem přijat v soukromé audienci japonským císa
řem Hiro-Hito.

Katolicism v Japonsku. Ke konci roku 1933 byl stav v katolio
kých misiích uspokojující, bylo vykonáno mnoho dobra na poli
náboženském, kulturním, pedagogickém. Bylo daleko méně pro
středků než v předcházejících letech, a přece lze všude zname
nati vzrůst konversí. V Japonsku je práce misionářů velice ob
tižná, ale i tam přibylo věřících. Celé japonské císařství jest
rozděleno na 15 církevních provincií, z nichž jedna je svěřena do
morodému kněžstvu. Všeho obyvatelstva jesť v zemi 65 mil., kato
liků jest 100.491,jistě velice malé prooento. R, 1927 bylo katolí
ků 87.581,r. 1955 již 100,491,proti roku' 1932vzrostl jejich počet
o 2.360. Cízích misionářů jest 204, o 5 více než v roce předcháze
jicím, domorodých kněží 64 proti 59 v roce 1932, bratří laiků ci
zích 95 (88), domorodých 140 (120), ctihodných sester cizích 364
(351), japonských 328 (245). Bohoslovců v seminářích jest 307,
oproti 290 v minulém rooe. Rychlejší jest vzrůst katolické Církve
na Koreji a Formose. Jsou rozděleny v 5 církevních oblastí a
z celkového počtu obyvatelstva, jenž jest 25,848.167,jest katolí
ků 122.999.Jeden zjev jest v Japonsku zvlášť potěšující: Příliv
žactva do katolických škol a ústavů stoupl za rok o 30 %.

Styky mezi Vatikánem a státy se vyvíjely v minulém roce co nej
lepe, V červnu a v červenci byly uzavřeny konkordáty s Rakous
kem a Německem a ratifikován konkordát s Badenskem. Eston
sko poslalo svého vyslance k Vatikánu, Vatikán svého nuncia do
Estonska. J. Sv, Pius XI. přijal v soukromémslyšení hodně stát
níků adiplomatů, Macdonalda, Simona z Anglie, Papena a Goe
ringa z Německa, Dollfusse, kancléře rakouského, Valeru, premiérairského,Goembesaa j.

Úsudek slavného vědce o vědě. Pierre Termiér byl velkým fran
oouzským geolosem světového jména. Žil v letech 1859—19530a po
jeho smrti, r. 1935,vydala jeho doera, Jeanne Boussac-Termier,
dílo „Mělanges“, v němž shrnula názory velikého svého otoe na
různé problémy. Krásná jsou místa, pojednávající o poměru vědy
k víře, Vědec Termier byl duší hluboce věřící a před nikým ne
tajil svého náboženského přesvědčení. „Věda, říkal, je doerou
Boží, obrací se ke všem lidem schopným přemýšleti, mluví všem
ve jménu Nekonečna a vede všechny na cestu tajemství“ A na
jiném místě čteme: „Věda! Geologie, ustavičný styk s největšími
hádankami trvání života, hloubky zemské, znetvoření povrchu
a zjevení podivuhodných hor. To bylo po čtyřicet let mým každo
denním chlebem neskonale chutným a výživným. Byl jsem též
velice rád, že jsem o fom mohl přednášet a popsat několik strá
nek, bílých ještě, duše svých mladých žáků. S tím, 00 jsem
jim říkal, se setkají v životě a připomene jim to princip, že vědy
jsou jako stupně tajemného schodiště, po němž kráčíme k Bohu.
Každá věda vede k Bohu, poněvadž každá věda probouzí v člově
ku ideu Nekonečna a dává mu smysl tajemství. Mezi lidskými
vědami je geologie z těch, které nejvíce zdůrazňují Nekonečno,
otvírají nejširší obzory, dotýkají se nejdůvěrněji tajemství. V tom
smyslu má goolosie zvláštní apologetickou hodnotu. Země „vy
pravuje slávu Boží“ ještě výmluvněji než nebesa posetá hvězda
mi... Proto jí může křesťanství skvěle užít, aby posílilo víru
a připravovalo pro ni lidi dobré vůle a kteří v nejťajnějších
záhybech svého srdoe hledají Boha.“ Studium a každodenní mše

svatá, při níž přistupoval ke Stolu Páně, činily duši vědcovu takrásnou.

Padesátka francouzského katolického hudebního pedagoga. V
Paříži dožívá se 17. března padesátky profesor hry na varhany,
varhaník u sv. Eustacha, Josef Élie Bomnet, rodák z Bordeaux,
rytíř Čestné legie, řádu sv. Řehoře Velikého, vyznamenaný první
cenou „Conservatoire national de musigue de Paris“. Je mimo
jiné čestné funkce i presidentem francouzského gregoriánského
institutu a členem společností varhanních virtuosů v Londýně a
New-Yorku, kde také působil. Jako skladatel vynikl četnými dily
hudebními i historicko-pedagodickými. Řk.

René Johannet, polyslot, literární kritik, historik a sociolos, Stři
davě v Paříži a ve Fonds u Cháteauroux žijící spisovatel René
Johannet dožívá se 17. března abrahamovin. Je sekretářem ,„Soci

été des Gens de lettres“, člen syndikátu novin, a asociace litúerár
ních kritiků. Je to literární spolupracovník četných listů katolic
kých a katolíkům příznivých ve Francii, jako Figaro, Temps, E
cho de Paris, La Croix, i v zahraničí, jako berlínské Germania a
madridské E1 Debate. Píše do předních katolických revues fran
couzských a s jeho příspěvky setkáváme se i v Revue des Deux
Mondes, Revue de Paris atd. Maje veliké linguistické nadání, vě
noval se Johannet po doktorátu práv studiu filosofie, hebrejšťiny,
asyrštiny a s tím souvisejícím vědám epigrafii, paleolosii a z mo
derních jazyků osvojil si angličtinu, italštinu, španělštinu a něm
činu. První svou práci, studii o sociálním románu, vydal v 26le
tech. Po váloe zahloubal se hlavně do studia vynikajících kato
lických básníků, jako byli Sorel a Péguy, hloubal nad principy ná
rodnostními, napsal knihu o sv. Vinoenci Ferrarském Msgr. Bau
drillartovi, v letech 1918 až 1951 vyšla jeho Historie Třetí re
publiky, kriticky rozebral Anatole Franoe, napsal v r. 1951 spis
o Josefu de Maistrovi a předloni vyšla jeho Experimentální po
litika. Jeho chotí je přední franoouzská spisovatelka a literární
kritik Henriette Charasson, která má jméno jako laureát Akade
mie za sbírky básní, jako kritik, dramatik a vítaná spolupracov
nice revues, deníků i odborných ženských listů: Řk.

Podprefekt vatikánské knihovny Mssre Tisserant padesátnikem.
V Nancy narodil se 24. března 1884nynější podprefekt vatikánské
knihovny Msgre Eugěne Tisserant, čestný kanovník katedrály
svého rodiště, bakalář bohosloví, filosofie, matematiky a diplo
mem obdařený znalec pěti semitských jazyků. V letech 1908 až
1915byl profesorem asyršťiny a zároveň až do r. 1930konservato
rem orientálních rukopisů ve vatikánské knihovně. Hlavní jeho
spisovatelská práce obírá se texty a versemi Starého zákona a
literaturou křesťanského orientu, zvláště habešskou, Chystá nyní
s MsýóremGrébautem dílo Codices aethiopici Bybliothecae Vati
canae, Pro své zásluhy byl vlastí vyznamenán rytířstvím čestné
lesie, válečným křížem a je velkorytířem Habešské Hvězdy. Řk.

Několik jubilantů katolického světa literárního ve Francii. Kon
servátor knihovny v pařížskémArsenálu Paul Deslandres
slaví 21. března Šedesátku jako archivář, paleolog i dobrý otec
šesti dětí. Hlavní jeho práce (někdy podepisované pseudonymem
Paul Fleury) týkají se dějin Církve katolické ve Francii, koncilů
církevních v XVIstoletí, historií trinitářů 'a sociálních poměrů
křesťanských otroků v Africe atd. — V Amiensu dožívá se 25.
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března šedesátky kanovník Achille Leleu, vynikající profesor
bohosloví a vychovatel kněžského dorostu. Napsal několik peda
gosických spisů. Drobnější práce podepisoval pseudonymem
Aluel et Bayard. Rediguje revue Le Prětre Educateur. — Také
význačný paleolog a archivář EugčěneLe dos slaví letos životní
jubileum, Dožívá se 27. března sedmdesátky. Z jeho četných děl
jmenujeme aspoň Dějiny Říma a papežů ve středověku, životopis
Lacordairův a výbor z jeho spisů, četné hagiografie, spolupraoov
nicíví na Petitově všeobecné historii národů (napsal kapitoly
o křížových výpravách a západní civilisaoe ve středověku), Spo
lupracuje v revues a ve vědeckých encyklopediích. k.

Danteův hrob v Ravenně stal se v posledních letech předmětem
zvýšené pozornosti odborných badatelů. Milánský časopis „„Cor
viere della Sera“ upozornil na vynikající publikaci anthropologa
Fabia Frassetta, který vydal velké dílo „Dantis osa. La forma
corporea di Danfe. Scheletro, ritratti, maschere e busti. Studio
di Fabio Frassetto. Bologna 33 Universita, Instituto di anfhropo
logia.“ Podnětem k tomu byla ta okolnost, že u příležitosti
600. výročí Dantovy smrti byl v říjnu 1921 hrob Dantův otevřan,
ostatky jeho pietním způsobem v přirozeném uspořádání rozlo
ženy na plátno, aby mohly býti po čtyři dny řadou odborníků,
mezi nimiž byli anthropologové Frassetto z Bologne a Serýi
z Říma, náležitě prozkoumány. Poté byly ostatky slavného bás
nika církevně požehnány a za slavnostního hlaholu zvonů zase
znovu pochovány. O vykonaných bádáních vydali zůčastnění u
čenci roku 1923společnou zprávu v „Reale Accademia Nazionale
dei Lincei“. Tato badání Frassetto později doplnil a doložil svým
nálezem ohledně kostry Dantovy, podloženým pečlivým měřením
a provedl srovnání se starými vyobrazeními Dantovými, jakož i s
posmítnou maskou, kterou počátkem století XIX. nalezl Barfo
lini. Frassetto uvádí výslovně, že by k dokonalé práci bylo po
třebí ještě daleko více času, ale že již takto může bezpečně vy
vozovat, že některá jeho pozorování a jeho vývody jsou naprosfo
nevývratné, Sem patří především zjištění pro některé lidi velnů
překvapující, že Dante ani po předcích nebyl příslušníkem ně
kterého severského národa. Poněvadž jeden z předků básníko
vých získal přídomek Alighieri sňatkem, napsal František Xaver
Kraus roku 1897, že jméno fo je nesporně původu německého,
mikoliv však lombardského a že nutno předpokládat, že praotec
básníkův náleží k nějakému rodu, který přišel ze severu. Že se
ťak stalo asi nejspíše v ten způsob, že nějaký lenník anebo ry
tíf v průvodu německých císařů přišel do Italie a tam se usadil
jako mnoho jiných. To ovšem byla jenom ještě opatrná poznám
ka jednoho z hlavních badatelů Dantovských, ale již dvě léta

později napsal Houston Stewart Chamberlain, že Dante měl cha
rakferistický germánský obličej a že také germánský původ Dan
tův jasně vyniká z celého způsobu životního jeho díla. A tak se
stalo, že Alfred Rossenberg 1932napsal již bez jakékoliv výhra
dy, „že Dante byl germánského původu, je dneska jisto mimo
jakoukoliv pochybnost“. Proti všem těmto tvrzenímjasně mluvá
odborná vědecká měření, která Frassetto na kostře Dantově vy
konal. Frassetto shrnuje svůj úsudek takto: Obličej Dantův byl
úplně ve shodě se zachovalými jeho obrazy, poněkud obdélný,
čelo mocné, přímé a vysoké, důlky oční velké, orli nos mocný a
lícní kosti velké a předsunuté. Celá stavba kostry spojuje v sobě
harmonicky ony rysy, ke kterým se obyčejně druží tmavá pleť a
černý vlas, vlastnosti to, které také Boccaccio zaznamenal. Po
dle těchto znaků náleží Dante bez jakýchkoliv pochybností rase
středomořské, k této podivuhodné rase, a stojí jistě v řadě je
jích nejslavnějších representantů. S nemenší určitostí dá se na
základě Frassettových měření rozhodnouti také spor o pravosti
Dantových obrazů. Je úplně jasno, že ani relief na Danfově hrobě
v Ravenně, ani tak zvaná posmrtná maska, kterou vdova Barfo
liniho darovala anglickému malíři Kirkupovi, neodpovídají sku
tečné podobě Dantfově. Stejně je prokázáno, že ani proslavené
poprsí v Národním museu Neapolském ani v jednotlivostech, ani
v celku neodpovídá nálezu, který Frassetto vykonal na básníkově
kostře. Zato však odpovídá skutečnosti hodně známá freska
Giottova ve Florentinském Bargello a ještě více velká perokres
ba v Codex Palatinus ve Florenské národní bibliotéce. Jest s po
dívem, jak nejvíce se skutečnosti přibližuje bronzové poprsí, kte
ré teprve v XIX. století bylo vyhotoveno. Je umístěno v museu
moderních umění v Turině a pochází od Vely (1820—1891).Fras
setto shledal sice, že jsou zde určité úchylky od Dantova scele
tu, ale zároveň konsfatoval, že toto poprsí je nejpřesnějším a
nejjemnějším výrazem Dantova těla i ducha. Všechny výsledky
badání Frassettových nasvědčují tedy tomu, že vedle františkán
ského kostela v Ravenně odpočívá opravdu Dante. Přijdeme-li
v Ravenně z hlučného shonu tamějšího Dantova náměstí do tiché
Dantovy ulice, nečiní fo na nás žádný povznášející dojem právě
tak, jako náhrobek na konci této ulice, který je malý a umělecky
málo významný. Ale v tomfo zapadlém koutě vycítíme okamžitě
slavnostní ticho starého města, jež se kolem rozprostírá se svými
basilikami a paláci, v jejichž stínu trávil básník poslední léta
svěho vyhnanství. A při tom vzpomínáme, že k této nevzhledné
hrobce již staletí světští i duchovní knížata z říše vědy a umění
s nadšením putovali, holdujíce velikosti nevyrovnatelného Dan
tova ducha a hrdému smuťku jeho vroucího srdce. W.

D o m á c (í

My a politika. Aby bylo jasno na všechny strany, pokud se týká
našeho poměru k politice, zvláště k lidové straně. Náš list není
vydáván lidovou stranou a rozhodně není vydržován z jejích pro
středků, jak mylně se domnívají odpůrci (Právo lidu et sg.)
i přátelé (Akord v č. 3.). Jsme listem naprosto polificky nezávis
lým, jak svědčí ostatně všechny dosud vyšlé ročníky časopisu —
počtem XV — i různé reversy, které byly žádány na redaktorech
katolického politického fisku i konečně různá opatření v tisku
lidové strany, aby lidovci o našem časopise se nedověděli. Kon
statujeme to prostě, aby bylo jasno na všech stranách, ale nedo
pustíme, aby naše nezávislost byla kýmkoliv brána v pochybnost.

Otázka spolupráce s luďáky, tak často ventilovaná v pražském li
dovém tisku, byla projednávána již před třemi lety v ústředním
výkonném výboru čsl. strany lidové a tehdy byl pověřen český
senátor dr. Řeyl, aby jednání s luďáky zahájil. Od té doby nebyla
ústřednímu výboru čsl. strany lidové zodána žádná zpráva ani
o zahájení jednání, ani o průběhu nebo evenfuálních výsledcích.

Droč dělnická Olympiáda? Skutečnost, že v létě má strahovská
pláň býti svědkem vystoupení dělnické mládeže soc. demokrafic
ke, je příčinou všetečných otázek, proč tedy právě letos dělnická
Olympiáda. Případ rakouský, kde změřeny síly, zdůvodňuje tyto
otázky. Že by se snad jednalo o ukázkové předvedení síly mla
dých? Tomu nemůžeme věřit, když víme, že posice soc. dem.
mezí mladými nejsou nejlevší. Soudíme, že fofo vystoupení je
pořádáno jen proto, že to je zjev periodický, který přichází s lé
ty, dále proto, aby se před blížícími volbami ukázala síla ducha
a těla politické skupiny, která jistě právem se obává volebních
výsledků. Cena tohofo vystoupení je ovšem problematická. Bu
dou-li Prahou pochodovat členové dělnických tělocvičných jednot
v jejich nemožných úborech, bude to i důkazem úpadku dušev
ního, který se tělocvikářství jeví. Nestačí síla těla, je třeba prů
bojnosti ducha. To ovšem od Olympiády těžko můžeme očekávati.

Řečníci v demokracii. Ústava naší republiky, mající základním
pilířem formuli, že veškerá moc pochází z lidu, zabezpečila na
dlouhý čas instituci řečníků a tribunů lidu. Jest v dobré paměti,
jaké škody napáchali nesvědomití lidé svými hloupými, Iživými
a demagosickými řečmi v prvých dnech po sfátním převratu.
Lid, který většinou nemyslí, Šel za těmi, kdož více slibovali,
Ten, kdo to uměl lépe, ten také vyhrával. Veřejné schůze byly a
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jsou bojištěm velmi pochybné ceny. Naprosto se zapomnělo, že
demokracie musí býti stálou školou života a vychovatelem lidu,
že jsou a mají býti jeho fribunové a řečníci.Jak by těmi vycho
vateli mohli býti, když sami potřebují výchovy? Nevěříte? Jděte
jen na nějakou veřejnou schůzi či poradu a poslouchejte vývody
řečníka. Užasnete nad skutečností, jak nevěcně a někdy i hloupě
mluví. Poznáte ihned, že látku neovládá, že si pomáhá plytkými
frázemi, vtipy a podobně. Tito lidé mají vinu na tom, že občan
stvo odmítá chodit na schůze, že je otráveno sliby a frázemi řeč
níků, kteří dovedli nevybíravým způsobem vybičovávati lidské
pudy do krajnosti. Náprava? Jen tak, že budou řečníci vychová
váni buď dobrovolně nebo nuceně. Demokracie má povinnost od
rážet útoky a brániti se proti škůdcům. Je-li kdo škůdoem, pak
to jsou řečníci, kteří buď hloupě nebo nesvědomitě svými po
plašnými zprávami zneklidňují jedince a celou společnost.

Poslanec Hudec zřekl se díla, které budoval. Je stále více patrno,
jaké nezdravé ovzduší je ve stranách, kde určitá nesvoboda ná
zorů zaviněná vázanými kandidátními listinami umožňuje diktá
torské rozhodování politických sekretariátů. Je to možné jen pro
to, že demokracie umožňuje oligarchii politických stran. Markant
ně tento problém znázorněn veřejnosti případem poslance Hud
ce, který, ač zakladatelem dělnických organisací strany národně
demokratické, odchází se svého místa jen profo, že nemůže sou
hlasiti s politikou strany, která jde jinými cestami, než jak si
představoval tento poslanec. Odchází pro dusné, nesnesitelné
ovzduší, znemožňující volný život svobodného občana politika,
který mnoho chtěl, hodně udělal, takže jistě právem odmítá
sloužiti v prostředí stranického klikaření. V době, kdy vážní či
nitelé političtí zjišťují stále důrazněji skutečnost, že strany se
svými aparáty, obstarávanými zpravidla méně schopnými lidmi,
zatěžují a znesnadňují současné poměry, je jistě případ posl.
Hudce činem výmluvným. K tomu, aby se člověk veřejně zřekl
díla, které vytvořil, je třeba víoe než jenom odvahy.

Nový elektrárenský zákon. Hlavní ustanovení této osnovy jsou:
a) všeužitečné elektrické podniky jsou povinny předložiti min.
veřejných prací na vyzvání veškeré doklady, nutné k posouzení
možnosti snížení ceny elekfřiny a nad takovým podnikem je mož
mouvaliti min, veřejných prací státní dozor, Ize-lí od tohoto opa
tření očekávati snížení oen elektřiny, b) zjistí-li ministerstvo!
veřejných prací, že všeužitečný podnik může bez ohrožení své
rentability snížiti oeny elekfřiny,může mu stanoviti prodejní pod
mínky, za něž musí podník elektřinu dodávati. Důležitými jsou
další odstavce jednající o platech zaměstnanců a možnostech



sloučení podniků. Jsou-li služební požitky některých zaměstnan
ců všeužitečného elektrického podniku nepřiměřeně vysoké, t. j.
neodpovídají-li hospodářské nosnosti podniku, anebo vyžaduje-li
to snížení cen elektřiny nebo jiný veřejný zájem, bude minister
stvo veřejných prací oprávněno tyto služební požitky přiměře
ně upraviti a služební smlouvy měniti. V zájmu veřejném může
býti nařízeno sloučení několika elektráren v jeden podnik, bude
li tím dosaženo snížení režie a lacinější výroby elektřiny. Proni
kavě zasahuje osnova zákona do postavení místních elektráren,
zejména obecních, kterým přináší výhody a práva používati pro
jejich zařízení za pouhou uznávací činži všech ocestních, silnič
mích, vodních a železničních pozemků, i pokud nejsou ve státní
správě. Rovněž je pamatováno na to, aby jeden podnik druhému
nekonkuroval. Bude zakázáno, z důvoduzamezení nehospodár
nosti, provozovati na území jiného všeužitečného podniku elek
trická zařízení za účelem dodávky proudu, dokud se o tom s tim
fo podnikem nedohodí. nep.

Z ah r a n i č n
Náš poměr k Polsku jest stále neujasněný a stále tak studeny,
jako by mezi oběma národy neexistovalo žádných užších svazků
krve, jazyka, křesťanské a katolické kultury. V poslední době
zase někomu na tom záleží, aby vzájemné vztahy obou států ještě
více byly rozrušeny a hýbá se s přebolestnou již otázkou těším
skou. Těšín jest sice smutnou kapitolou v dějinách obou slovan
ských států, ale není třeba znovu otvírati tuto ránu. Budeme-li
stále hledati jen to, oo nás rozlučuje, nedojdeme k dohodě nikdy,
Znovu se ukazuje ta stinná stránka slovanské povahy — analyso
vati, rozleptávati, což Slovanům jíž tolikráte v dějinách uškodilo,

Rakouští politikové diskreditují encykliku „Auadrasesimo anmo“.
V rozhovoru uveřejněném 27. února v „Petit Parisien“ prohlásil
vládní komisař Vídně Schmitz, že nová rakouská ústava není ko
pií ústavy italské, nýbrž je založena na papežské encyklice „Oua
dragesimo anno“. — Vznešeným myšlenkám o sociální a hospo
dářské přestavbě společnosti, uloženým v této encyklice níjak se
neposlouží výše uvedeným tvrzením. Nikde v oelé encyklice není
slova o politické korporativní přestavběstátu. Svatý Otec
ponechává na vůli občanstvu, aby se rozhodlo pro kteroukoliv
formu státní. Ne forma, ale duch ústavy a vlády rozhoduje. Pro
tože se v Rakousku nebuduje nový stát z vůle lidí, nýbrž cesiou
nařizovací se shora dolů, jako v Italii, možno zde užíti obdobně
slov encykliky, že tento řád stavovský „slouží spíše partikularis
tickým politickým cílům, než aby napomáhal k vybudování a po
kroku lepšího společenského řádu“.

Rakousko sblížilo se po únorových událostech, jež doprovázeny
byly z Maďarska blahopřáními a metály, s Maďarskem a společné
smím s Italii. Jest to takový podivný paradox v dějinách poválečné

střední Evropy, že dnes Rakousku i Maďarsku, na nichž obou
italská velmoc tolik vyzískala světovou válkou, že právě s ní tyto
poražené státy se spojují spíše, než s poraženým Německém,
Italie choe míti vůdčí roli ve střední Evropě a vybrala si k tomu
dva nemocné muže na Dunaji. Opravdu nemocné, neboť ani Ra
kousko, ani Maďarsko, ani samy o sobě ani společně nemohou
hráti v evropském koncertu ani druhá místa. Italie, chtějíc hráti
prim, vzala za vděk tím, co se jí nabídlo. Posice Malé dohody
jsou však ještě příliš silné, aby tato podivná aliance románsko
úýermánsko-maďarská mohla ji oslabiti.

Španělsko ocitlo se znovu v revolučním kvasu. Socialisté, poražení
v posledních volbách, chtějí dobýti ztracené moci přežilými již
prostředky kolektivního teroru, generální stávkou. Dnešní vláda
jest však odhodlána tyto útoky proti mladé španělské demokracii

potlačiti a zaručiti zemi trvalý vnitřní mír a vrátiti zemi staroitslávu.

Jugoslavie vrací se pomalu k ryze demokratickému státnímu
zřízení. To, o čem se dozvěděla světová veřejnost z posledních
schůzí skupštiny, jak otevřeně lze mluviti v této zemi královské
diktatury o korupci a pronášeti kritiky o nejvyšších úřednících
státu, to samo svědčí o tom, že nepřátelé Jugoslavie nemají prav
dy v tom, že v Jugoslavii není svobody slova. A svoboda slova
jest prvním základem demokracie.

Německo pokračuje v budování své specifické koncepce totální
ho státu. Samozřejmě, že při tom jsou físněny všechny ostatná
sociální organismy a přes všechna ujišťování se strany říšské
vlády i organismus Církve katolické. Zde sioe státní moc nemohla
ještě tolik nalehnouti jako na evangelické církve, ale již dnes se
ukazuje, že dobrodiní konkordátu jsou více méně platonická, To
tální stát nesnese vedle sebe žádný jiný sociální organismus, Dří
klad Německa jest poučením pro katolíky i jinde, že v totálním
státě není právě nejzdravější půda pro rozvoj Církve.

Francie prožívá dny vzrušení jako v detektivním románu. Vyše
třování aféry Staviského se ztráocenímdokumentů, se záhadnými
vraždami, detektivy amatéry, tajnými potvrzenkami a tajnýmáí
schránkami skvostů, toť celý detektivní román. Má ovšem silnou
politickou vůni, které nesnesl ani pan Daladier, předposlední
minister. předseda, jenž dnes má velmi obtížnou roli jako svědek
před vyšetřující parlamentní komisí. Francouzská veřejnost jest
zvědava na výsledek tohoto vyšetřování, ale zachovává za tím
klid. Důvěřuje starému panu Doumerovi, který šťastně dovedl
ve svojí osobě spojiti naděje francouzských demokratů, takže ani
ti nejzapřisáhlejší royalisté, ať už stoupenci Bourbonů čí bona
partistě, nemohou mu vytknouti ničeho, čím by za jeho režimu
byla poškozena národní věc Francie. I demokracie v těžkých do
bách dovedla nalézti lidi bezůhonné a mravně silné, kteří impo
nují celému národu.

Slovo vůdce?

„Jak velice jest chvalitebný vůdce, když dostojí
slovu a žije poctivě a ne potměšile, každý chápe. Nic
méně zkušenost našich dob učí, že ti vůdcové vyko
nali velké věci, kteří svého daného slova dbali málo
a kteří chytře dovedli pomásti hlavy lidské a konečně
přemohli ty, kteří spoléhají na poctivost“ (Macchia
velli, Il Principe, Cap.XVIII.)

Láska se nedá zákonem vynutiti, „Není možno vylučovati kterou
koliv třídu z výhod, má-li svět sloužiti všem. Papež ukazuje na
jiný lék, totiž na rozdělení lidstva ne podle tříd, nýbrž podle sta
vů a učí nejprve, aby se organisovaly tyto stavy a pak aby tyto
jednotlivé stavy spolupracovaly... Nemožnoponechati toto uspo
rádání poměrů jenom libovůli, avšak toto zasahování veřejné
moci musí býti spravedlivé, musí býti opravdu i okolnostem a
jednotlivým případům úměrné. Spravedlnost musí vtisknouti ráz
tomuto sociálnímu řádu, ale láska musí zůstati jeho duší.. Ni
kdo nepapře, že současný sociální řád potřebuje přestavby. Ale
této sociální a hospodářské přestavbě musí předcházeti přestavba
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duchovní a mravní. Všechno se nedá zákony vynutiti a láska již
jistě ne.“ Braito, Církev, 160.

Duše lidské. „Duše lidské jsou jako malé děti, které potřebují
mnohem více lásky mateřské než starosti otoovské. Lidé, k
se věnují práci organisační a správní, podobají se jaksi otcům,
kteří celý den shánějí živobytí a vykonávají všelijaké povinnosti,
ale vlastního, živého styku s dětmi mají jen velice málo; úkolu
mateřského prováděti nemohou. Naproti tomu je známo, že pře
mnohé matky samy vydělávají chléb svým dětem a zároveň je
ošetřují a pěstují, stačíce vykonávati funkci živitele i matky. Tou
to matkou jest správa duchovní, které z její funkce duchovní má
se dostávati rozumu i rady, aby chránila nejen duši, ale dle po
třeby i tělo, což se již mnohokráte dobře osvědčilo.“

Jaroslav Durych: Naděje katolictví.

Konverse. „„Jisto jest, že se konverse dějí a mnohé z nich jsou
velice potěšitelné. Potěšitelnější jsou ty, které se dějí s pokáním,
pokorou a skrytostí, než ty, které se provádějí s okázalou pom
pou a s oznámením v novinách. Duše obrácená k Bohu je jako
přesazená květina; dosud potřebuje pouze vnitřního Života, dis
kretnosti a skrytosti; hlásí-li se hned o slovo na veřejnosti, jest
to svědectví povrchnosti, která se dříve či později vymstí tak či
onak.“ Jaroslav Durych: Naděje katolictví.
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Informace k ustanovení Msýra Ciriaciho nunciem v Lisabonu, jak
byly již po druhé podány denním tiskem, nejsou úplně ve shodě
s objektivní skutečností. Stálé opakování, že nunciové lisabonští
opouštějí toto místo obvykle v hodnosti kardinálské, je lesenda,
která podle zprávy „Deutsche Presse“ vznikla tím, že jeden
z nunciů lisabonských jmenoval se rodným jménem ,„Cardinale“.
Ještě roku 1922byl však diplomatickým zástupcem Svaté Stolice
u portugalské vlády pouhý uditore (nižší diplomatický zástup

ce). Byl to Msgre Filippi, který teprve později přišel do Mexika
v. hodnosti nuncia. O postavení diplomatických zástupců papež
ské kurie v Lisabonu vyjádřil se tenkráte tak, že mu mohou
každé chvíle býti doručeny jeho diplomatické papíry s vyzváním
vlády, aby Lisabon ihned opustil. Tato informace činitele nad
jiné povolaného zapadá tak docela do celkového rámce neuspo
řádaných poměrů portugalských, kde, jak známo, vojenské por
tugalské „junty“ uspořádaly pro zpestření veřejného života za 10

41



let jenom 16 revolucí. Jestliže tedy nyní porftusalský list „A
Voz“ přikládá své portugalské vlasti čestné epitheton „nejvěr
nější“ s hlediska nábožensko-církevního, pak je to patrně jenom
básnická nadsázka, vzpomeneme-li, jak brutálním způsobem pro
vedlo Portugalsko r. 1908rozluku církve od státu.

Matriky civilním úřadům? Mezi jinými věcmí, jež navrhuje národ
ně socialistický tisk, aby se pomohlo nezaměstnané inteligenci,
jest, aby byly vzaty duchovenstvu matriky, učiněna přiměřená
srážka z konýruy a zaveden úřad státních matrikářů. Nevím,
který z pánů redaktorů to navrhoval, ale velmi rád bych mu
dopřál, aby se stal tímto státním matrikářem za těch podmínek
a okolností, za nichž je dnes duchovenstvo. Tak v zapadlém ven
kovském městečku v horách na Moravě ve volné chvíli vždy jsem
navštěvoval svého přítele kaplana. Pro křestní list se přišlo o po
lední, kdy byl kaplan u oběda, nebo když sedal na motocykl, aby
jel do vesnice na katechesi, nebo po osmé hod. večer. Do napsání
nezeptal se nikdo, co za to. Obyčejně kaplan byl nucen dáti ještě
na kolek. Nebo žádost o napsání křestního listu byla záminkou
žádosti o větší peněžitou podporu nebo půjčku. A ze zkušenosfi
vím, jak vypadá vedení matrik jiným než duchovenstvém na
Slovensku. Choe-li dostat člověk seriosní výpis nebo informaci,
musí stejně na faru. Zkrátka, je to demagogie národně sociálního
tisku, ve které si tato strana náramně libuje.

© pochlebnících, jejichž řádění zvláště ve stranách politických
tolik se rozmohlo, píší „Nové Směry“: „Pochlebníci jsou vytrvalí
zalevačí ješitnosti, ke které vzrůstá naše náklonnost úměrně s vý
ší poslání, povolání nebo moci. Věší nám dozadu a dopředu tretky
a ocásky lžívých slov, spékají verše v přesladký moučník lichofek
a vyplivují ze svého lakotou vymazaného hrdla tóny hymen a
dithyrambů. Pochlebníci prostírají na zem falešný purpur před
každé Veličenstvo, jichž neubývá revoluoemi a změnami režimů.
Převzali úlohu potulných pěvců středověku a potulují se od mo
derních hradů a pevností: redakcí, rozhlasu, biografů, spolků a
nabízejí svůj chraplavý hlas tomu pánu, který za pochlebenství
dá více stříbrných... Někteří si popletli Církev se spolkem a
myslí si, že by jim i zde mohla kvést pšenioe. Písmo svaté před
nimi varuje případnými slovy: „Lépe jest od moudrého býti tre
stánu, nežli bláznů pochlebováním zklamánu býtiť“

Zubní lékaři o zubní technice. Opět se dostaly tyto dvě kategorie
tak blízkých a přece tak odlišných povolání na denní program
sněmovních prací. Zubních techniků jest snad o něco více než
zubních lékařů a tak podle toho dopadá také jednánív parlamen
tě. Vyjde se vstříc těm, kterých jest víc a kteří to budou dělati
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laciněji a lékaři zase prohrají, jako již tolikráte. Mohou se za to
poděkovati především své Úsťředníjednotě, která místo odborové
práce politisuje a stará se jen a prospěch několika vyvolených.
Aspoň mnoho lékařů tvrdí, že jest jim nepochopitelno, kam
mizí ty značné částky peněz placených do této „odborové orga
nisace“, která vlastně žádnou odborovou práci neprovádí. Nelze
přece pokládati za odborovou práci — ty nemožné smlouvy s ne
moocenskýmifondy a pojišťovnami, které jsou jen ke škodě ne
mocných a k ostudě lékařského stavu. Příležitost novelv zákona
o zubním lékařství, pokud se týká techniky, znovu ukázala, jak
málo platí u nás — ve všech stranách politických — inteligence
a jak jelí nivelování a bagatelisování utěšeně pokračuje k —
primifivismu. Už jenom schází, abv bvl vvdán zákon o zvláštní
živnosti kořenářské a felčárské — jakým obšťastněno bylo Ně
mecko, ff,

Střípky. Do jednodenním pokusu vycházeti jako „Denní list pro
československý lid“ vychází pražský „Lid“ opět jako orgán čsl.
strany lidové. — Inserát katolického listu na Slovensku v postě:
„Po preflámovanej noci najlepším liekom je Cigelka, jódová lie
čivá voda“. — Jeden český kafolický list agituje pro rozšíření
tisku pod heslem „Bílý březen“. Po bílém týdnu obchodníků
s látkami, vyskytl se v Praze i bílý týden u „vtipných“ řezníků,
na bílý měsíc v tisku došel vývoj teprve nyní, — V listě mladých:
„My mladí na venkově měli bychom rádi na každé schůzi, konfe
renci,kursua sjezduaspoň jednoho mladého, který by
rozpálil“. — Týž list má rubriku „Co hráti v postě“, kde
doporučuje hráti vážné kusy nebo veselohry,ale s vyšším cílem.
V praksi fo vypadátak, že organisace, o jejíž fist jde, hrála téměř
pod okny svého ideového fvůrce a zakladatele za vyšším cílem
toto: „Maminka se starala, děti se trápily a jak vše dopadlo, do
zvífe se ve veselohře „V sedmém nebíčku“. Linie musí být.
Staronový program.

Drobná práce? Tu nahradí hesla.
Změna baví — řekli si u vesla —
stačí napsat nebo šilhaťtokem,
spasíme stát zase novým blokem.
(Že teď nejde? Nač si lámat hlavu,
jde jen o to, líbiti se davu.)
Učme mladé všechno prokopávat,
hodně mluvit, korouhvemi mávaf,
podkuřovat poloprázdné hlavy,
ctíti stáří, oprašovat stavy
a když hodně naděláme zmatku —
můžempřece začít od začátku.

„Probuzení“, list vydávaný obětavou a či
lou skupinou mladýchlidí sdružených v ak
ci „Našim na Volyni“ a vedených neúnav
ným Jindřichem Duškem, vyšel již v čísle
3., které jest cele věnováno propagaci myš
lenky pomoci našim bratřím v cizině. Tomu
účelu sloužil také dobročinný volyňský ve
čer, pořádaný 4. března v Praze, který se
velmi pěkně vydařil a získal nové přátele
ušlechtilé myšlence. Pomozte těm mladým
nadšencům svými modlitbami, dary chrá
mových poťfřeb,knih i peněz. (Redakce ča
sopisu „Probuzení“ jest v Praze XII., Zá
hřebská 15.)

Listy Otokara Březiny Anně Pammrové.
Vydal Jakub Demí v Tasově na Moravě
s podobiznou Březinovou podle kresby
Františka Bílka z r. 1905. Kč 40.—. Jako
mofto dopisů Březinových čteme na titulní
stránce tato slova velikého básníka: „Píše
me, abychom si ujasnili své vidění, tiskne
me knihy, abychom zavolali příbuzné byto
sti z dálky. Dosáhneme-li takové síly slova,
že se dovedeme vyjadřovati prostě, při

jdou.“ Jakub Deml, vydávaje tyto listy, od
halující něoo z tajů Březinovy duše, jedná
v duchu slov, vyjádřených krásným citátem:
abychom zavolali příbuzné bytosti z dálky,
Básník odešel, jeho dílo zůstalo a dále se
rozvíjí spojení mezi jeho duší a dušemi ne
známých čtenářů. Apoštolát krásna protéká
jako vlna věky po básníkově smrti, V jed
nom listě, napsaném Pammrové, vystihuje
Březina tvářnost toho apošťtolátu velice
pěkně: „Věřím, že člověk roste k duchovní
něze, kdy bude pociťovati každé utrpení
kolem sebe jako část své viny; kdy se si
lou, o níž dnes nemáme tušení, bude si
uvědomovati nádhernou jednotu života, své
tajuplné spojení s miliony bytostí na zemi
a mimo zem, své účastenství ve vesmírném
dile, v němž každý slouží svým životem a
svou smrtí a mnohý snad více svou smrtí
než svým životem. Pýcha našich ubohých
nadlidí, v hrdé osamělosti snících své krá
lovské sny a opovrhujících davem, který je
živí, bude se jednou jeviti lidem jako se
nám jeví pohřební slavnosti pravěku, kdy
kolem plápolající hranice mrtvých knížat

obětováno bylo tisíce zajatců, aby doprová
zeli duše mrtvých v královském průvodu do
říše snů.“ Březina si byl vědom svého taju
plného poslání a právě profo jsou jeho lilsty
tak krásné, produševnělé, a bohaté na
vnitřní sílu. Vidíme v nich básníka, skláně
jícího se nad díly jiných básníků a lidí a
hodnotťicích je pod zorným úhlem Věčného
a tajemství a vyšší zákonitosti. Jediné pro
fo možno o knihách i dopisech Březinových
užiti slov, jež sám napsal paní Pammrové
r. 1925:„Nejhlubší naše poznání jsou ovšem
nesdělitelná, ale kdyby z knih, které píše
me, zbyla jediná zářící stránka, a snad jen
jediná věta a slovo, schopné inspirovati k
lásce a tvorbě duchy našeho rodu, nežili
jsme docela marně.“ Četba těchto dopisů,
psaných v letech 1905—1925,obsahuje fa
kových tvůrčích vět mnoho a bylo by sí
proto jen přáti, aby bylo co nejvíce těch,
které by oblažila. Styk s básníky duchu
Březinova je vždy radostí a povzbuzením a
útěchou.

J. K.

Vaše peníze siru v Ústřednílidovázáložně,PrahaIISpálená18
Saěleni čtenářům.
Přikládáme k tomuto číslu složní lístky Poštovní spořitelny a prosíme o zaslání předplatného. Kdož si ponechají toto
číslo, budou pokládání za odběratele. Příští číslo vyjde před velikonočními svátky. Dotazy a reklamace řiďte na:

Časopis „eZIVOT“,Praha Hi.,Spálená 15
Návštěvy v redakci (Praha II., Spálená 15, dvorní budova III. p.) každé úterý a pátek od 17—18hod. Úřední hodiny administrace den

ně, kromě soboty a svátků od 17—18 hod.

Redakce a administrace, Praha II., Spálená ul. 15. (III.posch.) Telefon 434-73. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. kaž
dého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II., Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dub
na 1927 č. 64.546-VI1-27.Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Karlovo nám. č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční
závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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Do tohoto. čísla přispěli: Franti
šek Hanzelka, Kleofáš Pistorius,
Dr. J. Doležal, Dr. Š. Trochta (Z
dějin českého salesiánského dí
la), Dr. Josef Novák, František
Skácelík, V. Bitnar, JUDr. Frant,
(Nosek, P. Dr. Silv. Braito O. P.,
Bedřich Slavík. — Poznámky. —
Zrcadlo. — Život náboženský,
kulturní, politický. — Co život
dal. — Z kniha časopisů.

V Praze dne 1. dubna 1934. RočníkXVI. Číslo 4

Předpoklady československo
polského sblížení.

Nedávný pakt německo-polský a usilová“
ní oficielních kruhů obou států o sblíže
ní ve všech směrech zasáhlotaké do po
měru československo-polského. Nechce
me hledati souvislosti a nechceme připi
sovati episodám většího významu,nežja
ký mají, ale nutno si přece všimnouti, že
právě v této době nepřátelé dohody obou
slovanských národů zvýšili na pohraničí
svoji činnost.a provedli někelik kousků,

které stěží lze nazvati mostem ke spolupráci.
Tradice styků československo-polských nepřipouští pesimismu.

Nicméně řada okolností nasvědčuje, že v dané chvíli byla podniknu
ťa — a je podnikána — široce založená akce, která má mentalitu
polského národa naladiti proti nám. Jsme ujišťováni, že tuto akci
nevedou osobnosti, které by měly váhu a politický či kulturní vý
znam v Polsce. Tím hůře, neboť těmto lidem bude velmi málo zále
žeti na výběru prostředků a pod rouškou falešného nacionalismu
lze páchati hřícky velmi těžké.

Ale i tato chvíle má své nesporné klady. V takových okamžicích
sbližují se věrní přátelé, kteří nad chvilkovou politickou či kulturní
orientací neztrácejí přesnou a jasnou linii danou společným slovan
ským původem, společnýmiboji, zkrátka tradicí. A tato tradice není
jen projevem citu, ale je podložena zdravou úvahou rozumovou.

Nelze se míchati do politické linie státu, byť by nám byl sebe
dražší a milejší. Politická svrchovanost jest právě v době poválečné
noli me fangere na obou sfranách. Každý zná důvody své a každý
nejlépe cítí, kde jej pata tlačí. Národy — právě osvobozené jsou
nedůtklivější k radám — i dobře míněným — nežli staré politické
útvary, jejichž státní svrchovanost nebyla přerušena. V této věci
snad málokdo najde dostatek faktu a pochopení, aby mohl s úspě
chem zakročiti. Pokazit se dá lehce.

Přes to právě z toho důvodu nutno budovati pevné svazky, které
by nebyly odvislé od denních proměn politických, od výhod a záruk,
smluv a paktů, jejichž smysl je vždy dán spíše určitou situací než
obecnou linií budoucnosti. Svazky, které by ovšem neměly jen vý
znamu akademického, ale které by v dané chvíli mohly usměrňovati
politickou linii, když by potřebovalaozvěny svého změněného a
okolnostmi vynuceného postupu.

My, kteří jsme byli přátely Polsky po léta, v Jetech klidu, pokoje,
rozmachu, vidíme svůj úkol dnes ne jako marný, nebo zbytečný,
svou práci jako odmítnutí, ale cítíme tím více odpovědnost neutíkati
od díla, které není osobním, ale o jehož praktické ceně jsme pře
svědčeni. Dostalo se nám poučení a jsme za ně vděčni. Toto poučení
bych vyjádřil asi tak: pěstovali jsme polonofilství s přílišným zdů
razněním akcentu citového, I když jsme operovali číslicemi, export

Kleofaš Pistorius:

Novinyz země České
Statečnému a urozenému

pánu Voldřichu Tetaurovi z Tetova,
seděním na svobodném dvoře

v Rakvicích,

příteli mému milému,

list tento budiž dán.

Službu svá povolnů vzkazují a abys
te se dobře měli vinšuji z gruntu srdce:
rád. Dle slibu svého posílám noviny,
kteréžto se času nedávno minulého
v Praze sběhly a přeji Vaší Urozenosti,
abyste je v plném zdraví přečísti ráčil.

Nedávno pominulé dny staly se pro
měny v předních ouřadech zemských,
item na dvoře Jeho Mlilostikrále a pá
na našeho, neb, jak nějaků vědomost
a zprávu máte, ráčila Jeho Milost osa
zovati místa předních ouředlníků zem
ských, kteřížto zároveň jsúce consilia
r infimi Caes. Matestatis, svůj plac
v radě královské mocí svých ouřadů
mají a také se na paláci hradu Pražské
ho v blízkosti Velebnosti královské
zdržují.

Avšak všeckašlechta naříká, že v ou
řadech zůstali vesměs pánové a rytíři
rodův sice vzácných a starožitných, ale
věkem znamenitě sešlí, oudův drkota
vých, neb drahně let — už od začátku
panování krále Jeho Mlilosti při ouřa
dech sedí, jsúce k dílům hbití co starý,
plot. Jest zajisté mnoholidí urozených
v květu mládí svého, vzdělaných, kte
říž nejeden rok na cizích akademiích
pobyli, cizí země zrejzovali, latině,
vlašsky, německy, francůzsky mluví, ale
tito za mdlými a neduživými starci, kte
řízto stěží, a to ne všichni, hrdla svá
latinů maličko proplákli, po léta trpě
livě čekají, kdy Pán Bůh milý kterého
Z pánů starožitných s tohoto světa k so
bě povolá. Nad to naříkají mnozí po
ctiví Čechové, že do ouřadův sazení
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'fem, importem a jinými věcmi hrubě réálními. Tomuto se ostatně nevyhne ani přátelství na jiných frontách.
Stejných chyb se dopouští u nás už rusofilové.

Ale přátelský poměr československo-polský není vůbec poměrem mileneckým a nemůže jím být. Je to po
měr rozumného (a někdy i trochu suchopárného) manželství, v němž fy dva nedrží ani tak projevy citové
lásky, jako společný životní program. Také romantika, ale nejsme na ni zvyklí, neboť romantika skorovždy,
předpokládá konečný nezdar po mnohých dobrodružstvích.

Proti akci, která je namířena k znepokojování obou národů, je možno postaviti jen důvody zdravého roz
umu. © to jde a to bude nyní naším úkolem. Přátelství československo-polské vyrůstá a musí vyrůstati jen
jako plod rozumu. Toto neznamená, že můžeme zavírati oči před nerozumnými úfoky z té či oné strany,že
bychom se měli vzdáti práva kritiky. Ale kritika musí být budována na cti a věrnosti. Přátelství dává jiné
možnosti vzájemného styku nežli jen nahodilé a časem omezené sympatie.

Fronta československo-polského dorozumění musí býti stavěna systematicky a musí být využito všech
předpokladů, které tu jsou. V tom smyslu nutno znova vyzvednouti spolupráci kafolickou. Podmínky jsou
velmi výhodné, ale nelze zůstávati jen na povrchu. Vedle osobních styků jest nejvýš žádoucno přisťoupiti
k praktickým potřebám. Ani není třeba vypočítávati všeho, jen namátkou jmenuji, že by bylo jistě možno
realisovati filmovou dohodu československo-polskou na podkladě katolickém. Bylo by třeba zříditi také
společnou novinářskou službu. V Polsku mají již svůj KAP, snad by bylo možno ji přizpůsobiti společnému
úkolu. Na poli kulturní spolupráce katolické je tolik motivů, že by bylo třeba jen systematicky je zpracová
vat. Je prostě třeba programu, který by ovšem musel býti tvořen katolíky obou národů. Programu, který by
nutně působil svou přitažlivostí zvláště v širokých vrstvách lidových, neboť jde o to, abychom jednak zpra
covali lid a jednak inteligenci.
—Psychologie obou národů je dost rozdílná. A nelze si představiti dobrou práci, nebudeme-li s tímto fak
tem počítat. Je třeba přizpůsobení na obou stranách tím spíše, že rozdílnost v psychologickém nazírání má
své výsledky právě ve vytváření politických poměrů.

Doposud jsme považovali za schůdnou jedině cestu Praha—Varšava. Ale bude třeba také úsilovné prá
ce na pohraničí. Mnohé kalné vody mají tam své prameny. Naše polská menšina musí být získána pro česko
slovensko-polskou spolupráci. My se své strany učiníme vše, co jest v našich silách, abychom se dorozumě
li i na pohraničí. Předpokladem této dohody jest zapomenout všeho, co bylo. Toto poznání jest nutno ne
ustále zdůrazňovat, neprohřešovat se proti němu.

Netajíme nikterak, že sbližovací práce mezi oběma národy bude těžká. Neboť nejde jen o tyto dva náro
dy. Jest příliš mnoho vlivů vnějších. To už známe z historie. Důvěrnější sblížení slovanských národů vyvo
lávalo vždy nervositu na různých stranách, neboť ono konec konců vždy znamenalo vůli k moci. Na druhé
straně jsou tu příznivé podmínky v bezprostředním styku, v jedné západní kultuře, v jednom náboženství,
které jsou s to vyvážit všecky překážky. Práce na poli vzájemného poznání zůstane ovšem vždy základnou,
na níž bude budováno.

Této práci másloužiti i naše revue a chce jí sloužiti oddaně a bez postranních úmyslů. Není-li dosti dob
ré vůle, bude naším úkolem ji tvořit. Bude naším úkolem vytvořit ovzduší, v němž by bylo možno přátelsky
odstraňovati všecky spory, klidnou úvahou řešit problémy, nedat se zviklat nahodilými nesnázemi a nepří
zní doby.

Příklad sv. Vojtěcha, misionáře, jehož těžkosti jsou dosti známy nám i Polákům, a jehož oba národy
stejně vroucně uctívají, budiž nám pobídkou, jeho přímluva posilou naší práce. Každého jednoho, neboť
úspěch je pouze v individuální positivní práci, v obětech, ve vytrvalosti a v neúnavnosti.

František Hanzelka.

byli opět Němci národu a jazyku čes
kému odporní, ba, co dím, jmenován
jest na ouřad i zeman z král. Uher
ského pochodicí, kterýž si ještě podle
zřízení zemského třetího kolena v sta
vu rytířském nevyseděl. Však — grave
est tudicium contra potentes.

Stěžují však sobě zvláště páni stavo
vě pod jednů, že staří páni sobě prak
tiky s pikarty a luterány oblíbili, takže
zvlažněli, nadarmo staří předkové ne
říkali— okolo močidla chodě neujdeš
nátchy, mezi sebú se prů a za nic se
sjednotiti nechtí, dávajíce přednost
světské cti, panování a nevidí, žeť u
padli do sítě, z niž je časem podobojí
co štokfiše vyloviti v oumyslu mají.
Zdaž katolická víra k zrostu přichází,
zdáť se, hrubě nedbají a k jakým kon
cům vše povede, se zajisté všichni do
čkáme. V okolních zemích králové a
knižata skůro všude dominium absolu
tum zavedli a Bůh nedaj, stane-li se
tak 1 u nás, víra katolická se vinů sta
rých pánů, kteřížto svornosti nedbají,
k počepí a pádu nachýlí.

Já — jsúce pozaunéřem v službách
Jeho král. Milosti, pozna! jsem takměř
všecky pány ouředlníky zemské, neb

jsem jim k libosti na rozkázání králov
ské muteta poctivě trúbil i také viděl
jsem je v hůfci: do kostela sv. Víta jíti
a s nimi do oratoře královské šel i J.
Mst. král náš milostivý. Po mších vši
chni ti nejvyšší ouředlníci zemští v kap
li svatého Václava přísahy jsú skládali
králi, stavům, i vši obci král. Českého.

Podávám tuto vejpis nejvyšších ou
ředlníkův zemských:

Nejvyšším purkrabím stal se pan Petr
z Rožmberka, pán neduživý, kterýž
dnů, nemoci pansků již léta jest sužo
ván, takže mu doktor Guarinoni-lejb
medicus J. Mistikrálovské všecko tuč
né maso zapověděl, takže ubožec jen
ptáky indiány, koroptvemi, mladými
kurami, sladkými konfekty bídně se ži
viti musí a tyto krmičky jenom víny
vlašskými zalejvati smí, neb vína do
mácí, rakůská a rejnská mu melankolit
a těžké života nadejmání způsobují.

Nejvyšším hofmistrem jest učiněn
pan Beneš z Černé Hory — rodu pů
vodem moravského. Jest v uměníliter
ním znamenitě zběhlý, zná všeliké po
tvorné jazyky všech možných národův
europejských a v potřebách krále stále
v cizích zemích rejzuje, nové punty

s potentáty strojí, staré rozvazuje dle
toho, v jaké podobě královští hvězdo
pravcové hvězdy na nebi spatřují.

Nejvyšším maršálkem král. Českého
jest! pan Jaroslav ze Šternberka dictus
Čemej, kterýžto tento ouřad podědil
v dávné době spolu s dcerů nebožtíka
pana Ladislava Šlevice ze Šlevic, bla
hé paměti. Jelikož jest oustavy stateč
né, oudův hřmotných, jest naděje, že
v tomto ouřadě ještě lidský věk setrvá,
zajisté ku blahu této vlasti a k obzvlášt
nímu potěšení mladých, ať už stavu
panského nebo rytířského.

Nejvyšším komorníkem zemským
stal se pan Tas Račický z Plokenštejna
a spolu mu svěřena pokladna králov
ská, kteráž od mnoha let pustá a
prázdná jest, takže zajisté ouřad jest
pln cti, ale málo oučinku. Jehožto Pán
Bůh všemohůcí rozumem,fortely a ná
pady obmysliti račiž.

Nejvyšším sudím zemským učiněn
jest pan Ištván Derež de eadem et Sár
koz, pán rodu uherského, jehož otec
byl přijat za obyvatele král. Českého a
ouda stavu rytiřského rodů mladších
s tú vejminků, že se mezi rody staro
žitné tříti a nad ně vejšiti do třetiho ko



Holandský episkopát vede katolický lid.
Ve schůzi Klubu lidových poslanců dne 7. března 1934 mluvil p. předseda ministr Šrámek velmi vážně

© fom, jak nejen u nás, ale i jinde nutno brániti se cílevědomou prací proti těm různým snahám směřujícím
k odstranění demokracie a nastolení diktatury, třeba by se při tom někdy okázale vyvěšovaly demo
kratické korouhve. Mimo jiné ukazoval na fo, jak i v takovém Švýcarsku se vzmáhají fašistické proudy, jak
o fom podávají občas zprávu „Neue Zůricher Nachrichten“, nebo i v Holandsku, které přece nebylo přímo
postiženo světovou válkou. Upozorňoval, že v Holandsku katolický episkopát zasáhl do myšlenkových
zmatků dvěma pastýřskými listy, jichž obsah dá se applikovati mnohdy na poměry naše.
- Vzhledem k tomu obrátili jsme se ihned po klubovní schůzi telefonicky na p. exprovinciála P. prof. Dra
Škarka S. J. s prosbou, aby nám buď od otců jesuitů na katolické universitě v Nimvésách anebo jinak opa
třil ony dva listy. Sťalo se a již pod datem 10.března poslal pan P. František Šilhan S. J. oba žádané pastýř
ské listy, připojiv ve svém dopise tuto poznámku o svém pozorování © současných politických proudech
v Holandsku:

„Mám právě po ruce jeden exemplář pastýřského listu holandských biskupů o (a proti) fašismu, který
se také zde úžasně vzmáhá, teď má jistě už přes 40.(00 organisovaných členů a každým týdnem jich sta a
sta přibývá.

I katolíkům (zejména jižních provincií) se leckterý bod „velkorysého“ programu zamlouvá. Biskupové te
dy dosti umírněně, ale jasně promluvili. Podobně vydala vláda nařízení, podle něhož je zaměstnání v sťátníslužbě a příslušnost k straně nac.-socialistické (—fašistické) neslučitelné, Vůdce, Ing. dr. Mussert, se vzdal
svého úřadu ve vodostavebním oddělení provincie ufrechtské.

Katolická státní strana organisuje poslední týdny rozvětvenouobranu proti fašistické záplavě.
Přikládám také loňský pastýřský list proti liberalismu (zaměstnavatelů), socialismu a komunismu... 66

Překlad laskavě obstaral známý znalec jazyka holandského, pan P. Anf. Číhal, duchovní správce vězni
ce v Praze na Pankráci.

Uveřejňujíce prozatím první lisť,prosíme čtenáře, aby si laskavě všimli zejména také otevřené mluvy do
řad holandských katolíků ohledně nezbytné jednoty a povinností volebních.

*
Pastýřský list nizozemského episkopátu proti liberalismu, socialismu, komunismu a pro
jednotu katolíků.

Arcibiskup a biskupové nizozemští svěřenému duchovenstvu a věřícímspásu v Pánu.

Doněvadž My, arcibiskup a biskupové, nizozemští jako vaši duchovní vůdcové máme bezpečně bdíti nad
vaší věrou a vaším náboženským životem, myslíme, že jsme zavázáni ve svědomí, abychom vám, drazí věřící,
ukázali s největší vážností vaše povinnosti, pokud se týkají života spolkového.

Připomínáme tu dvě věci.
„Jest naší povinností povzbuditi vás, abyste vstupovali do spolků katolických. A hned vedle toho vás snaž

ně varujeme, abyste se zdržovali spolků, ať si mají ráz neutrální nebo liberální, socialistický nebo komuni
stický.

Všechno, co My vám, milovaní věřící,v tomto pastýřském listě o spolkovém životě předkládáme, vztahu
je se stejně na spolky žen jako mužů, jakož i spolků smíšených, sdružení mládeže a klubů.

lena nebude. Leč již druhé koleno zís
kalo ouřad a čest v této zemi.

Nejvyšším kanclířem ustanoven byl
pan Václav Bechyně z Lažan, pán, kte
rý se u dvoru velké milosti těší, neb
v mládí svém byl pážetem a dvorním
truksesem u Jeho Milosti krále nám ny
ní milostivě panujícího. V těch časích
bejva! povahy aneb natury nepokojné,
lépěji kordem a jinými instrumenty vá
lečnými než latině vládl — nežív této
zemi platí, ba více, než kdekolvěk jinde
== komu Pán Bůh, tomu i všichni světí.
Věztež také, že byl z familie chudé,
neb kromě starého, rezivého kordu si
ničeho ke dvoru nepřinesl.

Nejvyšším písařem zemským jmeno
ván pan Vít Šenkéř ze Šulhofu příjmím
Škriptorálek, nejvyšším podkomořím
zemským jest opět pan Dobeš Hodáč
z Břekyně. Jiných pánů neumím vy
psati, leč toliko dodám, že panu Lvovi
z Rožmitála, jenž slove Bradatej, od
dáno jest purkrabství hradu Karlštejna
a to za stav panský, kdo za rytířstvo
bude, neumím pověděti. Znamenitá
novina jest, že kněze Jindřicha Sekma
ra, probošta kapituly u sv. Víta na hra
dě Pražském, vyvolil si Jeho Milost král

dvorním kaolanem a spolu zpovědní
kem. Bude-li ouřad zastávat k prospě
chu strany pod jednů, těžko řéci, pro
tože to známo o něm, že za příklady
uherských prelátů v plechovém klobú
ku aneb šturmhaubu, brni a plecho
vých rukavicích chodí, po rejiharsku
s rapírem po boku jako obrist arkebu
zírů si hrdě vykračuje. To o něm do
statek svědomo, že s uherským opa
tem Havlem Linkayem si listy opověd
né vzájemně poslali, proti sobě dokon
ce vojensky s lidem válečným vytáhli,
šarmicle a bitvy provodili. Což milý
Pán Bůh co nejdříve napraviti račiž,
neb časové jsú hrubě nejistí a pro ná
boženství katolické nebezpeční.

Tyťjsú novinky, které se tyto dny ne
dávno pominulé staly.

Pán Bůh rač při Vaší Urozenosti
vždycky bejti.
Dáno a psáno na ochozu věže hradu
Pražského, jež slove Bílá, ten čtvrtek
po neděli Ouadragesima léta Páně 15..

Kleofáš Pistorius,
pozaunéř aneb lejbmuzikus ve službě

J. Msti královské
zůstávající.

Vilému Bitnarovi k šedesátce.

Když let dosáhnem šedesát,
je dobře chvilku zůstat stát
a zadívat se zpátky
na počátky.

Kus práce řádný vykonán,
kde úhorem ležíval lán.
Zvlášť bojováno perně
na moderně.

Pak úkol cenný nejvíce:
prozářit krásy tradice,
co lidu chtěli říci
katolíci.

Nymb světců krve spřízněné,
gotiky blesky vztyčené...
Zvlášťspočinout dal oku
na baroku.

Byl dalším cílem vášně kus,
sesbírat všechny žáky Můús
a projev jejich žití
zachytiti.

O jiných psal, je sledoval,
jim cesty hledal, pěchoval —
sám čeká (do skonání?)
na uznání.

Máť smutný úděl literát.
Ví často, co je nouze, hla
a je-likatolický,
ví to vždycky.
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Především vám připomínáme hojné promluvynašich důsťtojnýchpředchůdců, kteří neustále naléhali na
to, aby katolíci podporovali a posilovali katolický spolkový život.

Od jejich odchodu s tohoto světa nejsou doby 0nic méně vážné.
Otec v Kristu nás všech, papež Pius XI, považoval tíseň doby za tak vážnou, že ve svémokružníku „Aua

dragesimo anno“ vydal nejen ke katolíkům, nýbrž k celému světu provolání, aby se vrátili k učení evange
lia, protože jedině návrat ke křesťanským zásadám může učiniti konec rozvratu lidské společnosti.

Nepotřebujemezdůrazňovati a zdůvodňovati, že přede všemi spočívá na dětech katolické církve povin
most,aby uposlechly výzvy svého Otce v Kristu. Této povinnosti, spolupracovati na obnově sociálně-hospo
dářského řádu podle křesťanských zásad spravedlnosti a lásky, budou však moci dostáti náležitě jen
tehdy, kdyžse zorganisují v mohutné katolické spolky a svazy. Vždyť jedinec jest bez moci. Ale pomocí
silných organisací můžeme na křesťanský rozvoj lidské společnosti vykonávati mocný vliv. Zdali bude lid
ská společnost v budoucnosti ovládána zásadami, které hlásal Kristus, bude větším dílem záviseti na způso
bu, kterým katolíci vykonají svou povinnost, aby se vůbec zorganisovali v katolických spolcích, a ty aby byly
odpovědny za úkoly, stanovené jim církevní auforitou a obzvláště papežským okružníkem „Ouadragesimoanno .

Proto, milovaní věřící,připomínáme vám znovu důrazně, že se máte organisovat v katolických spolcích a
svazech. Máme tu na mysli přede všemi jinými sociální organisace, zejména stavovská a odborová sdružení,
protože se dnes zvláště na poli sociálně-hospodářském vede veliký zásadní boj. Tyto sociální organisace bu
'dou také mít největší důležitost a veliký vliv na vytvoření a rozkvět veřejnoprávních korporací a podni
ků, které podle papeže jsou mimořádně význačným prostředkem, aby byl vytvořen lepší společenský řád.
Katolíci jsou proto zavázáni, aby stvořili co možná nejsilnější organisace nejenom co do počtu členstva,
nýbrž ještě více co do pevného přesvědčení, s nímž členové Inou ke svým katolickým zásadám, je vyzná
vají a prakticky uskutečňují.

do zůstává mimo sociální spolky, které jsou určeny pro jeho stav, dokazuje, že nechápe vážnosti doby,
Ještě vážnější chyby se dopouštějí ti katolíci, kteří se stávají členy spolků nebo klubů, jimž se říká ne

utrální, které jsou ve skutečnosti svobodomyslné, nebo socialistické, nebo komunistické.
Ti páchají nejenom politování hodné opomenutí tím, že se nepřihlašují ke katolickým sdružením pro ně

vhodným, nýbrž počínají si nadto ještě zvráceně tím, že posilují nepřátelské spolky nebo kluby, jejichž
členství přináší nebezpečí pro víru a křesťanskýživot a jež jsou zdrojem různých převrácených náhledů na
poli náboženském, mravním, kulturním, politickém a sociálně-hospodářském.

Co pak se týká tak zvaných neutrálních, ve skutečnosti liberálních čili svobodomyslných spolků, plyne
toto nebezpečí jednak z ducha, který tyto spolky ovládá, fo jest: z jejich bezásadovosti, nebo ještě hůř:
z jejich protikatolických zásad a nauky, na nichž fakticky jsou založeny. Jednak prýští toto nebezpečí ze
škodlivého vlivu na víru, mravy a náboženský život, který vykonávají na smýšlení a počínání katolíka akce
těchto spolků, psané a mluvené slovo jejich vůdců a styk s jejich členy.

V mnohých pouze na oko neutrálních spolcích podléhají katoličtí členové tomuto škodlivému vlivu ne
nápadně a pozvolna, ale pevně a jistě, aniž se tomu ubrání, na týž asi způsob jako katoličtí čtenáři tak
zvaných neutrálních listů po kapkách ssají jed. Rychleji, nežli si pomyslíme, přichází chvíle, kdy celá je

jich neutralita jest rozrušena a dostaví se jako nezbytný důsledek lhostejný, vlažný, ba přímo nekřesťanský život.
Mnohý fak zvaný neutrální, svobodomyslný, liberální spolek přidržuje se bludu církví sv. opětně odsou

zeného, že katolík má uskutečňovati své zásady toliko v soukromém životě, ale že tyto zásady nemají co
činit s účelem jeho spolku a neplatí pro život společenský, spolkový, politický a veřejný.

A tak vyrůstá z členství v takových organisacích až příliš často jako trpké ovoce druh polovičatých kato
líků, kteří sice žijí ještě podlesvé víry ve své komůrce, také ještě, ale již slabě a vlažně v kostele, ale nemají
již odvahy znáti se ke svému přesvědčení veřejně a uplafniti je také na venek činně.

e se snažíme katolíka odvrátiti od členství v těchto zdánlivě neutrálních, ve skutečnosti však liberálních
čili svobodomyslných spolcích, musí pochopiti každý, kdo jen trochu přemýšlí. Stejně musí každý nahléd
nouti, že katolík se má straniti nejenom organisací sociálně hospodářských, nýbrž i těch, které sledují jiné
účely, ať je to na kterémkoliv poli, jako v oboru tělesné nebo duševní kultury, společenského, spolkového
nebo politického života.

Co se týká stupně hříšnosti členství v těchto pouze zdánlivě neutrálních spolcích, milovaní věřící,o fom
vám musíme říci toto:

Čím větší jest nebezpečí pro víru nebo mravy, které hrozí z tohoto členství, a čím osudnější jest vliv ur

čiréhospolku na veřejnýživot, tím těžší jest také povinnost, která vám ukládá, abyste se takového sdruženístranili.
S druhé strany jsou snad výjimečnépřípady myslitelny, kdy pro zcela zvláštní okolnosti nebylo by člen

ství v určitém spolku možno nazvati nedovoleným. Prohlašujeme však při tom výslovně, milovaní věřící,že,
když někdo se domnívá býti v takovém výjimečném postavení, jest jeho povinností, aby se o tom napřed
poradil se zkušeným duchovním vůdcem. Vždyť by se mohlo státi lehce, že by jeho vlastní úsudek o povaze
dotyčného sdružení a o okolnostech, které ho 'k členství vábí, nebyl zcela správný.
u, Jak často se již stalo, že se někdo stal členem t. zv. neutrálního spolku, poněvadž v tom neviděl naprosto
žádného nebezpečí, ale později přece ke své škodě a hanbě musel doznati, že se ve svém úsudku zmýlil, ne
bo ještě hůř: že členstvím mu byla způsobena nenapravitelná škoda na jeho víře a mravech.

Co pak se dále týká socialistických a komunistických spolků nebo klubů, milovaní věřící, členství
Vtěchto organisacích jest tak nebezpečné pro víru — podle nabytých smutných zkušeností, — že My mocí
svého pastýřského úřadu musíme prohlásiti: Kdo se vystavuje tak velikému nebezpečí, dopouští se hříchu
tak závažného, že jest neschopen a nehoden přijímati sv. svátosti.

Proto máme za svou svatou povinnost, abychom ohledně členství v socialistických a komunistických or
ganisacích učinili přísná opatření, a prohlašujeme, že svaté svátosti, a jestliže se nenapraví, při smrti církev
ní pohřeb musí býti odepřen katolíkovi, který

1, jest otevřeným přivržencem socialismu nebo komunismu s jejich výslovně bojovnými protináboženský
mi a nepřátelskými zásadami na poli náboženském nebo mravním. Přirozeně platí to stejně a z těchže
příčin i pro katolíka, který se veřejně přiznává k liberálním nebo-li svobodomyslným zásadám na po
Ji náboženství a mravů;

2. jest čienem socialistického nebo komunistického spolku, nebo spolku, který snahy toho druhu podporuje skutkem;
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3, aniž je členem socialistického nébo komunistického spolku, pravidelně čte socialisťické nebo komu«nistické časopisy a listy, nebo se zůčastňuje socialistických nebo komunistických schůzí, neboť jeden
i druhý jest v dobrovolné blízké příležitosti ztráty své víry. |

Kdyby však, milovaní věřící,někdy někdo se domníval míti důvody, aby přece byl nebo zůstal členem
takových organisací, pak —uvaž to dobře —že v tomto nanejvýš výjimečném případě musí býti jisto, neje
nom že je vyloučeno nebezpečíztráty víry, nýbrž zároveň že jen nejnaléhavější příčinynutí k členství.

Je samozřejmé, milovaní věřící,že katolík, který dbá vážně zájmů své duše, v takové závažné věci nikdy
neučiní rozhodnutí, aniž se poradí u zkušeného duchovního vůdce. |

Myslíme, že musíme ještě přičiniti poznámku.
Když se mluví o spolcích, které byly zavedeny vrchností světskou, bude v zemi, kde nacházíme více ži

vofních a světových náhledů, samozřejmé,že se v nich budou odrážeti a ztělesňovati různá stanoviska v ži
votních otázkách. Tak budou veřejné korporace a instituce zřízené sfátní vrchností samo sebou odrazem.
různých proudů na poli sociálně-hospodářském.

>L

Milovaní věřící,My prosíme Boha Ducha svatého, aby ráčil osvítiti rozum vás všech, abyste nahlédli
správnost našeho projevu, a aby ráčil pohnouti vaše srdce a vaši vůli, abyste těchto našich pastýřských vý“
strah a nařízení ochotně uposlechli. Vydali jsme je v zájmu vašeho duchovního života a vaší věčnéspásy.

A budiž tento náš společný pastýřský list čten po prvé v neděli druhou po Devítníku toho roku a dále
každoročně 0 čtvrté neděli adventní ve všech k naší církevní provincii náležejících kostelích a ve všech kan
lích, při nichž jest duchovní správce, při všech pravidelných mších sv. obvyklým způsobem.

Dále, milovaní věřící,vybízíme vás, abyste v posvátné době postní pilně se modlili za našeho svatého Otce,
papeže, a za Její Veličenstvo, naši váženou královnu, a abyste nepřesťávaliúpěti k Bohu v pokání a mod
litbách, aby se národy obrátily ke Kristu, v němž jediném jest spása.

Na konec, milí věřící, nutí přípravy k nastávajícím volbám Nás jako pastýře duší, abychom se obrátili
na všechny kafolické voliče s tímto zvláštním vážným napomenutím.

Důvěřujeme, že ani jediný z našich oprávněných katolických voličů nezanedbá své volební povinnosti;
a že všichni svůj hlas odevzdají tak, aby za svůj čin před Bohem a svým svědomím mohli odpovídat.

Přenecháváme rádi všecky ofázky praktické politiky úsudku a svědomí našich katolických státníků, ale
přece můžeme a musíme bdíti nad fím, co by nikoliv bez velkých duchovních škod mohlo býti ztraceno.
Proto, drazí věřící, prosíme vás co nejsnažněji: zachovejte jednotu.

Rozštěpením zanikne i to, co bylo nejmocnější, jak učil náš božský Mistr: „Každé království proti sobě
rozdělené zpustne, a dům na dům padne.“ (Lukáš 11, 17.)

Což nepraví nám radosftnašich protivníků, kdykoliv u nás hrozí nebo začíná rozštěpení, nic? Neukazuje
li vám nad slunce jasněji, co někteří z našich se nezdají chápat, že rozkolem by byla zlomena naše moc?

Věru, frpká vážnost doby, žádá po nás naléhavě, aby naši lidé drželi dohromady, aby v lásce a pokoji
nasfoupili v zápas o vysoké duchovní statky, které jsou v sázce.

V neocenitelném dobru jednoty jest každý přesvědčen,ale... pak třeba též uvážit, že takové dobro žádá
si obětí, ale že je také obětí hodno.

Každýví, že při konkretním přizpůsobování zásad jsou často různé cesty možny. Ale když mínění byla
důkladně uvážena, když při vážných úradách řekla své slova zralá zkušenost, pak musíme k vůli jednotě
býti hotovi k oběti a dáti se vésti. Ovocemoběti jest síla nezlomné jednoty. Amen.

Vydán 1. února 1933v Utrechtu. (Podle oficiálního vydání přeložil Ant. Číhal.)

O novou organisaci národních politickýchsil.
Čtyři základní bloky československé politiky.

Několikaletá těžká hospodářská krise a vážná zahraniční situace republiky, způsobená předevšímnovou
velmocenskou aktivitou německého kmene, sjednoceného pod diktaturou Hitlerovou a Dollfussovou, vyvo
lává v československém veřejném mínění úvahy a snahu po lepší organisaci politických sil národních, po
užší národní solidaritě, tak jak to právě vyžaduje vnější i vnitřní situace státu, teprve 16 let zakresleného
na nové mapě Evropy, stvořené válkou 1914—18.

Systém politických stran, organisace to politických sil národních, není tofiž nikdy a nikde účelém sama
sobě, nýbrž prosfředkem, jak nejúčinněji mobilisovati sociální, hospodářské, kulturní i politické moci
v národě k vrcholnému účelu národní společnosti. Tento úkol se v různých historických obdobích mění
a proto se mění i systém politického života, v demokracii systém politických stran. Nástroj, který se opo
třebuje nebo už nestačí na nové poměry, národ přirozeně odhodí a opafří si nový.

Vrcholným úkolem současné národní společnosti československé je udržení a ťozvoj po staletích doby
té národní samostatnosti Čechů a Slováků a mladá generace československá chce nyní, aby organisace po
litických sil, systém demokracie československé, se utvořil nejúčelněji k tomuto výsostnému úkolu a po
slání žijící generace národní.

CGradicea systém dnešních politických stvan.
Nežijeme ve vzduchoprázdné prostoře, nežijeme ve stratosféře, nýbrž na zcela určitém, nepřenosném

místě v Evropě a v určitém duchovním, hospodářském i nacionálně státním sousedství a proto mladší gene
race česká a slovenská, pozorujíc současnou Evropu, chce provésti strategické rozložení politických sil fak,
aby v duchu minulých generací československých nejlépe takticky uchránila a posílila dílo jejich a společ
nou naši věc vůči dnešní a v dnešní Evropě, hledě ke všem proudům a směrům, jak právě současná Evropa
jimi je utvářena.

Tak tomu bylo vždy i ve třech generacích českých, jak se dílo jejich vršilo na sebe od roku 1848do ví
tězněho boje za svobodu. Ž my jsme měli Edysi jeďinou politickou stranu českou, Stavočechy s Palackým,
Riegrem, Braunerem. Čo tehdy národ, jazykově a kulfurně se již ustavivší, uvěďomil si kolektivně svůj spo
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Večnýpolitický cíl. Před nímmizely všecky rozdíly a v něm se sbíraly a sbíhaly všecky naděje a 'tužbyná
roda v jediném ohnisku, v jediném řečišti.

Když toto vědomí prostoupilo celý národ od vsi k městu a všecky jeho vrstvy (slavná doba táborů), byla
historická funkce jediné národní strany skončena a českýlid rozdělil se na dvě politické strany, Sťatoče
chy a Mladočechy, a to ve spotu o cestu, o taktiku, jak nejlépe (právě vzhledem k současné potřebě národa
a jeho silám kulturním i hospodářským) dojíti k společnému politickému cili, který se nezměnil. Mlado
češství zvítěziloa jeho velikým dílem byla především organisace české samosprávy, tato bezpodminečná
škola zralé a konkretní politiky, kterou musel národ pvojít, aby mohl sám sebe spravovat. Až do války byli
mladočeští starostové typickými figurami českých měst (měšťani, lékárníci, advokáti a svobodní podnika
telé) a ještě dnes ve správě měst vliv těchto osobností (ve straně národně demokratické) je daleko větší,
než by odpovídalo počtu jejich straně odevzdaných hlasů, třebaže s nimi dnes leckde úspěšně konkurují
osobnosti vzešlé ze stran socialistických.

Koncem minulého století rozložily se analyticky české politické síly hlouběji a šíře podle obrazu součas
né Evropy, a to kulturního, sociálního i hospodářského. Nastává diferenciace národní společnosti, jejích
snah a sil podobně jako v celé středoevropské oblasti politické a někdy v kritice (realism) vůči ní.

Vzniká hnutí sociálně demokratické, dynamický projev uvědomení nového stavu průmyslového prole
fariátu; v nacionální reakci proti němu národní socialisté; v kulturní reakci proti socialismu strana křes
ťansko-sociální mezi dělnictvem a drobnými vrstvami a proti liberalismu ze staročešství vzešlá strana ka
tolicko-národní (na Moravě). Zemědělská krise už tenkrát se projevující, spojená s liberalismem (Alfons
Šťastný), vyvolává v život sttanu agrární. Tak se jednotná dříve politická vůle česká dělí a štěpí kulturně,
sociálně i politicky, a mladočešství zachraňující část inteligence měst, svobodného podnikatelstva a ro

stoucího peněžnictví sesýchá se v malou stranu, v níž však přece tradice minulosti uplatňuje vliv i za vlastníranice.
Toto rozdělení a tento základní systém českých stran projevil se životně v definitivním tvaru za bojů

o všeobecné právo hlasovací a ve volbách roku 1907 a 1911z něho vyšlých.
Základní rozdělení sil z oné doby trvá v podstatě dodnes, zakladatelé těchto politických stran předvá

lečných ve staré monarchii vedou československý stát dodnes i v 16.roce republiky —už více než třicet let
— a to za úplně změněných poměrů v Evropě a zejména ve středoevropských státech sousedních, kde sou
stava oněch stran padla ke dnu —pro nové cíle těchto států, jimž už nevyhovovala.

Nová genevace československá.
A tu je nutno říci a chápat: Mládež československá, jak od roku 1918její nejmladší ročníky vstupují do

života (dnesobčané od 20 do 35 let), nemá už společného jmenovatele své životní snahy a vůle ve zkuše
mosti zakladatelů dnešních stran, nýbrž v obecné potřebě společné svobody, společného sťátu a společné
touhy se uplatniti. Současnou situaci čsl. demokracie neměří rozdílem a pamětí toho, co bylo před válkou,
tedy nikoli životní zkušeností zakladatelů a vůdců dnešních stran, nýbrž svou životní potřebou, srovnává
ním své víry a touhy s prací demokracie stranické, srovnáváním dnešní Evropy s poměry doma.

Vůdcové státu a stran, dnešní vedoucí národní generace má nesmírnou životní výhodu: velikou, 'ojedi
mnělouzkušenost svého života. Dožila se naplnění ani nesněného snu a vyžívá proto svou moc do posled
ní kapky, žije v dnu sedmém. Avšak neuvědomuje si, že nemá právo sklidit všecko ovoce práce tří generací
minulých a eskontovat a lombardovat štěstí svobody i za generaci příští. A toto nebezpečí tu je. Vládnoucí
generace má velikou moc a velikou autoritu životního díla, které skončilo (nikoli jen její zásluhou) splně
ním staletého snu v jednom z nejvyšších předělů národních dějin. Ona z oposiční tradice utvořila za 16 let
určitou tradici státní politiky zahraniční a vnitřní a její zkušenosti v každém směru, zejména v užívání mo
ci, jsou nesrovnatelně vysoké.

Pro všecky tyto příčiny nová generace československá, ty ročníky od 20 do 35 left,projevila jedinou for
mou svůj nový pohled na svěťt,svou kritiku, svůj málo intimní poměr k 30letému systému stran: politickým
nezájmem, malou politickou aktivitou, neutralitou. Její nepolitičnost, toť forma společného vzdoru a od
poru ke skutečnosti, že z ideálu demokracie, jako vlády lidu, lidem a pro lid, stala se spíše vláda stram,
skrze strany —a co nejhoršího, pro strany. Strany, které mají úkol dynamický, staly se organismy často sa
moúčelnými,duchovní život v nich ustrnul a nedostatek vnitřních obrodných a živých sil nahradila centrali
sace, bezduchá disciplina sekretariátů a oligarchie.

Co nejvíce dnes připadá jako přežitek minulosti, jest veliká roztříštěnost stranická, která českosloven
skou demokracii zatěžuje a brání nejúčelnější organisaci národních sil podle dnešních potřeb národa a
k nejvyššímu jeho cíli. A tu je pravda,že f. zv.nepolitičnost mladé generace je jen rub dobréhozjevu: že čín
ské hradby stranictví se v přicházejícímpokolení snižují, drtí a že v názoru na stát a život rozhodují zjedno
dušená hlediska zásadnější. Společným znakem mladé generace je její větší, uvěďomělý státní na
cionalism, za druhé živý sociální ciť,namířený ptoti panství finančního kapitálu nad prací a nad člověkem,
a za třetí větší kulturní snášelivost, to jest uznání základní hodnoty křesťanství v životě národním i v kul
fuře a společenství evropském. To odpovídá duchovnímu vývoji Evropy, kde od války nacionalism, odpor
proti kapitalismu a uznání ceny křesťanství pro život národů stále více hledá svůj výraz ve vyšší synthese,

Československý nátod je bytostně demokratický. Nemámevrstev, které jinde povalily demokracii, jsou
ce samy již dříve povaleny. Demokracie československá, toť dědictví a odkaz generací a její vítězství splý
vá v jedno s jedinečným dějinným vítězstvím národa. Demokracie československáje silná, nemusí se nikoho
bát. Avšak co je nutno, aby se nestala reservací přežilých duchovních a životních forem, které v Evropě
hynou z vnitřních svých vin a bludů. Hospodářský liberalism, materialistický atheism a třídní lučavina so
ciálniho egoismu (marxism u dělnictva, dravé finanční kořistnictví u kapitalistů) jsou mrtvy po světě a ne
mmnohoužíti u nás.

Ne ovšem vylévat dítě s vanou: s liberalismem samozřejmá práva svobodných občanů v demokracii;
S marxismem samozřejmé právo dělnictva a nejnižších sociálních vrstev na vyšší život duchovní i hmotný

v jednotné národní společnosti; s infernacionalismem samozřejmou snahu o zabránění kulturní evropskéisolaci.
Positivně to znamená: synthesu nacionalismu, křesťanství, sociální spravedlnosti a politických svobod

v demokracii.
To je společný jmenovatel hlavních národních sil duchovních i hmotných, to je společný pocit nové čes

ké generace a také základna nové organisace politických sil.
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Souhlasím profo plně.s fím, co napsal senátor Vraný: „Československá vládnoucí demokracie —ťoťmusí
být synthesa lidových hnutí, živených velkými ideami.“

Jak je v praxi československé politiky provedena tato synthesa?
nešní soustavu stranickou, množství a roztříšťěnost stran není už možno nazvat nejúůčelnějšíorganisací

národních politických sil vzhledem k současným velikým úkolům státním. Každý národ si volí uvnitř tako
vou metodu vlády a fakovou organisaci dílčích politických vůlí vnitřních, která mu umožňuje maximum sil
obrátiti navenek k obhajobě státně mocenských cílů, kferé jsou pro samostatný národ životněnejdůležitěj
ší. V době mimořádných nebezpečí vnějších nasfťupujeu zdravých národů i pevnější semknutí sil uvnitř a
kdo by chtěl popírat, československá demokracie, obklopená se všech stran diktaturami a ohrožená revisio
nistickým pohybem sfátů ve válce poražených, se nenachází v takovéto mimořádné situaci?

Soustava dnešních stran vyplynula před třetinou století z jiných předpokladů a k jiným účelům a necí
tí-li toho pořád ještě zakladatelé těchto stran, stojící více než čtvrť století v čele české politiky, uvědomuje
si to tím živěji mládež, nezatížená tradicí stranických sporů a jejich historií. Strany jsou přece prostřed
kem demokratické politiky a nikoli jejím cílem.

Nový čas vyžaduje zjednodušení stranických poměrů ve státě a je zájmem demokracie i státu, aby toto
životně nutné zjednodušení dělo se organicky, přirozeně a postupně a nikoli překotně, což by jistě nasta
lo, kdyby stranické byrokracie kladly těmto zjednodušujícím tendencím v cestu násilné překážky. Dívá
me-li se na dnešníčsl. strany ať historicky nebo funkčně a účelově z aktuálně politického jejich programu
a cílů nynějších, máme tu stále vlastně čtyři skupiny, vkořeněné hluboce v národní, kulturní i hospodář
ský život československého lidu: skupinu agrární, katolickou, socialistickou a národně-městsky-středosta
vovskou. Tyto čtyři skupiny, chcete-li bloky, jsou výrazem základních politických sil čsl. demokracie.

Blok agrární.
Páteří všech čsl. vlád od počátku republiky jest „republikánská strana zemědělskéhoa malorolnického li

du čsl.“, strana agrární. Je vrostlá v životně nejmocnější pocit a zájem člověka pracujícího na půdě a tím
v sám základ národní existence. „Idea půdy“, půdy ofoovské, má v sobě něco sekulárního ve smyslu nejen
hmotně přirozeném, ale i v tradici a historii české. Kulturně je agrární strana stranou liberální, ale složi
těji než toto slovo v typickém smyslu znamená. Hybnou pákou jejího zrodu byla zemědělská krise minulé
ho století a kulturní liberalism, ale strana byla a je i dnes schopna různých proměn v tomto ohledu. V ně
kterých krajích (chudých) je její voličstvo konservafivní, v jiných (v bohatších, v krajích řepy, chmele,
pšenice) vědomě liberální. Mohou v ní býti na předních místech katoličtí kněží, stejně tak jako jsou libe
rálové husitské tradice, evangelíci (čeští i slovenští) i lidé bez vyznání, církve československé a volné myš
lenky. Kulturně odpovídajíc českému akfivně nenáboženskému průměru, tkví strana agrární konsfrukfiv
ně jen v zemědělství, jsouc vědomým representanftem jeho zájmů ve státě z poloviny zemědělském, z polo
viny průmyslovém. Na uspokojení a síle zemědělství záleží vnitřní odolnost státu za všech mezinárodních
pohybů a na rozmachu průmyslu bohatství, a politická infensita národně sfátní moci v Evropě.

Agrární strana osvědčila během let velkou přitažlivou sílu na skupiny jiné. Především od počátku za
kotvila jednotnou organisací na Slovensku, což se stanoviska sfťátněčeskoslovenského má velký význam a
pronikla svou mocí (byť nevybíravě a škodlivě často uplafňovanou) na Podkarpatskou Rus. V zeměděl
ském programu dosáhla úzké a trvalé spolupráce s německou stranou agrární, což opět stáfně je pro
spěšné. Avšak nejen na zemědělské základně se jí podařilo koncentrovat politické síly. Vývoj, který vedl
agrární stranu od revolučně domovinářského údobí přes provedenou pozemkovou reformu k sfabilisaci a
převaze f. zv. statkářské vrstvy, učinil ji representanfem a ochráncem všeho majetku i ve městech. Tak sply
nula s aárární stranou frakce čsl. domova (majitelů domů), pro něž vymáhala zrušení ochrany nájemníků.
A sem patří i dlouhá kooperace agrárníků se stranou živnostenskou, kooperace mocenská ovšem, neboť
vnitřní nesourodost konečně obě skupiny zase rozloučila. Agrární strana se cestou průmyslu zemědělského
zmocnila i vlivu v podstatné části těžkého průmyslu, a svým družstevnictvím a drobným peněžnictvím vefi
nanční politice státu. Jejím dílem zde je nedávná devalvace čsl. měny. Je to strana živelné vůle k moci a jak
na jedné straně tato vůle zaručovala kontinuitu vládní moci, tak přemíra její zase vedla nejednou k zámě
ně suverenity sťátní se suverenitou strany, panující po léta bez kontroly v určitých odvětvích stáftní sprá
vy, a nedostatek vůdcovských osobností (za nemoci Švehlovy) byl těžkým nedostatkem a škodou celých
vlád a státu. Strana asrární bude i v budoucnosti, ne-li vždy vedoucí, tedy vždy mocnou součástí a silou čsl.
demokracie; bylo by však škoda pro stát, kdyby na trvalo demokracie česká disponovala jen touto jedinou
vůdcovskou možností.

Blok socialistický.
Ke skupině stran socialistických patří národní socialisté, sociální demokracie a komunisté, Pro praktic

kou spolupráci nepřicházejí komunisté dnes už vůbec v úvahu ažijí jen z neshody stran o fom, která z nich
by byla dědicem větší části jejich svršků, kdyby zákaz komunistické frakce byl proveden. I u nás však ne
může věčně trvat komunistická strana jako jediná reservace tohoto hnutí mimo sovětské Rusko. Nejenom
v diktaturách, ale ani v žádné velké demokracii (Amerika, Anglie, Francie) není této straně popřána vol
nost rozvratu a politické činnosti a blíží se velmi čas, kdy této zásadně a všestranně negativní skupině bude
i u nás vzata možnost otravovat mladou dělnickou generaci a dělat propagandu proti státu. Straničtí augu
ři nebudou se zde moci dlouho vzpírat hlasu obecného mínění a vůle mladé české generace. Socialistický
blok mohli by utvořiti proto jen národní socialisté a sociální demokraté. Vnitřní vzdálenost stran není ve
liká, ale ovšem vadí zde úzkému spojení nejedna překážka. Sociální demokracie byla po celé Evropě velmi
oslabena a kolem nás v žádném státě už neexistuje. Byla-li ona vůdčí stranou socialistickou po převratě,
v době, kdy pod dojmem sovětské revoluce a sovětského Ruska šla socialistická vlna Evropou, nemůže mífi
fofo postavení dnes, kdy marxism prohrál na světěa státy se orýanisují nacionálně, a to nejen dikfatury.

Těsnému spojení se soc. demokracií budou se proto dnes zase z politických důvodů brániti národní soci
alisté, zdůrazňující vlivem doby svou nacionální tradici a státní funkci, nikoli socialistickou.

Avšak pád čsl. soc. demokracie k bezvýznamnosti je v čsl. demokracii vyloučen. Tato strana od předvá“
lečných let se vyvíjela od infernacionalismu k úzké kooperaci celonárodní. Vnějšímznakem toho byl boj o au“
tonomii proti centralistům a za války přesun strany na frontu celonárodní, vyznačenýpádem Šmeralovým,
Vládní praxe pak po rozchodu s komunisty už nebyla marxistická, státně negativní a fak byl i vytyčen nový
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programz roku 1929,který uznal malé soukromé vlastnictví, ztlumil sťanovisko třídního boje a vřadil se ve
frontu demokracie československé i teoreticky jako její součinitel. Nesmí se zapomínat dále, že v řadách
průmyslového dělnictva (a stát čsl. je z větší půle státem průmyslovým) žádná jiná strana nemá ještě dnes
onu politickou sílu, umožňující přitažení nejširších mas lidu k státní myšlence v souzvuku se sociálními
zájmy těchto mas. Obecný evropský vývoj oslabí ovšem asi úměrněji čsl. sociální demokracii, ale její funk
ce v čsl. politice tím nebude odstraněna. I u této strany její hodnota se slovenskou stranou soudružskou je
faktorem státotvorným a nelze podceňovat ani její akční sdružení s německou sociální demokracií, a to
jak politicky — z důvodů spolupráce s menšinami, tak psychologicky, když v německých státech tato
strana byla násilně vyhubena.

Politicky nejdůležitější místo v socialistickém bloku má však nyní strana národně socialistická a tojak
svou nacionální tradicí a nedogmatickým socialismem, tak osobností svého vůdce, ministra Beneše, nejsil
nější politickou osobností socialistického bloku; svýmživotem i vůlí zásadně vázaným k vedení státu a tím
kooperaci s ostatními skupinami politickými.

Součinnost socialistického bloku proto sotva by se mohla uskutečnit spojením obou organismů sociali
stických stran v jeden (nějaká forma splynutí stran), nýbrž jednotným parlamentním vedením a v jednotě
politických akcí. Straně národně socialistické je zde za dnešní evropské i vnitřní situace určeno co do od
povědnosti vůdčí postavení.

Národní blok měst a středního stavu.

Neexistuje dosud aniv politické praxi ani ve vědomé koncepci skupin, které k němu patří. Vůdčísložkou
jeho je čsl. národní demokracie, patří k němu Liga, živnostenská strana a roztříštěné skupiny tak zv. fašis
mu, kferý u nás postupem času resignoval na převrat a vzal na sebe charakter radikální nacionální a :profi
socialistické akce.

Stačí ovšem jen vysloviti vůdčí jména těchto frakcí: Dr. Kramář, Stříbrný, Najman, Gajda — aby byla vi

ne. „zmáěná roztříštěnost vrstvy českého měšťanstva, nacionalismu, středních vrstev výrobních a úřednicyCN. |
Býti soustřeďujícísilou v této vrstvě městského obyvatelstva, všude jinde značně politicky uvědomělé

á vyspělé, ne-li vedoucí, bylo by přirozeným posláním národní demokracie. Ale právě tato strana trpí sek
tářským duchem jako žádná druhá. Z každé přeorientace posledních let vyšla hubenější než před tím. Je to
pravý opak atrakční síly strany agrární a v neposlední řadě vinou svého vůdce. Výlučné názory Kramářovy
a sektářská autorita ve straně nejsou schopny přitahovat k sobě nové politické skupiny z kruhu jinak při
rozené působnosti strany. Vědomí českých městneexistuje, jejich vůdčí vrstva je rozbita a bez vlivu. Něco
páanskycdpuzujícího ostatně je vnárodní demokracii. Přemíra vlivu Živnobanky, isolované stanovisko Kra
jmářovovůči hospodářským stykům s Ruskem sovětským, neúspěšná obrana studovaných vrstev ubírala
straně stále stoupence a žádné nové nepřiváděla. I nacionální mládež šla a jde vedle.

A přece je v zájmu české politiky soustřediti k aktivitě tyto vrstvy městské inteligence, drobných výrob
ců a měšťanůobchodníků, úřednictva, vrstvy velkého kapitálu vzdělanostního i osobní pracovitosti, vrstvy
vřelého, živého citu nacionálního, které nemůže získat ani myšlenka zemědělská, ani socialistická, ani
katolická, protože v těchto vrstvách žije, byť často jen ve formě akatolictví právě ona druhá půle české
tradice, nežje tradice katolická.

Fašism u nás nemá žádnou půdu růstu i kdyby mělv čele osobnosti většího politického formátu a rozhle
du, než je Gajda a jeho zjev sám je důkazem temného hledání nového výrazu nacionálního myšlení, když
hárodní demokracie nacionalism spjala tak úzce s finanční prestyží Živnobanky. Ani Stříbrného Liga by
neměla v Prazeten úspěch, kdyby byla národní demokracie schopna hledat svou základnu sociálněo něco
níže než je majitel radikované lékárny, továrník a sekční šéf. Žatím zrovna nedávno odešel z této strany
tvůrce národního sdružení (dělnického), zjistiv marnost nadějí, že strana české inteligence může býti něčím
více než sektou. Ani strana živnostenská — tento podivný květ českého stranictví —by nemohla trvale odo
lať spojení se stranou městských národních vrstev, kdyby národní demokracie byla zralá politicky ke kon
centraci těchto vrstev.

Vývoj však přes to půjde v mladší generaci, v mladších voličských ročnících k zjednodušení národních
sil politických i v těchto prostorách. Strana, která za jediné poslední volební období ztratila své spojence
podkarpatské, slovenské i v národním sdružení bude strachem před zánikem donucena vyjíti ze svého
ghetta. Tutokoncentraci ovšem provedou až noví lidé.

Blok katolický.
Katolický blok československý existoval hned na začátku republiky v prvním voleném národním shro

máždění v jednotné česko-slovenské straně lidové (ludové), která společně šla do voleb a měla pak ve sně
movně i společný parlamentní klub. Avšak ne na dlouho. Slovenští poslanci odloučili se od českých pro
různost taktiky (navenek pro nesplněný požadavek čtyř katolických slovenských gymnasií), ale později
se ukázalo, že příčina rozchodu nebylo různé tempo obrany i útočné akce ve věcech církevně politických,
nýbrž důvody národně politické. Slovenská strana ludová, jediná ze všech slovenských stran, postavila se na
stanovisko odlišnosti a svébytnosti slovenského národa od českého, vznesla požadavek aufonomie hrani
čící na dualism a volila k propagaci těchto svých názorů taktiku, jejíž divoký temperament by nemohlali
dová strana česká unésti bez nejtěžších škod pro katolickou věc v národě převážně husitsky a protikato
licky naladěném. Proto se rozhodl Šrámek, jenž nikdy nechtěl odložiti linii katolické strany od úhrnné
linie celé národní a státní politiky, rozšířil vlastní stranu celostátně i na Slovensko, kde vystoupila roku
1925vedle strany ludové.

Vítězství občanských stran v těchto volbách a nová občanská vláda z voleb vzešlá přivodila vstup jak
lidové, tak ludové strany do koalice a tím i sblížení obou katolických stran a jakousi druhou fázi volnější
ho bloku jejich, který se znovu osvědčil ve vedení státu. V této vládě byla i německá strana křesťansko
sociální a tak tato zemědělsko-katolická koalice po prvé připoutala německou menšinu k positivní spolu
práci v republice, což mělo jak pro demokracii ve státě, tak vzhledem k zahraničně politické situaci republi
ky význam nemalý.

„Volby svatováclavské“ roku 1929, předčasně vyvolané, vrhly zase všecky katolické strany zpět a mo
cenským.důsledkem toho bylo, že katolický blok v celku do vlády nové vstoupiti nemohl. Odchod ludové
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strany do oposice zesílil znovu-všecky odstředivé síly v nf, obnovil mocnědufonomisfické tendence, hos

podářskou krisí ještě zesílenéa oslabil siliě i spolupráci se stranou lidovou, která zůstala sama z katolických stran ve vládě.
Nyní na sklonku volebního období, po čtyrech letech hospodářské krise, po mocném oslabení socialismu

(marxismu) v Evropě a za vzestupu národních tendencí v celém národě zraje opět politicky čas k užšímu
semknutí katolických stran a snad nyní již hlubšímu a trvalému po zkušenostech minulých. Zraje doba i k
určitým korekturám protikatolických opatření minulých ve školství a celé tendenci úřední praxe, tak jako
v celé Evropě. Jsou tu tedy dány všecky věcné podmínky nové úzké spolupráce stran českých a sloven“
ských katolíků a to v souhlase jak s myšlenkovými změnami v měřítku evropském, fak ve svrchovaném
zájmu státním. Ukázalo se ostatně už nyní, že vyloučení ludové strany z vlády (vlivem sociální demokracie)
bylo v době revisionistických kampaní škodou státní. Tak i na katolické frontě československéz vnitřních
kultůrních i státních důvodů připravuje se zvolna pevné seskupení, směřujícík zjednodušení stranické roz
tříštěnosti a velkorysejší a plodnější organisaci národních politických sil.

*
Zjednodušení stranického systému, lépe řečeno, uvedení roztříštěných sil na zásadnější a vyšší jmeno“

vatele politické, je nutné v nové generaci už proto, že jedině ono může vychovati nové vůdce státní politiky.,
A strany v demokracii, ať se ©tom nikdo nemýlí mají budoucnost a živoťtníoprávnění jen tak dlouho, do
kud této vyšší služby národní jsou schopny. Dokud z nich vycházejí a mohou vycházet vůdcovské hlavy
celku, nején těch stran.

Stranický systém u nás ztuhl, méněcennéstranické byrokracie zůžovaly čím dál více pole duševního a po
litického pohybu a růstu svých členů a proměňovaly se v sekty — v pravém protikladu k fomu, po čem fou

jínová mladá generace národní, která odpověděla na tento prokrustovský režim stran svou zdánlivou nepoitičností,
Zjednodušení stranické (zatím akční, nikoli hned organisační) umožní také nové vydechnutí stran, uvol

ní jejich zkostnatělou vazbu volnějšímu životu vnitřnímu a dá spíše vyrůst osobnostem, tíhnoucím k sklad
bě a celku než lidem omezené stranické výlučnosti. Vana se musí přizpůsobit rostoucímu dítěti, které se
v ní koupe, nikoli dítě vaně. Přestárlý, partikularistický systém stran, věčně tíhnoucí ještě k dalšímuděle
ní a šťěpení, musí se funkčně změnit podle základních životních potřeb státu, který k větší vnější aktivitě
a obraně bude čím dál vyžadovat jednotnější politické vůle uvnitř. To je přece smysl děmokracie, že stup
ňuje a pokud stupňuje národnísíly k vyšší účinnosti mezi národy ostatními. Kde tomuto úkolu systémy de
mokratické nevyhověly, tam padla demokracie, nikoli stát.

Připravovati a uskutečniti vyšší jednotu základních politických sil československých, toť demokratický
úkol nastupující politické generace národní. Dr. Jos Doležal.

Z dějin českého salesiánského díla.
Nepovažuji se právě za nejpovolanějšího psáti -o českém sale

siánském díle. Činím fak teprv po opětovné vybídce p. redaktora
tohoto časopisu. Důvody mého otálení jsou pochopitelné. Žijeť
celá řada lidí, kteří mají veliké zásluhy o vývoj tohoto díla a při
náleželo by snad spíše jim informovati českou veřejnost © vý
sledcích své práce a pak v informativních článcích dlužno jmeno
vat osoby a věci, a to by mohlo býti na úkor ducha skromnosti,
který by měl býti dle příkladu Don Boska vždy jednou z nej
krásnějších charakteristik jeho synů.

Jinak však to byl právě Don Bosko, který na rozdíl ode všech
dřívějších světců informoval pečlivě veřejnost o každém novém
kroku; představoval svým příznivcům již předem své plány do
budoucna a vybízel je k spolupráci. Nazývají ho proto také svět
cem reklamy a katolické propagandy. Užilť s úspěchem každé
moderní vymoženosti ke konání dobra a rozšiřování své záchran
né činnosti. „Kdekoli se jedná o čest a slávu Boží a spásu duší,
ťu chce býti Don Bosko prvým průkopníkem pokroku,“ opakoval,
a dodával: „Naši dobrodinci a spolupracovníci si toho zaslouží,
aby byli informování o každém našem počinu; obětujt-li peníze
a práci pro naše dílo, tu je třeba, aby se s námi také radovali
z výsledku společné práce.“

A opravdu salesiáni nepovažují nikdy své podniky za prácí čistě
osobní, naopak jsou si plně vědomi, že nejsou než nástrojem
Božím a správci dobročinného jmění, které křesťanská láska vě
nuje s pochopením a zájmem na záchranu a křesťanskou formací
našich mladých generací. Podobně musí uvažovati i čeští sale
siáni, neboť rozvinulo-li se během několika málo let české sal.
dílo tak podivuhodně, stalo se tak přispěním a společnou prací
mnoha dobrodinců a uvědomělé katolické veřejnosti. Tato láska
české katol. veřejnosti k velkému apoštolu mládeže a jeho dílu
se projevuje hlavně letos, v roce jeho svatořečení, neboť, jak
vidno, katolický tisk nešetří místem, ani obdivem, kdykoli se jed
ná o Dona Boska a v hlavních městech republiky se připravují
zvláště přičiněním studentstva důstojné oslavy tohoto velkého
přítele mládeže.
- Ať jest tedy milovníkům Don Boskovým těchto několik řádků

© českém salesiánském díle povzbuzením a díkem zároveň.
*

Je až zarážející, jak málo se vědělo v českém národě o Donu
Boskovi a jeho díle ještě před dvaceti i méně roky. Příčinou toho
byl snad rakouský národnostní soutvar, který nebyl přízniv samo
stathému podnikání jednotlivých národů. Jestliže se zatoulali
někteří synové českých matek do salesiánských ústavů v Italii,
stalo še tak náhodou ve spojení se salesiánským dílem německým,
maďarským nebo polským. Tofo poslední nalezlo u Poláků má
ležitého pochopení hlavně vstupem polského šlechtice knížete

Augustina Czartoryjského mezi syny Dona Boska, neboť zemřel
Vpověsti svatosti a zahajuje se o něm již proces blahořečení. Tedy
s Němci a Poláky a později se Slovinci dostalo se do salesián
ských ústavů několik Čechů. Tito však byli roztroušeni po celém
světě, působíce po převratě jednak v různých ústavech v Evropě,
jednak v misiích a na vytvoření samostatného českého díla bylo
jim prostě nemožno pomýšleti. Doma upozornil několikráte na sa
lesiánské dílo v tisku Msgre Dr. Augustin Štancl a v Čechách
hlavně vdp. Chlumský, vdp. prof. Dr. Vajs a pan Goldschmiedt,
ale hlas jejich byl dlouho hlasem volajícího na poušti.

Lépe na tom byli slovenští salesiáni. Těchto bylo již za Ra
kouska přijato do maďarských salesiánských ústavů značný po
čet a zdržovali se ponejvíce pohromadě a proto začali pomýš
leti, jakmile vznikla republika, na uvedení salesiánského díla i na
Slovensko. Takové pokusy se udály v Polsku, Turině i v Římě
a jakmile akce dostoupila takových rozměrů, že opravňovala,
k nadějím na zdárný vývoj, byl uvolněn v rooe 1920pro slovenské
chlapce salesiánský ústav v piemontském městečku Perosa-Ar
gentina, kdež byl předtím poskytnut útulek pro vídeňské váleč
né sirotky. Slovenští salesiáni zahájili cílevědomou propagan
du mezí Slováky doma i v Americe, takže jejich ústav vzkvětal
a brzy poslal mnoho studentů do noviciátů a do misionářských
ústavů. Se slovenským salesiánským ústavem navázal brzy styky
Msgre dr. Štancl, sekretář katolické mládeže dp. Chlumský a po
něm také obětavý dp. Klement, známý pracovník mezi mládeží,
a podařilo se jim umístiti v slovenském ústavě v Perose Arg. asi
dva české studenty. u

Sám jsem ovšem o tomto zájmu na české straně ničeho nevěděl.
Se slovenskými salesiány jsem se setkal osobně v roce 1921 o
prázdninách v Trnavě na nějaké náboženské slavnosti, a byl
jsem dojat jejich laskavostí a ochofou, s níž mne informovali o
velikosti a všestranné Činnosti salesiánského díla. To mne pří
mělo k tomu, že jsem začal pomýšleti vážněji o vstupu k salesi
ánům. Pro rodinné poměry jsem nemohl svůj záměr hnedusku
tečniti, ale udržoval jsem písemné styky se slovenskými salesiá
ny po celé dva roky. V roce 1923náhlou změnou poměrů, kterou
přičítám Prozřetelnosti, jsem se mohl konečně odebrati do Italie.
Jaké bylo však mé překvapení, když jsem se tam sefkal s fřemí
jinými Čechy, kteří nevědouce o sobě navzájem, téhož roku se
přihlásili k synům Don Boskovým. Poněvadž jsme měli všichní
již kousek studentského života za sebou, byli jsme povoláni oka
mžitě do noviciátu veFoglizzo u Turina jako čekatelé, kde jsme
si měli v prvém roce osvojiti hlavně italštinu.. ,

Foglizzo se stalo vlastně takovým zárodkem českého salesián
ského díla. Pozorujíce vzrůst a nadšení pro salesiánské dílo u
jiných národů, pustili jsme se svorně a s nadšením do práce, plní
naděje, že musí Don: Bosko i mezi Čechy zakotviti, Psací sfo
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Pán vpravdě vstal. Aleluja!

Kéž byste poslechli dnes hlasu jeho:

»Nezatvrzujte svých srdcí

jak v Hádce, jak v Pokušení na poušti,

kde vaši otcové pokoušeli mne,

zkoušeli mě, ač vidali skutky mé.«

Aleluja!

»Čtyřicet roků mrzel jsem se

na to pokolení a řekljsem:

»Lid je to mysli stále bloudici!«

Oni však nechtěli znáti mé cesty,

takže jsem přisáhl ve svém hněvu:

»Nedojdou odpočinku mého.«

Pán vpravdě vstal. Aleluja.

Z Matutina Hodu Božího velikonočního.

lek každého z nás byl vlastně takovým malým sekretariátem.
Navázali jsme především styky se dvěma českými studenty v
DPeroseArg., s našimi obětavými přáteli v republice, v jichž po
předí stál hlavně Msgre Dr. Aug. Štancl, vldp. Klement a vlďp.
Msgre Dr. Kulač, nynější kanovník u sv. Víta. Tito první spolu
pracovníci českého salesiánského díla konali práci opravdu obě
tavou: budili zájem, sháněli prostředky a povolání. Mimo to jsme
dopisovali pilně do různých časopisů, pokoušeli se o překlady,
hledali české salesiány po celém světě, modlili se a studovali.
Věděli jsme totiž, že se bude v r. 1924stěhovati slovenský sale
siánský ústav na Slovensko do Šaštína a naší tužbou bylozískati
uvolněný ústav pro české studenty. Mohli jsme sice i se Slováky
do republiky, i tak se mohlo české salesiánské dilo rozvinout, ale
naším přáním a hlavně přáním hlavních představených bylo od
chovati první české salesiány čirým duchem salesiánským přímo
u kolébky Don Boskovy. Že tento krok, při němž nám pomáhali
naši obětaví přátelé z republiky, byl správný, dokázala pozdější
skutečnost, neboť nám přitáhl české salesiány z okolních států
a hlavně prvního neooenitelného ředitele českého salesiánského
dila, dp. Isnáce Stuchlého, bez něhož by byl zdárný vývoj prvého
salesiánského českého ústavu asi nemyslitelný,

Vzpomínám si vždy tak, jakoby to bylo dnes 8. prosince 1924.
Navečer měla přijeti z Prahy prvá výprava českých studentů,
vedená obětavým vdp. Dr. Kulačem a nebylo ještě českého kně
ze, který by ji přijal. Byl jsem tenkráte telegraficky zavolán
z Foglizza do Turina, abych je šel přivítat do Turina na nádraží,
a abych byl jejich tlumočníkem. Přijela pestrá směsice 25 mla
díků věkově velmi rozdílných, od dvaatřiceti let dolů. Někteří
měli fraky a tvrdé klobouky, jiní, malí moravští Slováčci budili
pozornost svými národními kroji. Při přechodu ulic budila zájem
i smích tato karavana — mně bylo však spíše do pláče, pří po
myšlení, že nemáme, kdo by se o ně staral. Tyto z daleka přišlé
ovečky měly jít do uprázdněného ovčince v DPerosea pastýře
ještě nebylo. V té smutné chvíli zatelegrafoval tehdejší generál
mí představený vídp. Ignáci Stuchlému, tenkráte hospodáři vel
kého salesiánského ústavu v Lublani, aby opustil svůj dosavadní
úřad a přijel ihned do Perosy ujati se nového stádce. Zatím byl
poslán do Perosy Slovák vldp. Jan Hlubík, nynější ředitel sale
siánského ústavu ve Sv. Benediku. Ustaraný „Don Stuchlý“, kte
rý prožil již skoro čtyři desítky let v cizině, přispěchal okamžitě
s malým balíčkem nejnutnějšího prádla, breviářem a latinskou
úramatikou a pustil se s důvěrou v Boha do nového druhu práce.
Ty počátky byly opravdu heroické: vyučovati tyto hochy věkově,
nadáním i vzděláním fak rozdílné, z nichž mnozí přišli hledati
zcela něco jiného než spásu duše, živiti je, vydržovati ústalv,
sháněti prostředky daleko od vlasti, to všecko bez zvláštní po
moci Boží je vůbec nepochopitelno.

Takový byl Betlém českého salesiánského díla. Opravdu, nuzný
a přece tam byl v té Perose takový hřejivý duch rodinný, že ještě
dnes po letech na ty hrdinské doby s dojmem vzpomínáme. Velká
díla mívají mizivé počátky. Bohu se líbí přesvědčovati lidi, že
k šíření jeho podniků je třeba především hluboké víry. Nám ne
zbývalo opravdu nic jiného, než ta víra. Ale víra je světlo Boží
a v Božím světle se vidí všecko jinak, světlo Boží rozptyluje ty
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nejhustší mraky. Počínaly se trhati mraky +nad mladým sale
siánským dižem. Požehnání Boží ho provázelo někdy tak podivu

hodně, že by bylo bývalo hříchem málomyslněti. Brzy byl povolán
na pomoc z Krakova dp. Václav Šebek, tenkráte ještě bohoslovec,
který zasvětil všecky své mladé síly i zručnost vyučování a pro
pagaci, a po rooe přišel i dp. Josef Šiška, který působil dříve
jako misionář v Palestině. Vydatně pomáhal také neúůmornýpan
František Hlaváč, první český sal. student v Italii vůbec přišlý

vd jako septimán a začínaly se hlásiti k prácí i mladé generace.slední rok bylo již v Perose přes 60 studentů, jiní byli v mo
viciátě nebo na řemeslech.

Ústav náš se stal milým dostaveníčkem různých návštěv z vlasti.
Každá taková návštěva byla pro nás velikým svátkem a povzbuze
nim. Náboženské svátky a vycházky po alpských horách, ach, toť
kouzlo k nepopsání! Také s našimi zahraničními úřady byly u
držovány velmi srdečné styky. Vždyť údolí chisonské se ozývalo
často českými písněmi a na národní svátky vlál nad ústavem
československý prapor. Italové poslouchali rádí české zpěvy a
hudbu, ba chodili í na naše divadla a akademie.

Přes to obtíží bylo stále mnoho. Studovalo se dle čsl. učebné
osnovy, ale pří tom bylo třeba ovládati 1 italštinu a přízpůsobo
vati se italské osnově, jelikož po noviciátě se studovalo již jen
italsky. Také finanční potíže rostly, poněvadž vzrůstáním italské
valuty naše peníze pozbývaly na ceně. Studentů se hlásilo mno
ho, bylotedy třeba pomýšleti na návrat do vlasti. V tě době nás
navštívil náš dobrý přítel Dr. Hynek Dostál z Ameriky, a vida
obtíže s nimiž nám bylo bojovati, přičinil se o to při své oestě
Moravou, aby nám nynější nejd. pan arcibiskup olomoucký Dr.
Leopold Prečan připravil nějaké hnízdo na Moravě.

Tenkráte musely nepřízní okolností popřevratových opustiti
ctih. sestry sv. Františka svůj klášter ve Fryštáku. Ústavní kaple
měla připadnouti čsl. církvi, ústav měl býti v dražbě prodán. Tu
se zasadil olomoucký pan arcibiskup, aby tento ústav, budovaný
kdysi s velkými obětmi katolíků nebyl odcizen svému účelu. Spo
lečným úsilím jeho a vdp. Msgra Dra Štancla byl za přístupnou
cenu zakoupen a v r. 1927,právě na svátek sv. Václava se do něho
nastěhovali sal. chovanci. Poslední ročník, který znal již italsky,
zůstal v Italii, ostatní hoši byli převezení do Fryštáku. Vzpomí
nám si s pohnutím na ten okamžik. Na nádraží v Břeclavi na nás
čekal náš starostlivý pan ředitel Stuchlý, který odjel do vlasti o
několik týdnů dříve, aby provedl potřebné přípravy. Vtěsnali jsme
se všichni v Holešově do jednoho autobusu. K Fryštáku jsme se
blížili s ufťajenýmdechem a mnohému skanuly po lících slzy ra
dostného dojetí. První naše návštěva platila Ježíši svátostnému.
Odpoledne byla pořádána veřejná akademie na počest sv. Vác
lava. To bylo zároveň naše uvítání.

Ve Fryštáku nastal nový boj. Bylo třeba zaříditi ústav a zapla
titi dluhy. Bylo naším štěstím, že nám byl poslán na výpomoc
z Italie vlidp.Josef Cosgiola. Tento neohrožený, mladý kněz, který
řídil po několik roků velké řemeslnické dílny v Turině, znaje s
dostatek ducha Don Boskova, věnoval se vnitřnímu vedení ústavu,
a tak bylo umožněno panu řediteli Stuchlému podnikati okružní
apoštolské cesty a sháněti neúnavně potřebné prostředky, jichž se
vždy nedostávalo. Dne 3. června 1928byl ústav slavnostně samým
nejd. panem arcibiskupem otevřen a posvěcena socha té, která
je zvláštní ochránkyní salesiánů, Panna Maria Pomocnice. Tato
svolávala i na české salesiánské dílo hojnost požehnání a bude
mu zajisté žehnati i nadále.

+

Další vývoj českého salesiánského díla je znám, poněvadž měl
každý příležitost sledovati o něm zprávy v denním tisku. Nastiním
jenom krátce dnešní jeho stav a upozorním na jeho cíle. S pomocí
Boží, byl fryštácký ústav s velkými obětmi rozšířen o dobrou tře
tinu. Nyní v něm studuje nižší gymnasium na 120 studentů. Kaž
doročně skládají veřejné zkoušky na arcib. gymnasiu v Kromě
říži. Mimo to je ve Fryštáku 47 kleriků studujících filosofii a asi
stentů, 3 koadjutoři a 6 kněží. Na bohosloví v Lublani, v Turině
a v Římě dlí 16 bohoslovců. Mimo to počítá české salesiánské dilo
5 řemeslníků, 12 misionářů (mezi nimiž 2 kněží), a 1 ctih. sestřička
P. M. Pomocné. Připočítáme-li k tomu hodně přes 200osob, které
dlí v salesiánských ústavech na Slovensku (Šaštín, Sv. Benedik,
Bratislava), musíme říci, že apoštol mládeže Don Bosko dosáhl
v naší republioe opravdu velkých úspěchů, a že se jeho dilo pro
nás hodí. Nejvíce se však musíme obdivovati velkým obtížím a
chudobě, jimiž se muselo s námahou probíjeti. Zde je prst Pro
zřetelnosti Boží přímo viditelný, a právě proto, že na sobě cítí
tak čitelné požehnání Boží, jde české salesiánské dílo s mladist
vou odvahou vstříc i každé nejisté budoucnosti.

V roce svatořečení velkého apoštola mládeže se pouští čeští sa
lesiáni do nového velkého díla. Uprostřed průmyslových čtvrtí
Mor. Ostravy má vzniknouti nový kostel a velký salesiánský ústav
s prostranným hřištěm, společenskými místnostmi a vším, čeho
vyžadují moderní pastorační požadavky, aby byl co největší počet
ohrožené mládeže zachráněn a získán Kristu. I tento nový podnik,
který má býti nejdůstojnější oslavou sv. Jana Dona Boska odporu
čují salesiáni jako vždy přízní a dobročinnosti katolické veřej
nosti, jisti, že nebudou zklamáni, vědouce, že mepracují na díle
svém, nýbrž Božím, na díle, které má všeobecný křesťanský vý
znam.

Kolem tohoto nového podniku soustřeďuje nyní české salesián
ské dílo veškeré svoje modlitby a síly, aby se mohli pustiti, jak
mile nabude toto vlastní samostatné životnosti, do dalších vý
bojů, třeba v matičce Praze, či kdekoli jinde: prostě všude tam,
kde na lásku Otce sv. Jana Boska čekají zástupy trpící, bojující
a milující mládeže. 19, ITI. 19534.



Dr. Josef Novák:

Stavovský řád a třídní boj.
Jedni o něm mluví a píší s enfhusiasmem, druzí jej odmítají. Ale ani z řečiani z novinářských článků ne=

lze získati jasného názoru, jaké základní ideje má směr, dle nějž má býti přebudována lidská společnost,
Bohužel ani v katolické literatuře jsme se nedostali dále než k agitačním článkům a zběžně psaným brožu
rám. Správná orientace —pokud za pramen máme jen domácí spisy — jest ztížena tím, že v úvahách 0 sta
vovském řádě jesf naházeno do jednoho pytle s fímfo pojmem plno pojmů jiných, které navzájem jsou za
měňovány jako rovnocenné. Tak stavovské zřízení, stavovský stát, korporafivní úsfava italská, systém
„[reuhánder der Arbeit“ atd. a což nejpovážlivějšího, jsou tyto pojmy uváděny v souvislost —jako správ
ně odvozené — s encyklikou „Ouadragesimo anno“, aby dostaly tím pro katolíky auforisaci církevní.

Nutno vyjíti od encykliky „Auadragesimo anno“. Svatý Otec Pius XIvní praví: ,,... poměrysociálního
a hospodářského řádu jsou takové, že ohtomnému počtu lidí jsou největší překážkou v péči o jeďno potřeb“
né, to jest o věčnou spásu.“ (Překlad dr. Bedřicha Vaška, str. 51.) Encyklika vytýká příčiny tohoto smutné
ho stavu a navrhuje dva prostředky k zlepšení: odproletatisování proletatiátu (zlepšení poměrů majet
kových a spravedlivé úptavy poměrů kapitálu a práce) a pak veorganisování společnosti ve formu „stavov
ského řádu“. Oba požadavky jsou tu těsně spojeny: odproletavisování proletaviátu lze plně pvovésti tept
ve ve společnosti stavovsky organisované a stavovský řád (který mimo zlepšení poměrů prolefariátu má
ještě úkoly další) není možno vybudovati, pakli nebude první velký postulát encykliky splněn.

Ž toho plyne, že nebude už aktivován pojmově stavovský řád tím, když některý diktátor vnutí občanům
vnější formy stavovské, aniž by podstatně překonal hlavní charakteristický doprovodný zjev stávajícího
hospodářského řádu — třídní boj, vzešlý z nespravedlivě malého podílu širokých vrstev dnešní společnosti.

Společnost přirozeně organisovaná rozpadá se na řadu funkčních skupin (zemědělství, věda, průmysl,

školství atd), z nichž každá přispívá svým podílem k úkolu, jejž má společnost plniti: uskutečňování obecného blaha.
Společnost má, což jest jejím posláním, ba skutečným oprávněním existenčním, uskutečňovati obecně

blaho svých členů. A právě při tomto uskutečňování vznikají rozpory a tvoří se třídy.
Jedna skupinazúčastněná v nějakém dílčím úseku cítí se utlačena a seskupuje se ve třídu a druhá, domněle

utlačující, tvoří třídu též. Neblahý směr liberalistický a socialistický způsobily, že rozpory ty, které budou
vždy stávat, se prohlubovaly tak, že dnes třídní boj jest ovganisačníma vedoucím principem dnešní společ
nosti. Odborové organisace dělnické bojují s odborovými organisacemi zaměsťnavatelskými o mzdu bez 0
hledu jeden na druhého. Stát jest pak spravován tak, že dění v něm namnoze jest výslednicí zápasu třídně
orýanisovaných skupin. Otázka každá, ať sociální, ať hospodářská, neposuzuje se sama pro sebe tak, jaká
jest, nýbrž vždy jen vzhledem k jednotlivým třídám. „Nehledá se nejprve království Boží, t. j. pravda, aby
to ostatní, t. j. všeobecný prospěch, bylo všem přidáno.“

Třídní boj (t. j. směr smýšlení a metody posuzování otázek veřejného života) úzce jen s hledisek určité
„skupiny může být ukončen jen tehdy, když konkretní otázky veřejného blaha, na př. výše mzdy, úprava so
ciálních poměrů, nebudou řešeny jen s hlediska, kdo co si na druhém vynutí, nýbrž když bude všechny
na řešení súčastněné ovládati myšlenka všeobecné spravedlnosti. Názor, že Hitler odstranil v Německu
třídní boj tím, že zakázal třídní odborové organisace a nadiktoval k ochraně práv dělnictva tak zv. „Treu
hánder der Arbeit“, jest mylný. Jest to vlastně jen jiný projev třídního boje. Až povolí hospodářská krise
a uvolní se diktatura, vynoří se staré třídní bolesti opěf.

Hlavním neštěstím dnešní společnosti jest, že přirozené funkční skupiny jsou rozpoltěný třídní propastí
a že valná část úsilí jedněch i druhých (kapitál — práce) se promarňuje negativní prací: bojem proti dru
hému. Výjimky jsou, na př. systém Baťův, který v závodě skutečně odstranil třídní boj a slil všechny zúčast
něné v jednotné těleso. Ale vidíme právě na tomto případě, že správě závodu záleží nejen na „kapitalisfic
kém“ úspěchu, nýbrž stejně (lépe řečeno vůbec) na úspěchu všech zúčastněných na společném díle. (Touto
charakteristikou nechceme říci, že Baťův systém odpovídá ve všem zásadám encykliky).

Úkolem nového řádu bude tedy, aby členové jednotlivých funkčních skupin společenských (název sfav
zdá se v češtině trochu úzký)cítili živě přináležitost k určité skupině a vědomí, čímmají v této skupině při
spívati obecnému blahu. Aby nepatřil ve smýšlení dělník v továrně jiné myšlenkové i organisační skupině
než účetní anebo ředitel či majitel podniku. ..

Aby nesrovnalosti týkaly se jen konkretních zjevů a nebyly vyvolávány, živeny a řešeny dle síly tříd,
do nichž jeden neb druhý patří. Že na třídní rozpolcenosti má hlavní vinu nesprávné rozdělení majeťkové
a prolefarisace velkých vrstev, jest vidno z toho, že u zemědělců nenastaly tak příkré rozpory jako v prů“
myslu a že slabší třídní boj lze pozorovati jen na velkostatcích, které přejaly způsob vedení dle indusfrie,

Podaří-li se zesíliti stavovskou příslušnost a stavovské vědomí, pak bude možno organisovaným sťa“
vům svěřiti i část veřejné moci, jako měly cechy ve středověku. Třída, i kdyby se zorganisovala, nemohla by
futo moc dostati, poněvadž posláním „třídy“ jest uchvátiti část veřejného blaha, nikoli k němu přispívati,
Třída může provozovati jen diktaturu a útisk ostafních. he

Sfavy, z nichžse bude skládati příští soolečnost, budou prostředníkem mezi státem a jednotlivcem,jichž
jest tolik potřebí. Pomocí a prostřednictvím stavů bude jednotlivec cítiti dalexo demokratičtěji než nyní,
poněvadž bude na správě celku v úseku stavu blíže, než jest dnes v třídní společnosti. Bude dalekovíce
chápati problémy státní, poněvadž „in nuce“ a v malém bude na řešení jich zůčastněn ve své organisací sta“
vovské, nadané určitým dílem sťátnímoci. u,

Stát neztratí tím, že část své pravomoci předá organisovaným stavům. Připadne mu důležitý úkol, aby
reguloval všeobecně případy (pracovních) rozporů v jednotlivých funkčních skupinách stavovských. Tříd
ní rozpory budou vždy. Bude stanoviti na př. pracovní normy v obchodu, zemědělství atd. Až dosud byly ty
to rozpory řešeny jen třídně bojem mezi třídními odborovými skupinami zaměstnavatelů a zaměstnanců.
(Malý pokrok ve smyslu stavovského zřízení lze už cítiti, když se kolektivní smlouvy sjednávají za účas
tenstvístátnísprávy.) 4,

V budoucím stavovském zřízení dojde svého uplatnění zásada hlásaná křesťanskými sociology již dávno:
Co může vykonati funkční skupina stavovská, do toho nemástát zasahovati. (Mohou-li autonomní zeměděl
ské organisace družstevní splniti určitý jim uložený úkol, na př. regulaci cen obilí v rámci cen stanovených
státem, tam nemá stát zasahovat svou výsostnou organisací — monopolem. Stát má přistupovati k hospo“
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dářským i sociálním úkolům jen subsidiárně, když úkol některý přesahuje síly stavovských organisací,
Encyklika „Ouadragesimo anno“ nikterak se neztotožňuje proto se systémemitalským, kde neexistujísvo
bodné stavovské skupiny s částí veřejné moci, nýbrž jen organisace státní cele a výhradně podléhající státní
exekutivě jako státní orsán výkonný. Tím, že státní moc bude odlehčena, tím, že organisované stavy pře
vezmou velkou část úkolů, jež nyní musí plniti státní orgány, bude moci státní moc lépe a účinněji vésti, hlí
dati, podporovati neb brzditi hospodářské proudění než dnes, když se od ní žádá vše. Autorita státu bude

větší. Orgány stavovské budou svým věcem lépe rozuměti než nyní orgány sfátní, které mají rozuměti vše
mu. V„řízení veřejných otázek uplafní se víc hlediskavěcná než nyní, kdy často hlavním jest rozhodnutíformální.

Dle encykliky bude největší úlohou naší doby obnoviti stavovský řád společenský — ještě důsledněji
řečeno — přirozený společenský řád.

„Stát i občané,a právě nejlepší občané,mají především dbáti a k tomu směřovati,aby se překonala myš
lenka třídního boje a aby se probouzela a k vozvojipřiváděla svovná spolupráce stavů.“ (Encyklika. Dr. Va
šek, str. 35.) Již z této formulace encykliky jest patrno, že sv. Otec dobře zná obtíže a zdlouhavost změny
společenského řádu a že nabádá k trpělivé, obětavé práci nejen k přeměně formální, nýbrž hlavně k pře
měně myšlení. Nestačí jen pouhá forma — diktátem vnucené řády s označením stavovským. Bude nutno vy
jíti od třídně organisované společnosti nynější tak, jak jest, t. j. od odborových organisací, od hospodář
ských podniků třídních a přeměňovati je vytrvalou uvědomovací prací na orgány nového řádu. Ani jinak
to není možné, nechceme-li provésti sociální revoluci a pak prodělati dlouhé tápání a hledání. Konkretně
řečeno: Nutno pracovati k tomu, aby dosavadní třídní odborové organisace dílčí byly čím dále tím více za
infteresovány pro společný úkol ve funkční skupině, kníž patří. Drávě krise velice pomáhá k tomu, že se děl
níci sbližují se zaměstnavatelem, že společně s ním podnikají akce —vše, co jest již příznakem nového systé
mu sťavovského. Továrník, majitel, ředitelé, úředníci, dělníci; všichni cítí, že jsou na jedné lodi, když
přišlo zle. Třídní rozpor byl zapomenut. Jest třeba tuto mentalitu udržet i pro doby lepší. Aby onen pře
chod dál se hladce, musí stát tak dirigovati hospodářský život, aby nebyly zesilovány příčiny třídního
boje: nerovnoměrné podíly z národního důchodu, příčící se požadavkům sociální spravedlnosti. Do toho

tří omezování velkých bezpracných důchodů, jako jsou dividendy kavitálových podniků, působení k lep
im mzdám tam, kde toho hospodářský stav dovoluje atd. Každý takový čin státu a občanů zeslabuje třídní

boj.
Bude tedy třeba vyjíti od stávajících odborových a hospodářských organisací, ježto tam bude nejvíce

ochoty k slyšení nového evangelia. Zdá se mi, že nejvíce jest připravena půda u funkční zemědělské skupiny
stavovské, poněvadž tam třídní boj byl nejslabší. Též v systému peněžnictví došlo se již velice daleko. Z4
kony z r. 1924,1932,1955vytvořily peněžní organisaci se statutem odpovídajícím zcela ideám hlásaným v en
cyklice. Poradní sbor čsl. peněžnictví jest oréanisace přímo sfťavovská.Každý peněžní podnik musí být jejím
členem a přizpůsobit se stavovským jejím normám. (Zákon o nekalé soutěži.) Jest svobodná, rozhoduje au
foinomně,stát má jen dozorčí právo, ovšem výsostné. Podobně útvarem nového stavovského řádu s atribu
ty, jež přikládá nové organisaci encyklika, jsou u nás komora advokátní, komora lékařská a celá řada ko
mor či polooficielních organisací, jež třeba jen zařaditi jako jednotky nového stavovského systému.

Tak zvané stavovské systémy, jež byly nastoleny v Italii, Německu a snad budou v Rakousku, které roz
ertily odborové organisace (byť některý rázu třídního, ale některé i bez třídníhocharakteru), jsou převáž
mou měrou jen útvary politickými. Zdá se mi, že jejich nastolením nebude urychlena přeměna třídní společ
mosti na stavovský řád. Ony systémy neměly svůj vznik u utlačovaných, nýbrž u utlačovatelů. Zákazem od
borových organisací a nastolením nucených syndikátů státních, bez vlastní iniciativy a pravomoci a svobody
nebyl odstraněn třídní boj. Vnějšími prostředky vůbec není možno třídní boj odstraniti, nýbrž jen dvojí
cestou: splněním spravedlivých požadavků po stránce hmotné a křesťanskou výchovou po stránce ideové,
Třídní boj doutná pod útlakem diktatury i v Německui v Ifalii a nelze upříti jisté správné rozpoznání ko
munistickému pozorovateli, A. Kurellovi, který napsal, že pod povrchem diktatury fašistické v Italii lze
rozpoznati budoucí diktaturu bolševickou. Nebude-li překonán třídní boj spravedlností, vypukne opěf a
mositely jeho budou třeba v Německu činitelé nového řádu Hitlerova. Dnes jest skutečný stav zkreslován
mesmírnýmútlakem hospodářské krise, která brání dělnictvu projevit své smýšlení. Nejenom v Italii a Ně
mecku, nýbrž i u nás.

Přeměna dosavadního třídního řádu na řád stavovský bude proto trvati dlouhá desetiletí. Formy spole
čenskéa hospodářské přecházejí v jiné jen pozvolna. Též cechovní zřízení rostlo zvolna a v té míře, jaksi
křesťanská nauka podmaňovala národy. Kdo se dívá na problém ten jen politicky, že jde oto, aby byli po
ražení marxisté, ten je na povrchuúkolu. Žádnými vítěznými volbami nebude nový řád zabezpečen. Nový
řád buderůsti, jak budou mizeti reální nespravedlnosti mezi „třídami“a jak bude křesťanskéučeníopět na
bývati nadvlády v duších členů jednotlivých tříd,

Karel Purkyně.
Na první pohled je jasno, že malířské dílo Karla

Purkyně je knihou, v které autor píše jen o vlastních
objevech. Nedejme se mýliti: iobrazy — jinak snad
i dobré — mohou býti kompilacemi jako tolik uče
ných knih.

To je právě nejvzácnější na díle Karla Purkyni:
zní z něho originální hudba pramenů teplých vul
kanickými hlubinami, z kterých vytékají.

Karel Purkyně náleží k malířům, kteří umírají dří
ve, než se dočkali úspěchu. Debutuje plně skoro te
prvé za šedesát let po své smrti, sto let od svého na
rození, které nám ho letos připomíná. Zemřel v 34,
roku svého věku a jak viděti, nebyl by se dočkal u
znání, kdyby byl dožil i vysokého stařectví.

Poučná při tom je jedna věc: že ten debut vyno
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řuje se až v době,kdy doznívá u nás obdiv impressi
onismu, který směr se zdál pouze možným výrazem
moderní výtvarnické duše, „Volným Směrům“ za re
dakce F. X. Šaldy a všem dobrým krajinářům z prv
ní doby spolku Mánesa.

Ale Karel Purkyně byl svým dílem dále než tito.
Viděl v Paříži při práci Maneta, pouze 'o dvě léta
staršího, zažil diskusi o Courbeta, Degase, Daumiera,
ale nenalezl ničeho jak na nich tak na akademiku
Conturovi (k němuž na učení ho poslal jeho geniál
ní otec), co by zařadil jako nové malířské poznání
v svět svého vlastního jasnozření.

Karel Purkyně nesl v sobě tragiku geniálnosti: měl
jistě schopnost malovat konvenčně galerijním me



dově.zářivým tónem. Jeho náčrtníky dokazují zřej
mě, že byl dokonalým Kreslířem—ale nemaloval tak,
dávaje se raději nedoceňovati Nerudou, Kolárem
i příbuznýmia přáteli. Dar prudkého uchopení vnějšího svěťa citlivými smysly měl od Boha, dovednosti
rozvážlivého rozložení výtvarnických prvků na ploše
obrazu živým šťětcem, naučil se u sfarých mistrů,
které si sám vybral. Jest jistě zajímavo, že mu byl
hlavním inspiračním pramenem Velasguez a vůbec
staří velikáni španělští, u nichž hledali východisko
i francouzštíí impresionisté, hlavně Manet, ale přes
fo nemaloval K. Purkyně nikdy jako Manet, z které
ho vybírali plnými hrstmi analogie i kompilace naši
pozdnější impressionisté.

Tímsi ovšem vysvětlímesnadno Purkyňovozvlášt
ní postavení mezi současnými malíři českými. Byl
osamělý vzdáleností, kterou předběhl svou dobu.
Nechtě, vystihl toto osamocení bratr Karlův Emanuel
v jednom ze svých dopisů: „Jaké postavení mezi
pražskými malíři zaujímáš? Jsi takovým jako Pepi
IMánes,jenž nedělá nic než skizzy... Byl bys s to, abys
při všem svém barevném nadání vymaloval obrazy
jako Petr Maixner?...?“

*

V Umělecké Besedě byla stavěna právě výstava
díla Petra Maixnera. Stačí letmý pohled Alšovou
síní a chápete, jaký to byl omyl Riegrův i Nerudův,
stavěti tohoto malíře i jako kreslíře nad Mánesy a
Purkyněho.

Jaké to tragické nedorozumění vyčítat Purkyňovi,
že není jako PetrMaixner? Korrektnost portretův
Maixnerových je umělecký průmysl proti svobodně
tvůrčímu umění portretů Purkyňových, který jako
Carričre maluje hlavně ženu, děti, příbuzné, vždy
vlastně zproštěn školních střevíců. Říkají mu, aby
maloval přírodu a aby ji vyhledával. Je prý v ní slo
žitost a $grandiosnost.Ale mladý Karel odpovídá se
bevědomě, že příroda je všude, jen ji uměf najíti a je
stejně veliká i složitá na lidské tváři, v lidském zra
ku jako v skalních průrvách, moři i lesích. Tato re
konvenční poznání činí pouze duch v silném pocitu
niťterné síly, talent počínajícívyspělosti, který za
číná fam, kde škola končía profo se v ní nikdy ne
cítí doma. M

Kdyby nám byla popřána schopnost nahlédnouti
intimně do krátkého odstavce života Karla Purkyně
od chvíle, kdy na něm vstoupivším do světa spočinul
po prvé laskavý pohled čekankových očí jeho geni
álního otce, kdybychom mohli hleděti v dobu jeho
veselé těkavosti jinošské a v údobí rozhodného u
vědomení uměleckého až k hrdinnému zápasu s tem
nými problémy, které tížily dospělého ducha —snad
bychom dovedli plně pochopiti, proč tento zasmušilý
i kousavě veselý muž cífil se fak osamělý a nepocho
pený na výši, kterou jeho současníci pokládali za
nedokonalost a kterou vidíme strměti nad zenitem
teprve po odstupu let. —Oněch 50 obrazů, které se
skupila lIrněl. Beseda na výstavě r. 1889a které jsou
skoro celým jeho životním dílem, značí stálou, vě
domě umírněnou cestu k novým malířským objevům.
Volaly marně svým šedo-černo-zeleným studeným a
kordem české diváky. Zůstávaly nepochopeny kriti
kou i kupci, kteří ve výlučném užívání šťětce malí
řem viděli zhoubnou revolučnost proti uhlazené mal
bě uznávaných akademiků. Ale K. Purkyně má svůj
vkus diktovaný hlasem své výlučně malířské pova
hy. Maluje vždy po svém.

*

Kdo navšťivil Uměleckou Besedu, tomu utkvěla
jistě v mysli řada vlvsových olejových obrazů v za
černalých rámech visících ve dvoraně.

Jsou to návrhy k slavnostem Shakespeatovým r.
1864a jsou dokladem, že u K. Purkyně šíře ducha od
povídala jeho hloubce, Visí pod Černohorskou svat

Vilém Bitnar:

Výsada měsíce dubna.
Výsadoudubna je poutnictví, a pozorujte,jak tomutozá

konu nevymkla se ani říše světcůbožích, jak i někteří vzácní pa
tronové našeho národa, ochránci vlasti a její dědicové skončili
v dubnu pout svého života pozemského. Prozřetelnost Boží ob

$ myslila český duben znamenitými výsadami poutnickými.
Dne 6. dubna skončil na Velehradě svou pozemskou pout veliký
apoštol československéhonároda, Svatý Metoděj. Pout.
nictví bylo mu souzeno úradkem božím. Volán k záchraně slo
vanských duší konal od mládí daleké pouti od moře své otčiny
k mořím, jezerům a řekám končin slovanských. Veliká a svým
dosahem nesmírná byla pout do končin Velké Moravy. Proputo-=
val celou říši Mojmírovu i Svatoplukovu s křížem a knihou v ru
ce. Putoval odtud do Říma a vracel se posilněn zase do duchov=
ně zašeřelých koutů naší otčiny. Jeho pouti nebyly jen lahodný
mi vycházkami misijními, často býval ohrožován nejen barbary
pohanskými, ale někdy ještě hůře barbary německých křesťan=
ských kmenů. A jedna jeho pout vedla i do krutého vězení ba
vorského... Posléze v dubnu, za rozbřesku jara, vydal se na
pout nejdelší, z níž se k nám již tělesně nevrátil. Vrací se zato
po tisíc let v oslavení národního věrozvěsta! í

V jarní den 23. dubna skončil svou pout slovanského věro
zvěsta i veliký Slavníkovec, druhý český biskup, Svatý Voj=
těch Pražský. Svatý Metoděj odešel k Bohu jako Vyznavač,
Svatého Vojtěcha povolal si Bůh k sobě jako Mučedníka. Pout
nictví bylo smyslem celého života tohoto jedinečného muže na
šeho desátého věku. Vojtěch byl prvním Čechem, jemuž jeho
otčina nestačila. Již jako dítě opouští knížecí dům slavníkovský
a odchází do Magdeburku studovati svatá Písma, posvátné vědy
a chorál gregoriánský. Vrací se do vlasti, aby tu přijal nejvyšší
hodnost, již mu mohl národ nabídnouti, stolec biskupský. Ale
stesk po dálkách odvedl jej na jih do Říma, do benediktinského
IMontekasina. A dospívaje k břehům jižních moří, byl zachvácen
nesmírnou touhou po pouti na východ, do Jerusalema, města
Kristova.Nemoha nasytiti touhu svou touto poutí, odchází nazá
pad k hrobu Svatého Martina v Toursu, navštěvuje císařské dvory
svého přítele Otty III. A na poslední pout se vydává do slovan
ských Prus, kde jej umučili pro Krista a pochovali v polském
Hnězdně. Ale ani pak nekončí se jeho putování. Bohatýrský vé
voda Břetislav s rytířským biskupem Šebířem Pražským vypra
vili se za ním s velkým vojskem do Polska a nenasycený ten
poutník boží putoval z Hnězdna do své stoliční Prahy, aby svou

přítomností vedle Svatého Václava posílil duchovní kastel svatovitský. |
Hned následujícího dne 24. dubna oslavuje církev mučednic

kou smrt Svatého Jiří. To je také jeden z vášnivýchpoutní
ků božích. Svými výpravami rytířského bojovníka císařského zís
kal si slávu pohádkovou. V roznícené obrazotvornosti dávných
křesťanů vyjížděl na svém koni a s kopím k záchraně pohádko
vých princezen, ohrožovaných draky. Hle, takto si za časů věvo«
dy Spytihněva vyjel bohatýrsky i do neznámého a mlhavého
království Čechů, jejichž princezna, mladičké křesťanství, trpěla
drápy draka pohanství. Opanoval kamennou tvrz kostela proti
později zbudované svatovítské rotundě a vyjížděl odtud do po
hanských krajů země za dobrodružstvími duchovních záborů pro
Krista. Na rylířskýchpoutích vztyčovalsvé praporce na četných
tvrzích božích a ovládl i mytický pahorek Řípu. Je všude tam,
kde se objeví oř Svatého Václava, ve všech bojích za právo ná
roda. A národ z vděčnosti povyšuje rytíře Jiřího mezi paladiny
své země. ,

Výsadou měsíce dubna je poutnictvíl Veliké příklady táhnou a
český lid má poutnickou touhu v krví. Soustřeďme tento vzácný
živel konečně již také v odhodlání putovati po duchovních láz
ních své otčiny, kde by duše utýraná ozdravěla v pramenech
křesťanského obrození! Rozhořme se i touhou po duchovních
hernách vlasti, v nichž se rozhoduje o osudu posmrtného žití!
Neboť ne světové lázně těla, ne světové herny, lákající svým
hmotným zlatem, zachrání nás od zlého. Unikněme poutí za
Kristem a jeho světci pomíjejícímu světu k břehům věčnosti!

KO
bou Julia Čermáka, pod portretem Purkyňova slav
ného otce od Petra Maixnera a poríreftem prvního
starosty U. B. od Karla Purkyně. V tomto generač“
ním sousedství upoutávají oko vždy s takovou strhu“
jící živostí, že je sleduje jako pohybující se průvod,
Veselost, trasika, romantika, pohledy do zákulisí
skutečností — to vše, co vyznačuje Shakespeara —
zdá se v nich i osnovou osobnosti Purkyňovy. Tyto
obrazy, které prorážejí svým vzruchem horizontály
támů je uzavírajících, jsou jen náčrťy,ale presentují
tvůrce vysoce kultivovaného liferárně i výtvarnicky.
Postavy z Cymbelina, Zimní pohádky, Bouře, hrdi
nové slavných charakterových tragedií: Hamlet,
Lear, Macbeth, Coriolan kráčí tu v procesí fra$ic
kých postav Timora, Perdity, Florizela, Prospera,
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Calibara, Hermiony zároveň s malířskými, tvůrčí vů
ní prodchnutými vzpomínkami na velké misívy špa
nělské. A českým okem viděno, tradičním pohledem
Uměl. Besedy: je tu kus historie této první svépo
mocné české akademie umění, je tu epocha Národní
ho divadla s talenty, které objevila — a po síránce
osobního osudu Purkyňovaje fu mánesovské i alšov
ské české výtvarnické irgenium, které roste v přiro
zený uvědomělý Purkyňův patriotismus, vnukající
mu jako redaktoru „Květů“volání po národní hrdo
sti a vydání Mánesových ilustrací k Rukopisům, a
„Orloje“, je tu společná práce s Pinkasem a Barvi
tiusem a přímý zásah k vytvoření uměleckého stře
diska českého, kterého si vyžadovaly mocně se roz

inající uvědomění národni a Kterým se stala Uměl,
eseda — jsou tu zárodky ilustrací k donu Auijotu,

satyrické obrazy i články v „Humoristických Lis
tech“ —je tu zkrátka obětavá práce českého intelek
tu v oblasti veřejné práce pro zabezpečení a prestyž
vlasti, práce, která zanechává hlubokou stopu ipo
krátkém životě přervaném v začátku mužných let.

Je tomu 100 let, co se K. Purkvně narodil. Uctivá
me jeho památku, jsouce vděčniProzřetelnosti, která
nám ho dala ve své době pro naši dobu, a která ulo
žila v jeho nitro tolik pokladů, že mohl býti proti
všem sám sobě učitelem nejlepším, zanéchávaje dílo,
kterým se můžeme chlubiti,

P. Skácelíks

JUDr. František Nosek:
9
Ceskoslovenský reeskontní a lombardní ústav.
© Funkce cedulové banky.

Cedulové banky jednotlivých států vznikly hisforicky jako peněžní ústavy pro opatřování úvěrových potřeb zásadně krátkodo
bých. Celá struktura těchto ústavů, jejich stanovy a praxe skutečně také vycházely z tohoto původního jejich poslání a nebyly by se
asi vyskytly proti tomu žádné zásadní námitky, kdyby nebyly nastaly doby naprosto mimořádné. Jedním z takových běžných ustano
vení, které se vyskýtá v různých obměnách snad ve všech statutech cedulových bank, je také ta norma, která celkový souhrn zápůjček,
poskytnutých cedulovou bankou na zástavu cenných papírů, Číní závislou na celkové sumě eskontovaných směnek, stanovíc, že úvěr
Jombardní nesmí překročiti úvěr směnečný. V dobách mimořádné hospodářské tísně úvěr směnečný podstatně klesá, zato tím víc však
projevuje se zájem o úvěr lombardní. Naše Národní banka, zachovávajíc přesně jednak svoje sťanovy, jednak svoji tradici, po
važovala za svoji povinnost neuchýliti se od těchto směrnic ani v dobách mimořádných. Ne snad proto, že by jeji směrodatní činitelé
nebyli si toho vědomi, že jsou zde nové hospodářské problémy, které žádají řešení, nýbrž proto, že podle jejich mínění nebyla Národ
mí banka povolána k řešení těchto problémů a protože se také celou svojí strukturou k řešení těchto problémů nehodila.
© Obtíže lombardu a reeskontu u Národní banky.

Stalo se ku př., že velký, dobře fundovaný peněžní ústav, aby nemusil chovati milionové hofovosti a ztráceti velmí mnoho na úro
cích, aby však zase mohl vyplatiti okamžitě třeba i několikamilionové vklady a tak čeliti případným projevům nedůvěry, žádal od Ná
rodní banky příslib, že mu dá kdykoliv k disposici potřebnou částku, dostane-li sama do zástavy asi 30 milionů československých
státních papírů. Jindy se stalo, že velká venkovská spořitelna v průmyslové krajině, která měla asi 62 milionů jmenovité hodnoty
čsl. státních papírů, žádala marně o lombardní zápůjčku u Národní banky, aby mohla vypláceti svým vkladatelům úsporné částky.
Národní banka nepopirala svými vedoucími činiteli, že by nebylo potřebí tyto těžkosti řešiti, poukazovala však na to, že ona není
k tomu, aby pomáhala peněžním ústavům vypláceti úsporné vklady jejich komitentů. Postižené ústavy poukazovaly pak zase na
to, že Národní banka pro nedostatek schopnosti přizpůsobiti se, působí hospodářskému životu zbytečné obtíže a znemožňuje po
skytování úvěrů i v těch případech, kde by tento úvěr byl i rentabilní i dobře zajištěný. .©Z tohotorozporuvyrůstalopakvširokéhospodářskéveřejnostičímdáletímmocnějipřesvědčení,žejenutnoúvěrovoupolitikuNárodní banky učiniti pružnější a přizpůsobitiji více oněm potřebám hospodářského života, které s sebou přinesly zostřené for

my hospodářské stagnace. Toto mínění bylo po prvé v červenci 1932formulováno v ten způsob, že by se přímo při Národní bance saméměl zříditi zvláštní výbor pro přezkoumání žádostí o úvěry, které dosavadní orgány Národní banky odmítly, jakási odvolací instan
ce v lůně Národní banky samotné. Úvěry bankou odmítnuté byly by přezkoumávány znovu v tomto zvláštním výboru a kdyby ten
shledal, že úvěr je možno povoliti, musela by tak banka učiniti, i když jej původně zamítla.
© Hospodářská nutnost zřízení zvláštního Rees konftního ústavu. |

Kdyby došlo k uzákonění tohoto námětu, byl by se tím dostal všem oposičním činitelům do rukou velmi účinný argument, že se zde
sahá na podstatu Národní banky samotné, která nebude již moci chrániti vnitřní hodnotu československé měny, jako činila až dosud.
Z toho důvodu začalo se pomýšleti na to, aby vytvořen byl nějaký, třeba samostatný bankovní útvar, který by.se mohl zabývati po
skytováním úvěrů dobře zajištěných i rentabilních, které však svojí povahou přece jenom se vymykají úvěrovému rámci Národní
banky. Když některá banka financovala nějakou stavební firmu, která potom, pro odkládání kolaudace, třeba i státní budovy, ne
mohla dosíci zaplacení, pak nemohla tato fináancujícíbanka příslušné směnečné akcepty, i když by byly opatřeny dostatečným poč
fem podpisů, eskontovati u Národní banky, poněvadž bylo na první pohled patrno, že směnky ty nebudou proplaceny po třech měsí
cích, ba ani po dalších třech měsících, na které by snad byly prolongovány. Stavitelská firma, nemohouc obdržeti dalšího úvěru, mu“
sila namnoze činnost svou omeziti, po případě i zastaviti. Banka pak, majíc v takovémto úvěru, jak se obecně říká, „zamrzlé peníze“,
nemohla poskytovati nových úvěrů firmám jiným, což zase znamenalo další brzdění hospodářského života. Tato potřeba úvěrová, která
není ani krátkodobá a také ne dlouhodobá, v tom smyslu, že by trvala 20 až 30 let, nýbrž je potřebou úvěrovou jakéhosi středního
trvání, 4—6 let, měla by právě býti obstarávána takovýmto novým ústavem, když již tuto novou formu úvěrové potřeby není možno
Lařaditido tradičních forem úvěrních obchodů Národní banky.

Leč i tato myšlenka úplně samostatného úvěrního ústavu byla opuštěna a uvažováno o fom, zda by tato nová instituce neměla
býti organicky spojena s Poštovní spořitelnou, která čím dále tím více je budována jako velká státní banka. Leč i tu byly vyslovovány.
obavy, že by takové úzké spojení nového ústavu se státní Doštovní spořitelnou, při všeobecné dnešní nedůvěřivosti vedlo k domněn
kám, že nový institut bude, třeba zastřeně, sloužiti především potřebám stísněné státní pokladny. Proto volena forma jiná a zákon při
členil nový reeskontní a lombardní ústav k Zemské bance, která je dnes velkým peněžním ústavem charakteru veřejno-právního,
mikoli však přímo ústavem státním.

Z uvedeného vyplývá, že forma, která nynějšímu reeskontnímu ústavu byla dána, je jenom historická forma a jenom jednou
z většího počtu možných forem.

Bylto tedy zájem na stálosti měny, jak praví důvodová zpráva k vládní osnově, jenž tomu bránil, aby výše označených cílů (uvolně
mí úvěrů a opatření potřebného oběživa) bylo dosaženo příliš štědrou úvěrovou politikou cedulové banky. Proto bylo účelné zbudo
vati v nějaké formě zvláštní peněžní ústav, který by s hmotným přispěnímstátu a všech peněžních ústavů s některými skupinami po
išťovacích ústavů posiloval likviditu jednotlivých peněžních podniků, používaje k tomu hotovostí společně nashromážděných a zvy

val takto jejich bezpečnost.
© Obdoby Reeskontního ústavu v cizině.

Jisto je, že by v normálních dobách nebyly zde příčiny pro zřízení Reeskontního ústavu a nebylo by zde také ani jejich důsledku,
tedy Reeskontního ústavu samého. Že tento ústav není jenom nějakou československou specialitou, ukazuje ta okolnost, že obdobné
hospodářské nesnáze v cizině vyvolaly v řadě států v život podobná podpůrná zařízení. Tak ku př. v Italii byla v listopadu 1951zří
zena zvláštní banka, nazvaná „Instituto mobilare Italiano“, která byla oprávněna vydávati zvláštní obligace a opatřovati si tak pro
„středky, aby mohla poskytovati průmyslu úvěr střední doby trvání, t. j. do 10 let. Tento institut byl přičleněn dříve už existující ob
chodní bance „Banca oommerciale“, která při této příležitosti byla roku 1931 reorganisována. Leč opatření to nestačilo a proto zří
zena zvláštní „Societa Financiaria Industriale Italiana“, která měla svého kapitálu 300milionů Lir a která měla podobně jako In
stituto mobilare odlehčovati mateřskému ústavu Banca commerciale při zamrzlých úvěrech. Ale ani zde nebylo dosaženo plně žá“
doucího cíle,a proto založen další, tentokráte už přímostátní ústav, zvaný „Instituto per la rioonstruzione industriale“, který měl po
skytovati průmyslu dlouhodobé úvěry do 20 let a tak doplňovati činnost Instituto mobilare. Dalším úkolem fohoto institutu pro re
konstrukci průmyslu bylo převzíti činnost „Instituto di Liguidazione“, který byl zřízen 1926při cedulovém ústavě iťalském „Banca
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d'Italia“". Úkolem jeho bylo, aby nyní na širším základě likvidoval nehospodárné podniky. Instituto per la rioonstruzione industti=
ale smí vydávati obligace s 2Oletou oběžní lhůtou, při čemžza tyto obligace až do výše 400 milonů Lir převzal italský stát útoko=
vou i umořovací záruku. Drovozovací kapitál 100milionů Lir dostal tento ústav jednak od sťátního podniku „Cassa Depositi“ jednak
od dvou pojišťoven charakteru veřejnoprávního. Jedna z nich je „Národní pokladna pro sociální pojištění“ a druhá „Národní po
jišťovací ústav“. Doužívá se tu tedy reserv sociálního pojišťění ku podpoře průmyslu, což znamená záměrné spojení interesu pod
nikatele i dělníka. Dřihlédneme-li k analogickým ustanovením našeho zákona o Reeskontním ústavu, tu vidíme v jednotlivých nor
mách shodu až nápadnou, z čehož je patrno, že stejné potřeby a stejné obtíže vynutily si také stejný způsob řešení. Vyplývá to
z následujícího:
© Úkoly Čsí. Reeskontního ústavu.

Účelemústavu u nás jest, aby peněžním ústavům, a fo budiž zvláště zdůrazněno, že jen s peněžními ústavy a nikoliv tedy s jednotlivcř
bude náš ústav vstupovati ve styk, poskytovati nebo zprostředkovati úvěry směnečné a lombardní. Ustanovením tím vyhovuje sa
přímo oné potřebě, ná kterou výše bylo poukazováno, že potřeby hospodářského života vynucují si eskont ne jenom obchodních,
nýbrž také finančních směnek a že je nutno otevříti zase možnost úvěru lombardního.

Dalším úkolem našeho Reeskontního ústavu je spolupůsobit při úpravě trhu státních papírů a účasfniti se státních úvěrovýchoperací,
Každému je jasno, že nejen stát, nýbrž i široká veřejnost má zájem na tom, aby kurs státních papírů udržován byl na slušné

výši. Věc ta je nesmírně důležitou, zejména také s hlediska výše všeobecné míry úrokové. Jestliže 5% státní papíry klesnou na kurs
80 a znamená-li fo potom prakticky zůročení 61/40, je pochopitelno, že kursy státních papírů jsou velmi nepříjemným, ale také velmi
mocným součinitelem pro všeobecné stupňování míry úrokové. Bude tedy úkolem Reeskonftního ústavu, aby infernoval na burse
cenných papírů, zejména v těch případech, kde by se ukázaly větší položky, jež by byly s to nebezpečně snižovati kurs. V podstatě to
znamená, že Reeskontní ústav má převzíti úkol někdejšího „Konsorcia pro regulaci kursů státních papírů“, které po určitou dobu
vykonávalo národnímu hospodářství československému velmi platné služby. Dále bude moci ústav obchodovati s cennými papíry, po
kud to souvisí s úvěrovou jeho činností.

Jako další úkol Reeskontního ústavu stanoví zákon, že ústav může se svolením vlády, — žádá-li fo veřejný zájem — prováděti
likvidaci peněžních ústavů nebo jiných podniků, anebo při ní spolupůsobiti. V dějinách svého peněžnictví likvidovalijsme už 3 banky.
Likvidaci Pozemkové banky prováděla Zemská banka, likvidaci Banky Bohemie prováděla Česká hypoteční banka a likvidaci Mo
ravsko-slezské banky prováděla Moravská hypoteční banka. Pro každý konkretní případ stanoven byl likvidátor zvlášť, kdežto nyní
vyřešením podobných otázek, zejména také pokud by šlo o likvidování průmyslových podniků neschopných života, stanoví se zá
konem jednotná insfituoe.
©Sanační intervence vyloučeny.

Zajímavo je, že zákon vymezuje poslání Reeskontního ústavu po jedné stránce také negativně. Praví se totiž doslova: „Poskyto
vati peněžním ústavům a jiným podnikům podpory k odčinění jejich ztrát jest z působnosti ústavu vyloučeno...

Ustanovení to nebylo by se do vládní osnovy a později do zákona samého nikdy dostalo, kdyby před aktivováním Reeskotního ú
stavu nebyla, třeba slabě, vyskočila v některých časopisech zase stará nevěcná kampaň proti tak zvané sanaci bank. Svědčí to o
jistém nedostatku odvahy postaviti se zřejmě na odpor proti heslům dne, třeba by ta hesla byla někdy velmi účinná. Z důvodů dob
ře uvážených, aby byl zachován smysl širokých vrstev v národě pro úsporné tvoření kapitálů, vypěsťovali jsme a prakticky zří
zením zvláštního a všeobecného fondu peněžních ústavů skoro uzákonili zásadu, že u nás nikdo nesmí přijíti o své úsporné vklady,
i když příslušný peněžní ústav se hospodářsky zhroutil. Naši střádalové byli téměř úplně zbaveni risika, které však na druhé straně
z hospodářského podnikání naprosto nemůže býti vyloučeno. Kdybych půjčil soukromě a přímo třeba mladému nově se zařizujícímu
truhlářskému mistru určité peníze, mohu o ně z Části nebo úplně přijít nejen v dobách všeobecné krise, nýbrž i mnohdy v poměrech
normálních, Uložím-li tytéž peníze do záložny, která pak financuje úvěr téhož truhlářského mistra, přesune se risiko ztráty na peněž“
ní ústav, od něhož já však budu svůj vklad žádat 1000%zpět. Poněvadž při větším počtu ztrátových úvěrů žádný peněžní ústav ne
může z vlastních prostředků odčiniti všechny ztráty, které ho stihly, obzvláště v nynější době, je samozřejmo, že musí mu ztráty
někdo nahradit, žádá-li od něho, aby vklady sobě svěřené 100 % vyplácel. Věc je tak prostá, že by se dalo předpokládat, že také
bude každému jasná, a přeoe tomu fak není, jak tomu nasvědčuje u nás tak perhoreskované slovo: sanaoe bank. Sanujme stagnující
nebo ztrátový průmysl, tedy dlužníky bankovní, a nebudeme musif mluvit o sanaci bank. Že by se fím něoo změnilo na věci samé, ze
jména že by seto dalo provésti bez bolestných obětí státu samého, o tom Íze podstatně pochybovati.
© Finanční orýganisace ústavu.

Prostředky potřebné k provádění dalekosáhlých úkolů našeho Reeskontního ústavu opatří se především základním jměním Kč
100,000.000.—,které opatří stát svým vkladem. Toto jmění ručí především za všeliké závazky ústavu. Důležitější však je, že druhá,
daleko větší složka potřebných prostředků opatřena bude z povinných vkladů peněžních a pojišťovacíchústavů takto: m

Všechny peněžní ústavy, jak banky, tak i ústavy tak zv. lidového peněžnictví, spořitelny, záložny, okresní záložny hospodářské,
raiffeisenky, kampeličky atd., povinny jsou uložiti si u Reeskontního ústavu celkem 5 % onoho obnosu, který je u nich uložen na
vkladní knížky, vkladní listy nebo pokladniční poukázky, nikoliv však na běžné účty. Nějaká spořitelna má ku př. 8,000.000.—vkladů
a 2,000.000.—mimo to ještě činí souhrnné saldo jejích běžných účtů. Celkové svěřené prostředky činí tedy Kč 10,000.000.—.Musí si
však uložit 5 %ojenom z 8 milionů, tedy celkem částku Kč 400.000.—. Částku tufo nashromáždí si fím způsobem, že bude až do jejího
úplného splacení odváděti na tento svůj povinný vklad 10 90 svého ročního přírůstku na úsporných vkladech. Dejme tomu, že jí na
těchto vkladech v době od 1. ledna do posledního prosince 1955 přibylo 500.000.—,odvede tedy 50.000Kč a kdyby v roce následují
cím činil přírůstek Kč 1,000.000.—odvede 100.000Kč. Těchto 10 % ročního přírůstku vkladového bude odváděti tak dlouho, až 3
% z celkového svěřeného jmění, neboli !/;,; bude uložena na vázaném vkladu u Reeskontního ústavu. Poté ovšem odpadne už
povinnost odváděti plných 10 9%ročního přírůstku, nýbrž bude nutno odváděti jenom 5 % ročního přírůstku a tak udržovati vázaný
vklad na zákonné výši.
© Výchova k udržování mobility peněžních vk ladů.

Při této konstrukci může býti každému jasno, že tu jde v podstatě o zákonné zavedení vázaných vkladů peněžních ústavů u Re
eskontního ústavu. Je to, abychom fak řekli, další donucování peněžních ústavů, aby sí určitou Část prostředků sobě svěřených za“
chovaly pohofově. Jestliže už dosavadní prakse ministerstva financí, revisní jednoty bankovní a zákonných revisních svazů byla
taková, že statutárním orgánům peněžních ústavů bylo všemožně doporučováno, aby udržovaly aspoň 15% likviditu, pak se nynější
normou zákonnou jenom pokračuje v této základní myšlence a ukládá se peněžním ústavům, aby vedle zmíněných už 15 % chovaly
ještě dalších 10 % svých prostředků likvidně uložených u Reeskonfního ústavu. Úplně volná disposice těmito 10 9%je ovšem ome
zena. Tento vklad je zásadně trvale vázaným vkladem, ale pro případ skutečné potřeby, obzvláště nějakého runu, je pamafováno na
uvolnění těchto peněz už v zákoně těmito slovy:
© Nejde o žádnou konfiskaci.

„Klesne-li u peněžního ústavu sfav vkladů napřed uvedených pod stav k 1. lednu 1954a prokáže-lí takový ústav naléhavou potřebů
pohotových prostředků, Ize mu vrátiti zcela nebo z části jeho vklad na dobu, pokud tato potřeba trvá. o

Oposice a její tisk napadaly velmi prudce toto ustanovení o vázaných vkladech, mluvíce jednoduše o konfiskaci, pří tom se sfa o
i to, že někteří poslanci většinových stran, kteří osnovu nečetli, ale své informace čerpali z „Poledního, Listu“, mluvili polopnýmzpůsobem. Že konfiskace znamenáodnětí vlastnictví, mohlo by býti obecně známo a o něčem podobném nelze přece vzhledem k
vylíčené struktuře těchto vázaných vkladů aní mluvit.
©Jde jen o solidární práci všech peněžních ústavů bez rozdílu.

Vedle všech ústavů peněžních v užším slova smyslu jsou ještě dále povinny přispívati ke shromáždění prostředků Recskontního
ústavu ústavy pojišťovací, a fo tak, že Ústřední sociální pojišťovna v Praze a Všeobecný pensijní ústav v Praze budou u Rees oné
ního ústavu ukládati 10 % přírůstku svého jmění trvale uložitelného tak dlouho, ažjejich celkový vklad u Reeskontního ústavu
sáhne 5 9%úhrnného stavu jejich jmění trvale uložitelného. Všechny ostatní životní pojišťovny (nikoliv elementární) jso pov
ukládati u Reeskontního ústavu 15 % přírůstku svých prémiových reserv, vztahujících se k přímému tuzemskému obchodu ta
dlouho, až jejich celkový vklad u Reeskontního ústavu dosáhne 10 % úhrnného stavu těchto reserv. ——— o dvá

Ústřední sociální pojišťovna a Všeobecný pensijní ústav v Praze jakožto ústavy charakteru veřejnoprávního jsoupovinny Záko
děti jenom 10 9, soukromé pojišťovny však celých 15 %, a fo z toho důvodu, že obě veřejnoprávní pojišťovnymají už inž.Uklé dá
nem stanoveno, k jakým účelům obecně prospěšným musejí používati, přesněji řečeno, půjčovati své jmění volně uložiíeí e. U kůjim totiž zákon poskytovati půjčky fondu silničnímu, fondu elekfrisačnímu, melioračnímu, vodocestnému afd., kterýchžto závaz
u pojišťovensoukromýchnení. v., , , v. , ..

Nemůže přirozeně ani v nejmenším překvapit, že se jak penežní ústavy, tak: pojišťovny uzákonění povinnosti udržovati vázaný
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vklad u Reeskontního ústavu silně bránily. Přání tomu nebylo však možno vyhověti'ze dvou zásadních příčin: Především šlo o-fo,
aby snad Reeskontní ústavneopatřoval si potřebnéprostředky jenom lombardem cenných papírů u Národní banky, anebo reeskon
tem finančních směnek u téhož ústavu. Státem poskytnutých základních 100,000.000Kč nemůžepřece vyhověti všem těm potřebám,
jinak dobrých úvěrů, které dosud nemohly býti honorovány, a je tedy nutno, aby nějakým způsobem byly svedeny do rukou Re
eskontního ústavu i ony peněžní prostředky, ktere celému národnímu hospodářství jsou k disposici, které však nemohly do úvě
rového hospodaření býti zařazeny vzhledem k tomu, že jednotlivé peněžní ústavy musily chovati mnohdy odůvodněnou obavu, že
3 při dostatečné svědomitosti svého dlužníka budoumoci u něho utrpěti ztráty z příčin ležících mimo něho. Stalo-li se tedy ve
veřejnosti známým, že tu a onde u některých peněžních ústavů ležely někdy i stamilionové částky na tak zv. žirovém účtě jedině
z toho důvodu, že nebylo pro ně spolehlivého uložení, pak bylo povinností zákona, aby těmto penězům,které se řádně zrodily
v hospodářském životě a které také znamenají bankovky řádně krytč, dopomohl k rychlejšímu a bezpečnějšímuoběhu, a nikoliv
aby peníze ty nechal v jejich úkrytu a na -místo nich naťiskl nezaložených nových státovek. To je tedy hledisko zásadní, které
znamená, že Reeskontní ústav má zásadně při své úvěrové Činnosti vyjíti prostředky, které už jsou národnímu hospodářství dnes
dány k disposici, a že jenompřechodnou špičkovou potřebu úvěrovou krýti má kontrahováním svých úvěrů u Národní banky, Leč
4 k tomu nutno přihlížeti, že úhrn vkladů u jednotlivých peněžních ústavů činí ve svém celku částky tak značné, že je naprosta
nemožné některou složku z toho vypustiti, jak nejlépe. vyplývá z této tabulky:

Vklady na knížky a pokladniční poukázky v milionech Kč:

Označení peněžního ústavu 1951 1950 1929

Akciové banky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 9.094-8 9.899-0 8.988-9
Banky bez akc. kapitálu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1.7449 1.263-2 1.1374
Akciové peněžní ústavy na Slovensku a Podkarpatské Rusi 2.922-4 3.175-1 3.0281
Spořitelny v ČSR. í 19.799-5 18.065-6 16.586-0
Záložny podle Schulze-Delitzsche v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 12.733-8 12.139-5 11.069-0
Kampeličky (raiffeisenky) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5.3743 5,246-3 4.904-8
Okresní záložny hospodářské v Čechách 4.065-4 3.807-8 3,464:9
Úvěrní družstva na Slovenskua Podkarpatské Rusi 791-5 736-0 597-9

Celkem 36.526-6 54.330-5 49.771-0

Vzpomeneme-li podle výše uvedeného, že tyto peněžní ústavy jsou povinny uložiti celkem 5 % svých vkladů na vázaný vklad
u Reeskontního ústavu, znamenáto podle stavu ke konci roku 1951 peníz 2.826,550.000.—Kč, tedy částku velmi značnou, která Re
eskontnímu ústavu tímto způsobem bude dána k disposici pro jeho zákonné účely.

Zajímavo je přihlédnouti také k tomu, jak velkými částkami přispějí obě veřejnoprávní pojišťovny k úkolům Reeskontního ústavu,
Měly totiž v tisících Kč koncem roku

1952 1951 1950

Ústřední sociální pojišťovna 4.154,838 3.603,873 2.999,775
Všeobecný pensijní ústav 3,314,298 3.021,624 2.609,791

Dohromady 7.469,1536 6.825,497 3.609,566

Vezmeme-li za podklad svých úvah stav koncem roku 1952, pak činí 5 0%jakožto vázaný vklad obou těchťo pojišťoven u Re
jeskontního ústavu značný peněz Kč 375,456.800.—,
© Mobilisace 4 miliard Kč.

Celkový stav volně uložitelného jmění jednotlivých životních pojišťoven nepodařilo se nám prozatím zjistiti, ale pro posouzení
významu vázaných vkladů také těchto ústavů budiž uvedeno jenom tolik, že přírůstek všech reserv a fondů u našich pojišťoven
akciových, vzájemných a u tuzemských filiálek cizozemských ústavů činil za rok 1931 plných Kč 356,467.000.—,z čéhož 15 % zna
mená 53,570.050.—Kč. Podle tohoto přírůstku za jediný rok dá se aspoň zhruba usuzovati, že také souhrnný povinný vázaný vklad
těchto životních pojišťoven u Reeskontního ústavu budečiniti částku velmi značnou, takže se nedopustíme asi příliš velké chyby,

odhadneme-li konečnou úhrnnou číslici všech prostředků, které Reeskontnímu ústavu budou k disposici, na 4 miliardy Kč.
Je to celkem peníz velmi značný, kterým by bylo možno postupně vykonati velmi mnoho dobrého pro celé naše hospodářství a při

spěti podstatně k jeho zlepšení. Bylo by však osudným omylem, kdyby se někdo domníval, že se zde otevírá studnice, ze které by
bylo možno čerpati živou vodu pro vzkříšení všelijakých hospodářských mrtvol. Úvěr, který už dnes je úvěrem špatným, nemůže se
státi úvěrem dobrým v rukou Reeskontního ústavu, jehož posláním je, aby ze svých prostředků napomáhal úvěrové činnosti a
hospodářskému podnikání všude tam, kde při dosavadní organisaci našeho peněžnictví a zásadním zachováváním statutárních po
vinností Národní banky nebylo to možné.

Může se státi, a vláda i zákonodárné sbory byly sí toho jasně vědomy, že by ani činnost Reeskontního ústavu nezlepšila podstat
mnědnešní hospodářské stagnace. Není to prostě dáno do lidských rukou, aby s naprostou jistotou mohly vynalézti prostředky za
všech okolností neomylné. Každému objektivnímu pozorovateli však musí býti při dobré vůli jasno, že se na tomto úseku práce vy

konalo, (© vůbec lidsky za dané situace bylo možno. Jaké budou skutečné výsledky, to ukáže teprve budoucnosf, snad ne už přílišvzdálená,

Z psychologie ženy.
s láskou, protože jinak by neměl ani oprávnění a stal
by se něčím čistě zvířecím.

Má nynížena jakési plus ohledně lásky? Jaké jsou
podklady tohoto plus? Udávají, jakožto jeden z pod
kladů tohoto plus, větší stydlivost u ženy. Dr. Sticker
praví, že pocit studu nemá vlastně ani mravního ani

Dokončení.

Ženská zřecí schopnost a schopnost lásky.

Intuiční schopnost ženy nechce jenom chladně o
světliti skutečnost, nýbrž chce prožíti obšťastňující
skutečnost zřeného a chce státi se plodnou na tom, co
viděla láskou naplněným působením. Ovšemže tato
láska zase dává nové světlopoznávanému, protože co
milujeme, do toho víc a hlouběji vidíme, to se nám
jeví v docela jiném světle. Láska tato jest onou silou,
která by chtěla obejmouti dobré, je zdokonaliti. Lás
ka chce sděliti fo, co má, a ukazuje se především ja
ko dobrota, přátelství a věrnost. Ona tvoří pravé
přátelství v manželství i mimo manželství.

Láska používá i eros ke svému lidskému vyjádře
ní. Eros naplňuje, jakožto tvořivá, dopředu se derou
cí síla, lidská srdce svojí silou a snaží se spojiti sou
zvukem zpřízněná, zachycená srdce. Eros má velikou
roli v manželskélásce a dovedesexus vésti ke sku
fečnému lidství, Sexus musí býti spojen s erosem a
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náboženského podkladu v prvé linii, že jest to prostě
docela přirozená brzda mezi láskou a živočišným u
kájením pudů. Tato stydlivost má býti hrází proti
bezuzdné smyslnosti. Obklopujesexus jakýmsi ta
jemstvím, mysteriem. Mantegaza tvrdí, že stud a styd
livost jsou nejprve výplodem lásky pravé, ale s druhé
strany, že také ochraňují onu lásku. Jest to úcta před
láskou, která nechce, aby byla brutálně zneužita.

Stud ženy, který jest vyvinutější než u muže, zna
mená ochraňovati vlastní slabost, přitahovati svou
tajuplností muže, a přece jeho pak chrániti před bez
uzdností. A právě foto trojí podmiňuje lásku. Ne
možno milovati, co drtíme, nemožno milovati, co jest
vulgární a nemožno milovati, co bychom znásilňova
li brutálností.



Dalšímpodkladem větší schopnosti ženy pro lás
ku jest její větší rys alfruistický. Nezišťnost, oběťa
vost přitahují k milování. Muž je spíše sobecký, muž
jest spíše individualista. Vidíme to již z pohlavního
života, kdy muž myslí především na svoje vlastní na
sycení,kdežto ženajest si již jista svou tělesnou struk
turou odpovědnosti, kterou bude míti před plodem a
eventuálně budoucím životem. Tato okolnost má ta
ké svůj veliký vliv na to, že ženase cítí zvláštním způ
sobem zavázána společnosti, celku, že cíťí svoji
zvláštní povinnost péče a lásky a proto otvírá šířeji
a upřímněji, když otvírá svoje srdce. Není to jen
chvilkové vzplanutícitu.

Toto jest úkol ženského altruismu, aby zušlechťo
vala, zjemňovala a zdokonalovala tam, kde jest tvrdý
egoismus, který není ani sebeláskou, protože jest u
strnutí v sobě, jež jest nedostatečné. Žena ale musí
dávati pozor na to, aby ve své lásce nebyla příliš mar
notratnou, protože by mohla pokaziti muže, jak čas
to se děje, kdy žena svým altruismem jenom podpo
ruje třeba i nevyslovené přesvědčení mužovo, že ko
Jem něho se musí celý život otáčeti. Důkaz tohoto
altruismu jest veliká ženinaobětavost. Jest okolnost,
že ošetřování nemocných jest skoro výhradně slou
čeno a uloženo do ženských rukou a že býti ošefřo
vánu mužskýma rukama není věcí nijak a dvakráte
většinou příjemné. Projevem altruismu jest také veli
ká ochota ženy ke sloužení, a sice ke sloužení oprav
du nezištnému, protože často vídáme ženu sloužiti za
nejubožejších a nejnesociálnějších podmínek. Žena
snadno přes tuto službu sroste s rodinou. Žena dove
de snadno otevříti svoje já a přijmouti do něhoi cizí
já, které učí ji pak sebou samým, povyšuje na vlast
mí já. Tato služebnost není vždycky vypočítavostí, co
vynese tato služebnost, nýbrž jest prostě výsledkem
ženina altruismu, který dovede prožíti jednotu bytí
a života svého i cizího. Toto jest podkladem altruis
mu, živé přesvědčení, že si nejsme cizí, že jsme navzá
jem všichni si zavázáni, srostlí, a že jedni druhým.
jsmepovinni dáti a pomoci. Toto uvědomení jednoty
všech se všemi jest u muže vzácnější než u ženy, kte
rá dovede se nadchnouti k soucitu, k pomoci. Proto
také dobročinnost a výchova k dobročinnosti jesf
skoro výhradně jak v rukou ženy, fak také v rukou
vychovatelky, protože muž z foho snadno může uči
niti spolek anebo sport. Žena svým způsobem dobro
činnosti, prosté totiž pomoci potřebným, ukazuje, že
chápe toto spojení, a onu závislost všech na všech, že
ji chápe životněji a bezprostředněji než muž.

Proto ženy tak rády slouží velikým myšlenkám,
proto jejich, někdy až zvrácené, následování velikých
mužů a velikých myšlenek,

Proto jest si přáti, aby tento altruismus pronikl co
nejvíce národ, proto nepovažuji za správné volati
ženy nazpět k vařečce, nýbrž právě v dnešní době,
která není alfruistická, směla jí býti než kferákoliv
jiná doba, že potřebuje bezprostředního zasahování
ženy alfruistické do všech složek a oborů života, aby
je všechny očistila a rozšířila...

Na tento altruismus přimyká se těsně mateřský
smysl ženy. Mateřství jest více než pudovost samič
ky, která opatruje mládě jako část sebe, jako něco, co
jest jejího, co vylíhla. Mateřství ženy totiž nezasta
vuje se u dítěte fysického, nýbrž touží po tom, aby
vdechla dítěti svoji duši, aby něco ze své duše, ze
svého tepla, ze své lásky rozlila a jaksi zvěčnila.

Jak Rusko dnes vypadá.
Dokončení.
Rudípovýšenci.

Toto mateřství chce dobývati, ale mocí vnitřní, du
chovní, ne zbavující, nýbrž mocí a silou druhé obo-.
hacující. Mateřstvím se totiž v ženě ukazuje onavnitř
ní spojitost všeho života a bytí, panvelká jednota ži
vota. Proto jest mateřství tvořivou vlastností, oboha
cující vlastností, protože zřetelně vrací ty, které obo
hacuje, k jednotě všeho bytí. Žena proto se obětuje.
a proto hýčká láskou to, co tvoří a opatruje, protože
cítí třeba v podvědomí svou velikou úlohu na rozdá
vání onoho jednoho života, onoho jednoho bytí, je
muž přivádí nové členy.

Mnoho mužů byloutvářeno i ve své geniálnosti že
nami. Milující člověk stává se tím, co miluje, nikdo
více než žena nedovede se tak dokonale státi tím,
co miluje. Žena prožije v hloubi svého nitra fo, co mi
luje, zcela se s tím ztotožní a všechno obětuje a učiní,
aby fo, co miluje, bylo dokonalé. Při tom dovede
státi dokonale v pozadí. To ovšem znamená mnoho
již pro muže, který často trpívá vnitřním rozvratem
a vnitřní rozháraností. Žena a jenom žena bystře u
hodne, co jest v muži dětského, co v něm potřebuje,
aby bylo podepřeno, aby bylo zahřáto, žena vystihne,
Comáv muži probuditi, co v něm mározplameniti.

Toto mateřství jde v ženě ještě dále. Pravý mateř
ský cit neomezuje se jenom na vlastní rodinu, nýbrž
jde dále, přemáhá vlastní já, trhá hráze mezi vlast
ním životem a mezi životem cizím, pravému mateřství.
pomalu přestává býti všechno cizím. Tak máme onen
typ žen, které opravdu rozdávají svoji mateřskou pé
či, ne jako dobročinné dámy, což jest nejhnusnější
typ žen na světě, nýbrž jako neviděné milosrdné ses
try, ať již oblečené anebo žijící ve světě za docela
normálních rodinných poměrů. To jest láska, která
rozšiřuje svoji rodinu a vidí ve všech potřebných,
ubohých vlastní svoje děti. Tyto mateřské duše pro
žívají onu velikou jednotu všech se všemi tak,jak ji
ustanovil Kristus. Dalším dokladem této větší schop
nosti lásky jest větší schopnost ženy trpěti. Již svojí
přirozeností, svým určením a postavením k rodícímu
se životu v bolestech jest žena k tomuto plus bolesti
určena. A ze zkušenosti všichni víme, že žena tuto
zkoušku většího požadavku bolesti nese statečně fam,
kde kolísají mužové,kteří dovedou nevím jaká hrdin
ství přinášeti, fam nezklame tak snadno žena. Žena
jest v celku trpělivější i v nemocech, trpělivější
i v neštěstí, ona neztrácí hlavu v neštěstích, ona jedi
ná kolikráte za hrozného rozvratu zachraňuje rodinu
z trosek, dovede potlačiti vlastní bolest, dovede z bo
lesti, které neunikne, najíti novou sílu a zdroje ne
smírného odhodlaní. Protože žena jest tak kompliko
vaná ve své bytosti, proto snáze si najde východisko
ve spletitých a hořkých situacích. Žena dovedetrpěti,
protože již svou strukturou tělesnou vnímá, že vše
chno veliké se dobývá obětí a bolestí. Protože žena
dovede milovati, co tvoří, to jest, dovede. vycházeti
ze sebe a budovati druhé, proto také dovede více
trpěti. Dovede obětovati. Tím nabývá žena nesmírné
moci, třebaže vnitřní, protože ten, kdo draze platí,
kdo obětuje, kdo dává neomylně, samočinně takřka
dobývási vlády i moci. Bylo by si přáti, aby ženy po
chopily, kde je jejich vláda a kde je jejich moc, že
jest to především moc lásky, moc podpírající síly a
lásky. Dovedly by míti na muže onen vliv, který jest
vlivem tvořivým, kterým roste nejenom muž, nýbrž
1žena.

P. Dr. Silvestr Braito O. P.

Všeobecná morálka je dále podvracena fím, že se v posledních letech velmi rozmáhá panství všelijakých
povýšenců. Zafím co se dělnictví sráží 40 procent jeho mzdy, zůstávají platy vedoucích činitelů neztenče
ny. Důchod lidových komisařů pak již vůbec nikdo neomezuje. Mezi chudobným, hladovým a mrznoucím
lidem projíždějí se nyní veliké vozy zahraničního původu, náležející povýšencům a miláčkům Štěstěny, kte
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ří bydlí ve svých nových venkovských vilách a sfravují se ve vlastních restaurantech, kde nejsou obtěžování
závistivým pohledem malého člověka.
Bankrot hospodářských plánů.

Pochybená agrární politika a ukvapená industrialisace země, která vyhnala rolníka s půdy, aby naplnila
velká města, způsobila v nich často nepopsatelné přelidnění. V poslední době pak začala se i v Sovětském
Svazu ukazovati nezaměstnanost jako důsledek světové krise a mnoho fováren zastavilo práci. Na druhé
straně ukázalo se nade vší pochybnost jasněji, že kolchozy a velké sťátní domény nejsou s fo obyvatelstvo
vyživit a že nezbývá jiného, nežli zase znovu zaváděti soukromá hospodářství jednotlivých rolníků. To se ně“
jakou dobu provádí již i násilně, poněvadž se sedláku prostě poručí, že se musí vrátiti zase zpět a začítí
od počátku. Poněvadž takový novokolonista nedostane od státu ani obilí ani dobytek, je jeho postavení mi
mořádně svízelné. Přesto však obléhá množství rolníků jednotlivá nádraží, kteří s trochou svého majetku
v uzlíku čekají jenom na fo, až se jim naskytne příležitost vydati se zpátky na venkov.
Odlidnění velkých měst.

le ani fo nestačí. Od 1. dubna 1933provádí se docela systematicky evakuace velkých měst, obzvláště
Moskvy, Leningradu, Charkova, Stalingradu a Nižního Novgorodu. Z Leningradu samého bylo takovým
způsobem již odstraněno 800 tisíc lidí. Poněvadž Sověty nechtějí se k nezaměstnanosti oficielně přiznat, ob
viní městského dělníka z nějakého přestupku a propustí ho bez pasu. Na něm pak je, aby se sfaral, jak sa
někde na venkově se svou rodinou obživí, třeba by fo bylo od větších měst vzdáleno i na 1000km. Nepo
daří-li se mu, aby byl přijat do některého kolchozu, pak nemá vůbec žádné možnosti, aby si opatřil prostřed
ky výživy. Tím je donucen, aby se vůbec někde uchytil zase jako samostatný malorolník, což ovšem podle
toho, co jsme výše uvedli, je námaha téměř beznadějná. Je vůbec těžko představiti si všechny ty lidské obě
ti, které si již vyžádala nesprávná agrární a evakuační politika Sovětů. Znalci tu mluví o celých milionech,
Návrat k buržoasním zvykům.

Stalin velmi dobře postřehl, že krise začíná doléhaf, a poněvadž neměl, co by lidu dal k jídlu, uvolnil zase
všechny ty různé zábavy, které dříve jako „buržoasní“ byly dány do klatby. Tak dovolen byl zase pří
stup do restaurací, vyhrazených dříve jenom cizincům, povolen zase tanec a na konec učiněna celá řada
ústupků také v oboru umění. V divadelnictví již se nepěstují jenom agitační díla, která by ftendenčněpro
pagovala komunistickou myšlenku, a tak mají v Rusku zase velké opery i balet carské doby, a poněvadž
v tom směru má Rusko znamenitou tradici, neztratilo nynější ruské divadlo ani na kráse, ani na lesku vněj
šího provedení ničeho proti minulosti.
Faktavíce než theorie.

V museích začali svého času všechny vystavené předměty znova úplně pořádati. Všechno mělo býti uka
zováno jenom s hlediska marxistické nauky. K tomu se přidružilo ještě veliké množství nápisů, které měly
osvětlovati každý jednotlivý vystavený kus jako klasický příklad třídního boje. Teď nechali již i toho.
Ta „Etiketage“, jak fomu Rusové říkají, upadá stále více, zato však se kolportuje výrok lidového komisaře
pro lidovou osvětu Bubnowa: „Kde fakta jsou v rozporu s teorií, tam musíme faktům dáti přednost.“
Konec „proletářského umění“

V oboru výtvarných umění byla rozpuštěna „Organisace proletářských umělců“. Jejím úkolem bylo, aby
propagovala „nové smýšlení“.Velká „retrospektivní umělecká výstava“ v Leningradě: „Patnáct let sovět
ského umění“ dává dosti dobrý přehled o tom, čeho na ftomfopoli bylo dosaženo. Stát dal do klatby každé
individuální umění. Vynucoval jenom optimistické propagační malířství a také takovou plastiku. Chtěl míti
znázornění mladých komunistů silných údů, kteří vítězně postupují boj se životem, chtěl míti zobrazeny zo
celené dělníky v nějaké velké póze, sedláky, kteří se propracovali k novému životu, obstarávají traktor, se
dí u radia anebo mají na uších telefonní sluchátka. Vyžadovalo se, aby umění bylo „pochopitelné“ nebo
„srozumitelné“ tak, aby mu také jednoduchý člověk mohl rozuměti. Nejlepší osobnosti uměleckého světa
musily se těmto požadavkům podrobit a říditi se přáním sovětské vrchnosti, aby vůbec nějakým způsobem
obhájily živobytí. V novější době ukazuje se zase snaha změniti směr. Portrety, krajinomalba a zátiší začí
nají se zase ukazovati.
Stavitelství.

Velký elán sovětské architekfury uvázl docela v písku. Jen ojediněle a úplně cize trčí sem tam několik vel
kých dokumentů moderního evropského stavebního stylu ve velkých městech. Je fo poštovní a telegrafní
úřad v Moskvě, redakční budova Izvěstí, několik tak zv. kulturních domů, nepatrný počet obytných domů
v Moskvě, v Leningradě a Charkově a konečně obrovská budova těžké industrie také v Charkově. Velké
plány „socialistických měsť“zůstaly právě jen pouhými plány a na místo nich byly zřízeny jen ubohé nou
zové baráky. V hlavních střediscích vrátili by se nejraději zase ke klasicismu. Kterémusi cizímu architektu,
který měl v Moskvě posfaviti hotel, nebylo dovoleno provésti jeho fasádu. Nyní ji provede kterýsi ruský
stavitel ve slohu Alexandra L. |
Jediný pevný bod: G. U.P.

V tomto státě, jehož občané žijí v hladu a v bídě a většinou ztratili již naději a jakoukoliv pracovní ener
gti, sťojí ještě dva sloupy, a to: rudá armáda a „GPU“. Armáda je přímo výborně oděna a dobře živena, také
se nešetří nákladem na její ubytování. Ženám důstojníků i vojáků je dovoleno nositi zahraniční šaty i prá
dlo. Zvláštní, speciálně jen pro ně určený dům je zásobuje. Přes to však není možno přejíti přes faktum, že
poddůstojník rudé armády pochází z venkova, že tam má rodiče a příbuzné mezi sedláky, kteří hynouhla
dy. Spolehlivější je tedy „GPU“. Ta žije ještě z tradic staré carské státní policie a její existence jest spojena
se Sovětským Svazem na život a na smrt. Také ta má všechny jenom myslitelné výhodya je také zásobována
ze svého vlastního obchodního domu. V čele státu stojí vášniví fanatikové, kteří se navzájem špehují a mezi
sebou o moc a vliv bojují. Vědí, že by konec jejich režimu byl také koncem jejich života a proto zarputile bo
jují o každou píď půdy.
Obr nahliněných nohou.

Je možno dohadovatise nějakýmzpůsobem toho, jaká asi bude budoucnost tohoto státu? Dnes je obec
ně známo, že Sověty značně zbrojí, kupujíce i na cizích trzích válečný materiál. Zraky Evropy i ostatního



světa obracejí se k ohnisku možnéválky na Dálném východě, jež by vzešla ze střetnutí se zájmůzmoderní
sovaného, zracionalisovaného a také trochu přelidněného Japonska a Sovětského Svazu, jenž by chtěl ob
hájiti celou územní državu, kterou převzal po carském Rusku. Zdá se ovšem, že by taková válka vysadila ži
vot dnešního Sovětského Ruska úplně z kolejí a že by se při tom mohla rozpoutat velká agrární revoluce,
na kterou ruský sedlák čeká, aby zas dostal do soukromého vlastnictví svoji půdu. Nesmíme zapomínat,
že také říjnová revoluce z roku 1917byla v prvé řadě revolucí agrární v tom smyslu, že elementární snaha
ruských mužíků, dostat půdu do vlastnictví, vytvořila příznivé prostředí pro komunistické uchvatitele mo
ci, kteří příslibem půdy dovedli naráz získat sympatie širokých vrstev ruského venkova. Že si rozhodující
Sovětští činitelé zmíněného nebezpečí jsou docela dobře vědomi, ukazuje nejlépe ta jejich snaha, obetkati
se celou sítí paktů o neútočení. Této mírové ochrany bude Rusko potřebovati ještě na dlouhá léta, aby moh
lo zachránit především svoje zemědělství a učiniti je opět výnosným, aby mohlo poskyfnouti obživu vlastní
mu obyvatelstvu. Dokud se to vládcům Ruska nepodaří, zůstane toto Rusko zase jenom takovým obrem na
hliněných nohou, jakým bývalo za carské vlády v době předpřevratové,

Vilém Bitnat:

Katolicita české kultury.
Schema přednáškového cyklu. (Dokončení.)

6. Generace druhá, svaťováclavská, náleží k nej
slavnějším obdobím našich dějin. Vyplňuje je osmi
letá vláda vévody Václava Svatého (921až 929). Cír
kevní paralelism vyplňoval i tuto fázi, ale latinská
litursie nabývala převahy zároveň s vlivem císařské
říše římské. Vyznělo to opět mučednickou smrtí, zpří
šerněnou krvavým leskem bratrovraždy. Ale to byla
také poslední významná oběť těchto zápasů. Vladař
zavražděný pro ideál světové závažnosti, to byla pří
liš obludná věc i pro tehdejší barbarsky cítící Evro
pu; a nebylo ji lze napříště opakovati. Latinská li
turgie, majíc v Čechách svého mučedníka, zřejměpo
sílila své posice. Slovanské lituréii nemohl fento čin
prospěti, byť byl motivován politicky, a církev sta
roslověnská neměla na něm viny. Pro naše kulturní
dějiny má epocha vlády Svatého Václava význam ne
smírný. Imělecká kultura rozvila se u nás poprvé
v září až potud nebývalé. Stavba kostela Sv. Víta,do
níž získal drahocennou relikvii od samotnéhocísaře,
všeliké výtvarné součástky obřadnické, zavedení cír
kevních hodinek latinských, služba četného kněžstva,
obecně se ujímající liturgický zpěv na dvorech kníže
cích, záplava rukopisů, toť obraz, o němž mluvílesen
dy řečí jasnou a přesvědčivou. — Zvroucnění nábo
ženského cítění, projevující se již i u nás v touze po
splynutí duše s Bohem, bylo plodnou ideou kultur
ních snah této generace. Vyrůstalz ní důsledně i pa
sivní motiv ufrpení a žádosti mučednické smrti pro
Krista, ovládající napotom celé desáté století. Již
kněžnu Ludmilu zachvátila touha po „sladké smrti
mučednické“ a u Václava objevila se ještě uvědomě
leji. Tento psychologický živel měl svůj odstín na
cionalistický. Rodilť se tehdy v duších mladých bar
barských národů, snažících se touto formou zápolení
vstoupiti jako stejně cenný člen do společnosti star
ších kulturních národů, honosících se již dávno slav
nými světci. Tento mocný rys kulturní snahy dopro
vázela upřímná touha po kázni a odříkání, po křes
ťansky přísném životě těla. To byla idea mohutného
reformního Anutí clunyjského, šířícího se již od dru
hého desítiletí věku z burgundského kláštera bene
diktinského, jehož první opat Berno byl současní
kem Václavovým. Hnutí zasahovalo lavinou všechny
tehdejší vzdělance, kněze, řeholníky, šlechtu i panov
níky. IJmladičký vévoda pražský přijal odtud ideál
svého života. Takto chápaná askese a dobrodějnost
byla tehdyživlem ryze kulturním a jeho čeští vyzna
vači právě jím byli na výši osvěty evropského západu.
— Vyplynuvší z ní smrtí vévody Václava všťtípena
byla tradice svatováclavská, která svým tisíciletým
vývojem stala se nejdrahocennějším kulturním stat
kem národa. Ujímajíc se hned po jeho umučení, stala
se ostnem snažení všech nesčetných generací násle
dujících staletí, nesmírnou mravní silou pokolení a
pokladem jistoty národní. Obměňujíc se v nesčetných
motivech, žila tato tradice v století devatenáctém mo

tivem „blanických rytířů“ stejně jako holdem „ko“
runě svafováclavské“ a „jazyku svatováclavskému“,
v rozhodujících pak letech válečných touhou po ob
rodě politické i v akci legionářské. Dnem 28. září 929
nabývá česká kultura rysu osobitého, jemuž není rov
ného u jiných národů. A vděčný lid projevil Světci
svou věrnost za jeho věrnost památnými dny mileni
ovými 1920.

7. Kulturně i politicky značí tedy kratičké období
svatováclavské žulový základ celé další tisícileté exi
stence národní. Všechny další generace ve všech sta
letích realisují podněty této epochy, obměňují je v ne
sčetných útvarech své kultury, neztrácejíce nikdy
zřetel ke zdroji všeliké snahy, prýštící z jasného u
čení Kristova. Je-li Václav Svatý českým symbolem
římského katolicismu, je důsledně katolicismus onou
vírou národní, nerozlučně se pojící k českému nacio
nalismu všech dějinných úseků. Podnitilť zajisté ono
plodné období pokání za bratrovraždu (929 až 973),
v němž vévodí postava skvělé abatyše Mlady, za níž
zřízenobylo pražské biskupství (973). Inspiroval vel
kého světce světového formátu, Svatého VojtěchaSlavníkovce,vyznavače„ottonskévenesance“,k vští
pení benediktinské kultury na mladý strom české
vzdělanosti. Století jedenácté vidí sice zánik slovan
ské liturgie, vyšlehnuvší naposledy velikými posta
vami Prokopa Sázavského a Božetěcha, ale upevňuje
své kulturní posice dílem velkých biskupů a svato
vítského probošta Marka v řádném ustavení pražské
kapituly přinovězbudované basilice svatovítské. Sto
letí dvanácté připojuje k své rozvité literatuře ná“
boženské prózu kronikářskou, zahájenou skvělýmLe
fopisem Kosmovým, po jehož smrti byla pěstována
jeho pokračovateli až do vyhasnutí doby románské.
Nevyhnula se vlivům velkých hnutí západu, lze v ní
odlišiti plody románské kultury benediktinského 0
kruhu Sázavského, nyní již latinského, od vlivu pró“
zy, ovlivněné bernardovskou mystikou cisterciáckou,
A souběžně s dějepisectvím cítíte i závan benediktin
ské poesie hymnické,z níž tvorba Abélardova, Hilde
$gardinai Alžběty Šénavské inspirovala české lidi k

zbásnění prvních latinských hymnů officií Svaté Ludmily.
8 Století třinácté tvořilo již v ovzduší proteple

ném jitřní gotikou františkánského serafinství. Vy
růstají mohutné postavy abatyše Anežky České a sva
tovítského děkana Víta. V teple jejich přízně rozvila
se u nás nádhera františkánských rýmovaných offi
cií, působíc nejen na vznik prvních gotických hymnů
o Svatém Václavu, ale ovlivňujíc i raně gotické le
Sendy, skvělou „Oriente iam sole“ a „Ut annuncie
tur“. Latinštíkronikáři okruhu Přemysla Otakara IL
podléhají „sladkému jhu“ Chudáčka z Assisi rovně
jako veršující kronikáři cisterciáčtí na Zbraslavi. Vý
sadou tohoto věku byla touha po obohacování ži
vota vnitřního, nežádajícího si representačního za
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kládání nových kostelů. Profo duchovní vláha dala
u nás konečně vypučeti i prvním spanilým květům
"duchovních písní v české mateřštině. Ž nich zejména
jsou to první tři strofy onoho věkovitého výkřiku
české duše k milovanému pafronu národa v dobách
zlých, píseň svatováclavská. Ta prolomila ledy, pou
tající ji latiny a vyvolala brzy za sebou nejsťarší kro
niku, veršovanou ryzí češtinou, v níž anonymní Dali
mil zhodnotil dosavadní běh osudů svého národa.

0, Karolinská gotika čírnáctého věku rozoučela ve
váncích benediktinské mystiky panenských klášterů,

úsobením visionářských děl Gertrudy Veliké a
Mechtildy Hakebornské. Byla jimi ovívána stejně u
měnímilovnáabatyše Kunhuta Přemyslovna, jakojejí
žačka, královna Eliška Česká. Vznícený kult světců
zdědil po matce i císař Karel IV. a jeho okruh,k ně
muž náleželi postavy významu Arnošta z Pardubic
a Očka z Vlašimě. Císař vyžívá se v stavbě gotické
katedrály Svatovítské, v jejíž stínu vyrůstá první Čes
ky píšící filosof Tomáš ze Štítného. A pak jsou fo
proudy mystiky kartuziánské a dominikánské, jež in
spirují Jana.z Jenštejna k zbásnění hymnáře a jeho
$enerálního vikáře Jana z Pomuku k heroické smrti
mučedníka za Krista.

10. Na prahu věku patnáctého stojí dvě posťavy
mistrů bohovědy katolické, mrtvý Jan z Pomuku a
Jan z Husince. Husinecký rozpoutává obrovitou bou
ři, v níž těžce ochuraví peň půltisícileté náboženské
kultury české. Nepomucký spěchá jako lékař k vy
hojení neduhu. A vskutku, když se v důsledcích hu“
sitských bouří posléze poznalo, že chaos ve věčech
náboženských dospívá výše ohrožující samy kořeny
národní existence, probouzí se na samém prahu sfo
letí šestnáctého katolický kult Svatého Jana, rozvíje
jící se spolu s renesancí katolicismu k novým úfva
rům kulturním. Opřeni o grandiosní dílo Tridentské
ho koncilu čeští katolíci vydávají se do boje 0 sjed
nocení národa v staré svatováclavské víře.První ob
dobí jesuitské protireformace přetváří již v fomfo
věku kulturní situaci zejména kritickým dílem Vác
lava Štťurma,odhalujícím věroučný chaos českobra
trský. Vlastní dílo profireformační přichází po fra
gice bělohorské v století sedmnáctém, ve věku pod
ceňovaném a nenáviděném, ačkoliv dal národu jednu
z jeho nejzajímavějších kultur, jeho bBarok.Jesuita
Bohuslav Ba bín, nedoceněný dosud předchůdce na
šeho národního obrození, zachytil v své legendě sva
tojanské všecka vlákna tradice, vyvíjející se již půl
druha století, a jeho žáci podjali se námahy, vštípiti
vedle starobylé úcty svatováclavské novou svěťovou
úctu svatojanskou, která by nejen posílila katolictví,
ale rehabilitovala i náš národ v očích ciziny.

11. Teprve věku osrmmnáctémuzdařilo se toto dílo,
vyvrcholivší kanonisací v Římě (1720),Stal-li se Svá
tý Jan spolupatronem rodící se české nacionality, byl

Boj proti úroku z půjčky.
Úrok z půjčky, jakožto bezpracný zisk, příčil se mravnímu cí

tění myslitelů všech dob. Autor článku „Názor sv. Tomáše Aguin
ského na úrok z půjčky“, uveřejněného v 1. čísle „Života“, uvádí
důvody, pro něž sv. Tomáš, jehož nauka se stala oficielním uče
ním Církve katolické, prohlásil za nespravedlivé a nedovolenépři
jímání čehokoliv za půjčování peněz. Proti úroku psali všichni
církevní Otcové jak sv. Ambrož, tak sv. Hieronymus, sv. Basilius,
sv. Augustin nazývá braní úroků „ars neguitiae“, uměním dare
báků, dočetli bychom se však odsouzení úroků i u Aristotela,
Plutarcha ba dokonce i u Cioerona. Z papežů to byl poslední,
Benedikt XIV., jenž ve své encyklice „Vix perveniť“ praví, že
podstata líchvy záleží v tom, že si někdo dává wíce platit, než
půjčil a doslova píše: „Proto každý zisk tohoto druhu je nedovo
lený a lichvářský.“ Mezi odpůroe úroku možno zařadit skoro vše
chny i moderní katolické sociology. Tak známý rakouský sociolog
Vogeisané říká, že úrok otrávil celý hospodářský život, rozvrátil
sociální morálku a na tento hřích že společnost zajde. Vogelsan
gův žák a věrný pokračovatel Dr. A. Orel bojuje proti úroku, po
měvadž bere chléb práci a dává jej lichvářům. Hospodářský teo
tetik D. H. Pesch T. J. ve svém spise „Neubauder Gesellschaft“
konstatuje: „V dnešní praxi nechoe Církev potirati mírný úrok,
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bezděky iniciáforem rozlehlé české kulfury umělec“
ké, o. jejímž rozsahu nejsme podnes dostafečně po“
učeni. Všechna odvětví velkého umění výtvarného 'i
drobná umění řemeslná,hudba, divadlo i písemnictví
rozvily se v „svafojanský barok“ často fak líbezný,
že si bez něj nelze představiti půvab lidového umění,
pýchy našeho obrození. Byl-li označen příhanou
„ftemna“, stal se dnes pýchou českého katolictví a
jeho rehabilitace patří k živým složkám současného
programu katolické akce.

12.S vyžívajícím se barokem skončila perioda růs
tu katolictví. Osvícenství josefinské vrhalo stíny ně“
věry nejprve ve společnost šlechty, vysoké byrokra“
cie a bohatého měšťanstva, později zvlažněla i znač“
nou část kněžstva. Zatím co rekafolisace baroku pro
vedla veliké dílo sjednocení celého národa odstraně
ním náboženských zápasů, rodící se osvícenství po“
čalo znovu komplikovati těžce dosažený mír duší.
Generace posledních desítilefí osmnáctého věku za
saženy byly nepevností a rozkolísaností náboženské
ho přesvědčení a umělecky nevydaly ničeho.

13. Reakce dostavila se až na přelomu let dvacá
tých a třicátých devatenáctého věku. Snahy po re
katolisaci společnosti odchované josefinismem sou
středily se v kulturním díle sušilovském na Moravě,
majícím v Čechách souběžníky ve Vinařickém aŠťul
covi. Teprve po půlstoletém vývoji vyrůstá z tohoto
hnutí generace devadesátých left, tak zvaná „kato
lická moderna“, která ovlivněna jsouc družinou lumí
rovců, vychovala první básníky i essaysty, otevřevší
daleké obzory staré i současné evropské literatury
katolické.

14. Hodnotíme-li rekafolisační snahy družin suši“
lovských jako válečné přípravy v arsenále, kafolic
kou modernu jako boje v zákopech, jeví se nám po
válečný katolicismus dvacátého věku dobou úfoku,
Mládež popřevratová, využivši všech forem moder
ní kulfury, snaží se rekafolisovati bez kompromisu,
jenom vysokou hodnotou své práce. Vedena básní

kem světového formátu, paroslavem Durychem, soustřeďujíc se v malé okruhy literární i vědecké, posi
lována četnými laiky samotáři, provádí kulturní akci
katolickou metodami, jež zároveň vytvářejí kladné
hodnoty celonárodní kultury československé.

Poznámka. Předchozíodstavoe podávají stručný, do po
drobností nezabihající náčrtek výstavby oelého cyklu před
nášek o tématu stále ožehavém.Je to syntetická zkratka jede
nácti staletí vývoje národní naší kultury katolické a jednotlivci
mohou si dle ní individuálně vypraoovati libovolnou řadu(témat
„staleti“, „hnutí“ či „osob“ historických. Že prvnídvě staletí

jsou podrobněji podána, než mnohem bohatější věky pozdější anež Živá současnost, odůvodněno okolností, že v nich kladeny
byly základy takřka ke všem kulturním hnufím budoucích dob,
dnešek nevyjímaje. Vyhnul jsem se tím zboroení vývojové linie
celku nadměrným hromaděním podrobností. Na dotazy věci se
týkající rád odpovím,

aniž by však odvolala svoje původní učení © úroku.“ Byli ovšem
i mezi katolickými mysliteli ti, kteří hájili úrok a možno jmeno
vati P. Viktora Cathreina T. J., jenž jest znám i jako velmi dů
sledný a nekompromisní obhájce naprosté nedotknutelnosti sou“
kromého vlastnictví.

V oelku možno říci, že Církev katolická se vždy stavěla a dosud
se staví odmítavě k braní úroků z půjček. I když v poslední době
páni národohospodáři přiznávají, že úrok přestává být tím ide
álním regulátorem hospodářského života, ba dokonce, že působě
zrovna protichůdně než jak by to bylo žádoucí, jest boj profté
úroku vůbec skoro beznadějný. Úrok jest kolébkou celé moderní
kapitalistickésoustavy a stal se plicemi celého dnešního hospo
dářského života. Správně upozornil autor článku o názoru sv.
Tomáše na úrok, že zrušením úroku musel by se změnit celý hos
podářský život. Jest zajímavé, že se vskutku našel katolický so
ciolog, jenž se chce pokusit postavit oelý hospodářský živof na
nové, mravnější finanční základy. Dr. J. Ude, šťyrskohradecký
universitní profesor, mnohonásobný doktor a proto pán velmi vše
stranný, katolický kněz až bezohledně přísný vůči sobě 1 vůčí
okolí, nespokojuje se tím, aby jeho spisy pouze věrně zrcadlily
současné sociální a hospodářské poměry, nespokojuje se pouhým
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kázat jak důkladně sociální a hospodářské vztahy společnosti
musí být zreformovány, aby odpovídaly zásadám absolutní etiký,
Sociální a národohospodářské zásady, tak jak nám je prof. Dr.
Ude předkládá ve své četné sociologické literatuře, jsou vesměs
psány pod zorným úhlem philosophie peremnis a logicky vyvozo
vány ze zásad absolutní mravnosti sv. TomášeAguinského. Proto
spravedlnost a láska k bližnímu musí býti jedinými hnacími sila
mi společnosti, jak ji chce Dr. Ude přebudovati v duchu zásad
sv. Tomáše. Ti, kteří práskají nad Církví stále bičem zpátečnictví,
4, z našich mladých, jimž jsou názory katolických myslitelů málo
radikální, konečně všichni ti, kteří milují radikální postoj a ne
kompromisní podání, nechť sáhnou po některém ze spisů Dr. J.
Udeho. Rozhodně ne bez užitku bude každý číst Udeho „So
ciologii“, opatřenou předmluvou biskupa Dr. A. Scheiwilera a pro
vázenou pochvalnými uznáními 1 několika nejvyšších církevních
hodnostářů. Chci upozornit na některé sociálně-reformní myšlenky
prof. Udeho, jednak proto, abych ukázal, jakou volnost v těchto
oborech myšlení ponechává Církev katolická svým kněžím (vše
chny spisy Udeho mají „Imprimatur“ a jsou opatřeny předmlu
vou zmíněného biskupa Dr. Scheiwillera) jednak takč proto,
abych ukázal odvahu tohoto katolického myslitele tím více vy
mikající v době tak málo iniciativní a v době, kdy i nejradikál
mější socialisté ze své nenávisti ke kapitalismu slevili všechno.

Drof. Dr. Ude ve své „Sociologii“ pokládá za charakteristické
pro kapitalismus, že jest hospodářským systémem vybudovaným
ma úroku. Kapitalistické hospodářství jest pro Udeho hospodář
stvím úrokovým. „Kapitalismus ist Zinswirtschafť“. Kapitál jest
pak prostředek, přinášející úrok. Úrok, jakožto zisk z půjčky musí
být za všech okolností označen jako líchva. Úrok jest bezpracný
zisk, proto kapitalismus, jakožto po výtce úrokové hospodářství
jest sám o sobě nemravnou hospodářskou soustavou. Úrok jest
největším škůdoem hospodářství. Není ničím jiným, než plodem
práce vykonané dělníkem, jež tomuto dle vůle Boží náleží. Kapita
Jista odnímá dělníkovi úrok bez protihodnoty. Není-li placen při
měřený úrok, pak se peníze nedají k disposici hospodářství a do
stavuje se deflace se všemi svými strašnými následky. A proto
staví Ude tento kategorický požadavek: úrokové otroctví musí
byti zlomeno. A úrok nezmizí, dokud nezmizí dnešní peníze. Dneš
ním penězům musí být vzata jejich schopnost zadržovací a za
druhé musí jim býti vzata jejich schopnost vydírat úroky. Dnešní
peníze mohou být svými držiteli zdržovány od oběhu, jejich cena
neklesá, naopak roste. Ti, kteří vlastní zboží nebo mají k disposící
pouze svoji schopnost práce, musí prodat za každou cenu. Drži
telé peněz mají tedy určitou výhodu proti majitelům zboží a prá
ce. Místo dnešních „trvalých peněz“ (Dauergeld) vybavených
schopností zadržovací a schopností vydírání úroků musí být dle
Udeho zavedeny tak zvané „volné peníze“ (Freigeld, Schwund
geld), jimž dáme „pevnou hodnotu“ (Festwáhrung). Musí být
dosaženo za všech okolnosti toho, aby vždy v hospodářství tolik
peněz obíhalo a kupovalo, kolik je zboží k disposici. Nabídka a
poptávka si musí vždy odpovídat. Zboží musí mít stále a stále
odbyt. Potřeba musí být stále kryta. Ale váznutí se nutkavě ihned
dostaví, jakmile klesnou ceny. A tomu je tehdy tak, je-li v hos
podářském oběhu málo peněz a poptávka po zboží je příliš slabá,
Peníze vyplňují svůj úkol jen tehdy, když obíhají v hospodářství
a kupují. Musí tedy být dány pod povinnost obíhací. Zadržování
peněz ke škodě hospodářství musí býti trestáno. Inflaci a deflaci
musí býti za všech okolností zabráněno. Kupní sila peněz nesmí
kolisati. A to vše poskytují „volné peníze“ s „pevnou hodnotou“.
Těmito dvěma pojmy je zajištěna pevná měnová politika.

Volné peníze, jak je prof. Ude navrhuje, jsou nekrytými pa
pirovými penězi, zákonem vyhotovenými časově omezeným pravi
delným mizením. Musí na příklaď každý měsíc, ode dne ke dni,
za celý rok postupně ztratit 5— 6 % své hodnoty. Tedy žádné
trvalé peníze, ale mizející. Kdo má peníze ještě v zákonem sta
novený den mizení, musí nésti tuto ztrátu. K dosažení plně hod
noty peněz musí jich majitel státem vystavené „zhámky mizení“
kupovati a na bankovky přilepiti, anebo se peníze po zapravení
kvoty z mizení okolkují. V důsledku zákonem stanoveného mizení
odejme se dnešním kapitalistickým, trvalým penězům jich po
dvojné mocenské postavení. Neboť mizející peníze nelze více
beztrestně zadržovati, ztrácejí i schopnost vynucování úroků. Ja
kožto mizející, jsou penize pod tlakem oběhu, každý kdo ty peníze
má a Čím více jich má, bude se snažiti jich se zbaviti přede dnem
mizení, aby nemusil „mizení“ nésti. Opatří si za své peníze ihned

Z2DOZi,potrEDy, Zapiatt sve dluny a daně a přebytečné peníze velmi
rád půjčí, i když dostane nízký nebo vůbec žádný úrok. Bude
dost „laciných“ peněz. Jich zadržování, ať již soukromníky, ban
kami nebo spořitelnami, trestá sebe samo v důsledku nuceného
mizení peněz. Následkem toho, že peníze jsou zákonitě zatíže«
ny mizením, bude vyráběné zboží ustavičně skupováno, meboť
vše se k němu uchýlí. V důsledku toho bude nutno stále vyráběti
nové zboží. Laciných peněz k stále nové výrobě jest dosti k dispo
sict. Čím rychleji jsou peníze nuceny k mizení a čím více zboží
se vyrábí, tím více dělníků nutno zase najati. Volné peníze tedy
odstraňují nezaměstnanost přímo, z donucení. Čím více budou
dělníci hledání, tím výše budou také stoupati jejich mzdy. Děl
nící sami nabudouzase kupní sílu, kupují a napomáhají jakožto
spotřebitelé k dalšímu rozkvětu hospodářství. V důsledku větší
poptávky po pracovních silách budou stoupati mzdy. Tak bude
í tak zvanému „malému člověku“ možno nabývati zboží spotřební
a ukládati úspory, neboť u „volných peněz“ bude v důsledku
pevné jejich hodnoty šetření teprve možné. Úspory v různých
bankách a spořitelnách ustavičně porostou. Nastřádané volné
peníze odevzdáme do státem zřízených spořitelen. Ve spořitel
ních knížkách zapsané peníze nepodléhají mizení, nenesou však
takč úroky. Spořitelna bude musiť uložené peníze dáti zase ihned
dále, neboťhotové peníze mizejí v rukou majitele, nedá-li je před
termínem mizení dále. Tak budou stále k disposici velké ob
nosy, v hospodářství bude tolik přebytečných peněz, že úrok vů
bec vymízí. Úrok bude v množství úspor a přebytečných peněz
utopen. Úrokové otroctví jest tedy volnými penězi zcela nuceně
zlomeno. Volné peníze zoela nuceně zvednou blahobyt. Co dnes
při našíchtrvalých penězích plyne do kapes několika málo ka
pitalistů, zůstává při volných penězích v rukou pracujícího člo
věka, v rukou sedláka, dělníka, řemeslníka atd., ve Švýcařích na
příklad ročně 3 miliardy franků, v Německu ročně 25 miliard
marek. Volně peníze tedy zvyšují příjem dělníka dvojnásobně.
Nyní ještě mi zbývá ukázati, jak si představuje pan prof. Ude
zabezpečení pevné hodnoty své pevné měny. Zde se prof. Ude
opírá dnes již o velmi mnohými uznávanou skutečnost, že dneš
ním zlatem a stříbrem, jako krytem, nelze dosáhnouti pevné kupní
sily peněz. Zlato jako bankovkový kryt má vždy za následek de
flaci a bývá mimoto finančními králi užíváno k tomu, aby vy
neslo na úkor pracujícího lidu ohromné spekulační zisky. Proto
prof. Ude jakožto přivrženec volného hospodářství odmítá zlaté
krytí, jako vůbec každé krytí musí zmizeti, chceme-li opravdu
dáti penězům pevnou kupní sílu. Již ta okolnost, že nálezy zlata
závisí na náhodě, ukazuje, že jest přímo šílenstvím penčžní mě
nu slučovati se zlatem. Měnový úřad volně hospodářského státu
bude míti za úkol množství a oběh peněz tak regulovati, aby množ
ství a oběh penězodpovídal vždy stávajícímu množství zboží.
Při stoupajících cenách, když jest v hospodářství příliš mnoho

čz, musí býti tolik peněz staženo, až ceny zase klesnou na
ádanou výší. Při klesajících cenách, když je tedy příliš málo pe

něz v hospodářství, musí býti do téhož uvedeno tolik peněz, až
ceny zase dostoupí žádané výše. Neomylným znamením, že jest
v hospodářství příliš mnoho nebo příliš málo peněz, jest tak zvaný
velkoobchodní index. Jest to ukazatel průměrné ceny všeho zboží
velkoobchodu. Tento velkoobchodní index jest velmi citlivý a dá
se snadno zjistit, neboť peníze oedulové banky vplývají do velko
obchodu, v němž vystupují jako poptávka. Vplývá-li příliš mnoho
peněz, pak ceny velkoobchodní klesají, stoupající velkoobchodní
ceny oznamují inflaci. Tato indexová měna, poctivě řízená, de
flaci a inflaci vyloučí, bude fo pevná měna ve smyslu stálé
kupní síly.

Uvedl jsem v nutném sledu myšlenek, pokud možno, stručně
zásady prof. Udem propagovaného „volného hospodářství“, v
němž úrokové otroctví, tato hlavní opora kapitalismu, bude zlo
meno, a jež proto by nejlépe odpovídalo podle thomistických zá
sad uspořádďanémuhospodářskému systému. Odvážnost návrhu
profesora Udeho překonává všechno, 00 o měnové reformě bylo
kdy řečeno a navrhováno. Tak daleko, jako prof. Ude, se neod
vážili jíti ani ti nejodvážnější z odvážných národohospodářských
reformátorů. Proto myšlenky prof. Udeho zůstanou pouhýmplá
nem, byť sebe pečlivěji propracovaným a slibujícím ty nejkrás
nější vyhlídky těm, kteří budou míti odvahu jej uskutečniti. My,
kteří žijeme v době velkých slov a malýchčinů, budemese musif
smířit s vědomím, že ještě dlouho se budeme musit vyrovnávati

s úrokemjako s nutnýmzlem. .

Létání v mlze a za úplně temných nocí.
4 pozůstalosti T štkp. letectva Frant. Malkovského.

Už od prvních začátků letectví byl problém létání
v mlze a za temných nocí nad terénem bez světel jed
ním z nejobtížnějších, které mu byly položeny.

Piloti, nemajíce na palubě svého letounu žádných
kontrolních a měřícíchpřístrojů, řídili se při letu jen
svým citem a udržovali letoun v novnovážné poloze
podle viditelného obzoru, míst na zemi a podle ob
rysu mraků. Nemohli však bez nebezpečí vlétnouti
do mraku nebo mlhy, aniž by, ztrativše výhled na ze
mi, neztratili i smysl pro stabilitu letounu.

Ještě i dnes, kdy letectvo je vybaveno množstvím
palubních přístrojů, je odváděna ročně krvavá daň,
zaviněná nepříznivými povětrnostními podmínkami:
mlhou, sněhovými vánicemi a pod.

Podle francouzské statistiky bylo v roce 192655 %
nehod způsobeno ztrátou viditelnosti země. V roce
1927stouplo procento těchto nehod na 45 %, kdežto
nehod způsobených požárem letounu kleslo se 36 %
v roce 1926 na 15 % v roce 192/7.

Nehody zaviněné nespolehlivostí motorů nejsou

69



už dnes tak četné jako dříve a málokdy vyžádají si
oběti na životech zkušených letců, kdežto nehody,
při nichž letci ztratili smysl pro stabilitu letounu při
vlétnutí do nízkých mraků, do mlhy nebo do sněhové
vánice, končí obyčejně zkázou lefounu a posádky.

Letoun se řítí nezadržitelně k zemi, aniž by pilot
věděl, jakým způsobem jej uvést do normálního letu.
Když se konečně objeví v bezprostřední blízkosti ze
mě, není již možnosti lefťounvyrovnati a v příštím
okamžiku se tříští drahocenný materiál a v jeho (ros
kách hynou lidské životy.

Takových případů se stalo u nás několik, ale dale
ko více se jich stalo v cizině,a fo jak na letounech vo
jenských, tak dopravních.

*

Abychom si učinili představu 0 nynějším stavu ří
zení lefounu bez vnějšího vidění, uvedu příklad vý
cviku ve škole Farmanově, prováděný všemi piloty,
kteří byli ve výcviku během posledních let.

Výctik je teoretický a praktický, na zemi a ve
vzduchu.

Teoretický výcvik pozůstává ze cvičení na cvič
ném zavřeném pilotním sedadle na zemi, z popisu a
rozboru jednotlivých přístrojů, z vyučování o prak
tickém provádění navigace a pod.

Výcvik na zemi:
Přístroj, připomínající část trupu lefounu, před

sťavuje pílotní sedadlo letce. Mohou v něm usednou
ti za sebou dvě osoby: žák a učitel. Žák, sedě na se
dadle úplně zakrytém mléčným sklem, aby nemohl
viděti ven, má před sebou v přiměřenévzdálenosti ří

dicí páky a palubní přístroje upravené tak jako v leounu.
Učitel, sedě vzadu, může postavením různých pák

způsobiti, že přístroje udávají různé polohy lefou
nu, v nichž se může octnouti při lefťuv mlze nebo
Vnaprosté temnotě.

Žák musí podle údajů palubních přístrojů znovu
uvésti lefťoundo normální polohy pohybem řídicích
pák ke kormidlům, což učitel překontroluje.

Chyby, kterých se žák dopouští, jsou s počátku
velmi četné, stávají se však stále řidší a řidší, rych
lost vyrovnávání lefounu do normální polohy se stále
zvyšuje, až konečně žák reaguje na údaje přístrojů
právě fak rychle a mechanicky, jako při normálních
reflexích za skutečného letu. Po několika hodinách
cvičení na tomto přístroji nastane školení za letu.

Výcvik za letu:
Děje se na dvojsedadlovém letounu s dvojím říze

ním. Obě palubní desky, jak u žáka, tak u učitele
jsou opatřeny týmiž přístroji. Jsou to: otočkoměr,
výškoměr, dobře vykompensovaný kompas, rychlo
měr a konečně speciální přístroj, mající ukazatele
sfťoupánínebo klesání letounu, naklonění vpravo ne
bo vlevo a sťtáčenído leva nebo do prava.

. Sedadlo žákovo je úplně zakryto kupolí, která má
okénka z matného skla, propouštějící světlo, ale ne
dovolující výhled ven. Žák v něm prácuje za ťýchž
podmínek, jako kdyby letěl v mlze nebo ve sněhovévánici.

Start provede učitel, mající volný výhled a vyzve
žáka telefonicky, aby převzal řízení stroje.

První pokusy v tomto výcviku byly konány se star
šími, zkušenými dopravními piloty jako žáky.

Při prvním letu nepodařilo se ani jednomu z nich
udržeti letoun v normální poloze a po několika málo
okamžicích dostal se stroj do polohy, která by bez
zasažení učitele byla zavinila těžkou havarii.

I když učitel uvedl letoun do normální polohy a
předal řízení znovu žákovi, dopustil se tento nové
chyby, snaže se sám vyrovnávati stroj, a fo proto, že
se řídil hlavně svým cifem, i když se snažil přizpů
sobiti se údajům přístrojů.

Teprve asi po půlhodinovém letu podařilo se žá
kům udržeti stroj v normální poloze a teprve asi po
3—5hodinách výcviku za letu byli všichni piloti s to
v úplně zakrytém sedadle pouze podle údajů přístro
jů dáti se předem určeným směrem, kroužiti nad
ujednaným bodem a vrátiti se k místu startu.

Tyto výsledky byly konstatovány na několika fra
tích a u všech pilotů. A aby konečně piloti ztratili
dokonale důvěru v cenu svého citu, beztak již doko
nale zviklanou, a naučili se ceniti si údajů přístrojů,
bylo přikročeno k těmto pokusům:

Pilot byl posazen do úplně uzavřené, temné kabi
ny bez řídicích pák a přístrojů a byl mu dán úkolza
znamenati si všecky manévry, které prováděls letou
nem pilof-učitel.
-Ten provedl několik zatáček, stoupání a klouzavý
let. Po každém manévru uvedl stroj do normálního
vodorovného letu. Uzavřený pilot poznal jen málo
které pohyby.

Pokus byl opakován, ale manévry následovaly
rychle za sebou. Uzavřený pilot nemohl definovati
ani jediný provedený pohyb. Tento pokus byl opa
kován se všemi piloty a dal vždy týž výsledek.

Uvážíme-li všecky učiněné zkušenosti, můžeme
tvrditi:

Jakmile pilotnemá výhled z letounu ani na zem
ani na oblohu a řídí se při pilotování pouze svým ci
tem, neudrží letoun v normální poloze a nedovede
ani detinovati žádnou polohu, kterou jeho lefoun za
ujal, čili pilot necítí svůj letoun. Tím bylo dokázáno,
že neexistuje tak zv. letecký šestý smysl.

Pro řízení letounu potřebuje pilot bezpodmínečně
výhled na zem a nebo se musí říditi jen údaji svých
přístrojů.

I v našem vojenském letectví byly již konány po
dobné pokusy a výcvik v léfání podle přístrojů pro
vádí se dnes v Praze, na kbelském letišti na zvlášť
upraveném stroji s moderními přístroji americkými.

Akce amerických katolíků za očistu filmu.
Evropský tisk poměrně málo referuje o obraně

amerických katolíků proti špatným obrazům, divad
lům a filmu, ač si tento boj zasluhuje plné pozornosti
celého katolického světa. První zprávy o tomto boji
pronikly do Evropy počátkem ledna f. r., ale byly
většinou nejasné a zmatené a prošly celkem bez veli
kého zájmu. Na základě přímých zpráv ze Spojených
států můžeme uvésti o velkém boji amerických kato

. wslíků proti špatným filmům podrobnější informace.

Počátek akce.

V srpnu r. 1933konána v Chicagu národní konfe
rence Kolumbových Rytířů, na které bylo též jed
náno o špatných (rozuměj nemravných) obrazech, di
vadlech a filmech, Bylo usneseno, že se zahájí veliká
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akce proti. Ve dnech 7. až 11. října r. 1935 konána
konvence Národní Rady katolických žen (National
Council of Catholic Women) v St. Paul, Minn. Na
této konvenci mluvila předsedkyně slečna Mary
G. Hawksová o nebezpečí nemravných filmů a velmi
ostře odsoudila způsoby americké filmové produkce.
Pravila, že jest nutno chopiti se akce profi těmto ne
mravným filmům, ale akce skutečné. Její slova, „Po
kud my jen mluvíme a nic proti špatným filmům ne
děláme, tak dlouho též i výrobci filmů nic neučiní,
aby filmy byly ušlechtilejší,“ měla veliký ohlas. Vy
zvala všechno členstvo k rázné akci a k bojkotu filmů
nemravných. Přednáška sl. Mary G. Hawksové byla
vydána tiskem a rozšířena v mnohastech tisících vý
tiscích v celých Spojených státech severoamerických.
Nalézala všude ohlas a zanedlouho nato konaná kon



vence Národní KadM katolických mužů (National
Council of Catholic en) připojila se k akci.

Katolická hierarchie v čele.

Katolici nezůstali v tomto boji osamoceni. Mimo
těchto třech velikých organisací katolických (Ko
Jumbovi Rytíři, Rada žen a Rada katol. mužů) připo
jily se k této akci všechny ostatní katolické organi
sace bez rozdílu národnosti.

Katoličtí biskupové, arcibiskupové a kardinálové
v počtu 83 konali ve dnech 15. a 16. listopadu r. 1935
svoje výroční shromáždění ve Washingtonu, kde
předmětem jednání byla také otázka znemravňují
cích filmů. J. J. Contwell, biskup z Los Angeles a
San Diego, prohlásil ještě před schůzí amerických
biskupů, že snahu katolíků, aby film byl očištěn od
nemravných obrázků, bude všemožně podporovati i
na konferenci biskupů. Toto jeho prohlášení se roz
neslo po celé západní Americe a způsobilo přímo
zděšení jak v Hollywoodu, tak i v jiných filmových
střediscích. Proto se také zástupci filmovéhoprů
myslu neprodleně vydali do Los Angeles, aby s ndp.
biskupem Contwellem jednali. Přišli však pozdě, ne
boť den předtím již nastoupil cestu k oné biskupské
konferenci. To filmové producenty tak poděsilo, že
vsedli neprodleně do letadla, aby byli na místě dříve
nežli biskup Contwell a mohli s ním jednati ještě
před biskupskou konferencí. Jak bylo dne 50. listo
padu m. r. z Los Angeles, Cal., také oznámenoa jak
zprávy z Hollywoodu potvrzují, slíbili zástupci fil
mové industrie učiniti všechno, aby závady ve filmech
byly odstraněny.

Jak jest z usnesení amerických biskupů patrno,
nespokojili se tito jen pouhým slibem filmových pro
ducentů a ustavili stálou komisi ze svého středu, kte
rá by učinila patřičné kroky proti špatným filmům
a získala také v tomto směru spolupráci katolických
biskupů v Evropě. V této komisi jsou tito pp. bisku
pové: Msgre John J. Contwell, biskup z Los An
geles, Msére John T. McNicholas, arcibiskup z Cin
cinnati (Ohio), Dr. John F. Noll, biskup z Fort Way
ne, a Hugh C. Boyle, biskup z Pittsburghu.

Akce rozšířena po celé Americe.

Původně zahájená akce se vztahovala pouze jen na
Spojené státy severoamerické, ale dnes jest již rozší
řena iv adě, Texasu a v jinýchsťátech Jižní i
Střední Ameriky. Akce jest všeobecná a jest prová
děna velmi důsledně. Všude tam, kde se objeví film
s nemravnými obrázky, jest zahájen bojkot katolíků,

Bedřich Slavík:

KC KTETEMUSE Pripojuji 1 Oorganisace nekatolické,
protestantské i občanské,

V Seattle na příklad není dnes možný žádný film,
který by obsahoval nemravné obrázky. Ustanovená
tam obranná organisace pod jménem „Catholic Lay
mans League for Cleaner Films“ dosáhla takového
úspěchu, že všichni katolíci jsou zajedno v tomto bo
ji. Petice proti špatným filmům obsahuje 7.500podpi
sů předních katolických osobností. Její fotografie by
ly poslány význačným filmovým činitelům do Holly
woodu. Pomocný administrátor (nejvyšší státní úřed
ník v městě), když mu byla petice předložena, nepro
dleně poslal všem firmám a společnostem i jednotliv
cům ve filmové industrii protest proti nemravným
filmům a zdůraznil, že v budoucnosti budou požado
vány jen filmy bezvadné.

V Cincinnati vyhlásilo boj proti špatným filmům
Sdružení katolického studentstva. Taktéž v Pigua, a
každý student a studentka se zavázali tento boj pro
váděti nejen v místě svých studií, ale i jinde, a zejmé
na ve svých rodištích. Filmová představení nebudou
navštěvována do té doby, dokud v této zemi nebude
znatelný návrat k bezvadným filmům, tak prohlášeno
v lednovém čísle „The Shield“, oréánu to „Catholic
Students“ v Pigua.

Katolíci se dožadují státní censury pro Hollymood.

Boj amerických katolíků za očistu filmů od ne
mravných obrazů nelibě nesou filmoví producenti,
kteří se stále oháněli tím, že si lid přeje nemravné
scény a proto že je musí vyráběti. Nyní se ukázalo, že
si je přejí jen filmoví financiéři a že mnohdy i herci
se vzpouzejí sehráti scény, které jsou proti dobrým
mravům, ale často jsou k tomu financiéry donucováni
i terorem. Katolické organisace prohlašují, buď že
filmy budou očištěny od nemravných obrazů, a.nebo
že do Hollywoodu bude zavedena stálá státní cen
sura. Ž té mají američtí producenti veliký strach.
Největší filmový koncern americký, t. zv. Haysova
organisace, zahájila také již potřebné přípravy k od
stranění závadných obrazů, resp. aby v nových fil
mech nebylo nic závadného. Nepodařilo se nám do
sud zjistiti, pokud jesít to myšleno opravdově a dou
fáme, že v brzké době bude nám možno podati přesné
informace.

Nejde však jen o to, aby ve filmech, které se natáčí,
nebyly závadné obrazy, ale také o to, aby byly od
straněny i z filmů již hotových. Uvážíme-li, že roční
výroba amerických filmů jest 600 až 750 kusů, bude
to veliké číslo filmů, vyrobených jen za posledních
5 let, a což za léta předcházející. C. Ar.

Vilém Bitnar jako redaktor Studentské hlídky.
K 60. narozeninám spisovatelovým.

Dne 1. listopadu 1907otiskl v Našinci (XLIII., 127) L. Zamykal,
tehdy kaplan v Německých Libinách, stať „Mezera v katolickém
časopisectvu“, v níž vyzval redakci „Nového Věku“ k založení
studentské hlídky: „Ale když už se nemůžeme zmotati na samo
statný časopis studentský, tož přicházím s jiným návrhem snad
něji proveditelným. Náš pražský nový časopis „Nový Věk“, ne
odvislý to katolický týdeník, který se dosavadními čtyřmi čísly
tak důstojně representoval svojí bohatostí, objektivností a vše
stranností — upřímně řečeno, takového časopisu jsme ještě ne
měli — nechť zavede novou rubriku, která by sloužila výhradně
zájmům dorostu katolické inteligence laické. Za redaktora těto
rubriky navrhují zrovna přítele p. dra Josefa Kratochvila. Re
dakci pak „Nového Věku“ snažně prosím, aby se návrhu ujala a
jej realisovala.“ (V. Bitnar, Jubileum Zamykalovo LL 11, 1932,
151.) Bitnar přetiskuje výzvu v Novém Věku (I, 6) a slibuje, že
v příštích číslech zavede rubriku speciální. Zamykal se ihned
hlásí k spolupráci (Bitnarovi z Něm. Libin dne 11. XI 1907) a
Bitnar ho žádá již pro č. 9. o úvodní článek pro studentskou hlid
ku a o stálé příspěvky (Zamykalovi z Prahy dne 19. XI. 1907).
Úvodník „Při prvním kroku!“, psaný pozdě v noci (Bítnarovi 22.

XI, 1907), zdůrazňuje působnost oentripetální, organisační krys
talisaci, rozvoj křesťanského demokratického socialismu a získání
středoškolského studentstva. (Nový Věk I, 1907,9,) Otázkou časo
pisu akademiků zabývá se Zamykal v příspěvku „Akademická
příloha při Museu“ (Nový Věk I, 1907, 10), postup politický na
značuje v stati „Studentstvo a politika“ (ibid. 16), maje na myslí
výlučně činnost politicko-agitační (Bitnarovi dne 30. I. 1908). O
významu rubriky promluvil Bitnar na pražském přátelském večír
ku na rozloučenou s chorvatskými katolickými akademiky (srv.
Nový Věk I, 1908, 41), Hýskova referátu o moravských časopi
sech i Museu sympaticky si všímá Zamykal (ibid. 44), který po
síilá Bitnarovi (4. VIII. 1908) poznámky „Bohoslovecká akademie
na Velehradě“ (Nový Věk I, 1908,45). Z Postřelmova a jako bu
doucí redaktor „Severní Moravy“ děkuje Bitnaroví za zprávu ©
založeníStudentské hlídky a slibuje,„dle možnostivám
budu nápomocen““ (Bitnaroví 27. I. 1909).

Dne 18. ledna 1939 oznamuje Bitnar policejnímu ředitelství a
státnímu návladnictví, že katolický studentský spolek „Česká Li
$a akademická“ usnesla se vydávati měsíčník pod názvem S tu
dentská hlídka: „Programlistu jest ryze kulturní, obsah
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jest věnován záležitostem studentstva vysoko- i středoškolského
s. vyloučenímpolitiky. Měsíčník bude vycházeti pravidelně vždy
25. den každého měsíce.Číslo 1. vyjde 30. ledna, tedy 10 dni po
tomto oznámení. Objem jeden tiskový arch. Roční předplatné 2
K. Majitel listu jest „Česká Liga akademická“. Za vydavatelstvo
odpovídá inž. Vilém Bitnar, Praha VIII., 444. 5 redakčním kru
hem řídí V. Bitnar.“ (Opis oznámení z archivu Bitnarova.) Obsílku
ma policejní komisařství dostává 26. I., na státní zastupitelství
4. II. Výnos zemského soudu je datován. 16. II. 1909. Zatím již
vyšlo 1. číslo Studentské hlídky, k němuž několik slov „Úvodem“
napsal J. Kratochvil (srv. J. Kratochvil, Založení Studentské hlíd
ky v „Česká liga akademická 1906—1916“,str. 16). O redakční
práci mně píše Bitnar: „Celou organisáci redakoe, výstavbu rub
rik, získání spolupracovníků a úřední vedení listu provedl jsem
sám, ježto studenti neměli tehdy ve věci zkušeností. Moje spolu
práce omezila se na noticky v „Hlídoe kulturnií“, bez šifér a pod
pisu, a na bibliografii, ježto musilo býti udrženo zdání, že list řídí
studentstvo samo. a já jsem jen redaktor „odpovědný“. (Slaví
kovi 21. III. 1934). V Bitnarově archivu je řada poznámek k roz
vržení organisační práce mezi spolupracovníky (Hronek, Sedlák,
Kratochvil, Zamykal, Drobný, Masák, Mazanec, Vinař, Nosek,
Resl a j.). Uvedeny jednotlivé rubriky, na př. Věstník vysoko
školský, středoškolský, slovanský, rozhledy kulturní, směs, biblio
úrafie, ženská hlídka, jimž měly předcházeti články programové,
vědecké, umělecko-kulturní, beletristické i básně. Uzávěrka sta
movena k 18. každého měsíce, Bibliograficky zaznamenány i časo

psy polské, na př. Prad a Šwiat Slowiaňskí. Dne 17. II. žádalaSLAzaslání výměru policejního ředitelství, dne 5. V. přednášel v
ní Bitnar o „Juliu Zeyerovi, českém předrafaelistovi“. K 5. číslu
Studentské hlídky byla přiložena „Výroční zpráva ČLA za rok.
1908—1909“,kde za významný bod Činnosti uznáváno založení ča
sopisu, „s odpovědným redaktorem p. inž. Bitnarem, který se
vzácnou oběťavostí přispěl nám svojí radou i pomocí“ (ibid. str.
5). O podnicích ČLÁ uveřejňoval Bitnar zprávy i v Novém Věku.
(srv. ibid. str. 13). Pod Bitnarovou redakcí, organisačně školenoů
„Novým Věkem“ a „„Meditacemi“,vyrostla „Studentská hlídka“
ihned v prvém ročníku v důležité středisko katolického student
stva československého. Zprávy redaktorovy a bibliografie jsou
orientovány všestranně a aktuálně.

Jako v prvém ročníku soustředila „Studentská hlídka“ pracov
níky z různých oborů, tak i v novém ročníku zdůrazňovala co nej
širší spolupráci. Ideový program zůstal nezměněn, dvouarchových
čísel vyšlo šest. V čísle 3. zavedl Bitnar štoček „Rozhled“ vypůj
čený z Meditací (Studentská hlídka II, 80). ČLA ho zve „jako
průkopníka katolických ideí a našeho příznivce“ na IV. valnou
hromadu (Bitnarovi dne 28. IV. 1910). V závěru 6. čísla otiskuje
„Na sklonku IT. ročníku““ (SH II, 192), v němž věcně uvádí rozdíl
proti svazku prvému: „Porovnáme-li vedle sebe oba ročníky „Sť.
HI.“, musíme přiznati, že stal se tu pokrok. O tom svědčíi to ne
sčetné množství dopisů, zaslaných nám i z kruhů studentských i z
fad jiných přátel našich. Snažili jsme se poctivě dát do rukou

Na novécesty
Studentské spolky se ocífají ve svízelných situacích, takže

v mnohých případech možno hovořit o živoření. Příčin je mnoho
a jsou velmi různé. Je nutno si uvědomit psychosu dnešního aka
demika a poznat sféry jeho zájmů. Dnešní způsob spolkové práce
a její výsledky nemohou uspokojit průměrného studenta. Není-li
sám dosti iniciativní a aktivní, vzdaluje se spolkaření, takže do
cházíme k závěru: Organisace bez organismů, nebo jinak de iure
organisace, de facfo papírová matrika. Spolky zkostnatěly a zů
sfávají na niveau velmí nízkých. Chybí zde pružnost, kferá se
dovede přizpůsobit všem situacím. Většina dnešních akademiků
spatřuje ve spolcích nutnost, se kterou eventuálně musí počítat,
aby udělali zadost své stavovské povinnosti, nebo ss jim vůbec
vyhýbá. Dělá se tak z mnoha důvodů. Část neuspokojuje ideová
máplň orsanisace, mnozí nesouhlasí s mefodami, jiní neuznávají
vedoucí činitele za schopné a způsobilé. Zkrátka: Nenalézá, co
hledá. Je samozřejmé, že všem není možno vyhovět na 100 pro
oenf, ale je faktem zase na druhé straně, že je možno vyhověť
kompromisně na takových 60 procení.

To jsou důvody, které nutí k řešení těchto otázek. Že ovšem
ma prvém místě musí začít každý sám od sebe, je samozřejmé.
Každá skupina, ať je fo sfavovská organisace, či kulturní společ
nosf, chce-li získat členstvo pro určité myšlenky, choe-li jim.
vpravit určité zásady, musí tak dělat fair play a lidmi na svých
místech. Je těžko svěřit takové úkoly lidem, kteří z nich vědomě
nebo nevědomky dělají paškvil a ktěří ustrnuli na starých „osvěd
čených“ metodách. Je zde nutna evoluce, a fo ve všem.

Dnešního studenta tangují hlavně tři zájmové sféry: nábožen
ství a nacionalismus, buď jako klad nesace a problém gene
rační jen ve svém kladu. Potom jsou to zájmy, které mohou býti
prostředkem k dosažení předchozích, totiž: zábava, sport.

A teď vezměmesi takovou organisaci, kde se „jede starým tem
pem“. Stereotypní přednášky se stejnými lidmi každým rokem,
žádné pochopení pro nové myšlenky, s kterými je nutno se vypo
řádát. Ale to ne. Tak fo chodilo, dejme tomu, přad deseti lety,
dvaceti lety a dnes to můžejít zase tak. Za takové situace by ne
mohl ovšem zvolat Mazzini, že věří ve věčný pokrok života ve
tvoru božím, a ve věčný pokrok myšlenky a čínu. Jest jisté, že
jen taková zařízení, která mají v sobě dost síly, aby znova a
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našeho studenta časopis, k němuž by se uchyloval zemdlen a zna
věn denní prací, aby v něm nalezl občerstvení, poučení. Kolemča
sopisu našeho kupí se vedle starší intělisence sta středoškok
ských studentů. Oproti ročníku prvému je faké pokrok v čilejším
dopisování do „St. HL“, jak jest z četných dopisů v středoškol
ském věstníku patrno. Pestřejším obsahem chtěli jsme vyhověti
všem kruhům čtenářstva. Vedle článků hospodářských, apologe
tických, literárních recensí, přinášeli jsme články beletristické,
besídky, dále přílohy „Poesie“. Ročník třetí bude jen pokračová
ním práce započaté.“ Tento však již Bitnar neredigoval. Zpráva
jednatelská na valné hromadě potvrdila veliký význam časopisu,
zpráva pokladní konstatovala v tiskárně pohledávku 400 K (Vý
roční zpráva ČLÁ za rok 1909—1910,5, 10). K finančním poměrům
píše mně Bitnar: „List jsem redigoval úplně zdarmá a nepřijal
jsem nikdy ani haléře honoráře.“ (Slavíkovi 21. III. 1954).K změ
ně redakce v novém ročníku: „Během vycházení druhého ročníku
houstly výtky pokrokových studentů, že katoličtí akademikové
dávají si list svůj stavovský redigovati od nestudenta a literáta,
jako by sami nebyli schopni takové činnosti. Proto jsem sé po do
končení druhého ročníku dohodí s přítelem Janem Bartošem ©ro
signaci, sestavili jsme spolu koncept dopisu, který mi byl 17. X.
ČLA zaslán a já jsem sdělení to písemně potvrdil, aby se mým
listem mohli prokázati při eventuálních příštích výtkách.“ (Sla
vikovi dne 21. III. 1934). Dřípis ČLA informuje Bitnara o roz“
hodnutí výborové schůze ze. dne 16. října 1910 a vzdává mu „nej“
vřelejší díky za vaše obětavé a nezištné vedení redakoe „Stud.
Hlídky“ v přesvědčení, že jen Vaší pomocí bylo umožněno vydá
vání časopisu. Avšak nemohli jsme stále nadužívati Vaší dobroty
a proto rozhodli jsme se vybrati redaktora znašich řad, pohnuti k
tomu též výtkami pokrokových kolegů, že se se svým časopisem
skrýváme za redaktora nestudenta.“ (Bitnarovi dne 17. X. 1910.)
Za ČLA je podepsán předseda Jan Bartoš a jednatel Vojt. Vi
čánek.

Přátelský poměr k „Studentské hlídoe“ pofrval u Bitnara až do
jejího skončení. ČLA -ho žádá dne 12. XII. 1917o studii „Nábo
ženství v literárním díle F. X. Šaldy“ (Bitnarovi 12. XII. 1917),
Bitnar oznamuje, že studii rád zašle „bohdá, že ještě během led
na“ (ČLAÁdne 28. XII. 1917). ČLÁ příspěvek znovu žádá k blíží
cím se Šaldovým padesátinám (Bitnarovi dne 8. I. 1918). Bitnar
nemohl napsati žádaný essay: „Pro obtíže vojenské služby psal
jsem jen něco nepodepsaných notioek...“ (Slavíkovi 21. III. 1954).
Proto. zůstalo jenom. při žádosti ČLA: „Vůbec měli bychom Vás
velice rádi v řadách svých přispivatelů, zejména pro obor liferár
ních essayí.“ (Bitnarovi 10. VII. 1918.) Tomuto požadavku plně
vyhověl Bitnar jako spolupracovník Života, v který se později
„Studentská hlídka“ změnila.*

* Dříspěvek vznikl laskavým zapůjčením vyčerpávajícího ma
teriálu z osobního archivu p. ing. V. Bitnara, za který mu co nej
upřímněji děkuji. B, S.

znova promýšlely potřeby doby a odvrhly, oo se přežilo a doptňo
valy ve svém programu fo, oo vyžadují změněné doby, — jen ta
ková pružná zařízení s lidmi na svých místech mohou požehnaně
sloužiti životu. Co je v životě institucí, které byly kdysi dobro
diním pro společnost,ale tvrdohlavě se nechtěly přizpůsobitia teď
se diví, že Životneví, co s nimi počíti a že vedou jen cizopasnýživot.
Bůh dal lidem rozum na fo, aby promýšleli své úkoly a cesty k nim
a když se takoví lidé a společnosti zpronevěří této své povinno
sti a lenošně chtějí, aby minulost myslila za ně, pak za takovou
vinu musí nutně přijíti těžký trest. Dr. Vašek ve své Sociologii
píše, že Bůh je Bůh života a ne ztrnulosti a lenosti! Je jisté, že
ty funkce, jež měly oróanisaoe dříve, mohou býti uspokojeny
jinak. V prvé řadě je k tomu zapotřebí schopných iniciativních
lidí, kteří jsou si vědomi svého pravého poslání. Čím vyspělejší
jsou individuality, tím výše stojí celek. A fo má býti snahou všech
Spolků a organisací, hlavně ovšem akademických a katolických.
Dát národu celé, kvalitní a charakterní osobnosti, které by byly
prostředkem k výchově národa uvědomělého nábožensky i ná
rodně.

Prostředky k dosažení tohoto úkolu jsou různé. A zde je právě
ten háček. Musí býti voleny tak, aby byly způsobilé, zaintereso
valy nejširší kruhy čili aby zde byla ona pružnost a kvalitnost,
které jsou předpokladem úspěchu. A jestliže se o to pokoušejí
některé organisace katolických akademiků, jest nutno kvitovafi
tuto snahu s povděkem. Neboť mládí se svým enthusiasmem, se
svou vírou ve věc dobrou a správnou může htedati nové cesty
a dej Bůh, aby je také nalezlo! JUSt. Vojt. Kott.

Č. L. A.
Praha II., Spálená 15/I., nápis: Česká Liga Akademická. Stojí

me před sídlem nejstarší a z největších organisací katolických
akademiků. Česká Liga Akademická ve své 28leté činnosti mezi
katolickými vysokoškoláky má za sebou kus veliké práoe, která
dala katolickému životu mnoho zdatných a oelých osobností. Její
tradice je spjata se vším katolickým životem, její druh odpovídá
zoela všemu náboženskému, mravnímu.



Proto musíme s povděkemkonstatovat, že ve svém působení
bylo umožněno Lize, aby mohla tlumočit svě ideály a zájmy Širší
katolické veřejnosti. Je to opět starý Ligou založený časopis „Ži

vot“, který sestane znovutribunou všech katolických akademiků,
kteří to myslí s katolicismem upřímněa kteří jsou odhodláni státi
se apoštoly katolického světového názoru mezi studentstvem.

Sdružení katol. lékařů u nás je třeba
K článku Dra R. W. Hynkav 2. č. „Života“.

„Dosud z čelnějších států evropských jeh Českoslovenští kato
ličtí lékaři nemají čo říci lidu a vědě o ožehavých problémech,
jako eugenice, potratnictví, euthanasii a j. Z novin jsme se asi
dvakrát dověděli, že klub lékařů lidové strany v Čechách měl val
nou hromadu. a jednou, že věnoval na volební fond strany 100Kč,
Víc'nic. Byl prudký boj o 8 144 a neozval se oficielně nikdo,
A máme lidi, kteří by dovedli a mohli zasáhnout velmi účinně,
chu úplně liběrálním a mnoze protináboženském. Mnohým medií
-Nejde jeno tu zevní stránku. Naše fakulty jsou vedeny v duchu
úplně liberálním a namnoze protináboženském. Mnohým medi
skou morálkou a vědou a kněží mnohdy k jejich objasnění ne
stačí. Máme též vědce praktické katolíky, máme i universitní
profesory, kterým tyto konflikty nepůsobí obtíží. Na příkladu bo
je o 8 144jasně bylo vidět, že nám v boji proti němu chybí vedle
citových a dogmatických argumentů daleko více. A těch příkladů
by byla célá řada. — | |

© Ve franoouzské Société nationale des Médecins catholigues
předseda Dr. D. Pasteau vytkl úkoly sdružení asi takto (jsou vel
mi instruktivní a jen s nepatrnými obměnami se dají aplikovat
á-na nás):
-©studium styčných otázek mezi medicinou a etikou, zvl. nabo

ženstvím a odstranění všech nemorálních a protináboženských
theorií z lékařství a celé veřejnosti; plánovité pěstování vědy a
pomáhati schopným k akademickému povolání; vzdělání lidu

v základních otázkách hygieny a morálky v katolickém smyslu;
úvodní přednášky mladým seminaristům, výchova katol. oše
třovatelek a ošetřovatelů jak pro Francii, tak i pro misie; vy
pracování jednotné methody pro nezávadnou výchovu sexuál
ní; zakládání a vedení sanatorií pro kněze; podchytit nově při
cházející mediky a ovlivňovat jejich výchovu v náboženském
smyslu; spolupůsobiti v sociální péči charitativní; býti na strá
ži při nově tvořených zákonech, hlavně v oboru trestního práva...
Sám hned dodává, že k tomu všemu je třeba jen pevné organi

sace a účasti vynikajících lidí.
Není třeba věc více rozvádět. Každý z nás lékařů sám nejlépe

cítí, co nám v tomto směru chybí. Byl již učiněn slibný počátek,
ale ztroskotal: exercicie pro lékaře a mediky v Hlučíně. Těžko
říci proč, ale začato bylosprávně. Klub lékařů při lidové straně
v Praze by mohl ustoupiti s úzké territoriální, národní a politické
základny a mohl by být základem, P. J. Schikora z Hlučína má
již určité zkušenosti z exercicií a z osobního styku s německými
kolegy v ČSR., kteří svou organisaci katol. lékařůjiž mají.

Chcete-li vzory v cizině, pak organisace katol. lékařů již mají:
Francouzi, Němci, Poláci, Maďaři, Rakušané, Španělé, Italové a
jistě že ještě i jiní. V Německu mají dokonce i.organisaci lékařů
misijních, kteří mají ve Wůrzburgukolej pro výchovu misijních
lékařů s vlastními laboratořemi. Uvažujte! MUDr. A. M,

Zemědělskou kolonisací k odstranění
nezaměstnanosti?
- Mám před sebou obrázek z Německa: Za pluhem,
řízeným zkušeným orváčem,jde asi deset mladých
mužů, jimž se demonstruje řáďné ování. Čo jsou ti ne
šťastníci, které si město vychovalo, ale nedovedlo
jim dáti chleba. Pro ně se nyní zřizují selské used
losti, které by stačily k jich obživě s rodinami. Min.
Schuster ve své přednášce upozovnil také na tuto
snahu obrvátitiproud vystěhovalectví z měsť na ven
kov a tak nahraditi venkovskou immigraci do měst.

Věc jesť iu nás důležitá, neboť i při plném za
městnání výroby budeme míti (vzhledem k taciona
lisací — klanění se hmotě!) na 300.000nezaměstna
ných jako trvalou sociální otázku. Vidíte stovky mla
dých mužů, jak si všelijak shánějí po ulicích chleba:
kťavaty, ovoce, „deset papírů a obálek“, vtůzné„„no
pinky“, a hlavně také ty vozmanité hudební produk
ce. Čo všechno jsou však efemerní možnosti obživy.
Co bude dále? Či lidé odvyknou práci. A co s nimi
bude až sestárnou? Postačí sociální instituce a ú
stavy? í

Stát vydává miliony, stovky milionů na neptoduk
tivní podpory. Proč nepřikvočí ke kolonisaci? Pár
korců půdy a prozatimní dřevěný domek, jaká to
možnost, postárati se člověku o celé zaopatření! O
všem, dříve zaveďte řádné vyškolení. Jen, prosím
vás, žádné školy! Přidělujte ty mladé lidi na hos
podářství, aby se naučili zemědělské práci, aby

se naučili myslet, jako zemědělec. Misto podpocy jim
pomozte vpraviti se do nového života. Ukažte jiin, co
dokázali přidělenci po převvatě. Ukažte jim, že ti,
kdož měli nějaký strych pole a domek, že ti (třebas
ztratili zaměstnání ve městě) udrželi se přes všechnu
bídujako lidé. Sebe i své vodiny!.

Misto podpory předlužených zbytkářů a zazoba
ných majitelů vilových paláců pomozte těmto lidem.
Vždyť to jest budoucí návod. A nezachytite-li ty mla
dé, jak bude, až skutečně budou odkázáni na veřej
nou dobtvočinnost.

A kdyby to nešlo jinak, zařiďte pracovní táboty
pro všechny mladé lidi, kteří jsou bez práce. Pro
dělníkyi intelektuály! Zaveďtetábovy,v nichž
zdravý duch ve zdravém těle by se mohl cititi člo
věkem, tvorem platným a uplatňujícím se!

Cen obrázek svrchu zmíněný jest velice výmluvný.
Rukou počíná se práce volnikova; ale jest to symbol
počátku každé práce. Naučte mladé lidi orbě, naučte
je vědomí, že jsou platnými členy společnosti a za
chránili jste jejich tělo i duši!

Ne takové zkušenosti, jako vidíme na pražských
kolonkách. Ale vážné a rozumné zaměstnání těla
i ducha. Čo snad budeme čekati do nekonečna, volat
marně. Proč? Vždyť i to by bylo agitačním prostřed
kem. Plný žaludek, pánové, je méně vebelantský, než
prázdný! —Bka.—

K ukončení Milostivého léta.
„Já jsem chléb živý,který s nebe sestoupil... Kdo

ji mé tělo a pije mou krev, živ bude na věky.. “
„Až budu povýšen, všechno k sobě potáhnu.“
„Komu odpouštíte hříchy, odpouštějí se jim, ko

mu je zadržite, zadržány jsou.“
Letošní Milostivé léto na památku devatenáctisté

ho výtočí vykoupení se chýlí ke konci. Vyvstávala
v něm před naším ztakem Ralvatie, zjevovalo se Ve

čeřadlo, a zpřitomňovali jsme si kněžství. Celé Milo
stivé léto bylo ve znamení Křížea ve znamení Iostie.
Co jest Vykoupení? Vrácení člověka životu. Čak Bůh
miloval svět, že Syna svého dal, aby kdo věří v něho,
nezahynul, ale měl život věčný. Nikdy si snad nepo
třebovalo lidstvo takdůtklivě uvědomiti tento dosah
Vykoupení, jako právě v moderní době, v níž jest
boj dobra se zlem, světla s tmou, života se smtťí,
vystupňován: Jubilejní Milostivé léto bylo hlasem
všemu lidstvu, hlasem života a lásky. Nemůžeme pří

73



pohledu na Kříža při přijímání nebo adoraci Hostie
nemysleti na lásku. Byla zákonem největšího aktu
na svěfé.

Od prvého otevření svatých bran v římských hlav
nich basilikách, zahlédáme ve dnech Milostivého lěta
podivuhodné stoupání. Projevuje se po stránce vněj
ší stále větším přílivem poutníků z celého světa a po
sfránce vnitřní stále hlubší vroucností pobožností.
Jest prozařováno jako záblesky světla překrásnými
slavnostmi. Mnoho větných služebníků Božích bylo
blahořečeno a mnoho blahoslavených bylo svatoře
čeno. Světce si nelze představiti bez lásky ke Kříží
a Eucharistii. Bez utrpení a bez nasycování Chlebem
Bucharistickým. A jistě úmyslně stanovil Velekněz
na konec Milostivého léta svatořečení Dona Bosca.
Když jeho stařičká matka, jež pomáhala svému synu,
Janovi, sťatat se o sta dětí, klesala, nebo byla vozlo
bena jejich neposednosti a chtěla odejít do své vodné
vísky, sv. Bosco, nepromluviv ani slova, pohleděl na
Kříža to stačilo. A v celém životě tohoto mohutného
sociálního světce jest láska k Eucharistii, září tak
intensivně krásou, že by nám byl bez ní nepochopi
telný život jeho i zázračné jeho dílo. Kříž a Hostii
musíme hledati ve všem velikém, co vytvořila Církev
Kristova.

Kříž — Hostie — Kněžství. Když svatý Don Bosco
po své primici přišel k večeru ke své matce, zbožné
a čisté duši, děla mu —seděli u stolu pod křížem:
„Dítě drahé, nikdy nezapomeň, že začínati mši sva
řouznamená, začínati trpět“ Hostie — Kříž — Kněž
ství. Život Boscův ověřil tuto vzácnou pravdu více.
než jasně. Nadoltářem se týčí svatý Kříž.

J. Sv. Pius XI. ustavičně zdůrazňoval tyto pravdy
při audiencích poutníků a dal jim vývaz i příkazem
dvou adoračních hodinek, kněží i věřících v předpo
sledním týdnu Milostivého léta. A zdůrazňuje je
i posledním svatořečením v něm. J. K.

Láska je vynalézavá.
V kterési movavské farnosti slavil nedávno tamní.

pan děkan životní jubileum. A tu chtěli spolubrvatři

Z r c

*zděkanství přece nějaŘ uctiti tolto toliktziťého, peč
livého a horlivého svého pana děkana. Leč — jak?
Pan děkan je skromňoučký až až, pro sebe nemá
kromě té neúnavné práce od vránado noci žádných
požadavků. Dlouho přemýšleli spolubratři, čím pana
děkana uctiti. Že groše nemá, že všecko rozdá, ta
věděli všichni. Ale čím by mu mohli způsobiti ob
zvláštní vadost, to stálo přemýšlení.

Ale přišli na to. Každý ze spolubrvatříz děkanátů
přínesí panu děkanovi, který před dlouhými lety již
sí vymohl na konsistoři, aby výstav nesvětější Sváto
sti v jeho jatnosti byl konán v den jeho natozenin,
k jeho sedmdesátinám — sedm stříbrných desetiko
run. A tak způsobem jedinečně milým a láskyplným
uctili bohatost jeho životního díla kněžského v uply
nulých sedmi desetiletích jeho života a umožnili té
věčně štědré ruce pana děkana, aby mohla vozdávati
zvýšenou mětvou...Sedmdesátník— atolikpřifařenýchobcí—apan
děkan je sám tam! Kaplana mu vzali, jiného mu po
slati při nejlepší vůli nemohou, psali mu z konsisto
ře. Jen jeden by přicházel v úvahu, ale to je soucho
tinář, a ten potřebuje se šetřiti, aby nebylo hůř. „Čo
sí přece na svědomí nevezmu, toho chudáčka nemoc
ného sem tahati do hor, kde je drsné podnebí a tolik
chození do vzdálených škol, to by mohla býti pro
něho smrt, však Pán Bůh mi už pomůže, abych vše
cko zastal“ Čak usmířoval se se svým osudem náš
pan děkan. Než kterýsi spolubratr namítal: „Pane
děkane, u vás byli kdysi dva kaplaní a nyní jste ke
všemu sám, napište panu arcibiskupovi ještě jednou,
že to je moc pťo vás, že jste starý a se zdravím že to
také není dvakrát valné!“ Pan děkan však se nedal.
S rozhodnosti, která nepřipouštěla dalších debaf,
řekl: „Já znám poměry ve své farností a znám je
v děkanství, ale neznám je v celé arcidiecési. Čy zná
pan arcibiskup a když ten mi napíše, že kněze nemá,
tak to musí býti pravda“

Kolik to vítťy,pokory, a synovské oddanosti vé

smýšlení, ve slovech i jednání stařičkého kněze 0noho!
František Maria Horák.

Rady Macchiavelliho,
které jsou již po chuti takovým povahám drzým, již
několik zemí a království ve psí daly, a ještě dají, ba
i samému tomu zločinnému knížeti Botgiovi, kterému
byly připsány a podle nichž se spravovati musel, zá
hubu přinesly, jak vysvitá z italských dějin.

Bohuslav Balbín: „Obrvanajazyka slovanského“.

Katolická akce a hospodářské podniky. Ony katolické spolky, kte
rě pěstují zájmy hospodářské a stavovské, musí býti ve věcech,
které patří do pracovní sféry Katol. akce, bezpodmínečně jí podří
zeny a sloužiti křesťanskému apoštolátu. Pro čistě hospodářské
záležitosti mají míti vlastní pracovní metody a za ně také samy
odpovidati. Pius XI. 6. listopadu 1929,

Olidské stránce životů svatých. Svatí jsou důkazem, že Kristovo
učení možno vyplniti, že je možno dokonale žíti podle Krista, že
Kristus nehlásal nemožnosti, že jeho cesta je přeoe jen přístupná,
Byli lidmi jako my, byli podrobeni týmž obtížím, i v nich Adam
zhřešil, i oni se chvěli podobnými slabostmi. Jisté legendy vzdá
lily svými šablonovitými nechutnostmi svaté do končin, kam za
nimi rozhodně nemůžeme. Jistou dobu ve středověku totiž byly
zivoty světců a pasionály jedinou literaturou, nahražovaly i dneš
ní romány a fak se stalo, že byli nám světci odcizení. Nemyslím

snad vypravováním zázraků. Nechoeme býti skeptiky a hledati
svou dnešní povýšenost nad středověkem v historické kritičnosti
ohledně nadpřirozeného. Ale jedno zazlíváme těm dobrým pisate
lům starších životů svatých, že nekreslili světce podle skutečno
sti, že neviděli jejich boje, že neznali jejich obtíží. Nikterak tím
však nezvýšili Boží velikost. Právě poctivým vylíčením bojů sva
tých se sebou a se světem, s chybami, s vášněmi, vynikla by síla
milosti, vynikla by Boží všemohoucnost. A my bychom měli posilu
a uklidnění, že, jestli ti, kteří již přijali korunu, bojovali jako my
a vždy že se jim dostalo Boží milosti a Boží síly, že se jí dostanie
také jistě i nám. Silv. Braito O. P.: Základy.

Co je Věčné v dějinách. Popatřte na pilíře naších dómů. Kolik $e
merací proudilo tudy v okamžicích snad jejich nejlepších pocitů
jako vlny proudu oblouky mostu. Táhly mimo a přijdou jiné, kte
ré se dosud mezrodily. Stály mlčky tyto pilíře v zátopách lidstva
a jsou dnes tím, čím byly před staletími. Tak stojí základní pi
líře náboženství a etiky v dějinách, tyto jdou mimo, omývají je,
narážejí na ně a omílají je, nemohou však jimi ofřásti, neboť je
jich stavba není dílem lidí, nýbrž Boží stánek, o nějž se doba
smekne a při němž zanikají všechny malomocné pokusy o útok.

Josef Goórres,Apborismen 1822

Co není na prodej. ,„Prosté, přímé, srdečné slovo je účinnější než
bombastické, květnaté fráze. Slavobrány, bombast, fráze, to vše
možno si opatřit ledajak. Prosté, přímé, srdečné slovo, toť něco
oo není na prodej.“ V. Dyk v „Čes. Demokracii“, r. 1917.

Děkujemevšem
kdo vyrovnali nedoplatky a zaslali předplatné. Prosíme i ostatní čtenáře, aby zapravili předplatné poštovní složenkou

Ústřední lidové záložny v Praze č. 83480. Poznamenejte laskavě na střední díl složenky „Život“.
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Noví blahoslavení a svatí v Milostivém létě. Dne 50. dubna roku
1933,tedy v prvém měsíci Milostivého léta, byla blahořečena Ma
rie Eufrasie Pelletier a 7. května sestra V. Gerosa. 14.května ko
nalo se blahořečení Gemmy Galgani, 21. května Josefa DPigna
telliho, 28. téhož měsíce Kateřiny Labouréové. Prvým svatým
Milostivého léta byl Ondřej Fournet, který byl svatořečen o sva
todušních svátcích 4. června. Druhá část beatifikačních a kanoni
sačních slavností byla zahájena 8. prosince, kdy o svátku Ne
poskvrněného Početí Panny Marie byla svatořečena Bernadetta
Soubirousová, pasačka lurdská, k níž Panna Maria pronesla před
70 lety velikou zvěst: Já jsem Neposkvrněné Početí. Sestra A.
Thouretová byla prohlášena za svatou 14. ledna. Blahořečení
amerických mučedníků bylo provedeno 28. ledna. V postní době
bylo slavností blahořečení a svatořečení mnoho. Na druhou ne
děli postní byla za svatou prohlášena sestra Michaela od Nej
světější Svátosti, na 4. neděli sestra Ludvika de Marillae a na svá
tek sv. Josefa sv. Cottolengo, Pompilius Pirotti a Terezie Rediová,
Posledním aktem Milostivého léta před uzavřením bran ve čty
řech basilikách je svatořečení zakladatele kongregace salesián
ské, Dona Bosca. V červnu bude svatořečen německý kapucín,
bratr-laik, Konrád z Parzhamu.

Zpustlá kaple sv. Kláry v Troji, „Na vinici“, nad trojským zámeč
kem, vysvěcená roku 1683,byla usnesením vlády ze dne 5. března
r. 1924 propůjčena i s přilehlou částí třešňového sadu ve vý
měře asi 4 měr na dobu 50 let spolku „Družina sv. Kláry“ v Praze
s tím, že spolek se postará o opravu kaple a její -udržování a že
tato kaple v době bohoslužeb bude veřejně přístupná. Jednání
O tuto věc táhla se těměř plná tři léta, až byla zkoncována nazna
čeným způsobem. Kaple je barokní a Družina sv. Kláry za sou
činnosti ctihodných sester Voršilek a spolu „Dílo bl. Anežky Pře
myslovny“ a za vedení a podle pokynů Státního památkového
úřadu postará se © její zabezpečení. Od kaple je jedinečný,
pražské veřejnosti velmi málo známý pohled na Prahu, který je
obzvláště půvabný, když celý sad „Na vinici“ a okolní zahra
dy, zejména také zoologická zahrada a sady kolem trojského
zámku, jsou v plném květu. Dručina sv. Fláry obdržela darem už
také velmi pěkný obraz sv. Kláry, který ovšem bude musit býti
svěřen péči a zkušeným rukám odborného restaurátora. S pří
slušnými pracemi bude započato hned po svátcích velikonočních.
Přátelům církevních památek, jakož i podporovatelům snah o za
vedení pravidelných bohoslužeb na pražské periferii naskytuje
se zde další příležitost, aby naznačenou činnost podpořili i hmot
ně. Příslušné dary možno složiti u pokladny Ústřední záložny
lidové, Praha II., Spálená 15, která také na požádání ochotně
pošle příslušnou složenku Poštovní spořitelny.

Prof. Dr. Hromádka návštěvou u Dominikánů. Nedávno přišel si
prohlédnouti dominikánský klášter prof. Hromádka s posluchači
Husovy fakulty. Mnozí příslušníci československé církve spustili
veliký pokřik. Jako pozorovatelé můžeme ujistiti pravověrné hu
sity, že se posluchači nikterak nezkazili. Prof. Hromádka je nám
velmi sympatický pro své osobní vzácné vlastnosti a hlavně proto,
že v dnešní záplavě racionalismu, falešné mystiky a naturalismu
zachraňuje víru a vůbec nějaké náboženství. To ovšem nelze říci
o těch, kdo na něho pokřikují. Jedno je jisto. Správa dominikán
+

ského kláštera jistě by nepřipustila do kláštera ty, kteří se tolik
starají, aby posluchači Husovy fakulty nevzali mravní úhony ná
vštěvou kláštera, Proč, plyne z předchozího. —Tis—

Crescendo Církve. Poslední svatořečení: Třetí neděli postní byla
prohlášena za svatou Michaela od Nejsvětější Svátosti. Ludvika
de Marillae byla svatořečena v neděli Laetare a o svátku sv. Jo
sefa J. Sv. Pius XL prohlásil za svaté tři blahoslavené: Terezit
Rědiovou, Pompilia Pirottiho a Josefa Cottolenga. Svátek sv.
Josefa slaví celá Církev zvlášť slavnostně, je to svátek I. třídy.
Cottolengo měl Pěstouna Páně svým patronem. Pirotti byl a jest
duchovním synem sv. Josefa Kalasantinského. Terezie Rédiová
byla duchovní dcerou sv. Terezie z Ježíše. A jistě ví každý, čím
byl sv. Josef sv. Terezii. A o největším svátku v roce, v předvečer
ukončení Milostivého léta v basilice svatopetrské bude svatoře
čen Jan Bosco. Tento světec umíral a tázali se ho, co odkáže svým
dětem. Odpověděl tato slova: „Řekněte jim, že se těším na shle
dání s nimi v ráji. Ať milují Tělo Páně a Pannu Marii Pomoc
nou.“ Církev svatá na Hod Boží velikonoční se nemůže nasytiti
slavnými: Alleluja. Crescendo Církve.

Katolický život ve Španělsku, Pronásledování posílilo vědomí špa
nělských katolíků. Základem Katolické akce jest mládež, a v tom
ohledu v krátké době mnoho vykonáno. Během roku stoupl po
čet členů, ale i výkonnost: ze 450 místních skupin jest jich dnes
již 900 a v nejbližších dnech bude založeno 102 nových skupin.
Téměřve všech skupinách jsou pořádány týdenní studijní krouž
ky, které se obírají hlavně sociálními problémy. V několika měsí
cích bylo vykonáno 140 exercicií mládeže a 6.000 členů přistou
pilo při nich ke stolu Páně. Měsíční svaté přijímání jest pravi
delné v 500 skupinách, ve 300 týdenní. — Několik let se již ne
konaly známé velkopáteční průvody. Letos se všude zaručila
vláda za klid.

Poslání Katolické akce v dnešním Německu. Frýburský arcibis
kup dr. Konrád Gróber napsal úvodem k právě vyšlé knížce je
suity P. J. Willa, „Handbuch der Katholischen Aktion“, tato cha
rakteristická slova o poslání Katolické akce v dnešním Německu:
„Přetomem doby dostalo se Katolické akci zvláštního významu
pro celé Německo. Dříve se spíše pokoušelo ponechati její úkoly
spolkům a svazům a jí používati jen jako neživé střechy, která
by se nad nimi tyčila. Dnes je principem přerodu, sjednocení,
včlenění také dosud zdánlivě různorodých věcí a aktivování čet
ných sil, které vyvírají pro jednotlivce a společnost z bohatství
katolické víry a církevního pramene milostí. Dříve domnívali se
někteří tu a tam, že Katolická akoe bude žíti a zemře se svým
apoštolským tvůroem a kladlo se jí skoro za chybu vyloučení
politického momentu. Dnes víme, že jest dobrotivým velkým da
rem Božské Prozřetelnosti, aby náboženským sdružováním, zvnitř=
něním, uspořádáním života a katolickou aktivitou dosáhla nového
zformování naší katolické části obyvatelstva. Záleží nyní na fom,
abychom ji nesměšovali s tím starým a života neschopným, nýbrž
poskytli jí v samostatnosti rozvoj, který by odpoutal její příro
zené a nadpřirozené hodnoty k prospěchu Církve a lidu, diecésně
i naddiecésně. Katolická akce je katolickým úkolem přitomnosti.“

Krise literatury a kultury. Dnešní literatura naše neví si rady.
Krise způsobila i krisi na knižním trhu. Kromě dvou či tří praž
ských nakladatelství jest pozorovat určitou staónaci. Přihlédne
me-li blíže, poznáme určité zajímavé věci. Koho se dotkla krise?
Jistě ne boháčů. Ti z ní ještě těží větší zisky. Ale krise postihla
střední vrstvy a vrstvy nižší. Tedy je jisto, že buržoasie nečte,
tedy ani nekupuje. Ale i když snad přejde krise a bude lépe,
krise na knihkupeckém trhu potrvá. Ovšem jest vinu hledati i v
Jiteratuře samé. Stejně jako jinde ve světě i u nás literatura stala
se věcí jen intelektuálů. Je to samý kriticism, mysticism a freu
dovský naturatism. Literatura se vyhýbá každodennímu životu, je
to jen spletité řešení problémů životních, problémů filosofických,
řešení jen lidského poměru k absolutnu. V literatuře jako nikde
jinde vidíme nevěru. Člověk se poťácí, choe si problémy vyřešit
sám a prchá před Bohem a jeho prozřetelnosti, snaží se sám,
abychom mluvili slovy Masarykovými, vytáhnouti se do výše za
vlastní kštici. Ale člověk nevymkne se z ruky Boží i když proti
Bohu.otevřeně se staví. Ztroskotá, zle končí. To jsou ti moderní
hrdinové, kteří končí sebevraždou nebo v náručí ženy. Ale to je
celý život? To je jen život intelektuálů, nevěrců. Vždyť kromě
této třídy jsou ještě u nás i jiní lidé. A těmto se literatura naša
vyhýbá. Proto kromě překladů a starších věcí neškolení lidé ne
čtou oficielní literaturu. Je to těžké pro jejich chápání. Kromě
této literatury, řekli bychom racionalistické, vyrábí se u nás lite
ratura naturalistická. PDáráse v nízkých pudech, na vše hledí sub
specie sexus, kterému povoluje uzdu. To je literatura „lidová“;
pornografií se vychovává lid. Bylo by jednou na místě, aby se
někdo z katolíků začal této věci věnovati a zhodnotit s hlediska
katolického veškeru naši tvorbu literární. Neboť mnohdy i kato
líci chválí a doporučují věci, které nesou třebas i nejvyšší uzná
mi,ačkoliv dílo má antikatolické tendence. Nemusíme se bát slova
reakcionář, neboť jednoho jest potřebí... —Tis—

Poslání katolické university. V katolických listech italských jest
uveřejněna studie rektora katolické university v Miláně, D. Ge
melliho, o poslání katolických universit v současné době. P. Ge
melli chtěl již r. 1907 založiti universitu, svěřil se se svým plá
nem kardinálu Mercierovi, ale doba vítězícího liberalismu ne
byla vůbec vhodná k uskutečnění. Teprve po váloe mohlo býti při
kročeno k realisaci krásné myšlenky a r. 1925byla v Miláně za
ložena universita Nejsvětějšího Srdce, která je dnes i uznána stá
tem. Původně šlo hlavně o hájení katolické pravdy proti různým
filosofiim a bludařským theolosiím, jichž se objevovalo velké
množství v oelém světě. Ostatně vědecká činnost katolických
vůdců předválečných měla všeobecně apologetický ráz. Ale již
před válkou, a ještě více po ní, positivistická věda se hroutila,
moderní folosofie dostávala stále větší trhliny a mnoho vzděla
ných lidí se obracelo ke katolicismu a křesťanské filosofii, hle
dajíce v nich záchranu a útěchu a hlavně jistotu, když všechno
ostatní ztroskotalo. Katolické university měly ukázati sílu křes
ťanské myšlenky a staly se skutečně vědeckými středisky, která
všude šířila světlo. A to jest nejdůležitějším jejich posláním
v moderní době, kdy ve vědě, filosofii i sociologii je tolik neujas
měnosti a tápání velice nejistého.

Vysoká odměna knězi“učenci. Největší osna belgická, udělovaná
vždy po několika letech, sluje cena Francgui, a obnáší 500.000
franků. Předsedou komise, jež cenu uděluje, jest profesor paříž
ské Sorbony a člen Francouzského Insfitutu, Langevin, a ucházejí
se o ni nejvýznamnější světoví učenci. Letos byla udělena bel
g$ickémuknězi, Jiřímu Lemaitrovi, profesoru na katolické univer
sitě v Lovani a usnesení komise bylo jednohlasně. Sám Einstein
se přimlouval, aby byl odměněn veliký astronom, fysik a mafema
tik, jehož vědecké dílo znamená netušený pokrok v těchto vědách,
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Do m á c í
Presidentské volby konafi se budou v druhé polavině měsíce
května, Československé strany budou míti jediného kandidáta,
kterého budou voliti i německé koaliční strany, Dra T. G. Ma
saryka. Volá-li se stále po autoritě, bude právě presidentská.volba
příležitostí, ukázatí sobě samým 1 cizině, jaké pochopení máme
pro princip autority. Vynořilyse různé zprávy o volbě presidentské
na Hradě pražském ve Vladislavském sále, ale zprávy ty byly
úředně prohlášeny za předčasné. Myslíme, žeby trochu více.ob
řadnosti naší více méně šedivé demokracii neškodilo a že právě
jeden z největších státních aktů —volba nejvyššího úředníka a re
presentanfa republiky — měl by býti co nejslavnostnější. Vhodný
oeremoniel musil by ovšem býti řádně připraven a nejen histfo
ricky podložen, ale odpovídati i dnešní době, aby, jako se nám
často stává, když choeme něco obzvláště slavnostního, z foho ne
zůstala jen prázdná, nic neříkající a někdy i na samotném okraji
vážnosti se pohybující — forma.

Návrh na novou politickou soustavu československou podalo
několik mladších spolupraoovníků ,„„DemokratickéhoStředu“ a
v Lid, Novinách dal H. Ripka tomuto návrhu „demokracie řádu a
činu“ doporučující Širokou publicitu. Návrh žádá oddělení hos
podářské a politické oblasti úplně novou výstavbou dnešního se
nátu v hospodářskou komoru. Navrhuje, aby první hospodářskou
komoru jmenoval zcela president republiky a dle zkušeností by
pak byl vypracován definitivní její status. Správním orgánem
hospodářské komory (jako vláda nad parlamentem) by byla nej
vyšší hospodářská rada. Návrh žádá, aby vládu jmenoval presí
dent podle svobodné své úvahy a výběru. Ministři mohou býti, ale
nemusí členy sněmovny a hospodářské komory, ve všech resor
tech ať jsou státní tajemníci, jmenovaní z odborníků presidentem
republiky. Počet ministerstev ať je snížen; v ministerstvu dopra
vy buďsloučena doprava železniční, automobilová, letecká. V mi
nisterstvu národního hospodářství pak min. veř. prací, zeměděl
ství, obchodu a zahraniční obchodní politiky. Návrh choe ob
moviti rovnováhu mezi svobodou a auforitou, žádá registraci a
právní ústavu politických stran, zrušení vázanosti kandidáťních
listin, při zachování poměrného zastoupení. Prohlašuje se pro
národní stát Čechoslováků, proti autonomii Slovenska, ale i profi
oentralismu českému. Podává návrh, jak zaměstnati nezaměst
manou armádu mladých a vyzývá mládež československou, aby se
k návrhu připojila a za něj bojovala. V tomto návrhu je leccos
dobrého, ale zásadně je tu příliš mnoho víry, že obrat k Jepšímu
lze dosáhnouti novými instiftuoemi, zatím co je jisto, že mohutné
veřejné mínění a především tlak nové generace určitým směrem
by i z dnešních institucí učinil pro stát více, než Číní se dnes.
Dnešní senát je zbytečný plagiát sněmovny a od počátku dílo roz
paků a kompromismu stranického. Proměnit jej v hospodářskou
komoru je požadavek už skoro obecný. Také funkce státních ta
jemníků by velmi pomohla politické. pohotovosti ministrů a lep
šímu provozu oentrálních úřadů. IMožnosťjmenovat ministry svo
bodně má však podle ústavní listiny president republiky í dnes, a
fo i neposlanoe. V praxi to bylo uskutečněno na úřednických
vládách, když strany se vzdaly přímé vládní odpovědností a jinak
jmenováním úředníků odborníků. Nic nestojí v cestě, aby presi
dent, opíraje se o veřejné mínění, omladil kabinet postupně no
vými osobnostmi ze stran i mimo ně. V celku návrh vzbuzuje do
jem, že choe provésti suchou oesfou a institucionálně to, co je
vždy organickým výsledkem mocného pohybu lidové vůle, tlaku
veřejného mínění a nových politických osobností, timto tlakem
vynesených. Správný je požadavek nové správní organisace S
osobní odpovědností vedoucích i nižších funkcionářů a účelnější
spojení úřadů vzhledem k novým pofřebám státu, obklopeného
údernými dikfaturami, které dlouho nediskutují, ale jednají.

Tím se mladým nepomůže. V určitém tisku stále se mluví © po
mocí mladým. Ovšem jen se mluví, ale nic se nepodnikne. Ježto
pak jiného nejde dělati, jen mluviti, tu se mluví také o tom,
jak zaříditi to, aby mohli se mladí sexuálně vyžívati, když není
možno mladému muži založiti sí rodinu pro nízké mzdy a platy.
Mluví se tedy o manželství na zkoušku. Zalichooením sexu chce
se zastřít nemohoucnost socialistů. My ovšem máme názor na to
takový: Člověk není jen sexus a velmi divně vidí socialisté do
budoucna, když doporučují polyandrii a polygynii. To že je po
krok? To je diluviální morálka! Či nestačí škody napáchané na
národu uvolněním manželství? —Tis—

Budeme míti domobranu? Na sjezdu zastupitelstva socialistické
Čs. obce legionářské byl vysloven v resoluci také požadavek, aby
z legionářů se vytvořilo jakési elitní vojsko. Resoluce praví do
slova: „9 radostným zadostiučiněním vítáme návrh doplnění a
zdokonaiení vojenského výcviku všech vojenské služby schop
ných legionářů, který umožní seznámit se s dnešní bojovou tech
nikou a s používanými druhy zbraní. Předvýcvik bude nejvhod
nější přípravou legionářskýchsil pro případ nepřátelského útoku
a mobilisace,“ K tomu několik slov. Nejmladší legionáři jsou dnes
v nejkrajnějším případě asi 3ó6letí.To je ale jen malé procento.
Většina je starší čtyřiceti lef, což podle vojenských předpisů
představuje druhou zálohu. V případě nepřátelského útoku a
mobilisace bude bránit vlast předevšímvojsko aktivní a první
záloha, Teprve pak mohlo by dojífi k povolání druhé zálohy do
zbraně, Ovšem v prvé řadě k službě v zápolí. Protože v resolucí
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se mluví ©bojové fechnice a užívání zbranía hneď v té souvislosti
© přípravě legionářů pro případ útoku nepřítele, vypadá to, jako
by socialističtí legionáři podceňovali naši armádu a přeceňovali
sebe a proto by chtělistvořiti snad nějakou „elitní trupu“. Pokud
jde o výcvik sám, je postaráno u nás o všechny důstojníky a
poddůstojníky v záloze na každoročních kursech. Mužstvo má
volný přístup. Branný zákon připouští také dobrovolnou účast na
vojenských cvičeních, které by ovšem legionáři musili absolvo
vaťi podle směrnic nynější aktivní služby. Nebylo by k prospěchu
věcí, aby se vojáci republiky dělili na legionáře a nelegionáře
a aby při povolávání do zbraně tvořily se nějaké útvary, které. by
snad chtěly gloriolou minulosti mistrovati ostatní. Jde-li Čs. O.L,
o pěstění branné myšlenky mezi legionáři, je fo chvályhodné, Ne
lze však pominouti mlčením snahy vyvolati v život něco takové
ho, jako jsou rakouské heimwehry, protože by se u nás mohí
také vyskyťnouti nějaký ten Sťahrenbergé.Naše demokracie v tla

ku diktátorských tendencí sousedů mohla by míti pak krátkýZÍVO ,

LZah r an i č ní
Polsko. Onuťnosti sblížení mezi námi a Polskem píšeme na ji
ném místě. Nenecháváme se mýliti dočasnými rozmíškami mezi
Varšavou a Prahou, či spíše mezi Krakovem a Těšínem, což jsou
ještě ony neblahé zbytky společné naší vychovy v bývalé mo
narchii, a choeme zkoumati všechny podmínky trvalé spolupráce
obou národů a států. Třeba ovšem býti objekfivními a hledafi
příčiny nejen u druhého, ale především i v nás samých. A fu
nemůžeme nevzpomenouti toho, že nebyla dosud odčiněna naše
indolenocez roku 1920,kdy Polsko očekávalo od nás ne snad pří
mo pamoc, ale aspoň blahovůli, když bolševiky sevřeně Varšavě
byly poslány přes naší republiku zbraně z Francie a tyfo místo
zasáhnutí v boje ležely nečinně na naší hranici. Další chybou
bylo, když vyslanectví naše ve Varšavě obsazeno bylo diplomatem,
snad jinak výborným — Drem Jirsou, ale nikterak zvláštním
obdivovatelem Poláků. A přichází-lí tento vyslanec ze Sovětského
Ruska, jest pochopitelno, že Poláci nejsou nijak nadšeni, ob
obzvláště když i vnější úprava budovy našeho vyslanectví na
Koszykové ulici přímo dráždí svou Červenou barvou, takže jinak
se ji neříká než — rudý dům. Toť jen namátkou několik maličko
sti, jichž by se našlo více. Maličkostí, ale veliké následky bý
vají z malých příčin.

Rakousko buduje se na stavovský stát. Prozatím se fo jeví jen
v tom, že definitivně odstraňuje se označení státu jako — re
publiky, a že polifický parlament jest nahrazen cízími novými
instituoemi: státní radou, kulturní radou, hospodářskou radou
a spolkovou radou. Tyto instituce mají však jen hlas poradní
a vláda jimi sesazena býti nemůže. Místo republiky jest tedy
v Rakousku diktatura. Snad se někomu libí profo, že má ráz
křesťanský, ale my nemůžeme než nedůvěřovati dlouhému trvání
tohoto režimu. Stahrembergovy oddíly stávají se totiž stále více
útočnými a reklamují veškeru moc pro sebe. Podaří-li se pak
buď panu Feyovi nebo Stahrembergovi — aspirace oba na fo
mají — zmocniti se Dolifussova křesla i žezla, nelze věřiti tomu,
že by fito pánové dělali nějaký křesťanský režím. Platí tedy
znovu „Cui prodestť“?

Jihoslovanská zahraniční politika v poslední době znatelně více
orientovala se k Německu. Jsou to především zájmyhospodářské,
ale po římském pakfu i politické, neboť Jugoslavie přeje si sice
žíti se svými sousedy v míru, ale mír ten chce mííti zaručen. A
smlouvá-li se Italie tak otevřeněs Rakouskem a Mlaďarskem, zoe
la moudře snaží se Jugoslavie pro svůj vnější mír využíti roz
ladění a isolovanosti Německa. Však také Italii se námluvy ně
mecko-jihoslovanské nikterak nelíbí.

Italie přece dosáhla svého cíle — hráti prim v Podunají. Zatím
má základnu jen v Rakousku a v Maďarsku, ale aní Bulharsko
není vyňato z vlivu italského, jak ostatně svědčí to, že nepode
psalo stejně tak jako Albanie, ač jsou země ryze balkánské
— balkánský pakt. Italie římskými smlouvamizajistila si sicevlív
ná střeědoevropské otázky, ale zároveň znepřátelila si Německo
a ještě více odcizila se Francii. Pro naši zahraniční politiku na
skýtá se těžký oříšek k luštění. Jsou tři, či vlastně čtyři cesty:
přiblížiti se ještě těsněji k Francii — vadí zde však přílišná vzdá
lenost území —-přiblížiti se k Německu, jíti do Říma či dohod
noufi se s Polskem. Tato poslední cesta zdá se nám nejlepší, ne
boť posíleni přátelstvím s Polskem, můžeme bezpečněji vydafi
se případně i na některou z ostatních cest. Jde totiž o to, aby
chom na té cestě zůstali na živu a celí. A to, zdá se, vedle Malé
dohody může nám nejspíše zajistiti Polsko, které má stejně
protirevisionistické zájmy jako my. Polsko, připojivši se k Malé
dohodě, získalo by tím konečně také i samo, neboť stalo by se
samo vůdčím činitelem ve střední a blízké východní Evropě, re
presentujíc blok států — s 80 miliony obyvatel.

Movému spolku.
Zase máme nové volné ženské sdružení

proti fašismu i válce. o.
Mový lék zas proti — mateřskému soužení,

nový spolek — na zahálce. Delta.



Křesťanskáodborováinternacionála proti zabavování dělnického
majefku. V důsledku posledních událostí v některých státech
rozhodlo se předsednictvo křesťanské odborové internacionály
(t. zv. utrechtské) na schůzi v Basileji svolati mimořádnýkongres
na1. a 2. červen do Montreaux (Švýcary) s programem: „Křesťan
ské hnutí odborové a právo sdružovací.“ Dředsednictvo chce, aby
ma tomto kongresu bylo konstatováno, že je nutno zachovati svo
bodu sdružovací a že normální pojetí práva vlastnického žádá,
aby peněžní prostředky, sebrané pro dovolené cíle odborových
organisací z darů a příspěvků jejich členstva, nemohly býti nikým
zabaveny a že ti, jimž jsou svěřovány, jsou povinní opatrovati je
jako depositum, spravovati je jako ofcové rodinný majetek.a miti
jej k disposici pro pravoplatné vlastníky. Zmíněná reklamace
nezcizitelnosti majetku, našetřeného z dělnických peněz, týká se
asi vprvé řadě zániku křesťanskýchodborových organisaci v Říši,
Bylo by asi velmi svízelné, kdyby za přítomnosti rakouských křes
ťanských odborářů urgovala se tato zásada i pro zabavený maje
tek rakouských socialistů. Do té doby však budou asi rakouské
křesťanské odborové organisace přeměněny ve státní syndikáty
a utrechtská internacionála, která ztratila silnou oporu v němec
kých odborářích, bude ještě více oslabena.

Jak se vyrábí historie. K 84. narozeninám prosideonta Masaryka
vydalo polostátní nakladatelství „Orbis“ ve sbírce „Vesclá mysl“
„Malé historky o velkém muži T. G. M.“ Anekdoty a črty dokres
lujt nejlépe osobnost, nesmí však kotvit původ takových histo
rek jinde než ve skutečnosti. Vedle některých anekdot, je tu i při
běh, který svou pozrokářsky didaktickou formou ukazuje na uu
tora, známého dra Jana Herbena. Te ve své knížoe o presidentu
napsal kdysi tento „příběh ze života“: Masaryk jako sextán pře
stal věřit katolictví (?) a protože mu byla nesnesitolnou přetvář
ka, šel ko katechatoví a oznámil mu, že nebude chodit do nábo
Ženství. Ratechota jej přemlouval, pak poslal k řediteli, který
prý sextánu Masarykovi udělal kázání končící upozorněním, aby
si dělal, co cboe, až bude dospělý. On cám (ředitol), že pátorským
hokusům nevěří, ale že je státní úřodaík... Do toho prý skočil
sextůn Masaryk: „Kdo jedná proti svému přesvěděcní, ten je
šuít““ Ředitel se dopálil, chtěl studenta uhodit, ale Masaryk
skočil ke kamnům, popadl pohrabáč a postavil se proti řediteli:
„INeopovažujte 50.“ Do této scéně dostal pokyn, aby šcl studovat
ma jiný ústav, — To ja příběh, jaký převzal do sbírky T. G. M. od
otce mladý Hiorben. Není to včak historka, nýbrž klep, jakést
„okřídlené slovo“, které tak rádi vyrábějí sateliti velkých osob
mosti.Protože si pana presidenta vážíme, je nám líto, že tskovéhle
historky se roztrušují, když on sám, v hovorech s Karlem Čap
kem, líčí celý případ docela jinak. V I. díle Hovorů s T. G. Ma
sarykem čícme na stránce 70. příběh s pohrabáčem takto podlo
žený vlastním vypravováním pana presidenta: Bylo to v kvintě
(tedy ne v sextě). K bytné Masarykově docházela návštěvou šva
grová, děvčátko stejného s ním věku. Byla z toho čistá, student
ská láska, na kterou pozdější velikán rád, jako každý na chvilky
svého mládí, si vzpomínal. Ve škole se dověděli o tom, že kvintán
Masaryk (byl tehdy ovšem věkem starší než spolužáci) chodí
s dívkou a došlo k výslechu vředitelně. V „„Hovorech“stojí do
slova: „Zavolal si mě ředitel a mluvil ošklivě o té mé lásoe, jako
bych tropil nějakou nemravnost. Mne to tak urazilo a rozčílilo, že
jsem o sobě nevěděl; když si na mne přivolal školníka, popadí
jsem pohrabáč a křičel, že nenechám sobě ani tomu děvčeti tak
křivdit. Tož proto jsem dostal to oonsilíum abeundi pro vzpur
most; jinak mně nic neudělali, protože ten ředitel sám musel cí
tit, že nebyl v právu“ (str. 71). — Z tohoto studentského příbě
hu vykonstruoval si „historik“ Herben výše uvedenou nepravdí
vou versí, která putuje školními knihovnami, kantorskými řečníc
kými pokusy, možná že i čítankami, a při tom ti lidé nenajdou
morální povinnost přečísti si vlastní slova Masarykova a vyrá
bějí „historky“. Myslíme, že je tu na mistě citát výroku Jaroslava
Durycha (Rozmach, r. V., str. 398): „Přehlížíme-li řadu „přátel“
T. G. Masaryka, jest nám ho líto mnohem více, než když přehlíží
me řadu jeho nepřátel.“ ?

Ústřední deník německých katolíků v ČSR vstoupil do desátého
ročníku. „Deutsche Presse“ ústřední deník německých katolíků
v ČSR, vycházející v Praze II., Na Slupi 12—14,vstoupil 25.
března do jubilejního ročníku desátého. List vydává tiskové druž
stvo Egerland, které vlastní tiskárnu Vitu v Praze, má nakladatel
ství a knihkupectví v Chebu a některých pohraničních místech.
Zajímavé je, že „Deutsche Presse“ není ofictelním ordánem stra
ny, nýbrž politiku německé křesťansko-sociální strany pouze pod
poruje. Neslouží osobám, které mohou udělati v politice vážné
chyby, nýbrž pracuje pro věc. Tato přednost umožnila velký roz
voj listu, zvláště když redakce je na výší, složena z uvědomělých
katoliků a dobrých novinářů. „Deutsche Presse“ je opravdu list
representační. K jubileu dostalo se mu přípisů zvláště od správce
munciatury v Praze Msgre Panico, od arcibiskupů pražského,
olomouckého, králověhradeckého, velmistra něm. rytířů, od stra
ny, dělnictva, mládeže atd. My se připojujeme.

Zubní lékaři o zubní technice. K těto zprávě v minulém čísle „Ži
vota“ došel nás tento dopis: „Článek zmíněný tvrdí, že zubiních
techniků jest snad o něco více než zubních lékařů a že pracují
laciněji, a proto že snad jim naši zákonodárci vycházejívstříc,
pokud se týče jejich požadavků. Zde není zřejmě učiněn rozdil

mezi zkoušenými zubními techniky a jejich pomocníky, kteří se
též zubními techniky, ač ovšem podle zákona úplně ncoprávně
ně, nazývají. Odborných zubních lékařů a lékařů provádějících
zubní praksi při své praksi všeobecné jest v celé republice asř
1.900, zkoušených zubních techmiků (kteří jediní na tento titul
mají právo) jest v celé republice 1.500.Že by pracovali zkoušená
zubní technikové laciněji než zubní lékaři, ovšem ještě nikdo
a nikde nedokázal, ač ovšem zubní technikové tohoto tvrzená
velmi rádi a často užívají. Dokud se týče činnosti Ústřední jed
moty čsl. lékařů, která jest v jmenovaném článku vylíčena jakožto
paškvil odborové organisace, jest ovšem pan pisatel na velikém
omylu. Ú. J. Čsl. L., která v sobě organisuje 6.620lékařů, což jest
95 0%všeho lékařstva české národnosti v republice, jest nejen je=
dinou organisací lékařstva republiky, nýbrž i oróanisací tak váž=
nou, že jeji delegáti zváni jsou ke všem důležitým jednáním 6
všech otázkách zdravotnictví v ČSR. se týkajících, a to jak od
úřadů centrálních, tak od všech nositelů sociálního pojištění,

ovšem ani nepolitisuje, poněvadž jest organisací podle svých
stanov ryze nepolitickou a nestará se jen o prospěch několika vy
volených, jak ve zmíněném článku se tvrdí, nepotřebuji snad ani
odůvodňovati. Vytýká-li někdo Ústřední jednotě čsl. lékařů, že
sjednává s nositeli sociálního pojištění nemožné smlouvy, „kte=
ré jsou jen ke škodě nemocných a k ostudě lékařského stavu“,
pak odkázal bych pana pisatele na tvrzení nemocenských po+
jišťoven a léčebných fondů, které stále ještě sjednané smlouvy
s ordanisacemi lékařskými považují, pokud se honorářových po=
žadavků týče, za příliš vysoké pro svoje pasivní finanční hospo
dářství a stále pokoušejí se o jejich snižování. Že pak každá
smlouva jest obrazem nemocenských poměrů dvou smluvních
stran, nelze ovšem přičítati za vinu pouze Ú. J. Čsl. L.

Dr. Bedřich Khunt.

Statistika. Maďarské listy vytýkají, že při posledním sčítání lidu
v naší republice ubylo Maďarů, a to plných 7 9%.Sama však ma
ďarská úřední statistika udává, že počet Slováků v Maďarsku od
r. 1920 do 1953)klesl o 26.14 %. Neměli bychom Maďarům měřitt
jejich mírou, nebo aspoň mírou jiných jejich sousedů? Dak by
snad sí nás víoe vážili.

Střípky. Četli jsme v jednom listě: „Demokracii musí prováděťi
strany odvlivněné a to nadstranickoupolitikoupro stát.“
Hodláme organisovati lidi, kteří takovému slovíčkářství rozumí,
Příslušnost ke straně odvlivněné neklademe jako podmínku. —
Podkarpatoruští autonomisté, Kurtyákovci,požádali písemně jed
mohopravoslavného duchovního správce, aby s kazatelny ohlásil,
že v jejich sekretariátě se dostane laciné umělé hnojivo. Agrár=
nici se nad tím pohoršují, zapomínajíce, že tyto metody zavedli
na východě republiky sami. — Z memoranda jedně živnostenské
orýanisace: „Myžádáme... usilujeme... domáhámese... Ne
jde nám jen o sobeckostranické zájmy.“ Ostatní
zájmy zachyceny obvyklou dvouřádkovou frází. Kdo by od těch
lidí čekal takovou upřímnost, že se přiznají beze všeho ke svému
sobectví! -—Vrátil se mladý muž z vojny do podniku. Adresa
v redakci. Napřed zjišťoval zaměstnavatel, je-li povinen jej vzíti
a pak se rozhodl, že musí se něoo pro ty mladé udělat. Dal vý
pověď pensistovi, který si přivydělával za fixní plat bez srážek
a bez pojištění. Toto místo s líbeznou tváří nabídl mladému, při
čemž sociálně cíticí a stavovsky orientovaný zaměstnavatel ne
opomněl mu nabídnouti plat © 25 procent nižší, než měl ten
pensista. Takových příkladů našlo by se více, ale charakteristické
jest, že jsou to vždy takoví zaměstnavatelé, kteří by se horováním
pro mládež strhali. — Agrární zelená internacionála má dnes člen
stvo jedině v Československu. S vůdci hnutí z ostatních států
stýká se v emigraci nebo v illegalitě. Hrob formální demokracie
byl všade také hrobem aórární strany. To konstatuje soc. dem,
list „Útok“. My také. — Aby političtí věznové v Německu du
ševně nezakrněli nebo neměli roupy, nařídil říšský ministr spra“
vedlnosti, aby všechny vězeňské knihovny byly vybaveny hakémn
krajclerskými spisy. Od tohoto duševního přilepšení, podle ji
ných zhoršení trestu, očekává se velký úspěch. Dobrodiní režimu
je nezměrné: černá řípa, kopance úderníků, nějaký ten výstřel na
útěku a nyní hakenkrajclerské spisy účinně se postarají, aby U
mrtnost nepřátel třetí říše se zvětšila. — Odjakživa se říkalo pra
porůmrůznýchřemeselprapory cechovní To však asi jen
omylem, profože jsme se dočetli » seriosnější osobnosti, že to
jsou prapory stavovské, ovšem s nezbytnýmepithetem or
nans „zaprášené“. — V souvislosti s tím ukázka, jak se mluví:
„Nebudemeoživovatslávu cechovnictví, to jest pro nás
již dávno zašlé — mrtvé, ale myšlenka tá není mrtva a s fou
půjdeme neohroženě vpřed.“ Řeč se mluví...

Udavači a ti druzí.

Staletá pravda, žití sůl:
Udavač jest jen lumpa půl,
i když je velká naděje,
že na celého vyspěje.

A kdo je lumpa druhá půl?
Ten, kdo mu skýtá žold a stůl.
Kdo denunciace sbírali,
zůstali vždycky jen — kaprály,
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Informační listy lidové. Měsíčník o politic
kých, sociálně-hospodářských a kulturně
církevních událostech doby. Vydává Ú“
střední politická kancelář čsÍ. strany lidové
v Brně, Běhounská 22. Stojí ročně 15 Kč. —
Je to časopis kvartového formátu, který má
spíše ráz novinový. Byl to původně list s or
ganisačními pokyny pro pracovníky strany.
Soudě podle prvních dvou čísel snaží se
Informační listy lidové zachytiti jednak vní
tropolitický život se zřetelem k zákonodár
mé práci lidových zástupců v N. S., jednak
přinášeti poučení pro práci jednotlivých
složek strany v zemi Moravskoslezské a
podati zvláště souhrn daňových, hospodář
ských, speciálně zemědělských aktualit. Je
fo ovšem, předpokládáme, vývojová etapa
listu, který teprve hledí dostati jednotící
linii, aby se nestal jen organisačním porio
dickým zpravodajem. il.

Občan a škola, dobrý informativní list o
školských zákonech a škole vůbec. Admi
nistrace měsíčníku jest v Přerově, Blaho
slavova ul. 41. Roční předplatné Kč 16.—.

„Ve službách Královny“, věstník marián
ských družin čČeskoslov.,vychází letos opěť
v pěkné typografické úpravě za osvědčené
redakoe P. Pelikána T. J. Poslední číslo
(č. 3.) oznamuje, že letošní zemský sjezd
mariánských družin českých koná se v Plzni
17. června. CČeloříšskýsjezd marián. družin
bude se konati r. 1935v Praze.

„Orel“, ústřední list Čsl. Orelstva, věnuje
v poslední době zvýšenou pozornost ofázoe
výchovy k národní brannosti, kterou Orel
prvý začal propagovati a prvý ujal se ini
ciaťtivyuspořádáním kursu pro vedoucí této
výchovy. Poslední číslo (4,—5.) přináší po
zoruhodnou studii Dr. A. Schuberta o Ka
tolické akci a Čsl. Orlu. Správně pisatel
poukazuje na fo, že naše Katfol. akce jest
příliš komplikovaná a ještě komplikovaněj
ší situace by byla, kdyby Katol. akoe počala
opravdu praoovafi.

„Hlasy Svatohostýnské“, dobrý měsíčník
pro lid, vychází pěčí Otců jesuitů na Sv.

Ke ně již XXX.ročník.Ročnípředplatnéč 12—.

Časopisy našich německých katolíků. K po
znání myšlenek a tužeb našich německých
katolíků přispěje četba, event. odebírání je
jich časopisů. Choeme zvláště upozorniti na
některé. „Sudetendeutsche Arbeit“ je čty
řikrát ročně vycházející revue pro křesťan
skou sociální reformu. Řídí Hans Schiůtz,
říšský předseda křesťanských německých
odborářů v ČSR. Časopis vychází ve Svita
vách, Melzgasse 17, ročně Kč 20.—. Schůitz
je vynikající osobnost křesťanského tábora
německého u nás a svou skvělou fteoretioc
kou průpravou a zkušenostmi praktického
organisátora je povolaným průkopníkem
křesťanské sociální reformy společenského
řádu. Kolem revue, kferá vstoupila již do
10. ročníku, seskupil školené spolupraoovní=
ky na poli kulturním, sociálním, hospodář

ském i politickém. — List vyrovnané linie
katolické inteligence, zvláště kleru, je „Ka
thol:kon Korrespodenz“, redigovaná prcelá
tem, univ. prof. drem Hiigenre.nerem. Časo
pis vychází také s hlavičkou „Zeitenwách
ter fůr gebildete Katholiken“ (Praha IL.,
Na Slupi 12/14, měsíčník, ročně Kč 25.—)
a najdeme v něm články elity katolického
života našich Němců, zvláště profesorů
pražské university. Má pravidelnou hlídku
kulturní, registruje literaturu a přináší pře
hledy kulturně-politické z pera redaktora
„Deutsche Presse“ PhDra Fr, Lorenze. Re
daktor revue vtiskl časopisu klidný, vědec
ký ráz. Zmíníme se dnes ještě o dvou ča
sopisech mladých. Jsou to především „Stim“
men der Jugend“ (rediguje dr, Rud. Schrei
ber, Praha III., Tomášská 6, měsíčník, roč
ně Kč 10.—). Časopis byl původně hlavič
kový list stejnojmenného orgánu mladé ka
tolické německé inteligenoe v Říši, Kruhem
spolupracovníků representuje mladší aka
demickou generaci, která však zve do
sloupců svého listu i pracovníky starší, tak
že je tu soulad a kontinuita generací. V lis
tě zaujímána jsou stanoviska k problémům
kulturně-náboženským i otázkám veřejné
ho života u nás i v zemích obývaných Něm
ci. V otázkách menšinových jsou úvahy po
loženy smířlivou rozumností. — Německá
katolická mládež (naše SKM) má měsíčník
„Jugendsturm“ (Liberec, Birgsteingasse 44),
řízený sekretářem mládeže H. Schubertem.
Vedle stručných organisačních zpráv jsou
tu přílohy skautů a různých jiných orsani
sací, v jichž svěrázu si Němci libují. Ideo
vé články vyznačují se stručnosti, výstižno
stí a dokonalým slohem. Cena ročně Kč 15.
Doporučujeme všechny tyto listy české ka
tolické inteligenci a všem, kdo jeví zájem
© živoť našich katolických Němců.

Veliké dílo o blahoslavené Anežce České.
Františkán dr. Vyskočil vydal před rokem
latinské dopisy, vyměněné mezi svatou Klá
rou a Anežkou a již tehdy oznámil, že vyjde
veliké dílo o životě veliké naší Blahoslave
né. „Universum“ (Praha II., Karlovo nám.
č 5) je právě vydalo. Je to kniha skvěle u
pravená, se zdařilými reprodukoemi a po
stránce vnitřní hodnotná. P. Vyskočil na
maloval výstižně obraz prostředí, doby,
v nichž vyrůstala Blahoslavená, Opíraje se
o přísné prameny, vylíčil je jak v ohledu
náboženském, tak politickém, kulturním a
sociálním, Ukazuje všechno vření doby, ne
štěstí, jež se sypala na naší vlast a v fom
prostředí postavil královskou doeru. Její ži
vot znamená sebeobětování, jehož synony
mem jest heroism. Vzdala se všeho, poně
vadž ji strhl františkánský ideál chudoby,
založila u nás františkánský řád a sama by
la nejpokornější sestrou v klášteře. Milujic
chudobu, milovala chudé, potřebující a
trpící. Vystavěla špitál a sama byla nejod
danější ošetřovatelkou. Byla to žena lásky
a žena vzácného rozhledu a veliké intfeli
genoce. Dr. Vyskočil klade na fo právem
zvláštní důraz. Blahoslavená Anežka jest
v jeho díle mohutnou postavou po všech
stránkách. Tolik se mluví o touze, aby byla

svatořečena a tak málo se zná. Kniha dra
Vyskočila učí poznávati její velikost a její
krásu, poznáváním vzněcuje lásku a mělobybýtiprotototodílohojněčteno.| J.K,
Arcibiskup Jan z Jenštejna jako věrný stou
penec lesálního papeže Urbana VL Nákia
dem filosofické fakulty Komenského uni
versity v Bratislavě vyšla monosrafie mia“
dého historika prof. Rudolfa Holinky: Cír
kevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna
za pontifikátu Urbana VL. (stran 147, veL
osmerka, Kč 24.—).Je to dílo psanés lás
kou k předmětu a se vzácným pochopením
pro objektivitu v tak důležité epoše církev=
ních dějin českých a papežských vůbec. Ho
linka na základě již sebraného a publiko
vaného materiálu i vlastní pílí vyhledaných
dokladů kreslí nádherný portret arcibisku
pa pražského Jana z Jenštejna jako kanclé
ře svaté říše římsko-německé a státníka,
který byl hoden tradice Karla IV., ale ne
mohl přiměti jeho syna Václava IV., aby
zvedl hlavu od pohodlnosti života pozem
ského a čistě česky. malých poměrů a aby
řídil evropskou politiku jako Otec vlasti.
V této monografii můžeme sledovati diplo
matické umění Jenštejnovo, které mělo dva
veliké cíle: prosaditi v celé Evropě posluš
nost k římskému papeži Urbanu VI. a při
měti avisnonského vzdoropapeže Klimenta
VII. k resignaci. Druhý cíl vyplýval z kano
léřského úřadu: přiměti Václava IV. k řím
ské oestě a jako kozunovaného císaře po
staviti v čelo mohutné říše, která by stála
na stráži k ochraně Církve. Spis zachycuje
hlavní životní momenty mladého Jenštejna
(rod, výchova, studie) a ukazuje na to, jaké
akoe rozvíjel Jenštejn k dosažení cíle. Dílo
je rozděleno na tři části. V prvé je vylíčen
život a práce jako kancléře, ve druhé enet=
g$ickýpostup proti stoupencům Klimenta
VII. v českých zemích a ve třetím traktáto=
vé boje © ofázce legitimity Urbana VL,
zvláště proti Vojtěchoví Raňkovi z Ježova,
mistru pařížskému. Holinka přinesl svým
spisem cenný příspěvek k objektivnímu po
souzení českých církevních dějin předhu“
sitských.

Katolický satirický a kritický list ve Fran“
cii. Před rokem založil v Paříži mladý kato
lický spisovatel Pierre Dumaine, dramatik
a žurnalista, satirický časopis „Le Sel“
(sůl). List se brzy vžil a soustředil kolem
sebe slušný okruh spolupracovníků, jako
je redaktor „Vie catholigue“ a „Vie Inte
lectuelle“ Maurice Brillant, literát Paul Ca
zin (oba nyní 53letí), Jean Morienval (vlast
ním jménem Henri Trévenin), redaktor
„L'Aube“, dále 31letý Grégoire Leclos, dra
matik a vůdce umělecké družiny „Grégoiro
va prkna“, Maróuerite Bourgetová a mladý
slibný talent Jean Maroeau. List vycházel
prvních 10 měsíců jednou měsíčně, od 1.
listopadu 1933 vychází dvakrát za měsíc.
Vedoucí redaktor a zakladatel listu Dumai
ne chápe potřebu slušného humoru a jeho
pokus sefkal se s úspěchem. Zájemcům sdě
luji adresu: „Le Sel“, Paris 4, rue Férou,
prěs St. Sulpice. Předplatné 15 frc.
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Každou knihu
kdekoliv vydanou,zvláště
v časopise „Zivot“doporuče
nou, obratem dodá Knihku
pectví „U zlatého klasu“, Pra
ha II.,Karlovo n. 5, filiálka C,
Budějovice, Lannova tř.965.
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Jakub Deml, Šlépěje XIX. Vydal Jakub
Deml v Tasově na Moravě. Kč 19.—. Do
slední Šlépěje Demlovy obsahují 17 men
ších prací, z nichž hlavně tři je třeba uvésti
pro jejich zvláštní hloubku, posvěcení a ur
čení. První jest přednáška Demlova pří za
hájení výstavy Sdružení českých výtvarníků
TOK ve Vídni, pronesené 3. června 1955 a
nazvaná: Dík umělci. „Jaké oči asi měla
Tvoje matka! A co se ji zdávalo před Tvým
narozením! Co Ti asi šeptávala © půlnocí
do kolébky, zač Tvou duši prosila, z čeho
se Ti zpovídala, a co znamenaly její vzde
chy a co Ti chtěla řící dlouhým úsměvem,
když jsi otevřel oči, nebo ladil svou kře
hboučkoutvář k pláči?“ „Tak jako pro Boha,
ani pro Tebe není rozdílu národů, pohlaví,
věcí a stavů, také Tvé slunce svítí na dobré
á na zlé, spravedlivé i nespravedlivé, všem
dáváš, všem přeješ, všechny lituješ, ve
všech trpiš...“ Druhou je přednáška čes
kým studentům: „Katolický student! Bože,
dej, aby to byla pravda! Nosí-li se rytířské
brnění nebo skautský kroj, toť celkem ve
dlejšt... Chcete-li řevniti a choete-li se mě
řiti, řevněte a měřťe se s člověkem hodným
toho jména, poněvadž, jsa Bohem, vzal na
sebe způsobu služebníka, je Alfou i Ome
$ou, jediným smyslem stvoření, úhelným
kamenem každé stavby, která nechce býti
dětskou hrou nebo šílenstvím!“ Třetí je Du
chovní žeň: „I ta nezaměstnanost je pro
blém skrz naskrz duchovní, a kdo fomu
rozumí jinak, ten tomu vůbec nerozumí. Ant
Ženeva, ani Brusel, ani Berlín nerozřeší
evropských otázek a rovnic, ale rozřeší je
Řím. Či zdá se vám, že ještě jinde než
v katolické Církvi se dostane lék na lenost
a zbabělost? Zbabělost je neřestí knížaf,
lenost neřestí davu“ Z těchtoslov nejlépe
vidíte ducha těchto posledních Šlépějí
Demlfových. A napovídají jej i přetlumoče
né verše Salesiovy, Mallarméovy, Rilkeo
vy, Claudelovy, Pěguvovy. Tito básníci jsou
Demlovi blízcí, až důvěrně blízcí, rozumí
jim a s pochopením je tfumočí.

Katolický tisk na Slovensku. Na Slovensku
je nyní přes 40 katolických časopisů v cel
kovém nákladě za měsíc 350.000. Informa
tivní článek uveřejňuje o fom v 2. č. Časo
pisu katolického duchovenstva V. Bucko.
Z. nepolitických nejstarší je „Rrálovna sv.
Ruženca““ (v Stankovanech, náklad 20.000,
zal. r, 1888), současně vyšel „Půtnik“ (1888
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do 1900 a od 1923, v Trnavě, 12.000 exem
plářů), „Posol B. Srdca Ježíšovho“ (Trna
va, od r. 1897), „Svátá Rodina“ (od 1908,
náklad 16.000). K těmto předpřevratovým
měsíčníkům patří r. 1915 založené „Hlasy
z domova a misií“ (náklad 10.000).Pro ka
tolické ženy založen r. 1920 „„Katolickajed
nota“, kromě toho osmkrát ročně „Listy ro
dičom“"pro členky Katolícke jednoty žien
a „„Ventec“pro dívky. Orelstvo má od roku
1920 „Tatranský Orof“, „Orlík“ a „Stráž
Tatier“ (9.000 exempl.). Terciáři a ctitelé
sv. Františka odbirají „Serafinský svet“ (r.
1921, náklad 5.000), měsíčníkem mládeže
jsou „Slovenské kvety“ (od r. 1925,náklad
2.500).Pro děti „Priateť dietok“ (11.000ex.,
od r. 1924), pro družiny mariánské „Ma
riánská kongregácia“ (2.000exempl.), od r,
1928 vychází orgán šíření víry „„Katolícke
misie“ (jako příloha Posla B. S. J.), od r.
1928 tiskovým orgánem Katolické akoe je
týdeník „Náš priatel"““ (18.000 odb.), od r.
1929ústřední orgán charity na Slovensku je
„Caritas“ (2.500 odb.). Pro příznivce sale
siánů vychází „Don Bosoo“ (9.000 odb.),
Sdruženie katol. mužov vydává od r. 1928
leták (4 str., měsíčně) „Apoštožát“. Stu
dentstvo má „Rozvoj“ (od r. 1925), „Skautť“,
„Stanislavovské hlasy“. Pro všechnu mlá
dež (jako v Čechách ,„„Dorost“)vychází od
1. ledna 1954 čtrnáctideník „„Plameň“ (mi
mo prázdniny), pro vysokoškoláky ve Svo
radově vychází dvojměsíčník „Svoradov“.
Jedinou slovenskou katolickou literární re
vue je „Kultůra“ (zaf, 1929, nákl. 2.000 od
bír.). Odborné listy: učitelů „Slovenský u
čitel“, kněží „Duchovný pastier“ s přílo
hou „Katol. kázne“. Četné farnosti mají své
farní věstníky. Z politického tisku sloven
ských katolíků vychází orgány čsl. strany
lidové (dr. Mičura) denně „L'udová Politi
ka“, tydně „L'udový chýrnik“, měsíčníky
„Slovenský sazda“ a „Slovenská gazdina“.
L*uďáci vedle deníku „Slovák“ mají tři tý
deníky, jeden dvojtýdeník a dva odborové
listy pro dělnictvo, železničáře a zeměděloe.
Mládež, hlavně autonomistická intelisence,
vydává čtrnáctideník „Nástup“. Maďaři ma
ji 20 listů, německé neudány. Más—

Diefzenschmidt. Naši němečtí katolící mají
význačného krajana-umělce v osobě berlín
ského dramatika Diefzenschmidta (vl. jmé
nem Franz Anton Schmidt, pseudonym u
tvořen připojením příjmení choti roz, Die

vyrábí tyto známé tuky:SANA
čejový margarin

stolní margarin
POLARIN

100%/, pokrmový tuk a jemné šmolce

<

ANA
SANA
SANA
SANA

fzově), rodáka z Teplic-Šenavy, který 21.
prosince min. roku dožil se čtyřiciťky.V na
šich kruzích oficielní kritiky je celkem má
Io znám, i když jeho „Malá otrokyně“ byla
hrána před lety a „Milý Augustin v r. 1951
na pražském českém Národním divadle,
Dietzenschmidt prodělal umělecké počátky
jako každý literát v jeho době. V zápolení
se záchvěvyerotismu a naturalismu se zdra
vým instinktem hloubavého myslitele zvítě
zil duch a Dietzenschmidt opustil inspirace
pudové, zahloubal se do pokladu nábožen
ských postav, zvláště proslavil se krátkými
symbolickými hrami, které s oblibou hrají
katoličtí akademici i mládež. Z jeho tvorby
uvádím (z doby odklonu od naturalismu a
přilnutí k Bohu) „Noci bratra Vitalise“
(drama), „O milém Augustinu“ (lidová ve
selohra s hudbou, zpěvem a fancem), tra
gedii Jidášovu vloženou do hry „Zrádce Bo
ha“ (ukázky z dosud neotištěného rukopi
su předčítal autor před časem v Praze),
„Christofer“ (legenda ve hře), drama „Re
giswindis“, „Mariina sedmá nádhera“ (mys
terium podle středověké nizozemské před
lohy z 15. století), o bláznu Čiňmnohodobře
atd. Dietzenschmidt, který je také dobrý
novelista, probíjí se těžoe hlavně z hmot
ných důvodů, protože jej inflace v Němec
ku ožebračila. Obsáhlý spis vyšel o něm
nedávno v nakladatelství Eduarda Schlu
sche v Lomnici u Rýmařova, sev. Morava,
z péra dra Jana Tschecha, mladého
literárního kritika a básníka z Teplic-Šena
vy, poď názvem„Dietzenschmiďt,
ein Dramatiker der Gegenwartfť“
(stran 132 s fotografií portretu Dietzen
schmidtova). Cena vázaného výtisku Kč 10.
Není to kritická studie, spíš básnická kres
ba milovaného mistra, v jehož šlépějích
s netajenou piefou dr. Tschech pozorně krá
čí. — Diefzenschmidt dostal r. 1919 za svě
ho „Christofera“ cenu Kleistovu a r 1928
čsl. státní cenu za literaturu.

„Kultúra“, časop's Litsrárne-vedeckého Od
boru Spolku svátého Vojtecha. Vychází mě
síčně v Trnavě za redakce dra Štefana Zla
toše. Pro nečleny Odboru 100 Kč. — Když
před pěti lety obnovena byla „Kultůra“, byl
to spíše literární magazin bez valného smys
lu pro aktuelnost, hybnost, prostě revuál
nost. Vývojem se časopis zlepšil a je 0
pravdu cenným přínosem. Ročníku šestého
vyšla dosud dvě čísla, Jsou co do obsahu
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rozdělena vždy ve tři části: úvahy, beletrie,
literatura, kde v této třetí skupině jsou pů
vodní příspěvky i reoense, V prvém Čísie
otištěny jsou projevy zástupců SSV na ju
bilejní schůzi Matice Slovenské (Msgre
Hlinky a dra K. Krčméryho), Jan Mihál
dokončuje studii o badateli ve slovenské
gramatice a jejím tvůrci Martinu Haftalovi,
jenž svými gramatikami ustálil slovenský
spisovný jazyk. Senátor Koválik-Ústianský
otiskuje tu báseň „Čakám, čakám . .“ s ly
rickým námětem tužby po bratrství a lásce
vlidstvu a zvláště Slovanstvu. Ke studiu
Třňovského „K rečovej otázke Slovákov
s Čechmi se vrátím. Měkká a s volnějším
rýmem, ale obsažná je báseň Jána Haranty:
Po svátom prímaní... © polonofilstvu a
studentských kroužcích Štůrovců otiskuje
tu výňatek ze své knihy dr. Wladyslav Bo
bek. „Návrat“ je kritika fiaska moderní fi
losofie, která nutně žene myslící duchy
k návratu k tomismu. Františkánskou poe
sií dýchá báseň R. Dilongsa „O božom pev
covi“. Z nitranských oslav je tu ofišťěna
řeč prof. dra Ďurčeka o poměru katolíka ke
státu. Kromě črty beletristické „Pod pla
tánom“ od Brezovského stojí za upozornění
na historicko-místopisný článek dra Spesze

„Križom — krážom Rímom“ a studii o E.
Hellovi od J. Felixe. Následují literární po
známky. — V druhém čísle -,„Kultůry“ je
úvodem „Stará pieseň“ o potřebě katolické
ho dobrého tisku, aplikována na poměry na
Slovensku. Třňovský pokračuje v rozboru
Vlčkových dějin literatury slovenské „O
tristoročnom panstve češtiny u nás“ (ocení
me zvláště), příspěvek k monografii Fr, Šu
janského podává DP.Petic, Jsou otištěny do
pisy a poznámky k této osobnosti z před
válečného katolického Slovenska. Komen
tářem opatřen je překlad studie Fr Rou
vaina o hlavních úlohách filosofie Stylem
lidového popěvku zachycuje lurdské zjeve
ní báseň Ivana Javora „Bernadetka“. J. Mi
hál otiskuje puristický článek filologický,
zahrocený proti těm, kteří kárají invencí
nových slovenských výrazů. Následuje Lom
ského studie © Paul Claudelovi, veselá
črta J. Čajky „Zašomral na úctu k Moyzeso
vi“, sociální motiv, inspirovaný důlní kata
strofou přináší A. Furjelova „Smutná pie
seň“, Št. Tokarčík píše o mládeži v SSSR.
(velmi podrobně a statisticky doprovodě
no). J. K. Šmálov zpestřuje druhý svazek
venkovskou črtou o „Ženbě“ (ženitbě) a
Polakovič kritisuje článek Hlbinův o René

Descartoví. Zajímavá je studie © příčinách
nedostatku archiválního maferiálu na Slo
vensku (značka Ercé). Literární poznámky
zakončují druhý sešit (sešity jsou po 64
stránkách). Doporučujeme čtenářům,zvláš
tě katolickému učitelstvu a všem, kdo mají
zájem © slovenský katolický život, aby se
stali odběrateli „Kultůry“. Más

P. Dr. Silvestr Braito: Za příkladem svého
velekněze. Nová kniha neúnavného našeho
náboženského spisovatele, jest sbírkou hlu
bokých myšlenek pro kněžské exercicie a
obnovy. Autor — sám zkušený exercitátor,
dobře vidí do duše lidské a dušekněze jest
mu fím bližší a dovede k ní opravdu ze
srdce promlouvati. Ukazuje velikost povolá
ní kněžského a dává směrnice jak uchovatž
v sobě žár lásky, oběti a obětování, jímž
jest podle vzoru Kristova život kněze. Tře
ba však.varovati se také lidskýchchyb, kte
rých ani kněz jako člověknení ušetřen, Jest
třeba stále studovati, úzkostlivě dbáti cti
a varovatí se foho nejmenšího pohoršení,
neboť právě náš národ tak přísně se dívá
na kněze a navšechny jeho skutky. Knihu
vydalo Lidové knihkupectví v Olomoucí.
Rozsah knihy: 116 stran, oena Kč 9,50,

státě ispolečnosti!

Pománejme proto budovati

Hospodářská síla

zvyšuje náš vlivve

Úspory. ukládejte jen do Lidových záložen, a kde tyto
nejsou neb z určitých důvodů nechcete všechno uklá>
dati doma, dopište si ihned na adresu

Ustřední
záložna lidová
Prahall.,Spálenáč.15

Lidové záložny
po celých Čechách.

:+/

Lidové záložny spravuj

Zvláštní účelné zařízení pro soukromé vkladatele z ven
kova. Nenápadný způsob korespondence pro ducho
venstvo, které z celých Čech, i z Moravy, velice četně

u Ústřední záložny lidové přímo ukládá.

Salěleni čtenář ím.

od 31. prosince 1933 již 150 mil. Kč vkladů.

Všem svým přátelům a čtenářům přejeme radosiné a požehnané velikonoce. Připojujeme prosbu o vyrovnání před.platného.Složnílístkybylypřiloženyvminulémčísle,Kdo| platiliještěstarýmivplatnímilístky,mohoubýtibezobav,
ježto staré naše konto u Poštovní spořitelny jsme nezrušili. Kdož nedostali některé číslo, nechť reklamují nefrankova
ným lístkem, v němž však buď uvedeno, které číslo se reklamuje a přesná adresa odběratele. — Příštíčíslo vyjde dne
15. dubna.

FmRedakecea administrace „ZIVOT“,Praha Hl.,Spálená 15
Jednotlivá čísla Kč 1.50. Toto číslo stojí v drobném prodeji Kč 3.—.

Redakce a administrace, Praha II., Spálená ul. 15. (III.posch.) Telefon 434-73. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. kaž
dého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II., Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dub
na 1927 č. 64.546-V1|-27.Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Karlovo nám. č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční
závěrka 10. a 25. každého měsíce. -a



časopisproveřejnéotázky současnosti náboženství,kulturu a politiku

© E s A ba
Do tohoto čísla přispěli: K.
Doubravský, B.Benetka, Dr.
Š. Trochta, J. Krlín, Vilém
Bitnar, Josef Nepraš, Lud.
vík Šafránek. Život nábo=

ženský, kulturní, politický,
Co život dal. Z knih a časo=
pisů,

V Praze dne 15. dubna 1934. Ročník XVI.Císlo bh

Proti fašismu — pro demokracii.
Dne 22. března t. r., ve čtvrtek před Květnou neděli, konala se

v' přednáškové síni Emauzského kláštera výroční valná hromada
Klubu katolického duchovenstva, na které po referátu pana ministra
Dra Šrámka jeden ze starších pánů účastníků pozastavoval se v za
hájené debatě. nad tím, že prý pan ministr vykládal příliš mnoho
o věcech holandských, zatím co účastníci očekávali nějaké infor
macé o poměrech domácích. Pan ministr poukázal ovšem správně
na to, že ve své řeči o politických proudech v Holandsku ukazoval
vlastně na analogické poměry u nás, čemuž každý čtenář ihned
přisvědčí, jakmile si přečte níže uvedený text pastýřského listu ho
landského episkopátu proti fašismu a nacionálnímu socialismu. Kdo
jen poněkud zná naše poměry, ten při četbě tohoto listu vidí před
sebou nejen rozvíjeti se zdejší myšlenkové proudy, nýbrž vidí přímo
defilovati i jednotlivé osoby, proudy ty představující.

Do svých vlastních řad mohli bychom s dobrým svědomím říci
stručně: Nekoketujte s fašismem a nezahrávejte si s něčím, co
v podstatě znamená ztrátu všech občanských svobod a co znamená
především porobení katolicismu. K tomu není potřebí zvláštního
rozhledu, abychom si řekli, že my bychom nebyli ti, kteří by u nás
prováděli diktaturu, po které i mezi námi někteří, a zejména také
i mezi duchovenstvem, někdy pošilhávají. Na zmíněné schůzi Klu
bu katolického duchovenstva tvrdil jeden řečník velmi rozhodně a
výrazy málo uváženými, že prý u nás na základě zákona na ochranu
republiky zavírají se pořádní lidé a podobně. Na to pan ministr
Šrámek odpověděl trefně, že kdyby řečník uvedl jenom desetinu

toho, co svobodně promluvil u nás, na některém místě, jež podléhá
pravomoci jím tak velebeného hitlerismu, že by byl již dávno bý=
val v koncentračním táboře. Jindy se zase stalo, že na jisté koňt
ferenci po zevrubném výkladu o celé struktuře a poslání nového
reeskontního a lombardního ústavu řekl kdosi, že on tomu všemu
nevěří, že to je zase jenom nějaký nový švindl, a když ne švindl,
tedy nové koryto pro ty, kteří se dosud ještě k ničemu jinému ne
dostali. Tato atmosféra nedůvěry, podezíravosti, negace a nekřesťan
ského smýšlení je živnou půdou pro šíření všelijakých nedemo
kratických novotářských hesel, ze kterých pak vzniká prostředí úplně
preparované, aby se stalo předmětem nějakého absolutistického re
žimu, ve kterém potom všichni ti dřívější negativisté zakoušejí na
vlastních zádech otrokářskou knutu, která nad nimí sviští každé
chvíle na číkoli zlomyslné udání, bez jakéhokoli řízení a bez ja
kéhokoli vyšetřování. V takových poměrech mohl by pak třeba
špendlíkem vyhrabávat zase starý režim, pro který neměl v době
plných občanských svobod nejmenšího pochopení, nejmenšího uzná
ní a nejmenšího záchvěvu vděčnosti ve svém srdci. Nejeden z čte
nářů se při těchto slovech posupně usměje. Budiž, je těžko v do
bách mimořádně svízelných prostředky pouze lidskými rychle vy
tvořiti atmosféru, Která by byla pro všechny přijatelnější. Zůstává
však neochvějnou povinností všech svědomitých mužů, aby čin
ností svou, napomínajíce včas i v nevčas, snažili se odvrátiti od
svého národa neštěstí, které vždycky znamená nekontrolovatelná
a neodpovědná diktatura jednoho člověka, nebo několika málo lidí.am —-——""—"—.,.,,,,,,,con

Arcibiskup a biskupové nizozemští svěřenému duchovenstvu a věřícímspásu v Pánu
© Šíří se nové státně-polické zásady.

V nynějších vážných a pohnutých dobách slyšíme den
ně přetřásatiotázky společenského a politického rázu. No
vé zásady, hlásané na našem území a jinde také již
prakticky uskutečněné, zachvátily široké vrstvy obyvatel
stva, zejména mladší pokolení. Vyrůstá zřejmě nový řád,
který by bylo lze v mnohém ohleduvítati, protože přináší
osvobození od individualismu a materialismu; působí nám
však také starosti, poněvadž hrozí zabřednouti do jiných
bludů. Máme na mysli směry, které bývají označovány
jmény fašismus a národní socialismus a vzhledem k nimž
není jistě zbytečno opakovati slova papeže Lva XIII.: „„Po
važujeme za nejvýše důležito, aby nové náhledy o státu
byly srovnány s učením křesťanským.“

©Před právem státním stojí právo Boží a právopřirozené.
Ne že by katolická církev dávala přednost té neb oné

státní nebo vládní formě; také se nezastává nějaké zvlášt
ní politiky, určitého politického směru. Avšak žádá od
každé vládní formy, aby nebyla ovládána zásadami, které
ohrožují práva daná od Boha církví a přirozená práva
každého člověka. Žádá proto, aby svůj vznešený úkol moh
la vykonávati naprosto svobodně; a zároveň aby každý
systém, má-li býti církví přijat, měl ohled na požadavky

pravého lidského štěstí, jak jsou obsaženy v katolické vě
rouce.
©Cirkevastát

Papež Lev XIII. praví ve svém okružním listě „Immor
tale Dei'': „Bůh svěřilpéči o pokolení lidské dvojí vrchno
sti, duchovní a světské, z nichž první jest ustanovena nad
věcmi božskými, druhá nad lidskými.“

Dvě moci tedy, církev a stát, se zabývají, třeba s růz
ného hlediska, lidským štěstím. Jest proto nadevše jasno
— tak učí týž papež — že „občanská společnost, zřízená
pro obecné dobro, chce-li je správně opatřiti, musí tak pe
čovati o své občany, aby nejen nic nekladla v cestu docí
lení a získání nejvyššího a nepomíjejícího dobra, nýbrž
aby je také všemožně podporovala“.

Přirozené blaho jest podřízeno nadpřirozenému, a pro
to nelze úkolů státu a církve, třebaže se na ně můžeme"
dívati odděleně, ve skutečnosti nijak od sebe odloučiti.
Neboť i když mají oba svoje vlastní, navzájem nezávislé
pole působnosti, jednak má vyšší duchovní život pro svůj
normální rozvoj zapotřebí pozemských prostředků, jed
nak křesťanské učení o úplné, věčné blaženosti člověka
usnadňuje správné chápání přirozeného blaha a působí na
ně různými svými prostředky.

Jest proto zcela pochopitelno, že církev má právo 1po
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innost zkoumati podle svých zásad.určité problémy spo
ečenské a politické. Tyto všeobecné zásady byly opětovně
ryloženy v papežských encyklikách.
B Právo Církve na svobodu.

Především jest to bezvýhradný požadavek, aby nádpři
rozená činnost církve samé byla naprosto svobodna a za
bezpečena tak, aby církev mohla mravní život věřících
a všechno, čeho jest pro duchovní spásu třeba, jako život
manželský a rodinný nebo výchovu mládeže, spravovati
zcela svobodně podle křesťanskýchzásad. Z toho plyne,
že církev musí požadovati svobody, které přispívají k do
sažení jejích cílů, jako svou samostatnou školu, nábožen
ská sdružení, svobodný katolický tisk a různé instituceve
řejného církevního života.

Když církev klade tento požadavek, činí tsk nejen pro
to, aby zabezpečila svá práva, nýbrž také pro dosažení
pravého štěstí každého člověka, k čemuž mezt jiným ná
leží svoboda samostatné osobnosti, správně chápaná. Čír
kev byla, jak prohlašuje papež Lev, nejsilnější ochránkyní
pravé občanské a politické svobody, protože hájí učení, že
vrchnosti nesmějí nikterak vládnouti podle své chuti a li
bovůle, nýbrž že všechno lidské zákonodárství musí hle
dati svůj původ a základ v právu přirozenéma ve věčném
zákoně Božím.

Podle sv. Augustina není v lidském zákoně-nic spraved
kvého a legálního, než to, co še odvozuje ze zákona věč

© Přirozená práva člověka jsou popřena v totáluímstátu.
Nuže, rozum učí — a Zjevení to potvrzuje — že člověk

má osobní práva. Fato práva existují od přírody 1beze stá
tu. Stát jich nestvořil a nejsou také snad jen pouhým vý
ronem státních úkolů nebo národních zájmů, nýbrž sou
visí s osobním určením člověka. Protože tedy tato osobní
práva předcházejí každý státní řád, musí je státrespekto
vat, třebaže musí býti uspořádána, to jest uvedena v sou
lad s právy jiných. Zcela jistě jsou tento osobní zájem a
volnost, kterých požaduje, podřízeny veřejnému zájmu,ale
neztrácejí se v něm. Neboť veřejný zájem nemůže býti
konec konců nic jiného, nežli spořádané blaho všech a na
něco, co naprosto přechází zájmy osobní, tedy na př. roz
voj rasy nebo národa, velikost a moc státu samého o sobě.
„Veřejná moc jest zřízena pro dobro těch, jimž vládne."

To pak, čemu se říká „totální stát", jest, přesně vzato,
s těmito zásadami v naprostém rozporu.

Zajisté jest péče o správně pochopené národní blaho
něco velikolepého a vznešeného; jest proto úkolem a po
vinností všech občanů, aby na něm spolupracovali. Také
nemá nikdo tak jednostranně usilovati o své osobní zájmy,
aby byla tím ohrožena rovnováha celku a tim blaho ji
ných. Spíše jsme jako vlastenci a jako sociální bytosti urče
ni a povoláni k tomu, abychom součinnosti se všemi svými
spoluobčany všech tříd a stavů přispěli svou troškou k roz
květu celku a blahu všech. Než toto blaho všech jest bla
hem svobodných osobností s vlastním určením. Tomu by
se nenapomáhalo, nýbrž ničilo by se, kdyby stát byl po
važován za jediný zdroj práva, morálky a svobody. Bylo
by zničeno každým systémem zbožnění státu nebo národ
nosti, každou naprosto nevázanou diktaturou. Spořádané
blaho všech jest jistě zaručeno jedině uznáváním samo
statnosti osoby lidské v mezích sociálního řádu. Proto ský
tala církev svým učením vždy nejlepší základnu pro spra
vedlivé uspořádání společenských poměrů. „Tím, že se
uzavírají dveře tyranii a vrchnosti se nedává do rukou ne
obmezená moc, zajišťují se nezkrácená práva svobodných
občanů,“' praví papež Lev.
© Biskupové varují před ideologií „totálníhostátu“.

Pokud pak jde o zvláštní poměry v naší zemi, jest při
mlhavosti teorií, které se zde hlásají, nesnadno určiti, jak
dalece různé fašistické nebo národně socialistické proudy
u nás přijímají „totální stát“, Přes to jsou biskupové jako
pastýři duší a strážci spásy svěřených věřících povinni, aby
také vymezili své stanovisko k tomu, co se zde doma
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děje. Neboť i když politické otázky samy © sobě nespa
dají do pravomoci církevních vrchností, má církev nic
méně povinnost bditi nad duchovními zájmy, kterés ni
mi mnohými způsoby souvisí. A třebaže je snad pravda, že
fašistické a nár. socialistické strany v naší zemi se nevy
slovují otevřeně pro „totální stát", přece musíme ukázati
na mnohá veliká nebezpečí, kterých jest se obávati od
těchto stran.

Předně uvažme, že tyto směry u nás, třeba že nyníještě
nestojí na zhoubné zásadě státního absolutismu, dříve ne
bo později podřehnou zcela jistě zbožňovánístátu a ná
roda. Velké myšlenkové proudy ve světovém dění působí
navzájem ponejvíce neodolatelně a při tom lidé přijímají
tsk lehce zpína myšlenky těch, kteří by dovedli snad usku
tečniti zlepšení, v některých bodech žádoucí.

Dále nebudiž zapomínáno, že vůdcové radikálních hnutí
nezůstávají vždy skutečnými vůdci, nýbrž že bývají sami
mnohdy vedení a strkáni jinými, kteří chtějí plné důsledky
theorií, o něž se hnutí opírá, uskutečniti v praksi. Určitá
umírněnost vrchního vedení není proto ani nejmenší zá
rukou pro budoucí vývoj nějakého hnutí. A i když také
někteří vůdci v naší zemi prohlašují, že nestojí na stano
visku ;,totálního státu“, nezmenšuje to -nikteraknebezpeč
né. povahy hnutí. Nikdo nemůže říci, jak daleko půjdou
důsledky zvrácených theorií, až by hnutí jednou zvítězilo.
© Práva a svobody holandských katolíků fašismus nezaručí.

Nadto jest víc nežli pravděpodobno, že každý fašismus
a národní socialismusv Nizozemí bude trvale ovládán sku

pinou osob, které ve své většině nesdilejí našeho světové

ho názoru. Tim bude dána přímo neobmezená moc do
rukou několika lidí, kteří neskýtají a nemohou poskytnouti
záruk, že budoú plně respektoványoprávněné požadavky
katolických zásad; tím se dává přímo nebo nepřímo v sáz
ku všecko, čeho naši otcové dosáhli za zřejmého požehná
ní Božího tvrdým zápasem dík své nezlomnévíře a své ni
kdy neumdlévající horlivosti. Stav našeho katolického škol

ství, našeho tisku a našich organisací, svoboda pro naši

Katolickou akci, dílo našich klášterních řádů a mnohé jině
útvary našeho náboženského a církevního života, to vše,
co bylo získáno po staletích útisku, závidí nám mnozi ná

rodové a bylo již vícekráte J. Sv. papežem s uspokojením
dáváno za příklad a vzor jiným národům a zemím.

Nuže, všecko to nemůže obstáti bez záruky svobod
ných občanských práv poddaných, bez uznávání zdravé
samostatnosti osob a individuí. Kdyby v zemi se smíše
ným obyvatelstvem, jako u nás, nějaká nekontrolovatelná
moc vším vládla a neuznávala práv jiných, nemoh! by na

prosto nikdo předvidat, kam by to, možná i proti úmys

lům samých vůdců, mohlo dospět a kolik dobrého by do
konce i při krátkodobém trvání takové vlády mohlo býti
znemožněno nebo přímo navždy zničeno.

Ktomu přistupuje ještě toto: každý chápe, že naše vážné
doby přinášejí obrat do myšlení a činění lidské společno
sti. Jest potěšitelné, že se lidé počínají odvracet od indivi
dualismu, liberalismu a socialismu. Ale budování hospo

dářských a sociálních otázek, které jest při tom dotčeno,
nemůže naprosto býti odloučeno od křesťanského život
ního názoru; blaho přirozené a nadpřirozené jsou úzce
spjaty.



ovu© Katolíci musí svými vlastními šiky hájili svá
práva.

Proto se nemůžeme postaviti za žádný politický systém,
který vážně ohrožuje vliv katolického světového názoru,
na řešenítěchto otázek. Pro horoucně žádané blaho na
šeho národa jest především nutno, aby náš důrazný hlas
by! slyšán, a aby katolická část našeho národa skutkem vy
konávala vliv, který zde může míti, zůstane-li pevně se
mknuta. fo není snad jen speciálně katolický zájem, nýbrž
je to zájem celého našeho národa. A kdo svévolně poru
šuje jednotu, kdo touží po vzrůstu a zmohutnění strany,
fašistické nebo národně sociální, ať jakkoliv orientované,
kdo jest jejím. stoupencem nebo ji propaguje, ten si není
dostatečně vědom své svaté povinnosti vůči pravému ná
rodnímu zájmu.

© Chvályhodné snažení katolíků o postupnounápravu.
Víme velmi dobře, že se pronášejí různé stížnosti proti

nynějšímu státnímu zřízení, proti různým stranám a také
proti katolické státní straně. Není námneznámo, že také
mnozí lidé dobře. smýšlející žádají si pronikavých opatře
ní k obnově celého našeho společenského života. Nynější
politická soustava není nikterak nezměnitelná na věky. Jest
nás také daleko, abychom tvrdili, že se na mnohém pol:
nedá nesmírně mnoho zlepšit a změnit. Falešný pojem
o svobodě vedl k nevázanosti tím, že přiznal práva i myš
lenkám a názorům hodným naprostého odsouzení. Auto
rita v celém společenském životě, počínajíc rodinou, jest
podryta a oslabena; společnost se ještě neosvobodila od
zhoubných zásad, které na ni za posledních století neome
zeně působily; onhavnýegoismus v oboru hospodářského
života vedl často k pohoršlivým zlořádům.
© Chyby demokracie nejsou důkazem její ne
možnosti i

Pozdravujeme proto s velikou radostí oživení lepších
citů a svatou horlivost, s kterou mnozí znašich zahajují
neohroženě boj proti vážným poruchám. Než musíme pře
ce ukázati na to — a ti, kteří jen pohodlně kritisují práci
politických stran, nechť to zejména uváží — že mnohé
z nynějších problémů jsou mezinárodní a že nemohou
býti vyřešenypouze vládou určité země. Mimo to znamená
obnova lidské společnosti odkřesťaněné liberalismem a so
cialismem vznik nové periody dějin, která může pracovati
zrovna tak pomalu, jak pomalu v dřívějších dobách křes
ťanství obnovovalo pohanskou společnost. Ale poslední
věci by byly horší prvních, kdybychom z nedočkavosti ře
šení oněch problémů vložili prakticky do rukou vůdců a
učitelů, kteří jsou našeho smýšlení velmi dalecí; kdyby
chom byli nejkrajněji kritičtí vůči našim a stejnou měrou
nekritičtí vůči cizím, ve slepé důvěře v jejich dobrou vůli
a schopnosti, ohrozili bychom vše, čeho již bylo dobyto a
co je nadto nezbytným předpokladem dalšího rozvoje.
© Jest však nezbytně třeba jednoty katolíků.

Dále pak, milovaní věřící, pochopte laskavě: co dob
rého strany, kromě mnohých, pro vás nebezpečných a ne

přijatelných thesí, velebí jako něco nového ajako vysvození, není ve skutečnosti nic jiného, nežli výplod naší
katc.ické státní a společenské nauky, ba nezřídka náš po
dlouhá léta kladený požadavek. My pak nemůžeme také
učiniti nic lepšího, nežli pracovati v jednotném a neroz
borném svazku pro uskutečnění těchto svých požadavků.
Jejich náležitého uskutečnění nedocílí se nikdy bez silného
katolického vlivu. Avšak silný jest náš vliv, stejně jako v mi
nulosti tak i v budoucnosti, jedině tehdy, když se bude
moci účinně uplatňovat mohutnou a jednotnou organisa
cí. Bez této jednoty zůstane nadále většina našich přání
a snah nesplněna. Opět a opět jsme proto věřící již vybí
zeli, aby také v politice zůstali jednotní, v přesvědčení, že

jedině zachováním jednoty jsou naše svatá práva a svobo=
dy dostatečně zaručeny.
© Těžce se proviňují, kdo porušují jednotu katolíků.

Není úkolem vaší církevní vrchnosti, aby hodnotila po
litické zásluhy některé politické strany. Také nezavazuje
církev jen tak beze všeho k určité politické organisaci. Vše,
co činíme, jest, že ve jménu velikých duchovních zájmů,
kterýchse tyto otázky dotýkají, a vzhledem k historickým
poměrům a k dnešnímu stavu vás povzbuzujeme a nepře
staneme povzbuzovati k neochvějné jednotě také na poli
politickém. Varujeme vás proto před nevyhnutelným ne
bezpečím jak rozbití katolické jednoty, tak sdružování
se v nestranických svazích a stranách.

Důrazně zde ještě přidáváme, že táž výstraha vztahuje
se také na katolíky, kteří se sice neorganisují u fašistických
nebo národně-socialistických stran, ale kteří chtějí mezi
svými souvěrci uvésti v život zvláštní, samostatné hnutí,
které má představovati idey a úmysly oněch stran. | ti se
proviňují porušováním katolické jednoty. Takové hnutí vy
roste časem jistě v novou stranu anebo se připojí k trva
jící již fašistické nebo národně-socialistické straně, pro
tože by jinak nemělo vlivu.
© Biskupové zakazují kněžím a katolickým pra.
covníkům členství ve fašistických a nac. soci
alistických sdruženích a agitaci pro ně.

Veliká závažnost těchto věcí ospravedlňuje úplně vy
stoupení vaší církevní vrchnosti, která by se zpronevěňila
své povinnosti býti pastýřem duší, kdyby v tom nebo onom
směru ponechala věcem volný průchod. Kdo pak přes tato
naše výstražná slova se domnívá, že musí své náhledy pro
saditi, nechť ví, že béře na sebe těžkou odpovědnost a že
bude muset před Bohem a svým svědomím odpovídat za
svou krátkozrakou opovážlivost. Biskupové nemohou a ne
budou nadále trpět, aby osoby, které zastávají funkce, kte
ré jsou více méně přímo podrobeny jejich pravomoci, ane
bo mohou býti považovány za zástupce a představitele
Katolické akce, horlily pro fašismus nebo národní socia
lismus nebo se k některé z těchto skupin připojovaly. Jak
členství, tak agitování zakazujeme proto svým kněžím a
duchovním osobám, členům kostelních nebo chudinských
výborů a správ, představeným katolických organisací nebo
katolických institucí, jakož i všem těm, kdož jsou činní
v našich katolických školách, pokud jsou podrobení bis
kupské pravomoci.
© Obnovanárodů asvěta— vKristu!

Se vším důrazem povzbuzujeme věřící, aby dnes více
než kdy jindy posilovali své řady a byli neustále činní pro
obnovu společnosti lidské v Kristu, která nám všem tolik
leží na srdci. Kéž takto přijde brzy království Boží!

Modlete se vroucně v této posvátné době postní a pros
te nebesa o útěchu, aby Bůh byl těžce zkoušenému světu
milostiv a aby jeho slitováním opět se k nám vrátil pokoj
a štěstí.

Bděte a modlete se! Modlete se zejména za svatou cír
kev a jejího velekněze, J. Svatost papeže, stejnějako 1za
své vrchní duchovní pastýře. Modlete se i za naši drahou
vlast, za naši uctívanou a milovanou královnu, za všechny
ředitele osudů země, aby moudrost a síla Boží je podpo
rovala v jejich těžkém úkolu.

Co nejsnažněji vás vybízíme, abyste si všichni navzájem
obětavě pomáhali pro lásku Kristovu, abyste žili Vážně a
prostě, vybízíme vás k čistým mravům a k vzájemné lásce,
k úctě před vrchnostmi a k důvěře v Boha, našeho Otoa
v nebesích, který všechno řídí k dobrému.

Dáno v Utrechtu na svátek Panny Marie Hrornničné 2. února 1934,

T J.H, Jansen, arcibiskup v Utrechtu.
T P. A. W. Hopmans, biskup v Bredě.

T A. F. Diepen, biskup v Hertogenboschu.
T J.D. J. Aengenent, biskup v Haariemu.

+ Dr.J.H. G. Lemmens, biskup v Roermondu.



Rarel Doubravský:

Podivná dělba práce.
U nás byla zavedena poďivná dělba práce: jedni pracují a druzi sklizeji. Čento způsob vacionalisace se

meobyčejně rychle ujal. Nemáme prostě míry pro vyjádření rychlosti vzrůstu. Máme jen přiležitosť pozo
rovati, že v úřadech, ve spolcích, v politice — zkrátka všude — je tato dělba práce domovem a všude dělí
obec pracujících na dva tábory: tábor opravdu pracující a tábor klidici.

Mezi nimi nemůže býti smívu, jako není možný šmíťrmezi pravdou a lží. Každý, kdo se pokouší o kompto
mis, buduje most bez pilířů, bez jakékoliv opory.

Chápeme, žeti, kdož honosivě tvrdí, že jsou povoláni kliditi, maji radost z této dělby práce, že si přejí,
aby tak tomu bylo stála a vždy. Přišli nevědomky ke cti státi něčemu v čele, objevili se najednou na špici,
daleko dřive, než sami doufali. Po příčkáchpoctivé práce by se tam tak rychle nedostali, zejména kdyby
se jim stalo totéž, co bylo provedeno jejich předchůdcům: že by za polovinou cesty byli klidně svrženi dolů
rukou v nějaké elegantní vukavičce, docela bezohledně, jako se sfoukává s oken prach.

A tak se všude, kde tato dělba práce je zavedena, objevuje čas od času „homo novus“, který v krátké do
bě všechno poučuje a vlastní si legitimaci vozsvěceti kdejakou pouliční lucernu. Záhy dosáhne hodností, ne
boť, jak se zdá, byly uschovány právě pro něho. Všechno před ním byly plevy. Musely býti sfouknuty. Čeď
se našel pravý. Ó, jásej, Izvaeli!

Ve starém Římě terinín „homo novus“ měl alespoň Ranlivý přízvuk. Hudba naší současnosti se oprostila
od předsudku existence nějakých disharmonií. Dnes už pomalu všichní věříme, že když nás muzika přímo
rve za vlasy, že je krásná, libozvučná. Stejně dnes věříme, že „homo novus“ je světlo znenadání se objevivší,
světlo k zastínění ostatních. í

Lidé toho druhu se dovedou postarvatio reklamu. Poctivý pracovník nikdy si nedělá sám veklamy. Ne
platí si ji. Raději dře. Čas, kťevý jíní věnují úsměvům, získávání přátel, věnuje opravdový pracovník práci.

Zatim jeho protivníci vyrábějí články. Oslavují v nich sami sebe, nebo César Pompeje a Pompejus Cras
sa. Říkají si, a tvvdí to bez uzardění docela vážně, že mají oheň, že všechno, co ostatní až dosuďvykonali,
je úžasně málo, ohvnují naď tím pohrdilivě nos a plakátují na návožích, ve schůzích i v časopisech: Námi
mastává teprve nová éra na světě. Námi teprve oživne spolek, strana, Církev. My omladíme udýchané dě
dečky vytrvalé práce, my jim ukážeme, jak neofyté doveďou všechno vázem sfouknouti.

Nikdy ještě tito noví sadaři se nepřihlásili k práci ve šťtěpnici,vášdyckyjen k česání. Žádný z nich nechce
sloužiti, každý chce býti principálem, aby mohl pimprlové divadlo spolku, strany atd. voztočiti po svém.

Perfidie těchto samozvanců nekončí však uchvácenrím hodnosti, obsazením vedoucích mist pod zámitmn
kou vnesení nového ohně. Ča jde ďále a vysmivá se odstrčeným: Přece jste nepracovali pro nějaký titul,
pro odměnu. Čo byste ztratili odměnu v nebi.

Cito neofyté, tento zveličelý a ve stech kusech dodávaný „homo novus“, sklízejí za vás jen proto, aby vám
zachránili odměnu v nebesích, vozumíte, vy plesniví dříči, vy zpohodlnělí tatici, vy chásko sázející všechno
mavěrnost. Žádnou věrnost nepotřebuje ani Bůh, ani společnost. Přebíhejte s místa na místo, říkejte tomu
faustovský nebo ahasverovský problém, měňntelegitimace spolků a stran, vychutnejte všechny číše filosofie
a pak přijďte k nám. My na vás tak toužebně čekáme a všechna hlavní místa vám veservujeme. My jsme
prostě bez vás nemožní. My máme ve svých řadách jen samé hloupé lidi, hloupé pťoto, že žijí podle nábo
ženství. Vy v tom dovedete jinak chodit. Vy přinesete oheň a za ním už se ledacos skryje. Vy se nebudete
ohlížet na dekalog. Vžďyť jste neojfytéa jdete nás obrvodit.Vy nebudete žíti po katolicku, vy budete všechno
jen slovy maskovat a budete našimi vůdci.

Neodplivneme si. Škoda slín. Řekněme si jen tolik: Křesťanská spravedlnost žádá, aby ti, kdož pra
cují, měli úmětný podíl na výtěžku práce. NLovrálkakatolická praví, že těžce hřeší ten, kdo věvně nerozdě
luje obecná dobra. Nejen proti spravedlnosti podilné, po případě i ptoti spravedlnosti směnné, když udílí
úřad veřejný nehodnému, pominuv hodných.

Žádné kličkování neuteče z kruhu těchto slov. Především my, katolíci, jsme povoláni k tomu, abychom
uskutečňovali spravedlnost, když Bůh, jemuž chceme sloužiti, je spravedlnost sama. Především tedy my mu
síme odstrvaňovatikažďou nespravedlnost, a především z našich spolků a stran musí zmizeti monstrum po
divné dělby práce.

A nemáme-li nadbytek ohně nadšení pro neofyty, prosíme, aby nám nebylo zazlíváno. Není to z žádné
pohodlnosti, z žádné obavy. Je to jen proto, že Církev celou svou prakst od prvních dob v katakombách
až k událostem v Rakousku nás učí — opatrnosti. Nechceme této ctnosti vozuměti lépe než Církev.

Proveďte kolonisaci nezaměstnaných na státních
statcích.

Několik odborníků přišlo s návrhem na zeměděl
skou kolonisaci, jako prostředkem k odstranění urči
tého počtu nezaměstnaných. Byl to v jádru dobrý ná

pad, pokud mikdo nežádal, aby byl také proveden.dyž se mluvilo 0 jeho realisaci, tu byla řada námitek,
není peněz,není půdy komuvyvlastnit, aby mohla býti
provedena kolonisace, a ještě jiné námitky, Finanční
prostředky, které stát poskytuje na jednoho neza
městnaného ročně, činí přibližně u dělníka, podporo
vaného podle sentského systému 2.400Kč, ve stravo
vací akci částku ovšem nižší. Kdybystát býval začal
s kolonisací již před třemi roky a poskytl každý rok
kolonistovi onu částku, kterou mu věnuje ve formě
podpory, bylo tím umožněno vytvoření nových hod
mof,na místo obyčejného konsumování státních pod
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por, jako tomu je dosud. Půdy je u nás dosti a je vol
ná; jsou to v prvé řadě zkrachovaní majitelé zbytko
vých statků, kterým republika dala to, co jiným vzala,
kteří čekají na ten okamžik, kdy budou moci opustit
půdu, která pro ně byla nevýnosnou i tehdy, když
vlády státu v potu tváři agrární politiky prováděly
zabezpečovací práce cestou zákonodárnou především
pro tyto zbytkaře. Ale, ponechme stranou i tuto pů
du, na kterou by mohlo dojíti až později, při dalších
plánech zemědělské kolonisace. Zůstaňme pouze u
půdy, kterou vlastní stát. Podle stavu z 1. ledna 1935
obhospodařuje stát celkem 1,104.180ha zemědělské
a lesní půdy. Čistě zemědělské půdy je 146.025ha,
rybníků a rybničních hospodářství 10.201ha, lesní
půdy 925,400ha a zbytek je půda stavební, neplodná



a daně prostá. Na zemědělské půdě, náležející ma
jetkově státu, která by mohla býti poskytnuta bez
náhrady kolonistům, mohlo by býti okamžitě umístě
no 100.000nezaměsťnaných. Při prvé kolonisaci při
cházeli by v úvahu nejdříve ti, kdož utekli z venkova
do měst, a jsou proto schopni vykonávat práce země
dělské v plné pracovní výkonnosti. Účelným rozdě
lením jednotlivých státních statků na dílce při zacho
vání možnosti jednotného obdělávání a využití stro
jů, poskytla by i menší výměra půdy dobrou obživu
rodině dnes nezaměstnaného dělníka. Bylo by lze vy
užít pro společné užívání i budov hospodářských. Šlo
by tudíž jen o stavbu účelných místností obytných,
při použití materiálu dřevěného (státní lesy), jako
nejlacinějšího vůbec, aby náklady na kolonisaci ne
byly značné. Státní hospodářství lesní a zemědělské
je takřka pasivní a poskytuje obživu 4.191stálým za

městnancům a několika tisícům rodin dělnických, o
jejichž účasťna kolonisaci by se muselo nejdříve jed
nati. Nutno ovšem upozorniti, že by větší část těch
zaměstnanců nalezla i na dále obživu na státních staf
cích, kde také až dosud pracují.

Kolonisace nezaměstnaných na zemědělské půdě
státní byla by dílem opravdu jedinečným a znamena“
la by návrat k půdě pro ty, kteří ji z donucení nebo
i bezdůvodně opustili. Dala by základ k novým pra
covním možnostem, i když by znamenala snížení ži
votních čísel o určitá procenta na dlouhý čas, ne-li na
trvalo. To by konečně nebylo také marné, když víme,
že vývoj věcí půjde tím směrem. Zemědělská ko
lonisace je dílo smělé a odvážné a musí býti prove
deno lidmi neziskuchtivými, aby se neopakovalo kri
tické období provádění pozemkové reformy, z něhož
by kořistilypolitické strany. P.S

Bořivoj Benetka:

Náš poměr k Polsku.
Podepsáním římského paktu změnil se i formálně politický obraz Evropy. Dvě ofázky byly pro veřejnost

na programu římských porad: 1. samosfatnost Rakouska, 2. hospodářské oživení v Maďarsku a v Rakous
ku. O příčinácha důsledcích této trojspolkové kooperace nechci však dnes mluviti, neboť teprve budouc
nost ukáže, zda odumřelé přístavy v Terstu a Rjece oživnou rakousko-maďarským transitem a zda ochran
ná ruka Duceho bude tak mocná, aby stráž kufsteinské pevnosti odolala tlakuHitlerova režimu. Trojspolek
však vynutí si nové orientace i v sousedních sťátech po stránce politické. í

Polsko jest naším sousedem na dlouhé linii východní. Je pravda, že částečnějsou to hranice ustálené nebo
nesporné. Ale nedávno byli jsme svědky podrážděnosti našich slezských sousedů v Těšíně. Bylo naznačo
váno, že fo jest čistě místní, z Krakova podněcované (a myslím, že staré) nepřátelství. Ale proti této docela
místní podrážděnosti jest tu přes 20 milionů Poláků katolíků, stojících pod ochranou Panny Marie Czen
stochowské. A tito polští katolíci jsou si i dnes (ba zejména dnes) plně vědomi, že od pokřtění knížete Mi
eszka (996) jsou spojeni s námi, jedinými Slovany západního obřadu (jako celek). Tato pospolitost byla čas
fo zdůrazňována, méně však uplatňována.

Důvody, proč po obnovení oboustátů nedošlo ke spolupráci, nemusíme hledati daleko. U nás hlavní slovo
vedli politikové, jimž Poláky representfovali oporftunističtí poslanci polští. Spor o Těšínské knížectví (za
tím co vlastně se mělo hledět na Horní Slezsko společně) byl prvou krvavou episodou. Že rána byla hlu
boká, toho jsme byli svědky nedávno. A zase původce třeba hledati ne ve Varšavě, ale v Krakově, kde už
dávno zapomněli na sv. Václava na Wawelu!

A když došlo k polsko-ruskému konfliktu a sovětská vojska se projížděla před Varšavou, zase to bylo
u nás, kde místo sympatií padla slova, která vlasteneckého Poláka nemohla uspokojiti. Od té doby pak ne
byl podniknuť ani jediný krok ke sblížení. Vzpomeňme jenom na fy rozmanité výstražné hlasy, abychom si
s Polskem nic nezačínali: nemá zajištěnu hranici ani ruskou ani německou. Pilsudčíci zavedou sťáťtna po
kraj rozvratu. A ještě řadá jiných více méně „opodstatnělých výstrah“. Zatím však v Polsku pracovali na
takové konsolidaci, že už návštěvníci poznaňské výstavy byly překvapeni. V této práci se však pokračovalo,

Pokračovalo se tak, že o Rzecz pospolitou se zajímali oba sousedé: východní SSSR. a západní Německo.
Titíž, o nichž se nám mluvilo, že nejdříve se vrhnou na Polsko (fřeba i společně), aby provedli nové dělení
Polsky. Leč zájem byl trochu jiný. Moskva potřebovala krýti svoji západní hranici (viz aspirace Poláků na
Kyjev!), aby na východě měla volnost akce. Nový režim v Německu, jemuž záleželo spíše na úpravě alpské
ho problému, pokusil se dohodnouti se s Polskem. Také i zde souseď nabídl se Polsku garančním paktem
zajistiti hranici. Důvody, proč právě Hitlerův režim přišel s garancií hranic, nejsou tak nepochopitelné,
jak by se zdálo. Prestiž Třetí říše vyžaduje sjednocení Němců. A bolavá místa (podle jejich představ) jsou
Rakousko a Saarsko. Je pravdou, že Pilsudský byl na straně ústředních mocností, třebas i on okusil ně
meckého vězení. Je známo protiruské, ostré a snad i oprávněné stanovisko maršálovo. Ale to všechno plně
neopodstafňuje ochotu, s jakou bylo přikročeno k podepsání garančního paktu.

Polské diplomacii nebylo tajno, že Francie, která předsfavovala se světu jako ochránkyně středoevrop
ského pořádku, že tato Francie docela klidně vstupuje do velmocenské aliance, která otevřeně prohlásila
se za rozhodčího v evropských otázkách. Ostatně: rozdělení zájmových sfér mezi velmocemi není v zahra
niční politice novinkou, Polsko, nemělo-li zůstati isolováno, zmuselose ohlížeti po takových politických do
hodách, které by je z připravované isolovanosti zachránily.

Proto jsme byli svědky okázalých projevů politického (7 vojenského) přátelství Varšavy a Moskvy. Pro
to také Polsko zprostředkovalo mezi Moskvou a Bukureští v besarabské otázce. A když bylo pafrno, že
zatím ani Hitlerův režim nemá chuti zbraní řešiti polsko-německé problémy, vyplynuvší z Versaillského mí
ru, rozhodl se maršál přijmouti pravici Hitlerovu. Za deset leftmnoho se změní v komunikační síti Polska

a také národnostní problém nezhorší se v neprospěch státního národa. Dodejme, že snad i my do té dobyzmoudříme.
Nuže, za pafnáct leťnemáme před sebou zchátralý, rozvrácený stát, ale silný, vlivný, a co i dnes platí: je

dinou slovanskou velmocí Stát veliké budoucnosti, nefušených možností., Je to však i nejvýchodnější sfráž
západní kultury. Západní kultura pak vyrostla z kultury. římské, katolické. Proto Poláci fak vášnivěa hou
ževnatě lpěli na své katolické víře. To jest skoro synonymum: Polák = katolík. Proto právem můžemeříci,
že Polsko jest státem katolickým. Konkordát to jasně a srozumitelně potvrzujeuž úvodními články.

My, Čechové, byli jsme dosud rusofily. Největší „nacionalisté“ (př. Kramáři Stříbrný) přijímají (ač jsou
liberalisty) pravoslaví, hledí na Poláky pokřiveným zrcadlem haličských politiků. Účast polských lesií
po boku ústředních mocností platila u nás za těžké provinění, A že liberální politikové vedli i po pře
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vratě u máspolitiku (přejali jsme rakouské polit, strany!), nedal se čekat obrat náhle a bcz vážné příčiny.
I činitelé naší zahraniční politiky byli příliš západnicky orientování, než aby prolomililed Ihostejnosti. Náš
mezájemna slezské otázce se nevyplatil při řešení těšínského problému.

Tento nezájem na tom, co se děje za dlouhou východní hranicí, ovšem byl ještě jiný, Dotkl jsem se katfo
licity Polska. U nás pak katolické bylo identické s méněcenným, podřadným, nekulturním! Nenaučili jsme
se elastické poliťice anglické, která vždy včas pochopí, jak se má přizpůsobiti vrtkavému duchu času a ze
zdánlivých ústupků ssáti med pro velikost a moc a dobro britské veleříše.

Římský pakt jest poslední výstrahou. Splendid isolation, které nám chystají v Palazzo Venezia, ješté
možno proraziti. Cestu pak musíme ukázati my, katolíci. Neboť jedině my máme ještě řadu pout, která do
sud pevně drží, Sám jsem doma i ve světě poznal co fo znamená, řeknu-li, že jsem Čech katolík. Na Oravě
i v Rakousku, v Římě nebo v Rakousku, na povlašťovaném Lošinji i v poitalšťované Gorici. Všade jsem měl
lepší „kvalifikaci“, přidal-li jsem k jménu Čech „diskriminační znaménko“ katolík. Nuže,není fo s tím jménem
tak zlé, jak se nám namlouvá. Naopak. My katolíci máme před sebou veliké možnosti. Ovšem musíme se cho
piti iniciativy. Nesedět u kamen. Promluvit zřetelně, Žádat zřetelnou odpověď. Doma i za hranicemi.

Byli jsme svědky všelijakého koketování s Rakouskem. Myslím, že mnohem plodnější by bylo obrátiti
zřetel k Polsku. To jest katolická a slovanská země.Jediná velmoc na světě0 níž se můžeme opřít. Před dvě
ma léty oficiosus zahraniční politiky (dr, R. Procházka) nebál se říci,že budeme součástí svaté říše národa
německého. I jemu bylo jasno, že orientace na Balkán není trvalou. Razíme-li proti tomu heslo: buďme hla
sateli těsné spolupráce polskočeské, víme, co činíme. Mluvíme jako Slované a jako katolíci.

Jako Slované dělejme politiku slovanskou, což je totéž oo rozumnou. Nehorujme o neznámém slovan
ském Rusku, když za humny je slovanská velmoc. Neofravujmese rozmanitými diskusemi o cizích politic
kých záležitostech, ale jako katolíci mluvme otevřeně: námnejbližší sťát jest polská republika.

Jako katolíci musíme tedy v této velmi vážné době rozvinouti účelně a programově otázku česko-pol
skou. Politika českýchkatolíkůmusí míti vzor v katolících na Slovensku, kde už dávno není toho chladu a
nepochopení, Ovšem: fakové věci nelze dělati amatérsky, jak se u nás všechno dělá. Ne lesklými frázemi,
ale řadou promyšlených akcí. Snad poslední události ukáží i našim politikům zahraničního úřadu, že sblížení
s Polskem jest naší životní otázkou. My katolíci pak se utěšujeme, že tam ve Varšavě máme dobrého přítele:
jmmcia Marmaggiho, který zná naše poměry. Kdybychom snad jeho si vyvolili za prostředníka, nebyl by to
špatný tah. Jest to bývalý nuncius z Prahy a my nikdy nedovedeme takových styků vyvužítií

Don Bosco vychovatel.
Při příležitosti svatoňečení Dona Bosca bude se také mluvitá

mnoho o jeho vychovatelské činnosti. Ve vychovatelském poslání
tohoto světce je vyšší zásah tak zřejmý,že dívaje se ma jeho práci
přirozeným okem, nemůžeme Dona Bosca vůbec pochopiti. Klí
čem jeho vychovatelské metody je jeho první sen, lépe vidění,Eeedvádémjejtak,jakjejDonBoscosámzapsalvesvýchpa
mětech.
První sen:

„Asi mezi devátým a desátým rokem jsem měl sen, který mně
zůstal hluboce vtištěn v paměti po celý život, Zdálo se mně, že
jsem nedaleko domu na prostranném nádvoří, kde bylo shromáž
děno množství mládeže, která si hrála. Někteří se smáli, jiní si
hráli, ba mnozí i kleli. Zaslechnuv klení, vrhl jsem se mezí ně a
chtěl jsem je ramami ij slovy umíčeti. V tom še zjevil ctihod
mý Člověk, mužnébo věku, vznešeněoděný. Bílý plášť zahalo
val oelou postavu, tvář jeho se skvěla, že jsem naň nemohl pá
třití. Zavolal na mne jménem a kázal, abych se postavil v čelo
těchto mladíků a dodal: „Ne bitím, nýbrž vlídností a láskou mu
síš si získati tyto přátele. Začni je hned poučovati o ošklivostů
hříchu a o ceně ctnosti“ — Zmaten a zahanben jsemnamítal, že
jsem chudý a nevědomý chlapec, neschopný mluvifi o nábožnosti
takovým bochům. Tu hoši přerušili hádky, ustali v křiku a klení
a obklopili tajemného mluvčího. Mimoděk jsem řekl: „Kdo jste,
že mi poroučíte nemožnosti?

„Právě proto, že se fi to zdá nemožným, musíš je umožniti po
slušnosti a nabytím vědomosti“

„Kde a jak nabýti potřebných vědomostí?
„Dámti Učítelku, pod jejímž vedenímse můžešstáti moud

rým a bez mí je každá moudrost hlouposti,“
„Kdo jste, že se mnou tak mluvíte?“
„Jsem Synem té, kterou tě učila matka zdraviti třikrát denně “
„iVlojematka mi zakázala stýkati se bez dovolení s těmi, jichž

neznám. Povězte mi tedy vaše jméno.“
„Na moje jméno se otaž mé matky.“
Tu jsem zpozoroval po jeho boku Paní velebného vzhledu,

oděnou pláštěm, který se skvěl odevšad, jakoby každý jeho bod
byl blýskavou hvězdou. DPozorujícmé rozpaky, pokynula, abych

přistoupil k Nf, dobroťivě mne chopila za ruku a pravila: „Doleď1“ Ohlížím se a vidím, že všichni hoši zmázeli a místo nich
jsem spatřil spoustu kozlů, psů, koček, medvědů a mnoho jiných
zvířat, — „Hlle, toto je tvé pole, na němž máš pracovati. Staň se
pokorným, statečnýma silným, a (0, co se nyní před tvým zrakem
děje s těmito zvířaty, ty musíš učiniti s mými dětmi,“

"Rozhližel jsem se, a hle: místo divoké zvěře spatřil jsem. toli
kéž knotkých beránků, kteří skotačivě pobíhali kolem, jakoby
chtěli oslavovati onoho Člověka i onu Paní.

Nato, ale stále ještě ve snu, jsem se rozplakal a prosil Pant,
by mluvila srozumitelně, poněvadž jsem nechápal, co to má
znamenat, Tu mi položila ruce na hlavu a pravila: „V pravý čas
všemu porozumíš.““Na ta slova mne probudil jakýsi šramot a
vše zmizelo, Byl jsem zoela vyděšen a zdálo se mí, že mne bolí
ruce ©d ran, které jsem uštědřil, a že mne bolí Hoe od políčků,
kterých se mi dostalo od těch uličníků. Onen Člově'« a Pant a to,
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co jsem slyšel a povidal, tak zaměstnávalo moji mysl, že jsem tě
*oci již nemodl usnoufi, |

Réno jsem vypověděl úzkostlivě sen nejprve svým bratřím,
kteří se tomu vysmáli, a pak své matce a babičce. Každý si. jej
vykládal po svém. Bratr Josef pravil: „Budeš pastýřem koz,ovcí,
smebojiných zvířat“ Moje matka: „Kdo ví, zda nebudeš knězem“
Antonín s hrubým pošklebkem: „Snad bude z tebe vůdce loupež
niků.“ Ale stařenka, která se vyznala nejlépe v tbeoloisii, a pří
tom meuměla čísti ani psáti, pronesla konečný rozsudek: „„Nasny
netřeba dbáti,“ I já jsem smýšlel jako babička, ale přece jsem
nemohl z mysli vyhladit onen sen. O všem jsem mlčel — a moji
příbuzní mu nepřipisovali žádné důležitosti. Když jsem se r, 1858
odebral do Říma, abych vyjednával u Sv, Otce o salesiánské kon
gregaci, mechal si podrobně vyprávěti vše, 00 mělo i sebemenší
zdání nadpřitozeného, Tehdy po prvé jsem vyprávěl svůj sen, ke
rý jsem měl jako devítiletý chlapec. Papež mi poručil, abych jej
dopodrobna a doslova napsal a zanechal k povzbuzení synům své
kongregace, která byla cílem mé cesty do Říma.“

(Lemoyne M. B. V. I, pas. 123—126.)
Vysvětleni:

Tento sen je jedním z mnoha snů, které zpestřují život Dona
Bosca a musejí býti důležitým předmětem pečlivého studia těch,
kteří chtějí pochopiti dokonale Dona Bosca a jeho poslání. Svý
mi sny viděl Don Bosoo jako „per speculum in enigmate“ celý
svůj budoucí apoštolát, osud svě společnosti, misie a osoby, kte
ré budou státi v čele salesiánského hnuti. Mnozí by chtěli nazý
vati tyto sny raději viděními, které nebývaly řídkostí v životě
světců. Jakkoli tomu jest, ponechejme úsudek budoucnosti —
tolik však musíme přiznati dnes, když vidime většinu Dan Bos
cových snů v uskutečnění, že v tom byl prst Prozňetelnosti.

Zvláště první sen Don Boscův je nanejvýše zajímavý tim, že
dnes můžeme pozosovati v salesiánských ústavech fistoe divých
zvířat obrácených v tiché beránky, neboť v něm vidíme uróeno
předčasně oelé poslání sv. Don Bosca na poli výchovném a v hlav
mích rysech vyjádřen jeho výchovný systém.

Především jest zde určeno široké pole vychovatelské působ
mostiDonBosoovy:množství chudé a opuštěné mlá
deže. Jest zde poukázáno rovněž, jakým způsobem se má k ním
přibližiti, aby se mohl státi jejich zachránoem.„Postav se
v čelofí“, pravil tajemný muž, ale zároveň mu dá vyrozuměti, že
ti hoši měli býti uvedeni na cestu nápravy spíše příkladem
a činy, než předpisy a slovy.

Za tim účelem bylo třeba vyzbrojiťi se něžnou laskavosti a
vzdáti se veškerého fysického, intelektuálního a mravního násilí,„Nikoli biítim,nýbrž vlídnosti a láskou musíš sj
získati tyto přátele“, tak abysspautaljejichsrdoeslad
kým poutem docela, aby ti věřili jako nejlepšímu příteli, Až bu
deš pánem jejich srdce, pak je můžeš začít i v náboženství pou
čovati a přesvědčovat. Ale mejprvnější a nejzásadnější vyučování
musíjednatí„oošklivosti hříchu a o ceně ctností“,
totiž mestačí poziháénáboženská výuka, nýbrž musi směřovat
k mravnímu zdolonabení člověka,



Jak dojemně a dramaficky je znázorněno uplatnění těchto.zá
sad ve vychově. Hoši usťávají od hádek, kříikůa klení a vši
chní se shromažďují kolem mluvícího tajemného Muže: naslou
chají sladkým slovům božského Mistra.

Ale devítiletému Jenikoví se to zdá nemožným, dosáhnouti me
zi svými kamarády toho, co bylo rozkázámo.Božský Učitel mu ur
čuje prostředky,jimižmá býti úkol umožněn:poslušnost a
vzdělání, a nad fo je mu přislíbenaUčitelkapravé moudrosti,
Panna Maria, vozdavatelka nejněžnějších mateřských ctnosti. Ta
to něžná Mafka, jejíž jméno je v rozmluvě třikráte připomínáno,
se stává opravdu bezpečnou vůdkyní a učifelkou Don Bosca po
oelý život,

Vystoupením Dannv Marie v duševním divadle Dona Bosca —
scéna se stává vždy zřetelnější. Místo množství chlapců objevuje
se množství rozličných zvířat, kberá svojí tůznotvárností zosobňu
jí právě různost vlasfnosti dobrých i zlých povah chlapců, A ne
stačí shromážditi a získafi tuto povahovou směsici, divoká zvířata
musí býti trpělovoua vytrvalou láskou přeměněnana ktotké be
ránky. Aby dosáhl vychovatelféto proměny, k tomu bude vždycky
pofřebovatinezbytných ctnosti, které byly ozdobou všech rozhod
ných1 tichýchpracovníkůKristových:pokora, statečnost
a sila, — „Sťaň se pokornýym,statečným a silným!“

Sen malého Jeníka nebyl výrazem pobouřené fanfaste hocha,
který fouží po velikých věcech. Ano, Jeník je do té míry fimto
podivným snem překvapen, že mu vůbec nerozumí a pln dětských
vozpaků se dá do pláče. Drozřeťelnost božt však, která řídí kroky
svých služebníků, připojuje slova útěchy: „V pravý čas všemu
porozimníš.““Vzácné napomeniufi pro všechny, kfeří se přívravují
na vychovatelské povolání. I oni vidí již v budoucnosfi svoji bo
hatou Činnost, avšak ty představy jsou tak neurčité a nejasné.
Abynabraly konkrétnějších forem, totiž aby se jejich sny pro
měnily v blahou skutečnost, musí jejich vychovatelské povolání
dozráfi opravdovou vírou a frpělivým očekáváním.

I vozfoďivný uzávěr snu je velmi poučný. Úzká veřejnost, která
rozumuje o Jeníčkově snu: babička, matka, bratr Josef a nevlast
ní bratr Anfonín svými rozličnými úvahami jsou jakousi před
zvěstí pozdějších úvah, kritik a výkladů, jimiž veřejnost příjme
Dona Bosca, jakmile začne svojí výchovnou Činnosti na sebe uno
zorňovati. Těch špatných úsudků bylo v prvních letech opravdu
více, nežli těch správných. Jen blah. Josef Cafasso, sv. Jan Cofto
lengo a lidé jemu podobní, odpovídali: „Nechejte ho podnikat „“.

Dnes se dívá pedagogický svěťtna něho ovšemjinak. Oceňujíce
prakfické výchovné výsledky tisíců ústavů salesiánských, zpívají
mu chvály i ti, kteří nemají s náboženstvím nic společného.

Nás ovšem, kteří známe cenu mladě duše, a vyhýbáme se tudiž
na poli výchovném každému nebezpečnému pokusnictví, chtěřice
budovati na zaručenýchzákladech, již „a priori“ zajímá spíše
podstatný zásah DProzřetelnostiboží, jímž chtěla prostřednictvím
prostého, zdravého, venkovského bocha oživiti a prosaditi statý
zaručený systém evangelia. O nadpřirozeném zásahu zde nemůže
býti pochybnosti. Nemůžeme přece předpokládati, aby mysl de
vítiletého hocha byla schopna via naturali takových snů a hlav
ně takových vývodů, o jaké se pokusil svým dílem sv. Don Bosoo.
Tolik však dlužno míťfina zřeteli, že Don Bosco v tak útlém mládí
měl již pravou představu, třeba ve formě elementární svého bu
doucího povolání a způsobu, jímž postupovati. V devífi fetech,
v okolnostech prostého venkovánka, vzdáleného od měsťa a od
školy, meemůžemepřece © něm fvrditi, že by byl ovlivňován
v předčasné formulaci výchovného systému od osob, kázání, pot
čování a četby.

A přece od tohoto prvního snu začíná voravdě jeho výchova
telská Činnost; začíná shromažďovati kolem sebe venkovské pa
sáčky a ovlivňuje je blahodárně, že se fomu staří sousedé až po
divovati a místní pan farář kroutí nad tím hlavou. Nejedná se
o fantasfické sny, ani o chvílkový zápal. Od oné chvíle si počal
Don Bosoo všímati s nevšedním zájmem a vytrvalostí osob, po
vah, mravních i hmotných potřeb mládeže, studoval, četl, vzdě
laval se a vešketé jeho studium směřovalok tomu, aby ten fajem
ný sen mládí nabyl konkretnějších forem. Ačkoliv na venek, díky
jeho velké pokoře a skromnosti, se zdálo, jako by nepřikládal
tomu snu velkého významí:, v nitru svém nemohl nevěřiti, že to
byla boží výzva. A profo spolupracoval vytrvale s milostí boží,
aby vyplnil podmínku Bohem mtt položenou: Nabýti vědo
m ostí. Dozdějínapsal, že jeho výcihovnýsystém se zakládá oelý
nanáboženstvía rozumu a vpravděv žádnémvychovateli
nedosáhl princip nadpřirozené a přirozené činnosti tak úzké spo
iupráce. Hlásá fo i nepochopitelný rozmach a prostá lodičnost
jeho díla. Joergensen to vyjádřil následujícím způsobem: „Don
Bosco dovedí za dnů naších dokázati nejpřesvědčivějí základní
pravdu, že křesťanství a kultura jsou jedno a totěž.“

V spletitěm bludišti výchovných metod šel samostafně a pří
močaře, při tom však neopustil nikdy základního směru, daného
evanseliem, kferým dospělo k nebi již tisíce světců. Tento ko
mentaf k prvnímu snu sv, Don Bosca se mi zdá důležitý, abychom
se vynnuli mylným uzávěrům a abychom nehledali Dona Bosca
tam, kde ho nemůžeme najíťi, znetvořujíce jeho výchovný systém,
tak průžny a dokonalý při vší jednoduchosti. A proto také chtě
jíce přikročití k rozboru jeho systému, nesmíme žebrafi o vysvět
livky u řimých,ale pojďme přímo za ním.

Nejvyšší hlava křesťanství prohlásila již slavnostně před oe
tým křesťanským světem, že sv. Don Bosoo, největší zázrak mi
losti boží posledních leř, může býti uctíván jako světec, a že se
k němu mohou všichni i veřejně ve svých těžkostech o přímluvu
utíkati.

Křesťané popafří na obraz oalavencův a uvidí prostého kněze
s dobráckým. úsměvem na tváči, obklopeného věncem mládeže,

B. Benelka:

V čem nám dnes sv. Vojtěch může
pomoci?

Každého roku svátek druhého pražského biskupa, sv.
Vojtěcha, vyvolává v duši řadu vzpomínek a myšlenek.
Vždy možno je připojiti k nějaké aktualitě našeho života

$ na důkaz, že světci odstupem doby nestárnou. Letos
nejen doma, ale i za hranicemi se přetřásá otázka čes
kopolská. Nám sice už byla aktuální mnohem dříve, alé
události posledních měsíců jí daly nový a velmi vážný
výraz.

V době, kdy Poláci vězeli ještě v okovech pohanství,
česká země už rozkvétala květy křesťanské víry. Jeden
z nich byl přesazen i do polské země. Katedrála hněz
denská byla vystavěna nad hrobem českého biskupa
z nejpřednějšího rodu českého, A víme, že z tohoto
pramene Vody živé pily a pijí desítky polských generaci.
Hnězdno vedle Čenstochové jest hlavní tvrzí polskou,
tím význačným bodem v celé Polsce, kol něhož se točí

| politický 1 kulturní život dnes jediné velmoci slovanské,
Svatý Vojtěch 1 po své smrti byl apoštolem. Tím, že

spočinuí v zemi bratrské, národu svému nejbližší, snad
tento zachránil před zničením národní samobylnosti.
Čechové kdysi kajícně vydali se na válečnou pout za
svatým tějem svého biskupa. Kronikář nám krásně vylí
čil tu chvíli, kdy po vážné, zbožné přípravě odnášeli si
pozůstatky sv. Vojtěcha domů, do vlasti, A přece ne
vykořenili reho úctu ze srdcí polských! |

Dnes s jisté strany napínají se všechny síly, aby mezé
námi a Poláky došlo k vážným nedorozuměním. Je to
pověstná klika krakovská (kde už dávno zapomněli na
kostel sv. Václava na Wawelu) a dobří dědicové „kři
žáku". Tam germanofiiská, zde vědomě germánská
akce, jichž nešťastnými nástroji mají se státi někteří po
litikové polšíí. Akce odvážná zejména v této chvíli, kdy
svět chystá se k nové přestavbě v odporu k liberalismu,
třebas maskovanému všelijakými novými křiklavýmihe
sly! Svatý Vojtěch byl tím prvním jednoticím činitelem
národů tak blízkých. Proto v oktávu jeho svátku třeba
rozvinoufi akci modlitby, aby svou přímluvou u Boha
vyprosil s námi oběma národům darů Ducha sv., jimiž
by oba národy a státy byly přivedeny nejen v jednotu
víry, ale v jednotu srdcí.

Byla to ruka pohanských Prusů, která přinesla palmu
mučedníka sv. Vojtěchu. Dnes dědicové těchlo zger

| mánisovaných Prusů znovu vztahují ruku, aby zamezi
E, nebo aspoň odsunuli bratrské dorozumění. Víme, že

| vina na vzájemném nepochopení je i na naší straně.
Ale — to nepochopení bylo umělé, zastíněné domácími
poměry. Najde-li všakkatolický národ polskýa čes.
koslovenský k sobě most v osobě sv. biskupa Vojtěcha,
potom i to ostatní bude nám přidáno. Neboť i polským
politikůmmusí býti bližšíkatolický, slovanskýsou
sed, než zpohanštělý Pragermán. K tomu poznánípři
veďna prosby naše, sv. Vojtěše, bratry Poláky. Jsi jich
víry kamenem úhelným, buď i nyní znamením lásky
oběma národům!

která k němu Ine dětinsky a s důvěrou k němu upírá zraky a
spíná ručky,

Uvidí bo j ti, kteří se obírají mládeží, rodiče, učitelé, vycho
vatelé, kněží, a -budou se o něho zajímati, budou ho prositi va
svých těžkostech a budou se snažiti zvěděti, oo tento kněz pro
mládež vykonal, aby ho mohli následovati. Jejich zájem vzroste,
jakraile se dovědí, že tento apoštol mládeže nejen tisíce duší
mladých ke Kristu přivedl, ale že dovedl docela novým způsobem
vzkřísiti k novému životu starý, osvěděcný systém evangelia,
jímž možno ohroženou mládež snadno zachycovati a zachraňovafi
Kristu. Doufám, že přímluva a zářný vzor tohoto apoštola mláde
že, světos, bude i pro naši národní výchovu mnoho znamenafi a
pobícne nás k obětavější prácí o záchranu naší ohrožené mládeže,

Dr. Š, Trochta.
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Vývoj náboženských poměrů v Německu.
„Jsme velice uspokojení odvahou, již projevujete ve své víře a myšlením, opravdu nadpřirozeným, jímž jste oživení proti propagandě
nového pojetí, vzdalujícího se Krista a vedoucího k pohanství. Zůstali jste věrni své přísaze lásky a věrnosti Spasiteli a Církvi. Jste
tak ještě více oddáni svému národu a své vlasti. Chcete jí důvěrně sloužiti jako v minulosti. Známe jako Pastýř postavení německé
katolické mládeže a vímetéž, že působí i starost vašim biskupům. Nechť si jsou vaše sdružení vědoma, že věc vaše jest Naší věcí.
Budeme vás otoovsky chránit pod prapory kříže, který září na vašich standardách a udělujeme vám, vašim vůdcům a vašim nejbliž
ším Apoštolské požehnání, pramen síly a nezničitelné víry.“

Zprávy, docházející o Německu jsou dosti zmate
né. Je to zaviněno tím, že tisk německý z Říše ne
může referovat podle pravdy, a zprávy cizích dopiso
vatelů jsou vždy poněkud zabarveny. Ale i přesto
můžeme plným právem mluvit o vážnosti posťfavení
různých náboženských konfesí, hlavně katolické.

Vývoj v Německu má něco podobného s vývojem
v Kalii, když se ujal vlády Mussolini. Italie se tehdy
fopila v anarchii, kterou znamenitě podporovalo Rus
ko a svou slabostí a nerozhodností sociální demokra
cie. Liberálové byli již velice oslabeni a Lidová strana
— Partito Popolare vzrostla příliš rychle a neměla
ani potřebné zkušenosti ani potřebné autority. Mus
solini zdolal anarchii a byl nucen mnohé nováčky,
včera ještě nepřátelské, včlenit do stávajících nebo
nově se tvořících formací, a zavésti řád. Minulost
vůdcova byla též divná, bylo v něm mnoho neklidu a
teprve moc. ho utvářela ve směru proti založení a
činům minulého života. Ovšem, tato moc posílila i je
ho pýchu, která chtěla všechno schvátit. Proto do
cházelo k častým sporům se Svatou Stolicí, jež vy
vrcholily vydáním rázné Encykliky Pia XI. A ještě
jednu věc bylo tehdy viděti v Italii, kterou zahlédá
me i v dnešním Německu: Moc Vůdcova měla četné
obhájce ve filosofech a myslitelích, kteří uměli do
vedně a někdy hodně sofisticky ospravedlnit zásahy
a podnikání vlády. Jest snad největším činem Mus
soliniho, že nad nimi zvítězil.

Hitler méně četl a studoval než Mussolini. Měl dra
vost, kterou mohl i uplatniti i vystupňovávat, hnán
přímo událostmi a poměry v Říši. Sedmdesáti milio
nový národ nevolil sice Hitlera, ale ve velké části s
ním sympaftisoval,poněvadž se považoval za ponížena
a Hitler mluvil mstou pruských vládců. Staří dělali
politiku často podivnou, ale mládež hořela pro Hit
lera. A jistě měl silnou podporu ve svém růstu po
litickém v tom, že rady protestantských církví mu
byly nakloněny. Nejdříve to byl jen laický jejich pr
vek, složený většinou z bohatých statkářů a mladé in
telisence, ale během doby se připojovali i duchovní.
Protestantism nelibě nesl vládu kancléře Centra a
sociální demokracie a ve vzájemném kompromisu ne
bylo hledáno dobro pro vlast, nýbrž úmysl oslabitiji.
Hitlerovým vítězstvímbyla tedy část protestantských
církví vyvýšena, posílena, ale zároveň se dalo očeká
vat jisté tažení proti katolíkům. Pravda, byl uzavřen
konkordát, ale nebylo odstraněno nepřátelství. Až
do nedávna jakoby nynější vládcové měli jen metodu
pozorovací. Běželo o to, poznati pravý stav, změřit
síly. Ostatně, někteří hierarchové a opati se netajili
svými sympatiemi k novému režimu a část katolické
mládeže rovněž ne.

Nyní, jak se zdá, nabývá vrchu falešná ideologie
racionalistická (ozývá se Hegel) a ultragermánská.
Hlásá se efatism a čistota rasy. Protestantism není
těmto ideím cizí, protože jimi byl hodně dlouho zpra
cováván. Ale katolicism nepodlehl ani kantismu, ani
hegelismu, ani modernismu a v tom tkví jeho veliká
síla a je v tom třeba i hlédati příčinu odporu. Je v
sázce pravda a jsou v sázce nesmrtelné duše. Rosen
berá se mýlí, domnívá-li se, že jde katolické hierar
chii o moc, jde ji o záchranu duší, která jest ohrožena
hojnou literaturou, jíž je nasycována i katolická mlá
dež v řadách Hitlerových úderníků. Tento fakt při
nutil kolínského arcibiskupa, kardinála Schulteho k
vážnému protestu, proslovenému před měsícem s ka
zatelny kolínského. dómu, a určuje i hlasy ostatních
pastýřů německých. Měli ostatně předchůdce v sa

6 3

Pius XI. k německé mládeži.

mém Náměstku Kristově, Piu XI., který teprve tehdy
promluvil, když bylo sáhnuto na výchovu mládeže,
jež měla býti vedena v nesprávném duchu. Církvi,
kdyžběží o mládež, nikdy neběží o politiku, a stejně
je tomu v Německu, Halii, jako ve Francii, Španělsku
nebo Československu.

Vůdcové hitlerovské mládeže se holedbají, že jsou
tolerantní, poněvadž nechávají v zemi vůdce Centra
a četné pracovníky ve dřívějších katolických orga
nisacích. Chtějí tím i dokazovat, že dříve byly or
óanisace katolické mládežespolitisovány, a byly jen
jaksi avantgardou politické strany, Že byla i Církev
spolitisována a bouří se, když má být odpoli(isována.
Proto jest prý ochotna vzbuditi zdání pronásledování
a mučednictví. Tak se potírá třeba i dílo kardinála
Faulhabera, arcibiskupa mnichovského, v němž přece
není pranic politického, v němž jsou sneseny jen do
klady theologicko-vědecké, potírající ovšem úspěšně
ideologii Rosenbergů a jiných hlasatelů nového ná
boženství.

Příčiny nynějšího útoku proti katolické Církvi a
jejím představitelům jsou tedy dvojího rázu: Jednak
jde o výchovu mládeže, jednak o podrytí zjeveného
náboženství, jež má býti nahrazeno podivným křes
ťanstvím germánským, ve skutečnosti starým pohan
stvím, jak správně vytkl J. Sv. Pius XL, když děl, že
nejde jen již o blud křesťanský, nýbrž o vnesení po
hanství do národa. Důvody politické, které jsou uvá
děny odpůrci katolicismu, jsou výpomocí z nouze a
neupřímností. Pius XL a Řím promluvili i na ochranu
mládeže i pokud se týče myšlenky. Z adresy Jeho
Svatosti katolické mládeži vane duch otcovské sta
rostlivosti, lásky, ale i přísnosti. Tak mluví Otec vše
ho křesťanstva jen v případech velice vážných a ve
chvílích rozhodujících. Kongregace římská,odsoudiv
ši zásadní díla nových hlasatelů germánského ná
boženství a učinivši tak v krátkém čase po jejich ob
jevení se na knižním trhu, zdůraznila též dosti zřetel
ně vážnost věci.

Zatím se zdá, že ideologie, která je nesprávná a ne
zdravá, vítězí nad zdravým rozumem politických vůd
ců. Zvítězí úplně? Nebo bude odkázána do svých me
zí, jako kdysi v Italii? Možno býti spíše pesimistic
kým než optimistickým. Protestantism sám není scho
pen klásti větší odpor, poněvadž ztratil mnoho ze
své naukové čistoty a větší část mládeže zorganiso
vané v Hitlerových svazech, jest prodchnuta zápalem
pro nové směry, které snadno přijímala, poněvadž
od malička byla často pastory malé víry na ně při
pravována. Ale existují již i v německém protestan
ftismu skupiny pastorů, které se hrozí, kam to do
spěje. Jsoufo jednak ti, kteří jsou organisování v
„Hochkirche“, jednak údové, ft.zv. „Unionskirchen“,
Snad z jejich řad vznikla i ona myšlenka, proběh
nuvší denním tiskem, že 600 pastorů chce vstou
pit do katolické Církve. Katolický cizí tisk to prostě
zaznamenává, jako zaznamenává každou zprávu bez
komentářů a počíná si jistě správně. Oficielní list
Svaté Stolice „L'Osservatore Romano“ o tom mlčí,

Každým způsobem jest vývoj v Německu v nábo
ženském ohledu velice spletitý a Ize očekávati spíše
přiostřenínež obroušení hrotů, neřeknu nepřátelství,
nýbrž jen napětí. J. Krlín,

KonRecvše napraví.
Sekera, špalek kdysi v záhlaví.
Přízemním plazením za dlouhých válek
ztracena sekera, zbyl jenom špalek.
Fámasdí, kopec že vše napraví.



Hmota a duch v sovětském státě.
Již základní principy nauky komunismu dávají

zřejmě přednost kultu představy hmoty před nespo
čitatelným pojmem ducha. Celý pak život státu so
větského veden jest v otevřeném bojí s nadpřivoze
ným významem duše a duševního života vůbec. K to
muto se zcela nepoktvytě sovětský vežim hlásí a ve
všech ideologických projevech, ať již to jest ústy
předních pracovníků polbyvo, armády neb veřejného
života, toto zdůvazňuje. Přechodný význam tak zv.
živé církve jedině potvrdil tento fakt a smích, kte
rým doprovází každé cítění duchovní obrody na ú
zemí SSSR., sovětská tak zv. třída intelektuálů, ne
omylně dokazuje, že Sovětský systém jest výhradně
hmotařským a pevně připoutaným £kzemi.

Svého času toto jasně vyhranil dnes již zesnulý
komisař osvěty Lunačarskij, když při kterési příle
žitosti pravil:

Naše výchova není laická, jak tvrdí o způsobu vý
chovy bez náboženství kapitalističtí vacionalisté, ný
brž absolutně materiální. Bez omluv a vytáček mů
žeme položiti vovnitko mezi výchovou atheistickou,
jak si ji představuje nějaký měšťan s důkladně o
puchlým břichem v západoevropské državě, a vý
chovou, kterou snaží se sovětský vežim výbudovati
nové pokolení. — Nebudeme se dnes v naší stati do
týkati otázky protináboženského boje v SSSR., ne
boť tato jest jíž jen projevem a důsledkem duševní
struktury hmotařského nazírání na život podle na
uky následovníků Vladimira Iljiče.

řimota jest sovětskému mysliteli naprostým zákla
dem a nutným předpokladem všech jeho dedukcií.
Poznáte to nejlépe v vtozhovorus mlaďými lidmi, so
větskými školami odchovanými, třeba by přišli na
buržoasní západ se v ptaksi doučovati. Nikoliv, snad
s bolševiky našich krajů, vždyť tito jsou v jistém opo
vržení u svých soudruhů ze státu Leninova; ale jedině
takový opravdový komsomolec, který ukončil vše
liké ty rabjaky a poligramotnyje kursy, s tim celým
zmatkem pojmů, znalosti i dohadů, ten jeví se jako
sloup, na který možno ukázati — ejhle, výkvět hmo
ty. Marně by se někdo dommýšlel, že snad dnešní
Kreml odpovídá ještě představám, které si výsoval
zesnulý Uljanov.

Kdesi, při vzpomínkách na jeho úmrtí, četl jsem,
že to byl jediný tovaryš Stalin, který, uchovávaje
pevný odkaz Leninův, dovedl přiblížiti ideu hukotu
motorů a syčení milionů kotlů. Není snad většího pa
radoxu nad toto tvrzeni, neboť byl to právě Stalin,
který vůbec vyhladil ze zbytků slávy kolektivismus,
všechnu ideálnost, a prostě, postavív se za stůl hot
tátova, údery kladiva popohání bez myšlenky pra
cujicí roboty, vtudégalery. Světovou revoluci již dnes
žádný z maximalistů si nepředstavuje jako vlnu ide
je, která svým buvácivým tempem pravdivosti zví
tězí, nýbrž jako skoro kupecky vypočítaný úspěch
hospodářského „přetrumfnuti“. Dohnat a předehnat
— heslo pětiletek, naprosto zatlačilo do pozadí vše
likou ideovost Leninových snů. Zůstává jen cvrkot
koleček, hučení turbin a generátorů — když se však
kolečko poláme, a to bývá dosti často, náprava děje
se zručnými zásahy, náhražkami ideálu —vintofkami
orgánů G. P. U.

Průměvnému měšťákovi,který zvláště si potrpí na
titul pokrokový člověk, mnohdy velmi zatočí jeho
hlavou tento úspěch řevů mašin a hesel lidí, kteří
pádnosťt svých argumentů dokazují špinavou košili
a nemytým krkem. Póza vede a potom vidíme, že ce
lý paradox boje kapitalismu a kolektivního ptole
tářství zvrhá se na nejhorší frašku kontrastů — mi
lionářů-bolševiků a věčně hladovějících lidi, kteří
snad právě pro svůj vrozený cit k čistému limečku a
kartáčku na zuby jsou odsouzení ploužiti se světem
s opovržlivým epithetem — bucžuji.

Čoto malé extempore uvedli jsme na vysvětle
nou našeho dalšího uvažování o potněru hmoty a du
cha v SSSR. Uvedli jsme, abychom vysvětlili ten
mnohdy čistě ideový prý obdiv pro věci sovětské.
Idea dávno usnula v knihovně překrásně zařízené,
v níž trávil své neutěšené večevy ke konci svého ži
vota Iljič Uljanov. Zato ale hesla, jako vystřižená
na případ potřeby dokázat, že se žije ve jměnu ideje,
fa může každý čísti načmávaná na skoro každém do
mě matušky Moskvy i ostatních měst Svazu. Dnes
prostě vedou ideologii kluci, poněvadž jest lepší na
psati na zeď nějaký citát z bukvaru sovětského va
šení, nežli, jak bylo odvěkým zvykem pánů kluků,
všelijaké malby, příkladně Vaňka Kossoj — dutak
bolšoj. Ostatně však vede se idea pouze a jedině
v intencích technického výboru pětiletek — no, a to
budiž mí dovoleno upozotniti, že jest naprostou ne
gací veškeré duchovnosti — ideje.

S timhle to, továvyši, nevyhrajete — ptohlásil své
ho času sovětský lékař Dr. Kostěnko, poukazuje na
řady venerických onemocnění, tubevy i rostoucího
kretenství mezi mladým pokolením — a byl za tato
slova suspendován. Idea předpokládá též schopnost
snésti kritiku, a, bohužel, všude tam, kde končí idea,
síla myšlenky, fam nastupuje diktát, censuta a v so

Vilém Binar:

Duben Svaté Mechtildy.
Svatá Mechtilda z Hakebornu byla dcerou starého hraběcího

rodu a žila od dětství v benediktinském klášteře v Helpedě, kde
její starší sestra byla abatyší. Svatá Gertruda Veliká, dcera jiné
ho vznešeného rodu, stejného stáří s Mechtildou, žila s ní v hlu
bokém přátelství, jež spojovala stejná touha mystická. Přichá
zejíce skoro neustále v stav vytržení ducha, vštípily nový kulí
christologický, úctu k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Svátek Svaté
Mechtildy připadá na 10. dubna a v jarní den dubnový hovořila
Světice s Kristem o neklidu a nejistotě své milující duše.

Jedenkrát při mši svaté řekla k Pánu: „Ó, nejmilejší, nauč mne
lépe chváliti tebe!“ A Pán, poznávaje potřebu lidské její du
še, odpověděl: „Viz mé Srdce!“"A ejhle, překrásnápětilistá
růže vypučela ze Srdce Ježíšova, celá prsa mu pokrývajíc. A
Mechtilda pochopila. Vedena vnuknutím svého Pána, vyšla, aby
poznala květy země v jejich intimních vlastnostech, jimiž ne
přestávaly chváliti Stvořitele, Vnímajíc krásu přírodních zjevů
všemi pěti smysly člověka, zcela v duchu serafinského Chudáč
ka z Assisi, poznala úmysl Pána, který jí ukázal na svou přírodu.
Žila sladkým opojením smyslů mezi záhony klášterní zahrady
helpedské a na louce, běžící od kláštera k lesu... | počala
chváliti Boha všelikými vjemy smyslů a jala se své zkušenosti
psáti do knihy jedinečné krásy, již sama nazvala „Liber speci
alis gratiae“. Na stezce, vyšlapané Svatým Františkem z Assisi,
učinila další tajemný krok k chválení Pána pokornou přírodou.

A takový byl i zásah Svaté Mechtildy do české kultury du
chovní. Kniha vidění a rozjímání, již napsala, šířila se v rukopi
sech i do českých končin právě v době, kdy na prestolu aba
tyše svatojiřských benediktinek v Praze seděla kněžna Kunhu
ta, žena kulturně příliš vyspělá, aby jí unikl takovýto květ my
stické zahrady vlastního řádu. A jeho vůně opojila i její cho
vanku, pozdější královnu, Elišku Českou. Kult přírody, oslavující
svými tvary, barvami, vůněmi a gestem svého uklánění Krista
Pána, vnikal dilem Mechtildiným do českých veršů, legend, do
meditační prózy a ozářil zejména ona bohatá rozjímání marián
ská, která v době Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic
napsána byla pod názvem „Psalterium de Laudibus Beatissimae
Virginis“. Nad stránkami tohoto starobylého rukopisu, psaného
Čechem v nejslavnější době katolické gotiky, jako by vanul
duch Světice, zjemňující drsné duše krásou přírody!

Ještě po třech staletích, když jesuité Balbín a Ferus Plachý
vydali rukopis „Psalteria“ v Praze tiskem, učinivše dílo přístup
ným širším kruhům národa, působil apoštolát Svaté Mechtiidy na
utváření české duše protireformační. Květena znovu se rozzá
řila v písních i modlitbách toho věku, v litaniích, v kázáních
doby. Vůně z Helpeda zavanula silněji do prostinkých zahrádek
českých barokových skladeb,šířila se jimi až do obrození, a ještě
dnes, po šesti věcích, užívajíce květin k slovesné chvále Boha
Stvořitele, můžeme právem vzpomínati počinu Světice, jež do
vedla okoušeti s neslýchanou vroucností v barevných a von
ných květech krásu božství. Takové je dubnové poselství Svaté
Mechtildy k českému národu! |
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větském Rusku ještě trestní pobyf na severu se všemi
přikrasami sovětských vězení.

Čak teďy roste a pochoduje mládež sovětskéhto
Ruska, žij2 se bez duše, jak říká Loščenko, a při tom
megafony hlučí do mtrazivého dne i noci vuské —
idea vítězicí, idea, která je schopna povazit Bofta,

neni duše, jest jediné tělo, chrám člověka, a tento
dokonalý tvotr podle rudého názoru filosofickéhto
jsou na jejich území velikou většinou ubožáci, kteří
svým zjevem (tělesným) právě jsou velmi vzdálení
vší dokonalosti.

Některé naléhavé sociální otázky.
Dosud velmi málo bylo zdůrazněno, jakymi těžkými cestatní

bědných poměrů výdělkových prošly některé kategorie dělnické
u nás, Mluva číslic je strašlivou. Tak v textilu činil ještě v trace
1928průměrný výdělek 7768 Kč u muže a klesl na obnos 4854Kč,
ť. j.o plných 38 % průbělem tří roků, až konoem roku 1933činil
u střídavě zaměstnaného textiláka 3931 Kč. Sklář měl 1929výdě
lek 7522 Kč, který mu postupně klesal tak, že konečně r. 1935se
pohyboval mezi 10—30Kč týdně. U kovodělníka činil výdělek r.
1929ještě plných 15.960Kč, načež nastal rychlý poktes o píných
66 % na obnos 5427 Kč v r. 1932 a později další pokles o 15 %,
Truhlářský dělník měl možnost dobrých výdělků i tehdy, když
nebyla v platnosti kolektivní smlouva a jelro mzda činila r. 1929
průměrně 17.843,během doby poklesla tak, že činila u kvalifiko
vaného dělníka v r. 1932 pouhých 11.214Kč, t. j. o 37 9%.Nejhůře
ze všech na tom je dělník kamenický, ktery v r. 1929vydělával
denně průměrně 65—75Kč, aby později měl mzdu pouhých 30 Kč
a konoemr. 1933necelých 10 Kč denně, čili pokles o plných 80 0%.
Tento pokles je největším ze všech, protože postihl odbor, který
byl vždy dobře zaměstnán, Pokles výdělku u stavebního a pomoc
ného dělnictva, jeví se rovněž kriticky, ježto tyto dvě kategorie
postupem krise byly úplné vyřazovány z možnosti výdělků vůbec.
Zde nelze ani průměr stanoviti, ježto pomocným dělníkem v do
bě krise stávají se i dělníci kvalifikovaní, kteří se spokojí i fou
nejhorší prácí, bez ohledu na fo, že jejím výkonem znemožňují
si návrat do svého povolání. Tehdy, až nastane zlepšení v odvětví,
jehož jsou kvalifikovanými vyučenci. Máme na mysli některé
zvláštní obory, jichž výkon vyžaduje jemné ruoe, ohebnost a jiné
podmínky, které mizí, musí-ii dělník vykonávati z důvodu kriso
vých jiné povolání.

Je, přirozené, že úžasný úbytek výdělků přinesl na druhé stra
ně podstatný pokles koupě schopnosti na domácím trhu, kde na
kupovány pouze ony potřeby, které pomáhají Život nezaměstna
ných pouze udržovat za předpokladu minimálních požadavků.

Obtíže krise jeví se u nás tím zřetelněji. čím jednostranější by
la naše obchodní a vývozní politika, která utloukla domácí prů
mysí a honila se za chimerickým heslem soběstačnosti, jehož
obětí se sťalo přes 3 miliony obyvatel státu. Naše průmyslová a
výrobní kapacita je zařízena na zásobování plných 100 milionů
občanů a zatím, vidíme pravý opak toho. Ta poslední odbytiště
ztrácíme a počínáme si při tom fak, jako by se vůbec nic nedělo.
Krise byla způsobena porušením hospodářské rovnováhy mezi
výrobou a spofřebou a profo musí naše snaha jíti fím směrem,
aby fato rovnováha byla sjednána. Zařadit miliony nezaměstna
ných do výroby a poskytnouti jim účast na spotřebě, to je nej
důležitější problém dneška. Bylo by mylné se domnívaťi, že ožive
ní přijde z nových investic. Opak je pravda, oživení může přijiti
z nového uspořádání spotřeby a úpravy výrobního plánu. Česko
slovensko nemůže nikdy hospodařiti soběsťačně, profože surovi

ny, jichž většinu odebíráme z cíziny, můžeme zaplatiti jenom vý
vozemnašich hodnotných výrobků. Je tedy požadavek odsfraněná
mesrovnalostí ve vývozní a dovozní politioe státu a zrušení všechy
závad ocelněa obchodně-politických jednou z kardinálních povia
ností vlády státu. Je to faké jediná cesta k znovuvybudovánína
šeho i mezinárodního hospodářství. Jako přirozený důsledek jeví
se požadavek státního usměrňování výroby podle hledisek mezi
národních, aby fak zamezen byl chaos a všechny jiné zmatky,
které průmysl a výroba prodělala jen profo, že z hlediska mezi
národního i státního nebylo činitelů, kteří by zákonem omezili
svoboďu podnikání a znemožnili přímo zrůdné výsťřelky. Jen je
žádoucí, aby i tak zvaní křesťanští podnikatelé a silní jedinci po
chopili, že nelze se říditi v dobách technického pokroku starými.
zásadami svobodářství ve výrobě, profože porucha vznikla jen
z toho, že bylo jednostranně zneužito vynálezů, a pokroku k obo
haoení silných jedinců, aby na konec došlo k úplnému bankrotu.

Jeví se proto jako samozřejmá nutnost řádu různých sociálních
reforem, které musí přijít, nemá-li po přechodně době zlepšení
mastati daleko tragičtější doba hospodářského úpadku. Snížení
pracovní doby je jednou z ptvých ofázek, kterou společnost musá
zodpověděti kladně. Občanů jednotlivých států přibývá, aniž stej
noměrně přibylo i možností výdělkových. Musí se proto provést
nové rozdělení pracovních možností, snížení pracovních hodinfak,
aby nových 15 % čekatelů obdrželo práci. Znamená to zvýšení
počtu důchodců i za cenu snížení živoťfní,úrovně druhých o utči
té procento. Je fo vyrovnání hospodářských čísel přirozeným
způsobem. V některých kategoriích průmyslu již dnes jeví se zby
tečnou 40 hodin pracovních týdně. Bude nutno počítati s dalším
snížením na pouhých 32 hodin. Námitka, že nelze jíti tak daleko
pro velká sociální břemena, může býti pouze s čásfi oprávněnou,
ježto stejně musíme znovu řešiti problém sociální péče U nás a
říci si zoela otevřeně, že některá naše sociální zařízení jsou pro
to drahá, že nejsou účelně vytvořena. Naše sociální instituce jsou:
dělány podle zájmových požadavků stranických, bez praktické
ho zřetele k potřebám těch, kterým mají sloužiti. Naříká-li se
u nás na drahé sociální pojišťění, je tomu tak jen profo, že je
vybudováno na nemožných základech maličkých úsťfavů,které
nemohou poskytnouti takové péče při menších nákladech, jak
by bylo žádoucí. I to je problém, který se musí rozřešiti kladně
co nejdříve, nemá-li se zřízení sociální státi paskvílem. Raciona
lisace výroby a průmyslu vytvořila kolem nás úžasné divy, tech
nika jednostranně využitá, nerušila zasfaralou správu do té míry,
že dnes marně hledáme cesty z bludiště, křeré nebezpečně oto
žuje staré základy a na nich chafrně vybudované sociální vymo
ženosti doby, neschopné chráníti tehdy, kdy sobeckosf lidská
spojená s technickou dokonalostí učinila z člověka otroka sfroje
i silného jedinoe.

Josef Nepraš.

Nařízenío t. zv.umělých tucích.
Jestliže při projednávání vládní osnovy o reeskontním a lom

bardním ústavu vytýkala oposice, že projednání děje se ukvape
ně, bylo možno po pravdě poukázati na to, že meritorní obsah
osnovy byl znám již dobu značně dlouhou a že osnova sama tedy
není leč konečnou redakcí věcí celkem jasné. Naproti fomu ne
bylo by možno tvrditi něco podobného o vládním nařízení ze dne
12. března 1954č. 51 Sb. z. a n. o některých opatřeních, týkajících
se výroby a prodeje umělých tuků. Nařízení to bylo vydáno podle
$ 1 zákona ze dne 9. června 1933 č. 95 Sb. z. a n. o mimořádné
moci naťizovací a vzhledem k jeho obsahu lze míťi důvodně za
to, že kdyby bylo bývalo předloženo ve formě vládní osnovy pat
lamentu, nebylo by así prošlo v nezměněné formě.

Každé zákonodárné opatření mívá obyčejně svůj speciální dů
vod, pro kferý vzniklo. Něco takového je přirozeně tedy také
v konkretním případě. V posledních letech, kdy ve všech oborech
podnikání bylo možno sledovati stálý úpadek, vidíme v oboru
vyroby umělých tuků zvláštní zjev, že potřeba jejich stoupá a že
dosavadní podniky sotva stačí vyhověti stále rostoucí poptávce,
To ovšem platí o průmyslu umělých tuků jenom všeobecně; ne
boť konsum kvalitnějších umělých tuků silně upadá, takže z to
hoto dvojího fakta docházíme k zřetelnému závěru, odpovídající
mu zcela klesající životní míře širokých vrstev obyvatelstva: kon
Sum fuků odvrací se všeobecně od kvalitnějších, ale dražších tu
ků zvířecích k tukům umělým a mezi tuky umělými jsou vyhledá
vány stále zvýšenou měrou druhy levnější.

Korespondujícím protějškem ke stoupajícímu konsumu umě“
lých tuků jest stálé zhoršování odbyfu tuzemských tuků zvíře
cích, Sifuaoe pak zhoršuje se ještě stálým tlakem tukového tchu

90

zahraničního, speciátně malodohodového, kferý podporován kon
stelací politickou, hrozí dalším rozmnožením zvířecích tuků na
našem frhu, čímžovšem vzniká nebezpečí úplné oenové deruty.

Konjunkfura na trhu smělých tuků měla pak za následek pře
kofné zakládání nových výroben a do jisté míry tedy výrobní
anarchii. Za takové situace nemůže nás zajisté vůbec překvapit,
že se přichází s myšlenkou sfátní reclementace v oboru výroby
umělých tuků. Nakolik by fo znamenalo znemožnění nových, je
nom konjunkturních podniků, zabezpečení potřebného množství
pro konsum a pro výrobce zabezpečení odbytu, rozumný zásah
do politiky cenové, chránící konsum před neodůvodněným zdra
žením a produkci před ztrátovou výrobou, nebylo by Ize profi fo
mu ničeho namítati, naopak bylo by jen opafření to vítati, poně
vadž by zapadalo do celkového rámoe dnešního státního i hospo
dářského vývojového prooesu.

Nařízení o umělých tucích vychází ze základní myšlenky, že je
nufno omeziti výrobu umělých tuků, aby konsum se obrátil k fu
kům zvířecím. Žde nám ovšem hrozí velké nebezpečí ve dvojím
směru: jednak, že omezením výrobního množství umělých ťuků
ukáže se jejich citelný nedostatek na trhu, jednak v tom směru,
že obmezený konsum umělých tuků nebude se moci pro nedosfa
tečnou koupěschopnostrobrátiti k tukům zvířecíma že se tedy no
podaří zvýšiti odbyt těchfo výrobků u našeho domácího produ
oentfa.

Tomuto nebezpečí snaží se nařízení o umělých tucích čeliti Úím,
že v 85 odst. 2, slibuje učiniti opatření, aby nezámožným spofře
bitelům byl zabezpečen odběr druhů, pro ně uršených. O prove
dení tohoto opatření bylo jednáno v tom smyslu, že za levné umě



lé tuky považují se ony, jejichž cena v detailním prodeji až dosud
jšovala 9.— až 10.— Kč. Nárok na odběr těchto levných.

umělých tuků měl by vládním nařízením býti přiznán jen určitým,
měně zámožnýmvrstvém obyvatelstva, to jest oněm,jichž základ
MApro vyz i daně důchodové nepřesahuje určité výše a celá
věc pak prováděna vydáním zvláštních legitimací, opravňujících
k odběru levných umělých tuků. Dosavadní konsumenti levných
umělých tuků, kteří by podle tohoto nařízení pro budoucnost ne
spadali pod pojem nezámožných spotřebitelů, byli by takto nu
ceni obrátiti se ke spotřebě.tuků zvířecích.O možných výsledcích
tohoto opatření nelze si učiniti žádné bezpečné představy pro
naprostý nedostatek jakýchkoli dat statistických.

Omezení dosavadní spotřeby umělých tuků ve prospěch tuků
zvířecích má býti, mimo jiné, dosaženo také tim, že v živnostech
řeznických a uzenářských nesmějí se umělé ťuky jedlč ani prodá
vati, ani se jich nesmí při výrobě používati, že se používání těch
to umělých tuků jedlých zásadně zakazuje pří výrobě v závodech
cukrářských, v továrnách na cukrovinky a jim podobné výrobky.
Nejdůležitější však normou, směřující k omezení konsumu umě
lých tuků jedlých pro tuzemskou spotřebu je ustanovení $ 4,
kterým se oelková přípustná roční výroba umělých tuků jedlých
pro tuzemskou spotřebu stanoví, počínajíc rokem 1934,ročně na
4.800 vagonů. Odhadujeme-li, žé dosud bylo vyráběno asi 6.500
vafonů, znamená to podstatné snížení o plných 2 provent dósa
vadní výroby. Stanovený kontigent 4.800vasonů může býfi miní
sterstvem. obchodu, v dohodě s ministerstvem zemědělství, fi
mancí a sociální pčče zvýšen nebo snížen, nejvýše o 10 prooenf,

Skoro by se dalo říci, že v tomto ustanovení spočívá celé tě
žiště vládního nařízení © umělých tucích a záleží tedy nesmírně
na tom, jakým způsobem foto nesnadné usfanovení prakticky
bude provedeno. Jedině správný způsob je ten, že by výrobní
množství jednotlivých továren byloHneárně, tedy.u všech percen
tuclné stejně sníženo o tolik,o kolik v procentech byla snížena
celková tuzemská produkce. Jedině tofo ustanovení je norma, pro
kterou máme objekfivní měřítko. Jedině toto opatření je opatře
ním, jehož.provedení mohou státní orgány s výsledkem kontrolo
vati. A jedině toto opatření je objektivně spravedlivým vůči všem
dosavadním výrobcům, ať již by za základ redukčních výpočtů
vzal se průměr celkové produkce v jednotlivých závodech za léta
1951—1955,anebo jenom za rok 3933, oož samo © sobě je již méně
správně, poněvadž by se tu zachovávaly pří životě také konjun
ktumi podniky na úkor starších výroben, které musily investovati
velmí mnoho do svého zařízení i do svého pokusnictví, nežli se
jsm podařilo dospěti k určité kvalitní výrobě, Jedině aplikace této

O mládeži dělnické.
Dnešní dělnická mládež prožívala své mládí za smutných

dob světově války. Otec musel nafrontu a matoe zbyla starost
o četné nedospělé děti, neboť dělnická mládež rekrutuje se po
mejvíce z četných řemeslnických a dělnických rodin. Průvodními
zjevy každé války jsou hlad, bída, nemoce. A tohoto trojího
zakoušela dělnická mládež hlavně ve městech dost a dost,

Rodiny, z jejichž středu odeše! živitel, braly podporu od státu,
ale ta byla nedostatečná u porovnání s cenami nezbytných pro
středků úkojných. A tak dnešní mládéž dělnická nejkrásnější
okamžiky proživala v podvýživě, v nedostatečných cárech místo
oděvu, v zimě, bez dozoru matky, která po oelé dni sháněla, co se
dalo, k. výživě. S podvýživou dostavily se různé nemoci.

Válka měla zhoubný vliv na mravní stav celku. Mnohdy dětt
staly se svědky nevěry matky. Různé obrazy ukládaly se do pod
vědomi dětské vnímavé psychy. Nedostatek paliva v zimě, ne
dostatek učitelských sil, nemoci, nedostatečný oděv, obuv, to vše
bylo příčinou nepravidelné návštěvy školy.

Do válce přišli z fronty otoové vyčerpáni, mnozí jako mrzáci.
Děti byly svědky starostí o zpustošený, zadlužený majetek i čtyř
letou nepřítomností hospodáře. Často musely pomábati při úpor
mé práci uvěst vše do normálního pořádku a chodu.

Tak se vyvíjelo první dějství tragedie starší denerace dnešní
mládeže dělnické.

Mladší generace dělnické mládeže rostla již na výsluní naší
svobody. Ježto pak pod slovem svoboda každý si něco jiného
představuje, tedy tak zvané občané pokrokoví zavedli po pře
vratu svobodné potlačování všeho náboženského, pokud to me
neslo punc českého sektářství. DPokrokováčást učitelstva tuto
„svobodu“ zanesla do škol a školských úřadů a nastal ve školách
demokratický, svobodný, vědecký, pokrokový kurs husitismu. Ja
nů z Pomuku a Nepomuku, Temma a jeho Koniášů, Jezovitů.
S radostí se pokrokové učitelstvo chytilo vědy ©původu člověka
z Opice a ještě nyní vidíme, že se jí drží nebo se s ní nerado loučí,
Co nesmyslů a rozporů bylo naseto do dětské duše. Dobrou setbu
katechety dusila koukol rozsívaná pokrokovým učitelstvem. So
cialisťická éra školství náboženství ve školách hodila přes palu
bu a snažila se je nahradit ve vzduchu visící lašckou morálkou,
jakýchsi to autonomních norem slušnosti. Dřišli Záhořové, kteří
docela chtěli kazit mládež plánovitou sexuální výchovou. Dovinná
účast na filmech a přednáškách, při kterých se musely červenat
á mladší učitelky, měla za účel připraviti děti o stuď, který je
zván předsudkem. Tak ďábelská zavilost pokrokářská usilovala
dostat do svých spárů dětskou duši. Děti byly čím dál tim více
odváděny z dozoru rodiny naháněním do Sokola, účastí na výle
tech, kteréžto věci velmi rády kolidovaly s nedělními bohosluž
bami. Tim ztrácí ditě dobrou výchovu v rodině s rodinnými traďi«

zwormyumožnilo by také poměrně hladké provedení ustanovení
2. odst, $ 4, podlé něhož stanovené výrobní množství má býti
každoročně rozděleno na jednotlivé podniky s určením druhů od
bytových obvodů a miožství pro jednotlivá časová obdobi. Inte
resované výrobny byly by zde toťiž přivedeny k tomu, aby si vzá
jemnou dohodou vytvořily distribuční kancelář, která by mohla
pracovati na základě všcho toho, co až dodnes průmysl umělých
tuků vybudoval. Je zajisté jasno, že dosavadní zařízéní se jedno
tiivých podniků na výrobu určitých druhů, vybledání jednotlivých
odbytišť a množství vyrobní, připadající na jednotlivá časová ob
dobí, nevznikly žádnou libovůlí soukromo-podnikatelskou a také
ne momenty spekulačními, nýbrž jenom skutečnou potřebou oby
vatelstva, t. j. skutečnou potřebou fchu, jemuž bylo se průběhbém
ďoby nutno přizpůsobit, někdy opatřeními velmi nákladnými a
vybuďováním celé prodejní ordanisace.

Kdyby nemělo býti použito zásady lincárního snížení výrobní
ho inožství jednotlivých závodů, pak se lze právem obávati, že
by zde mohly hráti úlohu vlivy velmi nežádoucí. Centrální úřady,
rozdělující vzájemnou dohodou povolený kontingent, těžko by
hledaly objektivní normu, jsouce vydány zájmovému tlaku růz
ných výrobních skupin, které by se přirozeně hleděly zabezpečiti
různými vlivy, které nezaujímají vždycky věcného hlediska. Bylo
by zde nebezpečí i značných svodů rázu korupčního a na kolik
by se s výsledkem domohiy určitého kontingentu i podniky, které
dosud umělých tuků nevyráběly, anebo nakolik by se domohly
kontiháentu vyššího;než kolik odpovídá. dosavadnímu výtobnímu
množství, pak je tu nebezpečí, že by tyto kvoty byly za úplatu
postupovány podnikům jiným, způsobilým je realisovati. což by
ovšem byl způsob řešení krajně nežádoucí.

Shrneme-li stručně stanovisko k danému problému, nutno
stručně říci, že to je opatření nouzové, vyplývající z obtíží doby,
Naproti tomu však možno v něm vidět první opatření, aby. zabrů
něno bylo dosavadní výrobní i odbytové anarchii a konkurenční
mu podbízení v oboru výroby umělých tuků, aby i toto odvětví za
stálého reglementování vyýsostnéstátní moci mohlo si pod státní
patronancí autonomně říditi vlastní svoje záležitosti, jak se k to
mu dospělo již v některých jiných velkých odvětvích výrobních.
Že takovýto proces, nemůže se obejíti bez různých úrazů, je sa
mozřejmo. Záleží jenom na tom, aby úrazy ty nebyly veliké, nebo
d4okomcesmrtelné a proto záleží mnoho, ba přímo všecko na tom,
bude-li věc vyřešena tak, aby všempovolaným činitelům byl pří
těto věci vymezen úkol, jak povaze jejich odpovídá: Státu vše
obecné normování a dozor, podnikání samému pak autonomní a
odborná správa vnitřních jeho záležitosti.

cemi a dostává se do rukou mnohých vychovatelů pochybných
pedagogických kvalit. Ovšem vina jest na straně rodičů, kteřá
si fo nechají líbit a neuplatňují vliv na školní výchovu svých dě
ti, na kterou si musejí platit. Takoví rodiče berou si těžkou od
povědnost na svědomí, když se nestarají o fo, jak jest jejich dítě
ve škole vedeno. Chyba ovšem byla, že mnozt katechetové nedo
vedli se vzpamatovat z blahých chvil nic nedělání za starého
Rakouska, nevšímali si pilněji mládeže mimo školu a nechali milá.
dež otravovati. Nikomu se tak nevěří jako učiteli a nikdo nedo
vede více této důvěry zneužít jako mnohý učitel. Dokrokovč uči
telstvo napáchalo mnoho a mnoho zla docela vědomě. Zdá se, že
Bůh je za to ranil tragickou, hříšnou hloupostí, když se jim ne
dostalo osličího žernovu na krk a pohroužení do mořských hlu
bin. Jsou pryč ty časy, kdy při odchodu ze školy líbala se ruka
učiteli. Za to posiťfivnímá zaplaoeno a toho vychování je velmá
málo, aby za to zasloužil zvláštního vděku. Vyjímáme čestné vý
jimky, které se nyní objevují u učitelů, praktických katolíků.

Shrneme-li stav dnešní dělnické mládeže, na kterém se nachá
zela při dosažení dospělosti, konstatujeme: Sfarší generace, vá
Ječná, dosáhnuvši dospělosti, byla tělesně slabá následkem vál
ky a co s ní souvisí. Duševně stěží dosáhla základů obecného
vzdělání. Na tom neměl nikdo viny. Byla to válka, vis maior. Do
válečná mládež po stránoe tělesné nebyla tak vydána btdě, ale po
stránce duševní byla pokrokářstvím mnohých učitelů otrávena,
rozpoloena. Nedostatek smyslu pro autoritu u válečné mládeže
zavinila nedostatečná výchova roďimná, u poválečné Špatná vý
chova ve Škole.

Po dosažení dospělosti — 14,noku — začíná druhé dějství tra
$edie dělnické mládeže.

Hoši jdou na řemeslo. Střední vrstvy řemeslnické jsou zbě
dovány a jejich výrobky zatlačovány velkovýrobou tovární. Dnes
již neplatí průpovídka ze starých, zlatých časů: Řemeslo má zlaté
dino.

Učeň musí dělat služku, ve stravě jest odbýván jen zbytky.
Jest daleko od rodiny a není nikoho, kdo by se ho zastal, komu
by si postěžoval. Proto prchá z nenáviděného domu mistrova, na
učí se od starších kamarádů toulání po noci, pití a běhání za děv
čaty. Přechod ze školy do života je velmi náhlý. Dři dobré vůli
mistrů, myslím, že by dobře šlo zařídit to tak, aby život nebyl
servírován skoro ještě ditěti tak tvrdé. Jmenovitě starším délní
kům katolíkům naskýtá se zde vbodná příležitost, aby uplatnáh
své zásady o křesťanské lásos a ujali se takového mladého zajíce.
Především musí zde být kontinuita v náboženské výuce, aby mla
dému člověku křesťanství přešlo do morku a kosti, neboť všichni
mají míti svou víru zdůvodněnu rozumem. Miadý člověk nofře
buje pomoci v boji proti sobě, aby nepropadl hříchůmprofi šesté

91



mu přikázání, když všude se nyní naskýtá tolik příležitostí uko
jit sexus, Mladé dělnictvo, pokud jest v továrnách, dostane se do
společnosti starších dělníků, kde se nijak nebere ohled na mládí,
Mluví se všelijak, nadává se na práci, v zaměsťnavatelovi vidí
každý nepřítele, který ho okrádá. To je mentalita socialistického
dělnictva, kterému nesvědomití štváči vzali radost z práce, Touto
mentalitou otráví mladému člověku starší dělníci práci, berou mu
radost ze živata. Když dělník počne vydělávat, žije úměrně svoji
materialistické ideologii. Jen zábava, toulání se s dívkami, práce
je otrava,a jelikož jest zdrojem jehopříjmů, tak ji nějak fackuje.
Všeho užít, dopřát si, jak to vidí ve filmech, kde se předvádí život
bujné buržoasie a snaží se ji napodobit. Na ženu hladí dnešní
mladí dělníci jen jako na sexuální protipól a také tak o ní mluví.
Mezi mladým dělnictvem povážlivě se rozšiřují pohlavní choroby.
Ženská mládež dělnická jest na tom ještě hůře. Strašné sociálná
poměry, hlavně u švadlen, jsou hroznou obžalobou necitelné spo
lečnosti a důkazem neschopnosti socialismu, který si jich nevší
má, natož eby se snažil jim pomoci. Malou pozornost věnují kom
petentní korporace služebným. Je to strašné a k pláči, když vi
díme, že švadleny a služebné z 90 9%propadají ve městě prosti
tuci.

Tragedie mladého dělnictva vrcholí v nezaměstnanosti. Tolik
sil nevyužitkovaných leží ladem. Mladý člověk chce si svojí
mzdu zasloužit, almužnu ve formě podpory v nezaměsťnanosti ho
snižuje. Beznadějná budoucnost nejvíce deprimuje mladého člo
věka. Mezi mladými dělníky jest přesvědčení, že býti mladým jest
největší hřích, neboť člověk nemá právo vůbec na život.

Resumujeme-li, můžeme o mladém dělnictvu říci: Tělesné po

Ludvik Šajvánek:

Wwwměrně slabě, profo při těžších pracech podléhá tuberkulose, Do
stránce duševní jest jeho stav ubohý. Společnost připravila mla
dého člověka © náboženství, mladý dělník nemá pevného bodu,
o který by se opřel v boji proti tělu, v bouřích a ranách života,
Socialistická mentalita vzala mu radost ze života, radost z prá“
ce, kterou mu svými nesmyslnými teoriemi znechutila. Mladéděl
nicívo velmi málo věnuje času sebevzdělání. Čte se jen bulvární
tisk, divoká a pornografická literatura. Dělnictvo ztrafilo zdra“
vou ctižádost dostati se dál. Jest mezi nimi velmi málo individua
lit, dělníci podléhají davu. Proto jest tolik mezi nimi bezpátef
ných přikrčenců. S úpadkem náboženské výchovy rozmáhá se me
zi mládeží také povážlivě zločinnost. Takový mladý člověk ja
velmi málo vyzbrojen na tvrdou kázeň vojenskou. Když se na
něho někdo na vojně křivě podívá, hned sahá k sebevraždě. Pří
rozpravě o sebevraždách v armádě padla slova v parlamenftě:
Sebrali jste jim náboženství, pevný bod, o který se možno vždy,
za všech okolnosti opřít.

Úkolem naším jest: Co nejvíce do našich spolků mládeže při
táhnout mladého dělnictva. Zde sledovat jejich sociální poměry,
pomoci účinným zásahem. Největší pozornost věnovati nábožen
ské hlubší výuce, náboženskému životu. Při tom třeba dbáti, aby
se mládež naučila i slušně pobavit. Neboť zpívají se všelijaké
písničky, hrají pochybné divadelní kusy, mluví se všelijak. Roz
hodně by se mělo zabránit, hlavně v katolických spolcích, tomu
aby to nebylo jen scházení se s dívkami a tancovačky. Kněží, stu
denti, praktičtí katolíci mají zde veliké, otevřené, vděčné a zá“

služné pole působnosti, T—S

Pomohl kontingent českému filmu?
Již dva roky máme u nás zaveden kontingenfí na

dovoz cizích filmů, jehož účelem bylo:

p ochrana domácí výroby před záplavou cizíchfiimů,
b) faktická podpora při výrobě českých filmů.
Výsledek tohoto zařízenínení však příliš potěšitel

ný pro český film samotný. Jest si nutno uvědomifi,
že známé heslo „soběstačnosti“ na filmovém trhu ne
může býti uplatňováno tak, jako v jiném oboru hos
podářského a průmyslového podnikání. V r. 1955by
lo censurováno celovečerních filmů v ČSR. celkem
214, z čehož jest českých 45 a dovezených z ciziny 171
filmů. V Praze samotné bylo v r. 1935 uvedeno 191
nových filmů, z nichž plných 82 90, f. j. 158, bylo fil
mů cizích, a z těchto pak plných 49 9%,f. j. 78, bylo
původu německého. Jsou to čísla jistě poučná po
mnohé stránce. Přes 2.000kin v Československu ne
může býti odkázáno jen na nepatrnou výrobu filmů
domácích a proto kontingent může býti jen částečnou
ochranou domácí filmové výroby. Nutno ovšem při
znati, že v zájmu ochrany domácí výroby jest nuťfné
takové opatření, aby trh nebyl zaplaven úplně ci
zím zbožím.

Více nežli od ochrany domácí výroby, bylo si sli
bováno od podpory domácí výroby pomocí konfin
entu. To jest otázka, která není příliš potěšitelná.

Jest sice potěšitelným zjevem, že v r. 1933bylo vy
robeno 33 původních českých filmů, 5 filmů české vý
roby v německé versi a 5 českých němých filmů syn
chronisováno. Potěšitelnějším by však bylo, kdyby
všechny anebo veliká část filmů české výroby, byla
také kvalitní a přáli bychom si — hodně kvalitní,
Lečnení fomufak.

Jednou z hlavních příčia nedostatečné kvality či
znehodnocení výroby českého filmu a úpadku obsahu
i provedení jeho -—-jesť právě kontingenf.

První závadou kontingentu je, že podpora české
filmové výroby se děje jednostranně, vlastně podpo
ruje afeliery na Barandově. Jest to velice krásné, že
za rok 1953bylo v atelierech A.B. investováno do vý
roby českých filmů 530mil. Kč. Ale za tyto peníze
mohly býti vyrobeny filmy kvalitnější. Obnos 30 mi
lionů není tak malý. Výroba na Barandově je drahá,
Kč35,000denně. A. B. má monopolní postavenía v sa
moftnémmin. obchodu, jak bylo již mnohokráte zdů
razněno, se vše usměrňuje fak, jak fo tato společnost
může potřebovati.
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Neříkám, že špatnou kvalitou českých filmů jest
vinna společnost A. B. Nikoliv. Zde jest vinen sys
tem — kontfingenf,neboť každý, kdo hodlácizí filmy
do ČSR. dovážeti, musí také český film vyrobiti. K
výrobě jsou fak nuceni často lidé, kteří buď českému
filmu nepřejí, anebo kteří filmové výrobě nerozumí,
Jak může dopadnouti film, kde šéfem produkce je
člověk, který výrobě nerozumí a od fěch, kteří tomu
rozumí, si poraditi nedá, ale naopak sám do všeho
mluví. Dobře to vyjádřil před časem jistý majitel
pražské půjčovny: Já mám vyrábět film? Vždyť tomu
nerozumím,nikdy jsem to nedělal a jak to jest na mně
možno žádat? A druhý z Brna pravil: „Vyrábět fil
my? Tona mněnikdo nemůže žádati. Jsem obchodník
a nemohl bych s dobrým svědomím dělati fo, čemu
nerozumím.“ Oba jsou lidé, kteří si přejí úspěch čes
kého filmu.

Jsou ovšem lidé, kteří „dovedou“ všechno a tudíž
i sfušovat film. Dovede-li někdo prodávat losy anebo
dělati z krupice kaviár, tím není ještě řečeno, že do
vede udělati film. Taktéž dobrý romanopisec anebo
reportér nemusí ještě vytvořiti film, který by měl ú
roveň i úspěch.

Výrobce nikdy nemá příliš veliké risiko s českým
filmem a proto na tom nezáleží jak dopadne. Čo pro
dělá nebo nevydělá na českém filmu, to vydělá anebo
má alespoň naději, že vydělá, na cizích filmech sem
dovezených. Kdo však na fo doplatí jsou kina. Mi
nisterstvo obchodu sice před časem vydalo nařízení,
že kontingent nebude přiznán nikomu, kdo předem
nepředloží příslušný námět, jež má býti podkladem
filmu. Jest to plácnutí do vody. Ani z libreta, ani ze
scenária nemůže nikdo bezpečně posouditi, jak film
dopadne. Vždyť z dobrého námětu může býti film
podřadný, a naopak z námětu podřadného může býti
film slušný. Vše záleží na propracovanosti jak reži
séra, kamermana, herců a všeho ostatního, co s fím
Souvisí.

Kontinsent však napomáháničiti také malé půjčov
ny a monopolisuje výrobu českých filmů jen pro půj
čovny veliké, které mají dosti kapitálu. A jesť přece

Ti naši demokrati.
Demokratů houfec plný
diktatury choutky bourá.
Po očku však při tom mžourá,
zda má beran dosti vlny.



dostatečně známo, že ty největší půjčovny nejsou Čes
kého původu, že jsou to často cizinci, kterým se po
mocí kontingentu umožňuje nejen dovoz cizích filmů,
ale také výroba filmů českých, zatím co půjčovny
českých lidí, půjčovny malé, živoří a hynou. Každý

Snadno a rychle.
V denním tisku objevila se anonce, nabízející jakousi učebnici

latiny, která každému umožní, aby snadno a rychle naučil se la
tině do té míry, že bude brzy dobře rozumět knězi u oltáře. Kdo
jen poněkud ví, co je církevní latina, učiní si o této nabídce svůj:
střízlivý úsudek. Jinak ovšem vzpomínáme, jak před třiceti lety
vycházely v Praze, nákladem Bačkovského, Vymazalovy učebnice
velikého počtu jazyků, které vesměs měly nápis: „Snadno a rych
le“. Bylo jich celkem 27. V prospektu, doporučujícím Vymazalovo
„Maďarsky snadnoa rychle“ uznal autor za vbodné aspoň poně
kud vysvětliti veřejnosti, jak dospěl k takové úžasné znalosti růz
ných jazyků, že může dokonce psáti i příslušné učebnice. A tam
stála mnohoslibná věta: Maďarsky jsem se učil od Khewenhiůl
lerových husarů. Toto prohlášení úplně usmířilo nás, kteří jsme
se různým jazykům, kterých ovšem nebylo ani zdaleka 27, ne
učili ani snadno ani rychle, nýbrž jen velmi zvolna a s obtížemi.
Kouzelné „Snadno a rychle“ působí však také v jiných oborech,
nežli zrovna při jazykové pramatice a syntaxi. Různá „domácí u
čení“ slibují, že za takový zimní semestr dá se docela dobře na
hradit několikaleté školní studium. Místo svízelné práce, ktera by
kursanty uváděla pozvolna k poznání základních pojmů určitě
nauky a methodicky je vedla od snazších věcí k těžším, nedbajíc
če“ných nezdarů a zklamání, místo propracování základních pojmů
určitého oboru vědního, na kterých potom daly by se provádět
solidní dedukce, napíše se v nauce o stavovském státě, tedy ve
věcijistě velmi nesnadné, v úvodu toto: „Společnost lidská jest
složena z příslušníků nejrůznějších stavů, povolání a tříd. K há
jení zájmů všech svých příslušníků je povolán stát. Podle toho,
kdo a jakými prostředky státní moc vykonává, mluvíme pak o de
mokracii anebo diktatuře. Vidíme, že politici často zasahují ne
jenom z mocí mandátu jim svěřeného, ale i k vlastnímu prospě
chu, do peněžních věcí, že bankéři určují směr politiky a konečně,
že v hospodářských věcech svými podniky konkurují si vzájemně
stát, obce i soukromí podnikatelé. O tom, že dnešní hospodářské
i společenské poměry jsou naprosto neudržitelné, není již za
jisté žádného sporu.“

Smutným důsledkem takovýchto výchovných method „snadno
a rychle“ je fa okolnost, že absolvent takového domácího učent
má sice plnou hlavu všelijakých zmatených a neujasněných po
jmů, přes fo však se domnívá, že již věc suverenně ovládá a že
také v jiných oborech bude si moci také tak snadno a rychle zís
kati příslušné vědomosti a pak na základě těchťo svých vědomostí
uplatňovati svoje zvýšené nároky vůči společnosti. Když potom
jeho domnělé vědomosti někdo nechce uznati, cítí se utlačeným,
neuznaným atd. a když se takováto mentalita potom šíří v oelých
zástupech mladých lidí, stává se to zjevem společensky velmi
povážlivým.

Bylo by osudným omylem, kdyby se někdo domníval, že kouzlu
formule „snadno a rychle“ podlehli jenom méně zkušení lidé.
Podmanivá síla tohoto hesla je tak veliká, že je nutno, aby každý
velmi pokorně měl se na pozoru, aby mu nepodléhal. Upozorňuje
me tady na příklad mimořádně poučný: Byl to známý arcibiskup
Mechlinský, kardinál Mercier, který v první době poválečné roz
vinul velké snahy, směřující k tomu, aby došlo k uskutečnění unie
mezi církví anglikánskou a církví římskokatolickou. Byla fo jistě
koncepce důstojná ducha tak mimořádného, jako byl právě kardi
nál Mercier a svědčí to jistě o jeho velké apoštolské horlivosti a
vroucí lásoe jeho k „una sancta“. Základní myšlenkou těchto jed
nání bylo, že by na základě jednání, vedených směrodatnými či
miteli církve katolické a representanty církve anglikánské, došlo
k hromadnému přestupu všech anglikánů ke katolicismu, nebo
přesněji řečeno, ke splynutí církve anglikánské s katolickou. To
jest tak zvaná methoda psychologická a znamená to, že by Široké
vrstvy anglikánské, vidouce postup svých nejvyšších institucí,
O věci prostě mnoho neuvažovaly a zařídily se tak, jako všichní
ostatní. Anglikane, neuvažujíce žádným způsobem o dogmatic
kých rozdílech, stali by se katolíky prostě proto, že se jimi stali
ti ostatní. Nelze zatajit, že jistě záchvěvy hesla „snadno a rychle“
jeví se nám 1 v těchto snahách, jímž přece nelze ani v nejmenším
upříti vnitřního přesvědčení a nejšlechetnějších motivů. Proto je
příznačné, že oficielní kruhy kuriální neprojevily svého souhlasu
s podnikáním kardinála Merciera a nedaly se žádným způsobem,
abychom tak řekli, zlákat nadějí na takový jedinečný úspěch,

Národní hospodářská konference.
Dobré heslo v neklidných dobách státu a jeho hos

podářství. Jde nyní o provedení. Čím se zabývat nej
dříve, zda jíti do hloubky či jen zůstat na povrchu, to
jsou otázky, na které must býti dána jasná a svozumí
telná odpověď. O programu, cíli a cestách, jak k ně

monopol jest zjevem nezdravým ať již monopol vý
robní nebo obchodní.

A tak vidíme, že prospěch z kontingentu pro český
film není véliký a jest nejvýše na čase, aby po této
stránce nastala nová úprava.

jakým by bylo připojení anslikánské církve ke katolicismu, ač
by to, theoreticky mluveno, znamenalo jistě jednu z největších
událostí v dějinách světových. Při tom nelze přece ani v nejmen
ším pochybovati o tom, že by kurii nezáleželo nesmírně na tom,
aby ke sjednocení došlo. Přes to nastupuje ona svízelnou cestu,
tak zvané methody dogmatické, podle níž vyhledává každého an
glikánského věřícího zvlášť, vychovává a poučuje jej a teprve,
když svobodně, prost jakéhokoliv nátlaku a všeho toho, co by
mohlo vypadat jako hromadná psychosa, vysloví před duchovním
římsko-katolické církve svoje „„Credo“, přijímá toto jeho pro
hlášení. Methodou -stejně obtížnou a zdlouhavou půjde do pouště
moderního života hledat každou tu další ovci, která se byla ztra
tila. Těžko si představiti zřetelnějšího odmítnutí methody „snadno
a rychle“.

Po únorových událostech ve Vídni vydala československá so
ciální demokracie leták, ve kterém mimo jiné uvádí zejména, že
opravdovými oporami popřevratové demokracie byly v Italii Stur
zovi „popolari“ a v Německéříší „Centrum““.Je to jistě veliký po
krok pro nás, kteří známe způsob nazírání právě sociální demo
kracie na politické formace katolického hnutí z doby popřevra
tové. Zde tedy se něco změnilo, ač všichni víme, že to nešlo snad
no a rychle. Pro naši thesi je však příznačné, že se pisatelé ne
dovedli osvobodit od svých předsudků vůči papežství. Těmito
předsudky svedení na falešnou cestu př.pisují hodně prostodu
chým způsobem zejména nynějšímu sv. Otci Diu XI. krajně ne
demokratické tendence, vykládajíce, že sv. Otec při každé pří
ležitosti podporoval protidemokratické převraty, zejména v Ně
mecku a nyní také v Rakousku. Mladší stoupenci sociální demo
kracie jsou již méně ovládání tímto omylným názorem, za to však
starší generace nevybaví se již asi ze svých omylů a nedojde ni
kdy k poznání, že otec veškerého křesťanstva má za svoje dítky
národy celého světa právě tak, jako sám Otec nebeský má také
všechny lidské syny za své děti, třeba by plánům jeho odpovídalo,
aby mu každý sloužil podle těch zvláštností, které do individua
lity jeho byly vloženy. Těžko jim bude učiniti srozumitelným ofi
cielní stanovisko církve, že žádná vládní forma není absolutní,
a že každá může podle času a místa býti příslušníkům příslušného
státu ku prospěchu nebo ke škodě. Těžko jim bude chápat, že pa
pežská kurie principielně nezasahuje do politického dění v jed
notlivých státech prostě proto, že to není její poslání a protože
království její není z tohoto světa.

To heslo „snadno a rychle“ ukáže se nám nově v dením tisku,
když zprávička o tom, že v Rakousku zavedeny byly ve školách
zase povinné nedělní a sváteční bohoslužby pro školní mládež,
nadepíše se zvučnými slovy „Rakouská mládež vrácena Bohu ....“
Ke skutečnému provedení vnitřního obsahu těchto slov je potřebí
ještě něco víc, než jerom zavedení povinných školních bohoslužeb,
poněvadž jsme je za bývalé říše po celá desetiletí skutečně měli
a přes to asi málokdo by se odvážil tvrdit, že mládež na školách
býv. rakouské říše by byla tak cele Bohu náležela. Sem patří také
hesla, jako je ku př. ono, s nímž mladá generace má jíti do voleb
„Za zdravý a silný národ.. .“ Bylo by to velmi jednoduché, kdy
by k-dosažení tohoto jistě velikého a ušlechtilého cíle stačilo
uspořádati několik schůzí a přednésti na nich několik řečí, třeba
sebe plamennějších. Zde může vésti, nikoliv však snadno a rychle
k dosažení cíle jenom poctivý a těžký zápas o zdokonalení vlast
ního nitra s řadou zklamání a bolestných pádů. Nebezpečí těchto
hesel je v tom, že kdo si na ně navykl a kdo jim věří, dovede vy
pěstovat v životě nanejvýš snad ještě záhon ředkvičky, kterou
MOŽNOuž za Šest neděl trhat, nevypěstuje však nikdy vysoko=
kmeny ušlechtilých druhů jabloní, na něž by musil čekat něja
kých 30 let a dokonce už nedovede pěstovat palmu datlovou, s níž
ovoce se bude sbírat teprve po nějakých 80 letech.

Konečně nutno upozorniti i na to, že víra v heslo „snadno a
rychle“ odnímá nezbytnou vytrvalost, bez níž žádné, jen poněkud
solidnější dílo nemůže býti zbudováno. Jakmile se dostaví první
překážka, už se od ní utíká, aby se nastoupila pochybná cesta za
nějakým jiným efemérním zjevem, který se zase opustí, jakmile
se narazí na první odpor. Že z takovýchto vyznavačů hesla snadno
a rychle nemůže být nikdy „acies bene ordinata — šik dobře u
spořádaný“ — leží na bíledni.

>

mu dojíti nechceme jednati. Nám jde spíše o ovgani
saci podniku. Kdo bude pozván? Jistě všechny hos
podářské, průmyslové, výrobní, spotřebitelské, za
městnanecké korporace s celého státu. Půjde teďy o
to, zda to budou jedině odborníci, či také politikové.
Jsme vozhodně pro to, aby na této návodní hospo
dářské konferenci měli slovo jen odborníci a poli
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tikům aby se řeklo, že musi ustoupiti do pozadí. Vi
mé přece, jaký má průběh velká debata hospodářská
v parlamentě. Jak se mnohdy mluví z oken pro ulici.
Hospodářská konference must najíti své liďi, kteří by
měli odvahu řícinázor bez ohledu nalevo i napravo a
nebáti se mluvit i tehdy, když by ulice nesouhlasila.
Když se tak často mluvi o potřebě přebudování stá
tu a provedení hospodářské demokracie bez politic

Druhé Milostivé léto. Dne 2. dubna bylo slavnostně ukončeno
Milostivé léto Vykoupení zavřením svatých bran ve hlavních
čtyřech římských basilikách. Ale jen málo z věřících celého světa
mohlo putovati do Věčnéhoměsta, aby dosáhli milostí Milost
vého léta. Proto J. Sv. Pius XI. zvláštní Apoštolskou konstitucí
rozšířil Milostivé léto na celý katolický svět, aby ovoce jeho
mohlo požívati oo nejvíce věřících. V Bulle jsou zároveň stano
veny podmínky, pro dosažení odpustků, které Ize obětovati za
sebe i za duše v očistci. Zároveň jest rozšířen i úmysl. Účastníci
se mají modliti na úmysl Svatého Otce, totiž za pokoj a mír mezi
márody, za návrat odloučených křesťanů do mateřské náruče
Církve svaté, za zdar misionářského díla, za svornost a za ukon
čení dnešních hrůz. Biskupové diecésí vyhlásí pro diecése a jed
motlivá města a místa podmínky, které musí věřící splnit, aby od
pustků dosáhli. Svět potřebuje nadpřirozené síly, neboť přinoze
nými silami není možno zdolat nesčetné hrůzy moderní doby. A
proto Ofec všeho křesťanstva v láso: k lidstvu rozšiřuje Milostivé
léto na oelý svět,

Weirichův kříž, nejkrásnější dilo slavného, ale opomíjeného čes
kébo umělce, Iénáce Weiricha (1856—1916),došel vzácně cti u
místěním na hlavním oltáři nového benedikfinského kláštera San
Girolamo v Římě, Kříž jest vysoký tři metry a byl věnován kláše
ru samotným Sv, OftoemDiem XL, jehož štědrostí byl nový kláš
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b o ž e n s

kýcli stran, pak jistě právem se domníváme,žepoli
tické strany, všechny bez výjimky, odtáhnou vuceod
této slibné akce, která může skončiti úspěšně jen
tehdy, nebude-li předmětem licitace politických zá
jmů tak zvaných odbovniků. Bojíme se, aby průběft
jednání nebyl zatižen klikařením politických sektě
tariátů, které by mohlo zavinit topotnost průběhu
a naprostý debakl výsledků.

ber vybudován. Tak dostalo se dílu velikého uměloe uznání aspoň
v Římě,kdyžna něho vlast zapomněla. : o

Kafoličtí redaktoři polštá sešli se před velikonočními svátky ve
Varšavě pod předsednictvím biskupa Msgra Adamského a za ú
časti kordinála Kakovského. Jednáno bylo © spolupráci kafolio
kých listů polských s Katol. tiskovou kanoeláří (KAD) a vztahu
radia k Církvi, spoluprácí katolických listů navzájem atd, Pora

dám byli přítomní zástupci katol, tisku polského ze všech diecěsk.
DPaschaRusínům. Je-li u nás zle, nedovedeme si ani dobře před
staviti jaká bída jest na Podkarpatské Rusi. Bolestně zaznívá
hlas prosby arcipastýře Rusínů Msgra Alexandra Stojky, biskupa
mukačevského, který obrací se vždy o Velikonocích do našich
zemí s prosbou o pomoc jeho hladovějícím ovečkám. Velikonoční
sbírka Českýcha moravských katolíků pro sjednooené naše bratry
Rusíny manejvýchodnějším konci naší republiky, vžila se side již
dosti, ale jest třeba, aby se stala opravdovou manifestací nábo=
ženské jednoty i národní a slovanské solidarity. Dárkempro hla
dovějící bratry na Vrchovině manifestujme praktické. pochopení
myšlenky slovanské vzájemnosti a myšlenky unionistické zvláště,
(Dárky přijímá Řeckokatolický biskupský úřad v Mukačevě)

Památky české slávy a umělecké schopnosti nám stále hynou.
Jsou to památky světské i církevní a V našem národním zájmu
jest, aby byly zachovány budoucím generacím. V mínulých dnech
konala valnou hromadu Společnost přátel starožitností čsl v Dra
ze, která po 46 let propaguje zájem a porozumění k těmfo doku
menfům. Zpráva jednatele prof. J. Pelikána zaznamenávala přece
tadu úspěchů v minulém rooe a čilost spolku viděti i z 1752vyří
zených dopisů. V nových volbách zvolen dosavadní výbor, Před
sedou Dr. Zd. Wirth, jednatelem prof. Jos. Pelikán. Mimořádně
navštívená schůze potrvala až do půlnocí, při velkém zájmu pří
tomných o spolkové otázky a přednášku o Valdštejnském paláci
(jeho stavbě a umělecké ceně). Zdá se, že dnešní společenská
krise přivádí intelisentní vrstvy od politiky zpět k vážně práci.
V každémpřípadějest to potěšující. p.

Ministerstvo financí šetří, V nové budově archivu země České
v Dejvicích uloženy byly v prostranném sále katastrální mapy.
Pamafováno na ně i zvláště upravenými kovovými tresory, aby
nebyly ničeny přelamováním, prachem nebo snad požárem. Leč
minisferstvo financí dalo rozkaz převésti mapy k úřadu finanční
mu a uložiti je, ale kde? S bídou sebrány odlehlé místnosti, ber
ním správám nařízeno odvésti odložený inventář(!); a tak do vý
řazených rozbitých dřevěných skříní uloženy mapy a s tím zřízen
i nový úřad, v jehož čele stojí vrchní odborový rada. Je to snadúspora"

Film. V dnešní filmové produkci jest opravdu těžko vybrati si
nějakou hodnotnou věc. Domácí produkoe utěšeně klesá, dik
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Chleba i ducha je třeba mladým. Největší základní potřebou mla
dé generaoe československé jest dostati zaměsťnání a práci. Na
(fomá právo a fo je povinnost starých a celku vůči mladým Do
vinnost mladé generace československé naproti tomu (jsou fo už
ročníky mezi 21. a 40. rokem) jest obnoviťti ducha demokracie
v souhře základních politických sil a jednotě plánu ideového
i taktického, V „Nár. Osvobození“ na tuto nuťnost vzájemné rov
nováhy položek má dáti a dal ukázal V. Osvald: „Ano, ideového,
neboť chleba mladým nestačí. Aby vyhráli, musí míti také myš
lenku, ideu. Také proto, aby byli víc než biolosickým shlukem
ročníků, aby byli generací. Generace znamená příslušnost k spo
lečnému prosramu, k společné víře. Dokud není takového profra
mu, nema nastupující 68neraoceidei, ve jménu kterých by se do
máhala vedení veřejných věcí, Tu jsme u kořene problému mla
dých. Roste. v nich nový společenský konsensus, nutný předpo

DÁ<

štědrému mecenášství, jak ©tom píšeme jinde, a cizí není o mno
ho lepší, Čas od času najde se však slušná věc, která má aspoň
dobrou výchovnou tendenci. Tak film „Nahý jako Adam“ s Jiřím
Milfonem v hlavní roli, který předvádí v těchto dnech bio Avton,
má aspoň to dobré, že ukazuje falešnost naříkání na krisi a učí
odvaze a chuti k práci a k boji o existenci. Prostými efekty, jež
někde jsou až příliš prostomyslné, pobaví i vychová. Titul je síce
tak trochu divoký, ale v obsahu není nic, 00 by mohlo ohrožovati
mravnost. Pruderie určitého tisku, který odmítl oftisknoufiinsert
ní anonci, bylo tedy úplně zbytečná. Jest sice pravda, že než něco
pochválim nebo odporučím, musím věc viděti, ale stejně, platí
i © odsouzení. Tato nejzákladnější záruka soudní 1 úsudková
není ovšem u nás příliš respektována f£.

Nové hluboké dílo Maritainovo. Známý francouzský filosof, prof.
na Katolickém Institutu v Daříži, Jacgues Maritain vydal právě
nové dílo „Du régime temporel et de la liberté.“ (v. Desciče da
Brouwer), které jest pokračováním předcházejících „Primaufé
du Spirituel“ a „Trois Réformateurs“ a jejich doplněním. V prv
nich kapitolách mluví o filosofii svobody, potírá různé bludné ná
zory, hlavně Kantův, Hegelův, a vykládá nazírání sv. Tomáše A.
Křesťanské pojetí svobody vede k vyrovnané filosofii politické,
nesnažící se jen o dobro hmotné, nýbrž usilující i © dobro mrav
ni. Druhou část knihy tvoří problém kultury a náboženství. Vy
mezuje pojem kulfury a civilisace, kferá se odvozuje od řádu
časného a náboženství, které navazuje na řád duchovní, na krá
lovství Boží. Vrátíme se ještě k této knize, dnes jen udáváme její
stručný obsah.

klad každé rekonstrukoe? Lze odpovědět zatím jen přibližně.
V mládeži roste odpotťproti nevzdělanému politikaření, prudká
touha po nové, aktivní a průbojné demokracii. Je v mládeži pře
svědčení, že zemřel liberalismus, hluboký odpor profi anarchio
kému a kořistnému kapitalismu, a fo nejen u socialisfů, ale
i agrárníků a lidovců. Je v ní odpor profi atomismu straniček,
fouha po koncentraci velkých bloků, odpor proti mechanismu,
fouha po stranách, jež by byly znovu vyjádřením velkých hnuti
ideových a lidových. Plní fouhy po aktivitě vzpomínají mladi
znovu legií. Jsme přesvědčeni, že znovu ožívá velký revoluční
příklad boje o naši svobodu a že doba čtyř let krise tvrdě akfua
lisovala jeden z odstavců prohlášení prvního sjezdu legionářů
z roku 1921:Ideál národní solidarity a bratrství je dalek svého
uskutečnění tam, kde nemajetným vrstvám není umožněn pří
stup k výrobním prostředkům, zatím 00 jejich držitelé majíce
sami, čeho potřebují, bez naděje na zúročení a na zisk odpírají
podnikaťi a vvráběti pro národ, hynoucí nedostatkem,“ V této
řeči, proněsené na druhém břehu, není mic,s čím bychom nemohli



á my souhlasiti. Toho, 00 spojuje v jednotné úsilá všecku mládež
svobodného Československa je rozhodně vic, než toho, ©o ji
dělí. 0

Branná výchova národní a — stranická. Veškerá Činnost socia
listů spočívá v tom, že se úzkostlivě ohlížejí napravo, nalevo a
pokřikují na každého, kdo jest odvážnější. Tak „Orel“ otevřeně
prohlásil se pro výchovu k brannosti, ale hned pokřikuje národně
socialistický tisk. Že. tím katolicismus sleduje útočné cíle, hlav
ně od zkrušení sociální demokracie Dollfussem v Rakousku prý
se zvýšila pile ve vojenské výchově v Orlu. Dokud víme, národně
socialistická strana má jakousi Stráž svobody, docela uniformo
vanou. Již název by ukazoval na jakýsi Schutzbund. Ale fo nás
mezajímá. Nás zajímá, proč křičí. Asi se bojí, proto si pískají
v lese. Ale vždyť jsme v demokratickém státě, tedy nemusí mít
strach, i když u sousedů kolem nás byl marxistický socialismus
zkrušen. I když jim připustíme, že strach nemají, tedy z celého
toho pokříku máme dojem, že jedinými vlastenci a demokraty
u nás jsou jen národní socialisté. Tolik by si přece troufati
neměli, neboť známe své pappenhcimské. ——Tis—

L a hor a n i č n
Všickni přátelé Francie sledují vnitřní události v této zemí s na
pjatou pozorností. „Celé Československo,“ řekl o tom ve veliko
močnímprojevu v „Paris Soir“ president Masaryk, „chová upřim
ná přání, aby se vnitřní situace ve Francii rychle upevnila.“ Hilava
státu už nemohla vyjádřití svě úzkostlivé obavy více a důraznéji,
než přáním po rychlém upevnění vnitřní situace Francie, jejíž
rozháranost pociťujeme j ve vztazích zahraničních. Afčra žida
Stavíského, který během let podplatil řadu veřejně činných vy
sokých osob, zkompromitoval ministry, poslance, novináře, vy
soké úředníky i soudce, který dělal špionáž proti Francii a pro

ďal plány východních opevnění do Německa. .., tato aféra ukázala strašnou vnitřní hnilobu určitých kruhůfranoouzského živo
ta veřejného a ukázala také velkou účast zednářstva na těto ra
kovině morální i fimanční.Zednářstvem prožraná největší strana
franoouzská zkomoromitovala tak důkladně franoouzskou demo
kracii, že evropské diktatury mají Čím utěšovat své občanstvo,
© svobody oloupené. Francie však aférou Staviského nebyla jen
těžce ochromena uvnitř, ale dotčena byla í jeji prestyž zahrániů
ní. Ukázalo se tu zase jasně, jak podmínkou váhy zahraniční
jsou zdravé poměry vnitřní. Národní vláda Doumergucova pod
miká sysifovskou práci, aby potrestala vinníky a zničila 1 pod
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Pro své čtenáře získali jsme sniženou cenu knížky,
jediné v české literatuře:

SLUŽEBNÍCI A PŘÁTELÉ
BOŽÍ V ČESKÉ ZEMI
Napsal Bořivoj Benetka, ilustr. Břetislav Štorm

Obsahuje životy sv. Cyrila a Metoděje, sv. /vana,
sv. Ludmily, sv. Prokopa, bl. Hroznaty, bi. Anežky
Karla IV.,sv, Jana Nepomuckého, arcibiskupů Arnošta
z Pardubic a Janaz Jenštejna.

Autor nabízí při přímé objednávce obyč. výtisk místo za
Kč 35'-, pouze za Kč 18"-. Má jestě několik výt. (s poď
pisy autorů po Kč40"-.Vyžádejte si složenku, dostanete
pak svůj výtisk vyplaceně. Při objed, 10expl. 1zdaria!

B. BENETKA, PRAHA-BRÁNÍK
Revue Na Hlubinu (II, 9) napsala:

Kniha je typograficky a umělecky vzorně vypravena, Svat jsou larn
podání s vroucí láskou a hrdostí katolíka a Čecha.

Adresa

houbí, z něhož vyrostl Staviskyý,ale jde jí to velmi těžko. Povin
nosti nás, přátel Francie jest přáti ji oo nejrychleji likvidaci celé
aféry a vnitřnínápravu, ale také nezatajovatí obavy, které pohled
na hluboce proniklou mravní rakovinu Vnás všech vzbudil. |]

Dojde k zfašisování Rakouska? Vyslovili jsme natěchto mistech
vážné obavy, že t. zv. křesťanský režim Dollfusův v Rakousku
bude jen přechodemk nastolení čistěho fašismu. Ukazuje se stále
zřetelněji, že obavy ty byly a jsou podstatně, jak svědčí posledná
projev rakouského místokancléře, vůdce úderných oddílů, mjr.
Feye, který na schůzi v Pressbaumu dne 8. dubna prohlásil: „Cíl
je jasně vymezen: Fašistické Rakouskof“ — A pan Fey nepatři
k lidem, kteří spokojí se jen pouhým beslem a slovy.

NEAS M -+1 P.Ak : NE KA i NN je :

F, X. Šalda v posledních číslech svého zápisníku, lista kritisuji
cích glosy a glosujících kritik, přemýšlí jako vždy, značně neur
čitě o vztahu poesie k politice a za nejgeniálnějšího českého bás
níka pasuje K. Havlíčka. Je to sice jen ohřívání staropannenských
citů realistů, ale individualita kritická má právo i k soudům his
torickým. Na tom tedy nezáleží. Hůře je, co F. X. Šalda z Havlíčka
cituje, aby dokázal jeho genialitu. Dvě blasfemie o církvi kato
Jické a eucharistii, kterými mluví Havlíček jako příliš poddajný
syn své doby, jako bezděčný mluvčí úpadkového voltairianského
Mberalismu otravného pro českou slovanskou důší lačnící po du
chové stravě zcela jiné. Krátce řečeno: z blasfemiít citovaných
F, X. Šaldou nemluví nic osobitého, co právě je snad podmínkou
seniality, Havlíček je tu spíše reprodukčním činitelem a ne právě
šťastným. Záhadou by mohlo pouze býti, proč sí F. X. Šalda vy
bral k citaci právě ony zmíněné blasfemie, které uvádějí v po
směch právě to, co F. X. Šalda kdysi za živých dob na církvi kato
lické zvláště chválil. Napsal: „Katolická církev, toť instituoe
mejsociálnější, nejzorganisovanější, Přemýšleli jste již někdy o té
síti pevné, všeobjímající organisace? Všichni členové souvisí spo
Ju nejen v životě, nýbrž i za jeho prahem. Živí pomáhají modlit
bami mrtvým, a vítězní mrtví živým. Grandiosním dojmem působí
tyto ideje... Katolicismus, jenž nepřipouští pohyb, differencí,
jenž je hnán ideou jednoty a universálností, musí býti věřící
duši stálým velkým hodem radosti a pokoje... Neznám v jádře
a pojmově sociálnějšího umění než je katolické“ Toto ovšem na
psal F. X. Šalda v Literárních listech z r. 1897,tedy skoro před
40 léty! Od té doby prodělal „přibližuje se stále sám sobě“ mno
ho změn, Dříšti generace se budou ptát: v kterém z těchto všech
různosměrných tvrzení byl Šalda svůj, kdy promluvilo skutečně
jeho vlastní já svou vlastní pravdu? Každou svou mefamorfosou
dal Šalda něco některému směru nebo některé generaci, takže
příjde doba, kdy generace budou potírat F. X. Šaldu F. X. Šal
dou. Řekne se: nebyl vyhraněnou osobnosti! Ale od stáří se žádá
moudrost a žádná moudrost není verbalístní, je pouze věcná a
věcnost netrpí přemetů. Havlíček řekl: kdo má rád všechny, nemá
rád nikoho. To platí hlavně o idejích. Liberál má rád všechnv.
A F. X. Šalda: si snad ani neuvědomuje, že ráz jeho talentu je
ulekaný liberalismus. S.

Vývoj. Pan Valerij Vilinskij, známý dostatek katolické veřejnosti,
vstoupil v těchto dnech do redakce „Lidových novin“. Ještě ne
zvno byl spolupracovníkem „Lidových Listů“ a jiných katol.časopisů.

Krise. Co už zla natropilo toto slovíčko, s oblibou na
hražují se argumenty, anebo vlastní bezradnost, Pravda; jest sice

zle, ale bývalo ještě hůře — vzpomeňme jen války, kdy nebylo
co jisti, vzpomeňme bídy horských tkalců a rusínských horalů, —
ale zhatil se nám smysl života. Zařidili jsme se všichni na max?
mum životních požadavků, opustili střední cestu a proto to vše
chno dnes tak bolí. Jest však ještě hlavní příčina dnešních těž
kostí: příliš brzo a rychle ztrafili jsme optinismus, důvěru a
trpělivost. Zásluhu mají o to předevšímnoviny a různí ti táboroví
řečníci, kteří radovali se z nového hesla a lovili jím ve zkalených
vodách. Překonali jsme období poklesu konjunktury poměrně
snáze než všude jinde, a mohlo by býti ještě lépe, kdyby se místo
velkých slov o krisi, začalo intensivně šetřiti ve státních výdajích,
aby odiehčeno bylo soukromému hospodářství a povzbuzena jeho
důvěra. My ovšem musíme si všechno otráviti, znechutifi si na
vzájem život a pak trčiímebezradně, zatím 00 jiní už pracuji.

Učitelský sabath. To už tak bývá: když je někdo v kleci, hledá
všemožně cestičky z ní. I mnozí učitelé jsou nespokojeni neustále
se svou denní a všední prací, pořád hledají něco vyššího, něco
lepšího, nějaké sváteční požitky, koncerty sabathu, zkrátka zá
mínky k útěku od té drobné práce denní. A přece dobře napsal
Durych, že všední den jako neděle má stejně daleko do nebe. Ba,
zamyslíme-li se nad životy svatých, poznáváme, že všední den má
se svým utrpením a starostmi blíže do nebe, než sabath, který
je proto drah' a milý, že před ním trud je a trud za ním. Ale takéjentenkráte,kdvžpřednímtrudjeazasetrudzaním...— KBH.
Střípky. Autonomistický „Nástup“ přinesl zprávu, nad níž po
vážlivě kroutíme hlavou. Referát o bratislavské akademii na po
čest budoucí sedmdesátky Andreje Hlinky začíná: „Mój prvý do
jem po prednáške dr. Alfréda Fuchsa bol ten, že nám objavil
Hlinku.“ Tento objev potvrzuje celé dlouhé pojednání, v němž
bude ještě pokračováno. — Žurnalistický slovník po rekonstruk
ci vlády doznává další a další rozmach. Na schůzích oposioe zuří
„uragan potlesku“. Jinde zas přisouzen přívlastek „velká“ práce
manejvýš důvěrníkům. Za fo zná veřejnost „pronikavé, cílevědo
mé, energické a na kořen věci jdoucí působení ministra X“. Čtli
jsme (o v Článku, který nebvl psán na řádky. — „„Národní Osvo
bození“ z 5. dubna ocitovalo si naší poznámku o pokusu vytvořitá
ze socialistických legionářů jakousi domobranu. Doprovod obsta
ral p. Cháb k všeobecné nespokojenosti. Z našich výtek nebylo
vyvráceno nic. Skutečnost, že katoličtí legionáři se vyslovují pro
brannou povinnost, na věci nic nemění, protože tito skutečně.
myslí provést pro blaho státu to, oo v manifestě žádají. — Podle
slovenských listů chce jeden slovenský továrník financovat čsl.
let dostratosféry. Vědečti praoovníci, jichž jméno listy úzkostlivě
tají, se dohodli, žebalon dosud tajené konstrukoemusil by do
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sáhnoufi výše aspoň 40.000 m, aby překonal všechny rekordy.
Projektu na závadu jsou prý už jen technické důvody. Jak
zřejmo, jde spíše o tajenku velikonočního zajíčka, nebo © sou
stavu rovnič © čtyřech neznámých: financiér, vědci, konstrukoe
balonu a výsledek. Podaří-lí se nám vypočítati tu první nezná
mou, poradíme panu ftovárníku, kam s penězi.
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Povzdech nad plivníkem.
Je to kříž s tou generací,
zvláště, když si zatalácí.
Plivník?Ten se nevyplácí...
Golem dělá špatnou práci!

„Raná setba.“ Šťastná ruka prof. Jana Hru
bého T, J. dovede vždy vybrati dobrou kni
hu pro dospívající mládež. Teď právě va
sbírce vydávané nakladatelstvím dobré kni
hy „Universum“, vyšly jednak povídky z da
lekých krajů „Za hvězdou“ od Bohumila
Podjesenického a folkloristická studie ve
formě krátkých povídek „„Zčeských pověstí
o kříži“ od Antonína Šorma. Kniha „Za
hvězdou“ jest sbírkou čtyř misijních poví
dek z různých končin světa, Propagační ten
dence myšlenky misijní jest však nenápad
ná a děti strhne poutavý způsob vyprávění,
Šormova sbírka pověstí o kříži dovede také
upoutati dětskou mysl, a i ti starší rádi si
přečtou o historií úcty ke kříži v naší vlasti,

Dr. J. Krlín: Svatý Don Bosoo. Jedna z nej
větších postav náboženských dějin minu
lého století, apoštol chudých a opuštěných
dětí, nejmodernější paedago6 — František
Sal. Jan Bosoo, v závěru milostivého léta
byl prohlášen svatým, Jako by Církev znovu
chtěla světu připomenouti, že učení Kristo
vo jest stále živé, a že svatost není něco
neživotného a pomyslného, nýbrž že svatí
žijí mezi námi. Dr. J. Krlínovi podařilo se
ve stručném živofopise Svatého Dona Bos
ca znamenitým způsobem zachytfiti tu veli
kost postavy i díla svatého kněze. Prostý
mi, ale tím účinnějšími slovy popisuje autor
životní běh světce, ktery svou láskou k ubo
hým koná skutečné divy. Zásluhu o tento
směr světoova života má jeho matka Mar
kéta, která byla věrnou pomocnicí na apoš
tolském díle synově. Jí také autor věnoval
nejkrásnější kapitoly životopisu. Kniha čí
tající 110 stran jest pěkně vypravena podle
návchu prof. DPařízka a tiskem Č. A. T.
v Praze. Čena knihy, kterou vydal aufor
svým vlastním nákladem, Praha-Vršovice,
Barákova 10, jest Kč 10.—,na lepším papí
ře Kč 20.—. Vřele doporučujeme všem cti
telům Dona Bosca a příznivcům jeho sale
sitánského díla.

Jiří Sahula: Bitva u Lipan. Na 30. květen le
tošního roku připadá 500. výročí bitvy u Li
pan, v níž likvidována anarchie, v níž roz
lilo se po smrti Žižkově radikální husitské
hnuťfí a jež těžoe sužovalo zemí českou.
Divali jsme se dříve na bitvu u Lipan příliš
sentimentálně, ale dnes už víme, že Lipany
zachránily vlastně náš národ j stát. Na li
panském bojišti jen ukončen byl bratro
vražedný zápas trvající patnáct roků, neboť
od počátku hnutí husitského vedeny byly
neustálé šarvátky mezi jednotlivými strana

mi a jimi nesmírně trpěl lid i země. Tak
mnohé jako by se dnes opakovalo a auforu
knížky náleží dík za to, že knížku napsal
nejen objektivně, ale s plným pochopením
významu bitvy u Lipan a jejího výstražné
bo příkladu i dnes! ff.

Tradice. Svaz českých úředníků a zřízenců
na panství knížete ze Schwarzenberku za
čal vydávati zajímavý časopis. Jest to jed
nak orgán spolku a jednak representační
list panství. Osoba redaktora Dr. Ant. Mar
kuse dovedla z listu, jemuž vhodně dáno
jméno „Tradice“, zcela něco nového v na
šem časopisectvu. Jest ta něco mezi hisfo
rickým slovníkem a revuí. Odborné články
historické i hospodářské mají vysokou úro
veň a pří tom konají dobrou a nevtíravou
propagandu schwarzenberskému ekonomá
tu. Čtvrtletník stojí ročně Kč 15.—,

Základní příručky čsl. dějin vydává ve své
Knihovně Společnost přátel starožitnosti
čsl. v Praze (Vršovice, Třebízského čís. 3.).
Knihovna jest určena nejen odborníkům,
ale v prvé řadě laikům, kteří mají jakýkoliv
vztah k našim dějinám, aby tu našli na vě
deckém podkladě populární výklad. V du
chu celého programu Společnosti vydán již
zajímavý výklad univ prof, Hrubého „Úvod
do archivní thoorie a prakse“, výklad o tom,
jak má býti archiv organisován; s potřeb
nými statěmi o paleografii, heraldice, sfra
$istice, genealogii, numismafice, o vývoji
městské správy. Zvlášť věnován zřetel chro
nolosii, kde vedle širokého výkladu vlasťní
ho přílohou uvedeny seznamy všech: řím.
papežů a císařů, čes. králů, všech čsíÍ.bis
kupů a arcibiskupů (i těch, jejichž sídlo
jest nyní mimo ČSR., na př. ve Vratislavi,
Ostřihomi), až do nejnovější doby. — II.
sv. Knihovny tvoří 9 dílů „Historického mís
fopisu země Moravskoslezské“, založeného
podle historických krajů (Jihlavský, Zno
jemský, Brněnský, Hradištský, Olomoucký,
Přerovský, Opavský, Těšínský a generální
rejstřík k celému dílu s připojením histo
rických map jednotlivých krajů). Aufor pro
fesor Dr. Lad. Hosák (Jihlavský kraj právě
vyšel a kraj Znojemský vyjde v půli dub
na) vychází od historických celků — býva
lých panství, které podrobně popisuje, na
čež v abeoedním pořadí vykládá děje měst,
vsí, klášterů, hradů, tvrzí, samot a zaník
lých osad. Ke každému dominiu přidává vý
běr další literatury a cituje prameny v ať
chivech. Není pochyby, že takto založený
Historický místopis bude hledanou pomůc

kou studijní, informační, turistickou, bez
níž se neobejde moderně pracující inteli
genf, zvláště když kniha založena jest na
současném studiu a namnoze přímo na at
chivních pramenech. Celé dílo výjde da
dvou leť, načež zahájeno bude vydání po
dobného díla pro Čechy a pak pro Sloven
sko a Dodkarpat. Rus. Redaktor Knihovny
prof. Jos. Pelikán překvapí nás v dohledné
době vydáním Dra Kamila Krofty „Dějin
českého sněmu“ a pak od téhož autora „Ú
stavních dějin českých“. Dr. Wirth a Dr.
Matějíček vydají tu svou učebnici „Dějiny
čsl. umění“, asi se 150 obrázky. — Solidně
a svědomitě připravené práce zaslouží si
plným právem našeho zájmu a podpory,

V.Kvt,

„Nástup“. Druhým ročníkem vychází v Bra
tislavě, Palisady 61, čtrnáctidenní časopis
„Nástup mladej slovenskej aufonomistickej
generácie“ redakcí Dra Ďurčanského, syna
Vudového senátora. Je zároveň vydavate
lem. Roční předplatné Kč 35.—. Mladí ra
dikální Uudovci zaujímají v „Nástupu“ sta“
noviska ke všem aktualitám kulturně-politi
ckým, pokud se týkají Slovenska, Články
politické, psané tónem. vášnivých oposiční=
ků, jakými dovedou býti jen mladí, a pro“
sycené nadsazováním ať v pohledu na sou
časné události nebo v aufonomistické pro
pagandě, jsou stálou pastvou modré tužky
censorovy. „Po konfiškácii nové opravené
vydání“ je na každém čísle. (Mimochodem
poznamenáváme, že psáti tak, aby to bylo
zabaveno, není žádné umění.) List si píší
mladí, kteří tvoří nejradikálnější křídlo Vu
dové strany. Je psán mladými pro mladé a
jeho obsah včetně vybílených ploch se au
tonomistické mládeži líbí. Nikdo z vůdců
strany do obsahu listu nemluví, dosah pů
sobnosti radikálčení a přemršťěnosti se ne
kontroluje. Budou to mít vůdoové Wudové
strany jednou pěknou práci, až vstoupí do
vlády a neukázněné bouřliváky budou měť
učit také kladné politické práci. Po stránce
formální je mezi spolupracovníky několik
dobrých per, i když jsou často v listě pří
spěvky, které slohem i obsahem ukazují
zřejmě, že autoři nedávno teprve opustili
školní lavice, pokud v nich ještě nesedí. —
„Nástup“ je barometr nálady f. zv. aufono
misfické mládeže a není tedy divu, že ručič
ka stále ukazuje jen na bouřlivo, nanejvýš
proměnlivo. Kdo se zabývá studiem sloven
ské otázky, nalezne v „Nástupu“ pramen

cítění mladých, ovšem místy zakalený.ás—

Vaše penize jsmeÚ vložen)ÚstředníJidovézáložně,PrahěI Spálená15
Sdalěleničtenář ům.
Přikládáme do dnešního čísla složenky Pošt. spořitelny a znovu prosíme ty, kdož dosud nevyrovnal předplatného,
aby nám zaslali celoroční předplatné Kč 30.—. Kdož nemohou ihned celou částku zaplatiti, ať pošlou aspoň část a zby
tek nechť laskavě poukáží nejpozději k 15. květnu. Těm, kteří zaplatili, děkujeme a prosíme, aby složenky uschovali
si pro příští ročník. Kdo nechce list odebírati a předplatiti, nechť obratem zašle zpět došlé mu číslo. Reklamace ne
došlých čísel se nefrankují, Uřední hodiny administrace denně — kromě soboty — od 15—17 hod. Telefon 467-00.
Příští číslo vyjde 1. května.Redakce a administrace „ŽVOT“,Praha B.,Spěálená15

Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15. (II. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha 1,
Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VI1-27.Tiskne Českoslovanská
akciová tiskárna v Praze II., Karlovo nám, č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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V Praze dne 1. května 1934. Ročník XVI. Číslo Ó

Církev a proletariát.
„Jedním z největších pohotvšeníkatoliků poslední doby jest, že masy dělnictva se odcizily náboženství.“

Vím, nejpohodlnější jesť svaliti vinu na agitaci, ale jak by bývala mohla agitace tak hluboko ptroniknouti,
kdyby víra měla skutečně hluboké kořeny? Čím se nijak nepohne touto otázkou. Proč jest nám odcizena ma
sa dělnická? Chceme vrátiti svět Kristu, voláme o Kristu Králi, ale jak chcete dobýti pro Krista svět,
když ptoletatiát —a ten tvoří dnes většinu světa — jest mu v takovém počtu odcizen?

Někteří křesťané si problém proletatiátu náramně zjednodušovali. Říkávali: „Jest již v Písmě svatém, že
chudé budete míti vždycky s sebou.“ Čo nikdo nepopítá, ale my vozlišujeme chudé následkem neštěstí, stá
ří, nehod a podobně. Čito chudí budou vždycky v Čírkvi, budou vžďycky mezi námi a musíme se o ně starvati.
Ale tato slova se jistě netýkají těch, kteří poctivě vloží celý svůj život do své práce, a přece zůstávají po ce
lý život chudí, přece jim jejich mozoly nejfruktifikují více než na uhájení velmi bídného života. Proč? Hle
dáte příčiny nevěry. Já jednu z nich vidím právě v tomto zbídačení proletáře, který oď vána do večetvase pla
hočí, stará, aby uhájil holé živobytí. A tak, jako plati „Inter arma silent musae“, nedivte se, když člověk
snížený na dobytče, na součást stroje, se nepovznese k ničemu vyššímu, nemaje na (0 prostě času, že se tim
odcizuje všemu náboženskému. Proč se tak znesvěcuje neděle? Protože zptoletatisované dělnictvo i písař
stvo z kanceláří, jež není ničím jiným, než lépe oděným proletariátem, ubité, vyčevpané, jedině v této neděli
si fysicky oddechne. Když pak neumíme jíti za svými lidmi a čekáme, až ovečky přijdou, když za nimi nedo
vedemejíti jako Sonnenschein, apoštol Berlina, nedivte se, že naše kostely zejí žalostnou prázdnotou.

Žalostný osud proletaviátu jest otevřenou obžalobou systému a přítomných hospodářských podmínek. Čo
ukazuje docela jasně, že někde jest zřejměpotušena vovnováhaa spravedlnost, že tu není tak zapotřebícha
rity, jako primitivní lásky, která aspoň dává kažďému, co jeho jest, totiž spravedlnost. Stuďujeme-li Zje
vení a dějiny Církve, setkáváme se s jednou skutečnosti, totiž s opravdovou péčí o chudé, o malého člověka
a se skutečnou přísnosti vůči bohatým.

Již před tisíciletimi, když začalo Zjevení upravovati vztahy mezi lidmi, již tehdy se ukazuje ono zasaho
vání ve prospěch malých a utlačovaných. Mojžíš béře ve svou ochranu vdovy, sirotky a chudé — proletariát
oné doby. V jejich prospěch byl zákaz půjčky na útok. Črvalé pak ochuzení a zotročení bylo znemožněno
tak zvaným zákonem jubilejním, že totiž sedmého voku vše muselo býti vráceno.

Proroci po Mojžíšovi ustavičně zdůrazňují, že Bůh trestá hrozným způsobem vešketé křivdy, které se dě
jí na malých a slabých. Jejich hrozby, na přiklaď takového proroka Amose, nezadají si nikterak s hrozbami,

bd pedou voztrpčení vevolucionářidnešní proti tvrdosti a bezohlednosti těch, kteří vládli, šlapajíce po maých.
Strašná jsou slova Jevemiášova, která ukazují, že i tehdy již byli lidé bez stdce a svědomí. „Běda těm,

kteří staví své domy nespravedlností a svá patra bez práva a kteří nechávají pracovati svého bližního bez
mzdy.“ O těchto hříších již tehdy prohlásil Hospodin, že volají k Němu o pomstu.

Kristus také slavnostně metá svoje kletby proti boháčům, kteří přilnuli celým svým stdcem kmajetku,
kteří v něm nalezli svoje nejvyšší šťěstí a jsou proto schopni všechno učiniti, jen aby si svůj majetek zvět
šili a rozmnožili.

Bohatství samo svádí k této bezcitnosti, jak se ukazuje tolikráte v Evangeliu, takže Kristus vrazíonu pře
krásnou paradoxu: Snáze projde velblouď uchem jehly, než boháč do království nebeského.

Běda vám, bohatí, neboť máte svoji útěchu, bědďavám, kteří jste nyní nasyceni, neboť budete hladďověti.
Běda vám, kteří se nyní smějete...

Chudí jsou za to ale nesčíslněkráte opěvováni v Novém zákoně. Již Matia Panna ve svém Magnificat vzpo
míná esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.

Svatý Jakub povstává proti boháčům, praví jim: „A nyní k vám, boháči! Plačte, propukněte ve šťkaní při
pohledu na bídy, které příkvačí na vás. Vaše bohatství jest shnilé, vaše šaty jsou ptožvány četvy. Vaše zla
fo a stříbro je vezavé a jejich vez vydá svědectví protivám... Hvomadili jste poklady v posledních dnech.
Hle, jak křičí proti vám mzda, které jste zbavili dělníky, kteří žali vaše pole, a křik ženců, jenž vešel ve
sluch Páně...“ (Sv. Jakub 5, 1—6.)

Apošťol odsuzuje jako Kristus bohatství pro jeho křivdy. Ču předpovídá apoštol vykořisťovatelům lid
ské bídy to, co se stalo v. 1769a v. 1017! Mluví se jenom o hrůzách vevolucí, ale o hrůzách bídy a slz a útis
ků těch, kteří byli vevolucemi smeteni, se mluví již méně. |

První Církev se skládala většinouz chudých, malých lidi. Proto bylo nutno pro ně ustanoviti jáhny, kteří
by sloužili chudým. Čito chuďí byli považování první Církvi za klenoty Čirkve, jak ukazuje krásná legenda
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svatého Vavřince.Protože Církev skládala se v prvních dobách hoďně z otroků, i v tomto ohledu měla ne
smítné zásluhy, že totiž stále hlásala naprostou vovnost a svobodu přeď Bohem těch, jež starověká menta
lita učinila nevolníky. Dlouhý byl boj proti otroctví a musíme slavně prohlásiti, že to byla Církev, která jej
dobojovala vítězně. |

Nejvíce na tomto poli vykonala misionářská myšlenka, která potívála otroctví ještě v nedávné době způ

sobem, který opravdu budí úctu a respekt všude, kde liďé jen trochu myslí a chtějí se i o takových věcechověďěti.
Velkým sociálním dílem bylo vozhoďně zakazování půjčování na útok. Dnes díváme se na to s nepotoz

uměním, protože celý moderní bankovní a úvěrní život jest vybudován na úroku, ale středověký zákaz lichvy
a úroku budoval na zásadě, že půjčováním na úrok se bez práce, bez námahy, tedy nespravedlivě vozmnožu
je statek bohatého a že se tím chudý dostává do stále většího područí bohatých.

Byli theologové, kteří chtěli tento zákaz omlouvati, ale když přihlédneme k dnešní prodluženosti všech
na všech stranách, vidíme, že tento zákaz byl nejen pro svou dobu, nýbrž i pro mnohé jiné doby velmi
moudrý, že to byl nesmítný sociální čin. Byl to čin prostě na ochranu slabých a malých.

Čřetím velkým dobrodiním Církve v ohledu majetku jest její oficielní potlačení pověry o absolutnosti
soukromého majetku. Když v poslední době vystoupilo více katolických theologů, jako Horváth, Orel a jiní,
byli nazýváni theology vomantiky anebo dokonce byla podezívána jejich pravověrnost.

A tak jsme vděční encyklice Ouaďragesimo anno, že i v této věci promluvila jasně. Majetek nemá jenom
funkci individuální, majetek jako každá hmota, která stojí ve společnosti, má přímý závazek ke společno
sti. Známe tak přesný názor Čírkve, limitující dále soukromý majetek tím, že uznává právo státu, tak zva
né dominium latum, modďerovatisoukromý majetek a jeho užívání tam, kde toho vyžaduje veřejný zájem.

Když boháči naříkají, že masy a revoluční nauky neuznávají i soukvomého majetku a soukromého práva
majetku soukromého, můžeme skoro vždycky odpovědět, že tomu předcházelo neuznávání kolektivní, obec
né povinnosti k celku tohoto soukromého majetku.

Lev XII. a Pius XI. ostře protestují ve svých encyklikách proti tomu, aby se majetek hromadil v rukou
několika lidí. Sv. Otec Pius zďůvazňuje potřebu správněji proto vozděliti statky a hodnoty, právo i prole
táře na soukromý majetek. Sv. Otec Pius XI. požaduje docela ďůvazně tak zvanou vodinnou mzdu pro děl
níky. Čýž papež prohlašuje, že určité statky přímo po tom volají, aby byly, jak se dnes říká, zkolektivi
sovány.

Papež jde ješťě dále a navrhuje řešení, ve kterém by bylo zrušeno zřízení a rozdělení na třídy bohaté

a ohudé a navrhuje zřízení podle stavů, čímžby dělníci nabyli svého místa jako skutečně činná a životnásložka. |
A přece: nemělo by smyslu zapívati si, že nastala dnes veliká toztržka, že zeje velká propast mezi Čírkví

a mezi proletaviátem. Vytýká se jí docela, že jest spřežena s kapitalismem.
Prvou příčinou toho jest, že katolíci nedovedli poslechnouti svých papežů a že nehlásali dosti anebo dosti

čistě a věrně, co sociální encykliky učily. Když vystoupil Lev XIIÍ. se svými encyklikami, nemohli mu pobož
ní francouzští průmyslníci a vovalisté přijíti na jméno. I duch tak bystrý a daleko vidoucí, jako Léon Bloy,
nazývá Lva XIII. Le pape socialiste.

Katolici jako by se kolikráte styděli za oficielní nauku Církve o sociálních otázkách. Čo se již nadebato
vali někteří katoličtí theologové, aby zakryli hanbu, jak se domnívali naď tím, že ve středověku chránila
Církev malého člověka zákazem lichvy.

Jiný příklad: Jakou disputaci vyvolala kniha zmíněného Horvátha, mého profesova, který dokazoval
přesně, že boháč má přísnou povinnost vše, co mu zbývá, věnovati dobru společnosti, ať už jakoukoliv fot
mou se to stane. Zastánci absolutního práva vlastnického vyřitili se na něho takovým způsobem, že Hor
váth znechucen vrací se zase ke svému čistě profesorskému povolání.

Osservatove Romano ptavilo na tuto adresu ostrá slova: „Jestliže necháme v bídě chuďáky, my, ve kte
výchoni vidí učeďníky Kristovy, budou oni posuzovat Mistra a jeho učení podle našich čínů a oďvrátí se odnás.

Jestliže nesmíme hlásati nauku užívání brutální moci, musíme podepřiti spravedlivé požadavky a nesmí
me dopustiti, aby byli chudí oloupení o pozemské statky ve jménu statků věčných.

Neboť katolická morálka jest v této věci velmi jasná, že majetek má přísnou kolektivní funkci, že z toho,
co zbývá od přiměřeného života, nutno dáti vše pro dobro společné. Někteří katolíci by ještě váďi hlásali
libevalistické pojetí absolutního práva soukromého majetku. V době, kďy se dělník tak těžko ohání, na
jdou se lidé, kteří hájí absolutní právo toho, jenž vůbec nepracuje. Nedá se přece hájiti, aby kapitál mrtvý
fruktifikoval více než pot a život, jejž dává ďělník zároveň do práce. Čoto nepřináší kapitalista do práce.
Na to se často zapomíná, že dělník dává svoje mládí, svoje síly, svoje zdraví... Boty, které nosíme od Bati,
jsou placeny nejlepšími silami naší Motvavy.Na to skoro nikdo nevzpomene, v kolika letech jsou Baťovci
vyřazení z práce?

Čeho jest třeba, učiniti známým učení Církve? UÚčinitiznámými papežské encykliky a ovšem pak je pro

pádě Dčipotě. Neboť příčinou odpadů mnohých od katolictví byl nemožný život těch, kteří nejvíce se jímvychloubali.
Čo, že nepochopili dobu a šli s mocnými tohoto světa, ač ti mocní jimi dále pohtdali a jich užívali jen jako

dobtvýchnásttvojů, jest druhou příčinou. Nešťastné směšování náboženství s politikou dává připočiťtávatina
vrub všech katolíků a celé Církve, co vykoná jeden člověk anebo několik lidí, kteří mimo to mají ruce svázané
politickými kompromisy.

Další příčinou nenávisti jest jmění Církve. Někde představuje velké sumy. A požehnáním není všude.
Čam, kde byla Církev ožebračena, tam všude povstal nový život, v řádech, kde nelze nalézti kousek slušné
ho chleba, jesť všechno obsazeno, jako u nás v Olomouci, u Františkánů atd. Majetek Církve? Čí je vlastně?
Naliji vám čistého vína: správců a nájemců atď. A co zůstává, z toho žije kolik ústavů, koliksivotčinců, ne
mocnic a podobně. Užasli byste, kdybyste jednou vzali do vukou statistiku všeho toho, co katolická Církev
koná v ohledu charitativním. A to jest pravá funkce církevního jmění.

Největší ale příčinou jest — neznalost. Neznají náboženství, neznají jeho nauky. Mají o tom lidé jenom
zmatené pojmy, zmatené pojmy o větrouce i o mravouce i sociologii katolické. Poznejme se navzájem, po
znejme svoje bolesti i svoje snahy, jak těmto bolestem odpomoci. Vrcholem takového nepochopení jest, že
slova o svobodě, rovnosti a bratrství, tedy slova tak eminentně křesťanská, jež mohla povstati jen, až když
přišlo křesťanství, že mohla státi jako hesla proti Kristu a jeho křesťanství.

Naším nejvyšším příkladem, jeďinou obhajobou a odpovědí jest příklad Čoho, jenž řekl: „Jest mi líto zá
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štupů; pojdte ke mné všichni, kteri pracujete a oDlizeniíjste. Neohlizejme se na £0,jak Řdo Z Rrestanu ne
plní slova Kristova, nýbrž jen na to se dívejme, že žije dále vpravdě tato Láska, že jest na nás, abychom
uskutečňováním tohoto příkladu v konkretním svém životě si podali ruce a připravili jiný život.

DP.Dr. Silvestr M. Braito O. P.

r, J.O, Martinovský:

Astrologie a jiné moderní bludy proti vědě.
Těm, kteří se učili vědě z německých učebnic a čtou německouliteraturu vědeckou, jistě imponuje exakt

nost, s jakou se v této zemi vědecky pracuje. A přece, ku podivu, tato země, která produkuje nesporně na
množství i percentuálně — a buďme spravedlivi — i kvalitně nejvíce vědců (Němci mají v říši 22a v cizině
7 universit), překvapila v poslední době některými tak nečekanými událostmi — řekli bychom — vědec
kými bludy, že to stojí za vážné povšimnutí už proto, že se toto německé zboží importuje i k nám. A nej
podivnějším na celé věci je, že jsou fo právě vědy nejexaktnější — medicina a vědy přírodní, které jsou
nejvíce postiženy. Tak na nedávném sjezdu německých „přírodních lékařů“ („přírodní lékař“ německý je
asi tolik co náš „mastičkář“ nebo „kořenář“) promluvil říšský ministr Hess řeč, která byla vlastně ob
hajobou tohoto líbivého fušerství, které ovšem svým pohanským „návratem k přírodě“ dobře hoví inten
cím národního socialismu. A jak už u dnešního německého režimu není daleko od slov k činům, oznámil
ministr účastníkům, že je přichystán zákon o zrovnoprávnění „přírodních lékařů“ se školenými mediky a
že při třech největších universitách německých v Berlíně, v Mnichově a v Kolíně n. R. bude zřízeno tří
leté studium pro výchovu přírodních lékařů.

Jiný, v Německu neobyčejně rozšířený zjev, je proutkařství (vyhledávání pramenů a rudních ložisk po
mocí proutku, léčení proutkem atd.). Vyskytly se takové extrémy, hraničící na jedné straně s hloupostí,
na druhé s darebáctvím, že bylo třeba v mnoha případech zakročení úřadů. V Německu dnes vychází fa
ková záplava proutkařské literatury, že ani dobře nelze jedinci všechno to přečísti. Ovšem dnes už.to
není „věda knižní“, nýbrž je mnohonásobně aplikována v praktickém životě. Proutkaři léčí nemoci, jme
novitě rakovinu, činí pomocí proutku diaénosy, vyrábějí se ochranné aparáty proti záhadným paprskům
z podzemních vod (Abschirméeráte, Enfstrahlungsapparate).

Konečně obé — přírodní lékařství i proutkařství — má svou starou tradici, a vlastně vedle vědy nikdy
nevymizelo. Že však přijde do květu něco.ve světle moderní vědy tak nesmyslného, jako je astrologie, to
přece nikdo neočekával. Bohužel, tato pavěda, třebas v Německu je nejrozšířenější, není jen německým
specifikem, nýbrž se nebezpečně šíří i u nás. Nejen v Německu, nýbrž i u nás jsou astrologické ústavy,
vycházejí astrologické brožury, „nejpokrokovější“ naše noviny uveřejňují horoskopistům inseráty, a tak
schází jen ještě, abychom si zavedli německé „astrologische Heiratsecke“ a „astrologische Eheanbahnung“
— neexistují-li už ovšem u nás také. Věc je však vážnější, než se na první pohled zdá. Jesuita Schmidt ve
svém článku 0 astrologii v „Natur und Kultur“ píše: „So droht die Astrologie zu einer geistisgenMachftzu
werden. Das gilt nichťnur von der populáren Astrologie, der sogenannten Zukunftsdenkekunst, sondern auch
von der wissenschaftlichen, die die Astrologie nach modernen wissenschaftlichen Methoden neu aufbauen
und sie als Arbeitshypothese in die Wissenschaft einfůhren will. Die lefztere ist ziemlich belanglos, da sie
eben eine philosophische Meinuné neben den vielen anderen ist, wie sie in lefzten Jahrhundert wie Pilze
aus dem Boden schiessen. Ihr Schaden besteht darin, dass sie die Afmospháre fůr die praktische Astrolo
gie schaft miťall ihren Auswůchsen eines wilden Aberglaubens.“ Třebaže tato slova Schmidtova jsou myš
lena pro Německo a u nás přece jen tak daleko nejsme, jsou nicméně i pro nás výstrahou.

V širokém slova smyslu astrologií nazýváme vše, co souvisí s domněnkou, že hvězdy mají rozhodující
vliv na osudy jednotlivců, národů i lidstva. Jen zvláštním výrazem tohoto bludu je horoskopie, v jejíž po
době se astrologie i u nás velmi nebezpečně šíří. Rozumí se pod tím pojmem předvídání osudu člověka
z konstelace v hodinu jeho narození. Sama o sobě má astrologie čestné místo v historii vědy. Že starově
ké astrologie nesporně vyrostla astronomie. Snaha odkrýti předpokládaná tajemství uložená ve hvězdnou
oblohu vedla k pilnému zkoumání, a fak pomalu klíčila a rostla vědecká astronomie, asi tak, jako ze sfaro
věkého kořenářství vyrostla vědecká bofanika. A úměrně s rostoucími poznatky astronomickými klesal též
význam astrologických pověr. Přece však se vyskytly periody dočasného rozmachu astrologie. Takovou
dobou byl i pohnutý věk 16. a 17. století. Tehdy fo byla pouze Církev, která se jala energicky potlačovati
toto hnutí. (Mnozí lidé dosud nemohou zapomenouti Církvi, že houževnatě potírala čarodějnictví a po
dobné zlořády.) Je vůbec rozšíření všelikých pověr doprovodem zlých dob.

A konečně je třeba zamysliti se nad tímto bludným zjevem v naší době. Zdálo by se neuvěřitelným, že
se něco takového může vyskytnouti ve sťoletí, které má těžiti z ovoce věku právě minulého, kdy nesporně
vědy přírodní nefušeně rozkvetly. Místo toho vidíme pravý opak — negaci věd přírodních, jejich vymo
žeností, pracovních metod atd. Mohli bychom to také nazvat jakýmsi vědeckým sektářstvím, žijícím z vě
dy proti vědě, právě fak jako sekfářství náboženské. Kde je vina? Na vědě? To by byla, tuším, naprosfo
falešná odpověď. Věda přírodní a s ní i medicina obohatily naše poznání svými výzkumy a objevy v po
sledním století vskutku velkolepě. Vina však přece leží jen velmi blízko. Věda ovšem jako neosobní obor
duševní práce není vinna. Avšak tuto vědu dělají lidé a ti vedle.svých vědeckých objevů přinášejí do vědy
i své osobní názory a teorie a toto osobní dědictví vědců může býti stejně výborné jako nebezpečné. A ta
kovým choulostivým dědictvím přírodovědy, které naše století převzalo od přírodovědeckého století 10.,
bylo přecenění funkce přírodovědy v duševním životě jednotlivců a společnosti. Toto přecenění bylo ideou,
v jejímž znamení se udál zmíněný rozmach přírodních věd. Darwinismus a jeho německá forma haecke
lismus staly se jakýmisi duchovními diktátory kulturního života. Ba zdálo se jednu dobu, že zákonodár
ství, krásná literatura, theologie, historie, sociologie, filosofie, pedagogika a náboženství budou napříště jen
jakousi praktickou a odbornou aplikací přírodovědy. A toto přecenění funkce přírodovědy v kulturním ži
votě nese zlé ovoce, které snad nejzhoubněji se projevuje fam, kde ve jménu vědy a speciálně přírodovědy
bylo vytlačeno náboženství křesťanské. Jsme-li pozorni, zjistíme, že nejde snad už jen 0 astrologii, prout
kařství a mastičkářství, jimiž se hřeší proti moderní vědě. To jsou jen tři články z velkého řetězce ostat
ních bludů, jimiž je na př. také nesmyslné a pověrčivé amuletářství, rozkvět spiritismu, ftajnůstkářskékle
paření a celá řada ostatních zjevů, jež tak jasně charakterisují duchovní úpadek moderního člověka.Uka
zuje se jasně, jak falešnou je domněnka, že v duševním životě lze positivní náboženskou víru nahraditi vě
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dou. Zdá se fo býti otřepaným kazatelským heslem, ale je to pravdou, že vezme-li se člověku náboženská
víra, nahradí ji pověra — náboženský i vědecký blud. Vezměte člověku s krku symbol náboženské víry
— kříž, pověsí si fam bezvýznamnou treftku, čtyřlístek, opici, prasátko, srdíčko pro štěstí a kdoví co ještě.

Že vskutku jsme touto analysou u kořene věci, dosvědčuje poznání, které vrstvy jsou zmíněnými modet
ními pověraminejvíce infikovány. Jsou fo vrstvy ft.zv. veděcké polointeligence, vrstvy, jimž se sice do
stalo určitého vědeckého vzdělání, které však z tohoto chleba žijí dále, aniž by se snažily vlastní prací
si pro svůj duševní živoť něco přivydělati a aniž by hledaly ještě jiné zdroje duševní potravy. Tato du
ševní lenost vytváří pak mravně mělké, duševně povrchně žijící lidi, vnitřně slabé, na venek však nezřídka
průbojné povahy, které nedostatek vzdělání nahrazují chvástavostí. V duševních projevech této poloin
telisence se pak stává věda tím, čím je křehký motýl v rukou svévolného uličníka. A největší neštěstí je
v fom, že tito nedonošení parasiti vědy bývají nejčastěji tlumočníky vědy ve veřejnosti. A tyto kolísavé a
slabé povahy, jež jsou příliš povznešené nad prostou víru lidu a příliš duševně lehivé a nemohoucí, než
aby se dopracovaly hlubší víry náboženské a osvojily si solidní základy vědy, plodí zmatek v řadách těch,
kteří jim důvěřují a při každém novém líbivém bludu zbaběle podléhají a selžou. V Německu tato polo
inteligence, nábožensky lhostejná a vědecky nedodělaná, stala se nositelem těchto vědeckých bludů, právě
fak jako zkrachovala v politické zkoušce. U nás nemáme naprosto slibnější prospektivu, neboť právě této
výbojné a chvástavé kastě připadlo už před válkou a téměř oficielně po válce vedení kulturního života
na venkově i ve městech.

Vraťme se však ještě k astrologii a znodnoťme ji se stanoviska Církve. Jest jistě bludem velmi nebezpeč
ným, jsouc nepřímým popřením svobodné vůle. Je v ní kus pohanství a proto jistě správně hodnotí toto
hnutí Schmidt, praví-li, že nebezpečí jeho spočívá v tom, že se z něho vytváří jakési nábožensko-etické sna
žení a světový názor jakožto náhrada náboženství a křesťanství. To není ostatně ojedinělý případ, kdy Cír
kev se sťávábojovnicí za kulturní statky proti sklonům k jakémusi novodobému barbarství tam, kde věda
resignuje. Boj, který se právě odehrává v Německu a který hrozí propuknouti v prudký boj kulturní, není
vlastně ničím jiným, než zápasem Církve s něčím, co je jakýmsi konglomerátem bludů náboženských i vě
deckých.

My lidé už jsme takoví, že si začínáme vážit zdraví, až když jsme nemocni. V duchovním zmatku nové
doby význam Církve ukazuje se vždy jasněji. V Německu zklamala věda, selhaly církve, ale nezklamala
a neselhala Církev. Vrtošivý „osud tomu chtěl“, že pro nás Čechoslováky nepřišlo toto poznání cestou
přímou, ani přes slovanské Rusko, nýbrž — ku podivu a nečekaně —až přes Německo. Nic zajisté nemohlo
tak dokumentárně usvědčiti ze lži u nás tak oblíbené heslo o zpátečnictví Církve, jako události německé.
Tato země vědy upadá duchovně v barbarství, ž něhož druhdy byla Církví vyvedena. Kde jest v tomto boji
věda? A zvláště přírodověda by měla v rasovém blouznění promluviti. Stačí listovati současnou vědeckou
literaturou přírodovědeckou a přesvědčíme se, jak nedůstojně otročí ideám Třetí říše.

P. Karel Reban.

Charakteristické znaky současnéhoživota katolického.
Tážeme-li se po sťavu, v němž je soudobý život katolický, může hned býti prohlášeno, že tento život vskut

ku žije plně a tvořivě, že je ve znamení rozmachu. Tenfo vnitřní i vnější vzrůst je hlavně produktem vnitř
ních životních sil, při čemž však nelze zneuznávati, že k jejich uplatnění značně přispívá celková situace
světová, vystupňovaná nad fo ještě některými příznačnými okolnostmi, jež přímo volají po zůúrodněnía na
plnění životem katolickým. Věřící katolík ovšem zahlédá pod tímto vnějškem světového dění ještě vyšší a
hlubší příčiny a síly nadpřirozené, totiž řízení dějin světových Prozřetelností a záměrností Boží.

Některé, a to nejnápadnější příznivé situace, které přispívají k duchovnímu a mravnímu rozmachu ka
tolictví v dnešním světě, jsou na př. všeobecné tendence po sjednocení lidstva v náboženské jednotě, jak
se jeví také ve snahách církví mimokatolických na půdě křesťanské (ft.zv. pokusy o církev ekumenickou
na základě společných základů víry, neb aspoň vnější jednoty), dále poznatek 0 relativitě vědy v nejvyš
ších problémech životního názoru, deprimující zkušenosti s myšlenkovým chaosem a morální rozpouta
ností všude, kde pevné a závazné náboženství bylo podkoseno, děs z prázdna, abychom fak mluvili s bás
níkem, všude tam, kde vymizely pojmy transcendentní, rozklad sociální, úpadek kulturní a jiné a jiné zje
vy, jež úhrnem i jednotlivě uvažovány vynucují si přesvědčení, že je v zájmu morálního i duševního zdra
ví lidstva zrestaurovati studnice života náboženského, mezi nimiž nepopiratelně nejvýznačnější místo za
ujímá právě Církev katolická. Ostatně není to jen zájmové tvrzení, jež z praktických a užitkových důvodů
volá po návratu k náboženské víře. Proniká ve vědách samotných vždy jasněji poznatek, že jsou vrcholy po
znání a síly, jež musí zůstati posvátnými a vyhrazenými nejvyšším pravdám a zákonům náboženství nad
přirozeného. | i

Jednotlivci i celky mění svou orientaci směrem k náboženství. Je to charakteristické pro naši dobu, že
tím bude vždy označována jako doba náboženské obnovy. Typ naprostých nevěrců, positivistů a materialis
tů, jakož i hrubých rouhačů opravdu vymírá a celkový poměr k náboženství a k církvím je dnes naprosto
jiný, než jaký byl ještě před válkou světovou, ačkoli již tehdy byly znatelny předzvěsti náboženského
vzkříšení (sr. knihu Dra Bedřicha Vaška, Modďerní člověk, Olomouc 1919, kdež pro fo sneseny důkazy
z nejrůznějších duchovních a sociálních oborů). Dnes jenom takové končiny, které se vyřadily z kultur
ního života, na př. sovětské Rusko, dovedou býti zuřivě protináboženské a proticírkevní.

Nasloucháme-li nejvnitřnějšímu volání země a doby, slyšíme hlasité a sténavé volání po velikých jed
notách lidstva a jeho práce, po bezpečnosti a pokoji, po spravedlivém řádu sociálním a národohospodář
ském, po zvniternění a zduchovnění kultury, po zabezpečení mravnosti. Prožili jsme totiž velmi živě na
vlastním těle a na vlastní duši bídu bezbožectví a negace. A všechno fo, po čem doba volá, dává právě ži
vot katolický svou Církví jednou a obecnou s její autoritou mravů a práva, s jejími posvěcujícími živly.
Nedivno, že duchovní moc a působnost katolického života má sílu mohutně vzestupnou.

V soudobém katolictví, pozorovaném na základech nejširších, všeobecných a světových — třebaže i ve
hranicích našeho prostoru státního více méně pozorujeme totéž — jsou jmenovitě tři velké síly, působící
kladně na život přítomný i budoucí. Jsou to:

100



I. síla organisace církevní,
II. síla katolické spirituality a

III. síla katolické akťfivity.

Všimněme si jich jednotlivěl

I. Myšlenka a útvar církevní.

Míti jakousi religiositu náleželo již dříve bezmála ke kulturnímu minimu, avšak myšlenka a forma cít
kevní byla mnohým nesympatická. Tvořilo se křesťanství nedogmatické a necírkevní, které chtělo býti čis
fě vniterným. Dnes jednak naše oči naučily se hleděti hlouběji až na kořeny věcí, jednak zkušenost pro
kázala bezcennost teorií, kterými existence církví měla býti vysvětlena nekalými vlivy, zvláště sobectví a
duchovního fyranisování se sfrany nositelů církevní moci. Tomu se dnes průměrný inteligent usměje a kdy
by i byl dosud vzdálen katolické víry v nadpřirozený původ Církve Kristem založené, přece je sobě věďom
toho, že vnější organisace stejně smýšlejících není přeludem, nýbrž opodstatněným požadavkem rozumu, ciťu
i řádu a čímsi, co je psychologicky velmi dobře vysvětlitelno jako zjev přímo nutný a důsledný.

Tomu, kdo počítá s holými fakty, je prokázána existence Církve katolické jejím stále stoupajícím vlivem
mezinárodním, kulfurním, morálním a sociálním. V době, která trpí krisí na život a na smrf, je vítána kaž
dá duchovní moc a součinnost všech podobnýchčinitelů. Byla-li jaká krise církví, byla krisí těch, kdo se
k církvím blížili neb od nich se oddalovali, méně však krise duchovního pojmu samotného. Dnes naopak
jsou vítány všechny prosfředky scelující, ukázňující a vychovávající a tomuto požadavku vyhovuje plně
v mezích oprávněnosti katolická Církev. Každá velká idea potřebuje pevného vnějšího útvaru, který jest
ochranou jejího obsahu, a organismem, v němž fají se obrodné její síly a kořeny její činnosti. Tak i Cír
kev —nehledě k nadpřirozenému původu a určení, přijatého z vůle a osobnosti Kristovy — je vlastně zá
šťitou osobního náboženského života a zároveň projevem plné relisiosity, která musí zaujímati ducha i hmo
tu, nitro i vnějšek, jedince i společnost. Oceňování Církve vzrostlo zvláště u jejích vlastních dítek. Dnes
je poměr katolíků k Církvi daleko hlubší a vřelejší než jak tomu bylo někdy dříve. Dogmatické prohlou
bení názorů o Církvi vymýtilo značně bývalý liberalismus u kafolíků a nejnovější dějiny Církve v její slá
vě, činnosti i utrpení dobývají jí nejhlubších sympatií u jejích členů. Zjišťujeme rozkvěf církevního vlaste
nectví a lovality, rostoucí soucítění s Čírkví i lásku k Svatému Otci, a fo nejvíce v zemích ohrožova
ných odpady a rozkoly. Co však dlužno nad fo neskonale více hodnotiti, toť vnitřní proměna a vytříbení po
jmu, jaký si katolík o Církvi tvoří. Od pojetí prostě organisačního, v jehož světle jevila se Církev jako pev
ně ohraničená společnost, ovládaná pronikavou auforitou, pronikáme dnes k pojetí sakrálnímu, posvát
nému, v jehož paprscích zjevuje se nám Církev nefoliko jako veliká juridikční jednotka, nýbrž jako po
Kračování života Kristova, jako Jeho mystické tělo, jehož jsme mu údy. Zvláště v životě litursickém pro
žíváme s obnovenou svěžestí a hloubkou Církev jako rodinu Boží a svou duchovní matku. Tak pociťujeme
nejen církevní auforitu jakožto strážkyni práva a morálky, nýbrž i jako zdroj inftensivního náboženského
života, a to jako takovou tím více, že foto je zkušeností donedávna jenom málokomu povědomou. Z toho vzniká radost z Církve a láska kní.

II. Katolická spitvitualita.

Od Církve jako takové důsledně požaduje každý, ať přítel či nepřítel, aby vyhovovala dvěma požadav
kům: Musí žíti vnitřně a musí tvořivě působiti i navenek. — Vizme, zda katolický církevní život odpoví
dá oběma požadavkům.

Duchovně život katolický je dnes nesporně na vysokém vzestupu. Co ještě donedávna považováno za vý
sadu askese řeholní, stává se dnes vlastnictvím obecným: prohloubení a zvniternění náboženského života.
Předchozí krise rozumové i poufa náboženskosti pouze návykové a vnějškové, jež byla nemalou měrou ná
sledkem nesvobody Církve, vázané různými zřeteli veřejnými, jako na př. poměrem k moci sfátní, připra
vovaly půdu jiné, daleko vroucnější a živější religiositě, jejíž jaro prožíváme i u nás.

Naučení mladému politic
kému zákopníkovi

Redakci došel v těchto dnech příspěvek,
po jehož přečtení jsme usoudili, že byl u
rčen jinému časopisu a nám zaslán zámě
nou. Neznáme odesilatele, nemůžeme tedy
příspěvek vrátit. Nevíme také přesně, i když
to tušíme, kterému listu byl určen. Od
hodlali jsme se jej tedy ofisknouti, protože
jeho autorem je patrně některý z čelných
starších pracovníků politického hnutí. Pří
spěvek se skládá z úvodu a tuctu prakfic
kých lekcí. Vyjímáme z úvodu některé od
stavce:

„Budoucnost patří schopným mladým a
schopným starým. Stáří musí chápat mladé
a buditi zdání, že je zdrojem velikých myš
lenek a slynouti pracovitosti. Tomuto ide
álu my odpovídáme a na adresu těch dru
hých platiž slova mladých: „Vážíme si
krunýře zásluh, pentlí a věnců, kterým se
obalili, ale ať nechtějí, aby jim mladí denně
pochlebovali, lichoťfili, aby skandovali, že
jsou nepostradatelní, aby škemrali, aby se
hrbili. Zásluhy, jenom zásluhy, nebudou
rozhodovatí Mladí chtějí, musejí a budou
rozhodovat o sobě a své budoucnosti. Když
jim foto právo nebude přiznáno, tak sí ho
vydobudou!“ — Mluví nám z duše. My jim

k tomuto cíli dopomůžeme. Je ovšem zby
tečné, aby smělé mládí se hrbilo a škemralo
při studiu foliantů knih, které obsahují vše,
co dala člověctvu vzdělanost. Netřeba se
hrabati v nánosu minulosti. Všechno, 00 za
nechali k prospěchu potomstva přední mys
litelé, naleznete v projevech svých osvěd
čených vůdců, kteří předčili vše, co tu vů
bec kdy bylo. Čtěte naše orgány a časo
pisy, které naši linii myšlenkově připravo
valy. Věříme, že po nezadržitelném rozma
chu naší generace zavlají na stěžní pra
pory vítězství a vy mladí, jako stráž naší
staroslavné říše, budete stříci slavné od
kazy naší přítomné minulosfi. Chceme vám
snadno a rychle výstižným způsobem po
skytnouti vše, oo budete jako vůdoové po
třebovati. Není toho mnoho. O školách a
knihách jen zaslepenci tvrdí, že vybrušují
charakter. Podívejte se na nás, kolik nás
bez takového zatížení dosáhlo vysokých
mísf, která — hned podotýkám — spravuje
me jen jako místodržitelé, až vy, naše na
děje, naši blaničtí rytíři, protáhnete své
údy, zdřevěnělé čekáním na naši smrť, a
převezmete z pokleslých rukou maršálskou
hůl a povedete národ k dalším metám a
vítězstvím.

Na důkaz toho, jak málo námahy a práce
stačí k poliťickému školení, přinášíme vám
velmi cennou pomůcku „„Naučení mladému
nastávajícímu poliťickému zákopníkovi“. Je

fo „něoo“, oo tu ještě nebylo, na 00 ještě
nikdo nepřišel, což jistě potvrdí vynikající
na výsost odpovědní činitelé i mimo naše
řady stojící. Jsou to především živá slova,
nejvhodnější úryvky z řečí a písemných
projevů našich vynikajících a neůúmorněpra
cujících vůdců. Jejich vyjadřovací schop
nost zanechá pomník kovu trvalejší, proto
že bude žíti ve vás. Znalost našich cílů u
možní vám netušené úspěchy. Jistě si na
naši skromnou práci vzpomenete, až bude
te na řečnišťi slzeti dojetím nad ovacemi,
obklopeni jásajícími přáteli, až fonouce v
záplavě květů, které něžné dívky v národ
ních krojích budou vám házeti v ústrety,
zadujete mocně do rohů nadšení posvátný
chorál budoucnosti, která patří sjednocené
frontě schopných mladých a schopných sta
rýchí Budete zpíjet davy lahodou svého
hlasu i prosfotou svých myšlenekí

To nestačí. Musíte si uvědomit, že nelze
nadšení mas, které na vaší schůzí vaší zá
sluhou trysklo sponfánně ze všech ňader,
nechati zapadnouti. I jiní musí věděti o
tom, že hnutí roste lavinovitě a že zakrátko
celý kraj hořel nadšením. Musíte o tom na
psati článek do novin. Známe těžkostťi,s ja
kými často zápasíte. Jak často přišedše do
mů ze schůze, která opravdu znamenalahis
torický krok, usedáte těžoe za dubový stůl,
rukou, která se ještě chvěje od bouřlivých
stisků, jimiž vás vyznamenal lid, otíráte



Chceme-li aspoň v hrubých obrysech nastfniti tento vývoj duchovního života katolického, nesmíme opo
menouftirozkvětu křesťanské filosofie, který se datuje hlavně od doby Lva XIII., velikého obnovitele její
ho. Není fo pouhá repristinace teorií, náležejících minulosti, co koná novothomismus, nýbrž kritické vyrov
nání se s problémy nejmodernějšími a nejodbornějšími a snaha pokročiti na základech „philosophia peren
nis“ hlouběji do světa vědeckých záhad. Vědy theologické dnes prožívají období velice produktivní, vyzna
čující se nejen kvantitou literární tvorby ze všech polí theologických, nýbrž i stále rostoucím rozsahem vě
deckého materiálu a stále se zdokonalujícími metodami vědecké práce. Úroveň této práce vynucuje si uzná
ní ostatních věd a také popularisační literatura obsahem i formou je taková, že snese přísná měřítka. S této
strany bylo by lze jistě mnohému, vážně uvažujícímu duchu,je-li ochoten poctivě studovati Církev a její po
slání, vejíti „do království Božího“, do života víry.

A zase je silně příznačno, že mezi všemi obory theologickými měrou vynikající pěstují se dnes asketika a
mystika teoretická i praktická, což by nebylo možno, kdyby skutečný život neměl o ně zájmu, jako naopak
vážné pěstění těchto věd je příslibem, že skutečný náboženský život půjde po správných drahách. Všim
něme si jenom u nás Čechů v posledních několika letech objevivší se duchovní literatury a najdeme vedle
drobností také věci velmi cenné.

Dalším příznakem a zároveň budičem náboženského života jest t. zv. liturgická obnova (litursické hnu
tí), jehož první náznaky pozorujeme již i u nás a jež v cizině má již hluboké kořeny, podmaňujíc sobě
zvláště intelisentní mládež a vtiskujíc jí zcela nový ráz života náboženského. Proti přemíře subjektivity
v modlitbě a stycích duše s Bohem vracíme se — opěťtve shodě s děním v širším duševním soudobém ži
votě — k objektu, ku podstatě a k jádru věci a dáváme prostě na sebe účinkovati velikým a základním fak
tům Zjevení Božího a silám, jichž zdrojem jest oficielní katolická liturgie. Neběží pouze o změnu, 0 stří
dání slohů náboženských zkušeností, nýbrž zcela o návrat ku původním pramenům a vlastnímu životu Cír
kve, jímž tato prožívá oslavu Boží a posvěcování duší zprostředkováním milosti. Liturgická zbožnost je
nejkratší a nejvěcnější cesta k sblížení se Boha a duše a přináší osobní zbožností zúrodnění nejvyššími
prvky nadpřirozenými, chráníc se přílišných individualistických složitostí a mechanismů v náboženském
životě.

J. Svítil-Ratvník:

(Pokračování.)

Mariana Zdziechowského rozchod s Čechy.
Jméno dr. Mariana Zdziechowského není u nás ne

známo. Jako universitní profesor byl před válkou
horlivým hlasatelem slovanské myšlenky mezi Po
láky a hlavou Slovanského Tovaryšstva v Krakově.
Prošed v mladosti krutou školou ruského útisku, chá
pal slovanství ovšem jinak než naši rusofilové. Viděl
budoucnost slovanské vzájemnosti v hesle: rovni s
rovnými, volni s volnými —nikoliv jako panrusismus
s pravoslavím podle představy ruských slavjanofilů.
Jako spolupracovník „Slovanského Přehledu“ do
stal se do bližších styků s Čechy, které poznal za
několika zájezdů do Prahy i studiem literatury, z ně
hož vyrostla v létech devadesátých pozoruhodná kni
ha „Mácha i byvronism český“, přeložená do češtiny
Janem Voborníkem. Jsa horlivým katolíkem, napsal
tehdy článek „Iďea katolická ve společnosti polské“,
který v překladu Jos. Vraštila vyšel r. 1902v Novém

Životě. Čituji tu jeho začátek, odnášející se k posta
vení polského národa na přelomu století a charakte
ristický pro smýšlení autorovo:

;>... Jsme národ ze všech na světě nejnešťast
nější, nejvíce trpící. Se dvou sfran (ruské a prus
ké) hrnou se na nás rány obou nejmocnějších
vlád, jež se spolčily za tím společným cílem, aby
shladily s tváře země jméno Polska... Ohlasy
lítosťného soucitu hynou beze sledu,a bratří Slo
vané nám nejbližší jen tehdy jsou s námi, když se
na nás žene Prušák (rozuměj: podceňují polský
útisk pod moskevskou knutou). Leč právě proto
utrpení naše je nemalou chloubou: mocnosti pro
ti nám spojené zosobňují ducha zlého v dějinách,
násilí před právem; my pak, nejsouce toho hod
ni, představujeme ideu spravedlnosti v politice,
věc naše je věc Boží a království Božího.“

knot petrolejové lampy a s hlavou v rukou
snažíte se, zdeptání, usebrati se k napsání
článku o manifestaci, jíž jste byli zároveň
svědky a spolupůvodci. Tělesná únava do
léhá na vyčerpanou mysl a tam, kde má jaro
hýřit květy, je suchopár. A nyní?

V našem „Naučení“ najdete zásobu no
vinářských obratů, které Ize odděliti v sa
mostatnou část, „kompletní frazeologický
lexikon žurnalisfťických adeptů referujících
o spontánních manifestacích s freneftickým
potleskem“ Nezaměňujte s konkurenčním
novinářským slovníkem Karla Poláčka, pro
tože tam je to semitská snůška prostodu
chých slovíček, kdežto u nás naleznete hod
notné dílo, v němž je přihlíženo k maší stra
nicko-poliťicko-stavovsko-národní svojsko
stí.

Jak zacházeti s „Naučením““? I dítě se to
hned naučí. Náš heslář si rozřežete na
čtvrtky. Uvědomíte si, zda chcete pronésti
řeč plamennou, mající bušiti na srdce za
tvrzelá, nebo máte jen letmo se dofknoufi
něžných srdeček. Najdete tu šimlíčka, jak
máte referovat a upoutávat pozornost, jaké
výroky vynucují potlesk, nechce-li shromáž
dění dokumentovat neseriósní otupělost.
Bude-li s dostatek zájemců, dáme nahrát na
desky některé řečnické vzorné pasáže, aby
modulace vašeho hlasu byla úspěšná a jed
nofná.

Po krátkém úsilí nabudete cviku, hbitě
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vyberete příslušnou lekci, přidáte včelo lís
tek z tituláře, podle toho, komu je řeč urče
na. Pak jste bez práce! I kdybyste lekci
náhodou zaměnili,nestane se neštěstí, proto
že naše pomůcky jsou tak výborné, že je
můžete míchati jako karty a vždycky po
sejmutí máte tu pravou řeč. Lidská srdce
jsou jako klavír. Kmitající ladička vašeho
nadšení rozezvučí vždycky nějaký ten tón,
i když to není vždy komorní áčko. A my
jsme spokojeni, když se nám vůbec někdo
ozve.

Tolik jsme potřebovali předeslati našemu
„Naučení“ a připojujeme první tucet lekcí.
Mějte trpělivost, jděte touto svéráznou, vy
kázanou cestou, věztež, že staří jistě jednou
zemrou a pak budete tu jedině vy, mladí a
vzdělaní nositelé naší politické tradice, kte
ří jste ssáli politickou moudrost přímo z živ
ných pramenů.“

Úvod je ještě rozšířen o kapitolky podle
jednotlivých stavů, na př. naučení lesnické
mu mládenci, jak vypraoovati přednášku o
stavovském státě se zvláštním zřetelem ke
stavu, jemuž náleží a jiné hlavolamy. Z lekcí
prozatím otiskujeme jen první. Ostatní na
přání čtenářů otiskneme postupně. Bude-li
s dostatek zájemců, vyjde slovníček jako se
parát a splní tak své, anonymem určené po
slání. Stejně ochotně postoupíme maferiál
tomu listu, jenž se přihlásí a prokáže, že mu
byl příspěvek určen.

I. lekce. Schůze.

blok — chystaný blok je prozatím jen
nadějí, jistě že opodstatněnou a nikoli pla
nou, ale rozhodně nadějí velkou.

doba — dnešní doba je těžká, doléhá
na nás mladé, rodí se v ní nové myšlenky,
řády a poměry.

hlas — jest jen litovati, že v době fak
vážné je náš hlas podezírán, podoceňován,
umlčován a takřka označován za poškození
národní věci.

h oralé ==šli tři hodiny pěšky bez jídla,
aby vyslechli vývody svého poslanoce-kraja
na a po zdařilé schůzi plakali.

iniciafiva — z naší iniciativyvyšly
četné popudy, které se staly nejen středem
diskuse, ale náměty, o jejichž realisaci se
počíná pokoušeti i konkretní politika.

liberalismus je prohnilý,vege
ťuje.

lid — volá po ozdravění poměrů, je ne
trpěliv, je syt prázdných hesel a slibů a
naší povinností je, poslechnouťi jeho hlasu.

memorandum = vyfyČujesměrnice
další práce, tlumočí požadavky, důstojně se
řadí k projevům, které z lůna naší mladé
generace dosud vyšly.

mezek —my mladí starým mezka dělat
nebudeme.

mile — mile působí, že do našeho stře
du zavítalnáš nej...
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M. Zdziechowski je dnes velkou postavou mezi Po
láky jak pro široký rozhled vědecký, tak pro živou
účast na osudu národa a morální váhu své osobnosti.
Výmluvně o tom svědčí fakt, že r. 1926maršálek Pil
sudski ho vyznačil na druhém místě jako kandidáta
presidentství polského státu. Nemůže nám tudíž býti
lhostejno, jestliže z osobnosti takového významu a
druhdy horlivého čechofila stane se příkrý odpůrce
českopolské součinnosti. Příčinu této pro nás dojista
bolestné metamorfosy dlužno hledati ve dvou mo
mentech. Jedním jsou otevřené nebo zakuklené sym
patie čes. intelektuálů k bolševictví, v němž Zdzie
chowski přesvědčeněvidí síly ďábelské, zůstávaje je
ho nesmiřitelným odpůrcem od výbuchu po dnešní
den. Druhým byla naše škodolibá „neutralita“ při
útoku rudých hord r. 1920na Varšavu. Od té doby
odvrátil se od nás někdejší vůdce slovanské myšlen
ky polskéa stal se vášnivým obhájcem a přivržencem
Maďarů, našich úhlavních soupeřů, nemohoucích za
pomenouft, že Slováci z jejich jařma vysvobození jsou
rovnoprávnými občany našeho stfátu.

Loňského podzimu, kdy z vládních kruhů varšav
ských začal k nám vanouti nepříznivý vítr, vydal
Zdziechowski, toho času rektor university ve Vilně,
soubor svých literárních a politických statí „Wegry

i dookola Wegier“. Tato kniha zaslouží mnohem bed
livější pozornosti, než jak ji odbyl pražský tisk. Neza
pomeňme, že to není dílo bezvýznamného pisálka ne
bo podplacenéhoagitátora a že i v českopolském roz
poru platí zásada: Audiatur et altera pars!

V úvodní stati vykládá autor stručně své politické
i mravní Credo. Už z něho poznáme, že nemůže být
nadšen vším, čemu my holdujeme.

„Všecko, co tu píši, je nečasové, tyto črty ote
vřeně bojují proti dnešku... Čím větší je moje
osamění, tím výrazněji slyším vnitřní hlas, roz
kazující jít proti dnešnímu světu... Od sovětské
ho Východu posfupuje barbarství. Ale není ani
Batorych ani Sobieských, kteří by se odvážili po
sťavit proti mocnostem tmy. Barbarství nás fas
cinuje tím, že je barbarské, že vypovědělo boj
idei Boha, že zdeptalo náboženství, mravnost, ro
dinu... a při tom kdykoli jde o holdování mo
skevským katům, všeckastranictva jsou vespolek
v dojímavé shodě, všecka se předstihují v po
nížení a podlosti.“

Jedinou vydatnou hrází proti bolševickému nebez
pečí, řítícímu se na evropský Západ byla by dle Zdzie
chowského— společná hranice Maďarska s Polskem.
Ovšem — na náš účet. (Pokračování.)

Několik slov o letecké plynové válce a obraně
proti ní.

Tak, jak vypadá dnešní situace odzbrojovací kon
ference, vidíme, že veškeré snahy odzbrojit pomalu,
ale jistě mizejí. Jeví se snaha, co nejlépe býti připra
ven na eventuální překvapení, ať se projeví v jakéko
liv formě. Jednou nejpravděpodobnější eventualitou
jest použití bojových plynů, jejichž složení dnes ne
známe a které budou určitě použiťy na zázemí a zá
sobovací centra, stanice žel., továrny a pod. Dopravu
tohoto plynu obstará bombardovací lefectvo denní
a noční. Noční nálety obzvláště budou nepříjemné;
jednak několika nočními nálety vyčerpávat budou
obyvatelstvo a za noci těžko bude možno rozeznati,
zda se jedná o útok plynem nebo pumami ostrými.
Plynové pumy budou značně přizpůsobeny ostrým,
aby výbuchem (zvukem) se od ostré nelišily. Za dne
pouze barva kouře při výbuchu prozradí, o jakou
pumu se jedná a dle toho se zařídí ochrana. Každý
dopravní letoun po malé adaptaci jest výborným

bombardovacím letounem o únosnosti od 500 do 1000
ký váhy pum, akční radius 1000 km až 1600 km 4 až
8 hodin letu.

Technika orienfační umožňuje naprosté zjištění
cíle i za noci méně příznivé. Pokroky radio$goniome
trie umožňují létání za mlhavého počasí, personál vy
cvičenýv létání podle přístrojů splní požadavky letu
i za špatné viditelnosti a v jakékoliv době denní, bez
rozdílu dne a noci. Zde vidíme zřejmě, jakou výhodu
mají státy s velikou leteckou dopravou civilní. Tato
doprava jest výbornou průpravou pro dálkové lety
bombardovací.

Zřejmě vidíme, že i státy, které nemají vojenské
letectvo, mohou sobě vycvičiti kádr dobrých bombar
dovacích pilotů.

Tomu dá se čeliti jen dobrou protiletadlovou obra
nou a fo jak pasivní, tak aktivní. První podmínkou
pro tuto obranu jest dobrá organisace hlásné služby,

mladí —jsou nejprůbojnější a nejpod
nětnější složkou strany, žádají, navrhují do

rozklad = našichnepřátelplní nás na
dšením, sebedůvěrou a sebevědomím.

úspěch — manifestaoe byl dokonalý,
nečekaný, lidé slzeli, objímali se atd.

máhají se, aby..., apelují na staré, staří
na mladé, čili jak se do lesa volá, tak se
z lesa ozývá.

my první = (lze řício každé věci,pro
tože to lidé beztoho nekontrolují; při psaní
však pozor, číhají zavilí nepřátelé!)

nadbytek = je nápadnýnadbytekvel
kých radikálních slov.

o bzo r —má býti širší než myší.
počef —účastníků byl hojný, přijeli še

diví otcové s mozolnýma rukama, dále inici
átořivelkolepéhoplánu, dále..., dále...

potlesk — hlučný, spontánní, bouřli
vý, neutuchající, freneticky... (dá se i kom
binovat, jako neutuchající, frenefický a
pod.) — sálem bouřil uragan potlesku.

p ráce = naše práce je nabita nadšením,
idealismem, nenáročnou obětavostí a ne
smírným strádáním (jen pro štíhlé řečníky).

předseda = je Čestný,skutečný,zem
ský, sám pan..., předseda byl energický,
na výši doby, řídil schůzi s jedinečným roz
hledem.

působení = našehomilovanéhovůdoe,
jak naše veřejnost dobře zná, je proniíka
vě, cílevědomé, energické a na kořen věci
jdoucí.republikáni =
přirozeně...

jsou sfrana mocná,

řečník — mluvil se zápalem, tempera
mentně, probral všechny aktuality, vypořá
dal se se všemi námitkami, nadchl přítom
né k potlesku (viz toto).

senátor — náš oblíbený, obětavý, ve
svých funkcích neúnavný.

serie —můžeme uvésti celou serii váž
ných jmen (viz toto), jež naši myšlenku při
jala.

schůze — vždycky zdařilá a manife
sťační, má velkolepý průběh, vývody řeční
ků přijímá s nadšením a je další etapou
v boji.

slovo = o slovo, myslím, nikdy nouze
nebyla.

socialisté — skrývají se pod šosy
agrární strany, budou poražení, v myšlen
kovém zápase se s nimi nedá počítat.

soudnost = našich směšnýchnepřá
tel padla mezi patu a podešev.

sfaří — nepochopili, že nové myšlenky,
nové směry a názory nesou a provedou mla
dí, nerozumí jim, nemohou spoléhat na zá
sluhy, které nerozhodují, jen schopní staří
mohou spolupracovat se schopnými mladý
mi.

státní moc = podle toho,jakýmipro
středky se vykonává státní moc, mluvíme o
demokracii, nebo o diktatuře; my jsme pro
to, oo chce věťšina národa.

vážný = vážná jména (viz serie), vážná
doba (viz toto), vážné slovo ve vážné chví
li, myslíme to velioe vážně, vážné slovo v
rozhodné době, naše pokusy jsou vážně mí
něny atd.

věc — jdem na kořen věci, věc nutno
suverenně ovládati.

většina — choeme fo, co choe většina
(viz státní moc).

vítězství — zvítězíme,protože zvítě
zit musíme, vítězství je naše.

vlastenectví —musíbýtinesenona
velikém duchovním štítě, mluvení o vlaste
nectví je málo, prakticky tedy vede nás
k živému a naléhavému přání k součinnosti
se všemi.

ženy —fřímejte, ženy a matky, hrdě váš
prapor jako kotvu, o kterou se opírá celý
náš. tabor.živnostníci =
ním státě.

jsme psancí ve vlast

Poznámka autora: Po zdolání této látky
učte se u všech přívlastků stupňování, pro
tože se v praksi užívá výrazů silnějších Čas
těji, na př. nejpronikavější, nejoblíbenější,
nejmilejší atd. Nikdy se však nedopouštějte
chyb, jako: nejpředseda, nejpráce, nejsmích,
nejúspěchí
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která nás dobře informuje o cestě náletu nepřátel
ských letounů. Toto hlášení podá co nejrychleji po
zemní obraně proti letadlům, která se dle toho zařídí
a připraví se k zničení nepřátelských letounů. Vlast
ní stíhací lefectvo zničí lefouny skupin bombardova
cích, rozprášené protiletadlovým dělostřelectvem.
V moci za spolupráce se světlomety snaží se sestře

lením osvětleného letounu zabrániti bombardovánícíle.
Obyvatelstvo musí projeviti vzornou kázeň, aby

bezhlavým útěkem a zmatkem neztěžovalo práci
ochranných sborů. |

Účelně a dobře vybudovanými protiplynovými

kryty. zabrání se zbytečným ztrátám mezi civilním
obyvatelstvem. Předpokládám, že každý občan bude
vybaven dobrou plynovou maskou, jejíž výrobu měl
by stát zmonopolisovati. Tímto by se dosáhlo kvalit
ního výrobku za přijatelnou cenu pro všechny vrstvy
obyvatelstva. Neufralisaci bojových plynů ve měs
tech po bombardovacím náletu musejí prováděti
ochranné čety se specielními přístroji a výcvikem pro
tuto službu. Jen tak zabráníme panice, zbytečným
ztrátám na životech obyvatel postiženého města. Měj
me na mysli, že i ten nejzdařenější bombardovací ná
let lze zredukovati při dobré disciplině na minimum,
jak to dokazuje světová válka. Ur

O mimopražském katolickém českém tisku.
Katolický český denní a týdenní tisk mimopražský zaslouží

také, aby mu jednou bylo aspoň trochu pozornosti věnováno,
Jde tu především o tři deníky: „Hlas Lidu“ v Českých Budějovi
cích, ,„Den““v Brně a „Našinec“ v Olomouci. Pak přicházejí v úva
hu týdeníky: v Plzni „Český západ“, v Hradci Králové „Štíť“,
v MI. Boleslavi „České listy“, na Moravě v Zábřehu „Sevetní Mo
rava“, v Přerově „Právo“, v Kroměříži „Pozorovatel“, ve Valaš.
Meziříčí „Noviny z Pod Radhoště“, v Mor. Ostravě „Ostravský
kraj“, v Opavě „Naše Slezsko“, v Uher. Hradišti „Slovácké no
viny“ a v Třebíči „Stráž“ (splynulá se znojemskou „Ochranou“),
To je tak asi všechen náš politický katolický tisk v Čechách a na
Moravě, odhlížíme-li od listů všeho druhu v Praze vycházejících
a od brněnských týdeníků, určených pro jednotlivé složky odbo
rové, resp. stavovské (na př. „Selské Hlasy“, „Venkovské Novi
ny“, „Náš Věk“ atd.).

Když tak na tento náš novinový aparát hledím, tož musím
říci (upoušťím arciť od úvah, do kterých bych se mohl s nejrůz
nějších hledisk pustit), že v lecčems od Nového roku stal se po
krok. Některé listy projevily snahu a úsilí přízpůsobiti se tro
chu více požadavkům doby. Jinak v tom ohledu jsme konservaťfiv
ní až běda, Na př. s radostí nyní beru do ruky královéhradecký
„Štít“ i „Český Západ“, který dostal jinou úpravu, jiné rozdělení
materiálu a pod. Je nyní bohatější a pestřejší. Jedním z nejlépe
redigovaných týdenníků je však třebíčská „Stráž“, která takévy
chází pod titulem „Ochrana“ pro Znojemsko. Je velmi svěže re
dakčně dělána. Má zejména dobré přehledy poliťické a nábožen
sko-kulturní a hned na vše ve svém kraji reaguje. Též valašsko+
meziříčské „Noviny z Pod Radhboště“ dávají si od Nového roku
velmi záležeti na redakci a snaží se býti oo nejaktuálnější a ke
všem význačným věcem doma a ve světě přihlížejí. Ke svému
prospěchu také volily novou úpravu.

Ostatní listy jedou více méně ve vyjeté koleji. Některé (na
př. „Pozorovatel“) libují si v sáhodlouhých článcích. Neohlížejí
se na fo, že oko dnešního čtenáře hledí na šedivé plochy kom
presní sazby, nezpestřené titulky, skoro zoufale. A pak, dnes
dlouhé úvahy vůbec vyšly již z módy. To je ta nejméně čtená
část novin. Dnešní čtenář má docela jiné požadavky než měl,
řekněme, před válkou. Proto nelze trvati na tom předválečném
typu týdenního novinářství. Je to anachronismus. Nejdříve ze
všech týdeníků to pochopilo přerovské „Právo“, ale zase to ně
kdy na úkor přehlednosti a uspořádanosti přehání.

Druhým nedostafkem některých našich listů je, že se nechá
vají svými fiskárnami odbýti velmi nedbalou typografickou úpra
vou. Po! té stránce by se také naše listy mohly zvelebiti.

Pokud se týká našich tří deníků, též nejpronikavější neformu
provedl letos „Našinec“. Upravil svůj formát na formát většiny
českých deníků. Tím asi získá úsporu na papíru, který nemusí dá
vati si zvláště vyráběti, ježto má formát skladový. Zmenšení roz
sahu nahrazuje petitovou sazbou. Též obsah svůj skoro z $run
tu změnil. Už tolik váhy (však to bylo zbytečné) neklade na po
litickou část, Nyní všechnu zahraniční politiku shrnuje do mo
saikových přehledů, které jistě mají více obliby než dlouhé po
litické zprávy, které obyčejně se vyrábějí korespondenčními kan
celářemi podle pravidla: mnoho křiku pro nic. Tím, že podává se
nyní v „Našinci“ celý materiál světový ve zkratkách, může býti
mnoho věcí zaznamenáno a zachyceno. „Našinec“ také zavedl
obrázky, čímžneobyčejně získal, Církevní rubriku, která mu tolik
dobrého jména přinesla, vede dále pečlivě. Jenomby ještě měla
redakce dohodnouti se se svými spolupracovníky, aby jí neposílali
zbytečně dlouhé články. Krátký, výstižný, obsažný článek se rád
přečte, a také svědčí o mistru. Výhodou při „Našinci“ je, že ze
sebe nedělá nějaký světový orgán a v rámci svých provinčních
možností snaží se své čtenáře co nejlépe obsloužiťi. Co mu chybí,
je část sportovní a vůbec tělovýchovní. Ta je odbývána macešsky.
Ovšem chtít ji zavésťi znamenalo by asi zvětšení dvou čísel v týd
nu na šest stran, když by všechen dosavadní materiál v listu se měl
uplatniťi. Též kulturní rubrika by potřebovala zdokonalení. Má
přece „Našinec“ po té stránoe velmi záslužnou minulost. Co však
je při dnešní úpravě „Našince“ největší výhoda, je včasné vychá
zení v poledních hodinách, takže my v Brně dostaneme poštou
„Našince“ ještě týž den odpoledne. To je jistě pro odběratele
„Našince“ na oelé střední Moravě neocenitelnou výhodou. Zkrát
ka řečeno: „Našinec““ dobře začal -se reformovati, ať v tom po
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kračuje, není u konoe se vším, co by k svému prospěchu udělafť
mohl. Ovšem také bez snížení oeny v drobném se to neobejde.

Pořádnou, tvůrčí a své věci znalou redakci potřeboval budějo
vický „Hlas Lidu“. Místní činitelé z dvojtýdeníku udělali deník
a udržují jej, šlo by tudíž ©to, aby tento malý deníček byl co nej
lepší. Předně je nutno si uvědomiti konec konců velmi dobrou
posici jediného českého denního listu v městě se 44.000oby
vatelů a s velkým zázemím, Kdyby to na mně záleželo, tož bych
z „klasu Lidu“ udělallist především českobudějovický. Dnes se
však z „Hlasu Lidu“ o životě jihočeské metropole, biskupského
sídla, střediska značného školství a hodně vyvinutého ruchu kul
turního dovíte velmi málo. Jako by se tam nehrálo divadlo, nepo
řádaly koncerty, výstavy, jako by se tam neschůzovalo, jako by
tam nebylo centrum náboženského úsilí pro celý kraj atd. O do
konalé místní reportáži polioejní také není v „Hlasu Lidu“ ani
stopy. Samy Budějovice by byly přece s to takový deníček mate
riálem zaplniti a udržeti. A kde je ten ostatní český jih, plný
takových krás a historických památníků a volající hlasitě o po
všimnutí a pozotrnosťt,Já bych z „Hlasu Lidu“ udělal poledník,
který by především městu a kraji se věnoval. Vnitřní politiku a
zahraniční události by mohl sledovati v přehledech, vždyť přece
nemůže konkurovati pražským raníkům, které asi do Českých Bu
dějovic mohou jíti i se svým II. vydáním. Myslím, že by se dal
také z „Hlasu Lidu“ vybudovati dobrý regionální deníček, který
by získával obliby a rozšíření, Ovšem na to by nestačil jeden je
diný člověk s primitivním redakčním zařízením, (Jetřichu Lipan
ský, poutníče Boží, hořejší řádky nečelí proti vám, vždyť jste v Č,
Budějovicích chvíli. AŽ si jihočeské město zamilujete jako svatou,
horu Athos, jistě všechno budete hleděťi provésti.)

Náš brněnský deník „Den“, dle mého názoru, také vychází do
cela zbytečně jako raník, Kdybych mohl, tedy bych jej zreformo
val asi takto: vymýtil bych přemíru článků. Ty jsou pro každý
menší list balastem, ne-li zabijákem, Stačí jeden článek, nemusejí
býti hned dva nebo i tři. Uzávěrku z večerních hodin bych pře
ložil na hodiny polední, řekněmena jednu hodinu s poledne, aby
mezi druhou a třetí hodinou mohl býti „Den““už venku, v prodej
nách, na nádraží atd. Stačí se postaviti odpoledne před brněnské
nádraží, aby se vidělo, kdy je největší obchod s novinami. Tisíce
lidí se rozjíždí z Brna a každý si koupí nějaký ten odpoledník
brněnský, Tento polední „Den“ by měl všechny zprávy, které má
dnes jako raník, ČTK. pracuje od půl osmé hodiny ranní do půl
jedné hodiny s poledne. Celý tento materiál ve zkratkách by bylo
lze zachytiťi. Od jedné hodiny až do 7 hodiny večer ČTK. zpráv
nevydává a nevysílá a právě v tuto zpravodajsky nejneplodnější
a jalovou dobu se redakčně „„Den““dělá. Z večetních zpráv dodá
vaných od 19. hodin zachytí už jen nepatrný zlomeček anebo ně
kdy vůbec nic. Vždyť tolikráte se stalo, že o velké události, která
se stala kolem osmé nebo deváté hodiny večerní, neměl raník
„Den“ vůbec nic. Teď, kdy dochází „„Našinec“do Brna ještě týž
den, srovnávám jeho materiál s materiálem ranního „Dne“ a kon
statuji skoro denně, že z 80 prooent má poledník „Našinec“ nad
běh před raníkem „Dnem“ A těch 20 % tvoří zprávy, které ČTK.
dodala mezi 11.a 1. hod. polední a pak nějaké telefonické relace
z Prahy. Ale to všechno by se v poledníku, jenž by měl uzávěrku
v 1 hod., mohlo býti také (ovšem me politické informace z Prahy,
pozn. red:). To, ao by „Den“ ušeťřil na večerní a noční práci,
mohlo by se dát na zvelebení a eventuální zlacinění listu. „Den“
jako raník v konkurenci s jinými taníky neobstojí, ale jako od
poledník by se skvěle v brněnské tlačenici mohl uhájiti. Touto
úpravou by jeho dnešní čtenáři o nic nepřišli a měli by tu vý
hodu, že by své noviny četli ještě týž den večer, neboť z Brna je
odpolední spojení všemi směry přímo ideální.

Tak tedy rozdávám rady na všechny strany, ovšem nevím, zda
kdo bude o ně státi. Ale myslím, že o našich fiskových otázkách
musíme mluviti docela prakticky. Těch slov teoretických, byť se
be honosnějších, vzletnějších a nadšenějších, namluvilo se a na
tisklo už více než dosti. A nebylo fo nakonec k ničemu. Dnes ne
pomůže samé povzbuzování a samié citáty, oo kdo o významu a
důležitosti tisku řekl, to je už nepůsobivá dekorace. Dnes platí
jiná věc. Jako panímáma, která kupuje kilo pomerančů, každý
třikrát ohmaťá, než je vsun2 do tašky, tak i čtenáři ohmatávají
očima noviny. A nepomůže, než jejich přáním a $ustům hledět vy
hovět. Není přece nemožnost dělat dobré, svižné, časové, hbité,



rychlé a všecko zachycující noviny a při tom je dělat i naprosto
katolicky, k prospěchu dobré a svaté věci. Jde to, ale musí se ma
to jíti s fortelem, musí býti tiskárny jak se patří vybudované, a ne
míťmašiny na rozsypání, musí k tomu býti praví lidé, charakterní
a zásadoví a pak se nesmí vydávat a redigovat noviny bez peněz!
To je nonsens! Hřích profi zdravému rozumu!

Poznámka redakce: Ofiskujeme tento počátkem dubna zasla
ný věcný příspěvek jako podnět k diskusi, která může míti vliv
na zlepšení našeho tisku.

Na stěžní vlaje trikolora.
„Přiznat barvu!“ Výzva od Peroutky
ochladila fašistické choutky.
Periculum hrozí-li in mora,
rychle na žerď stoupá trikolora.

O studentských organisacích.
Studující mládež se organisuje z mnoha důvodů. Vůdčím moti

vem jsou fo zájmy rázů odborového, sociálního a nebo jest fo
konečně idea, myšlenka, určitý světový názor a také stranická
ideologie, která je jednotícím elementem v organisování studující
mládeže.

Nejčastěji se setkáváme ovšem s organisacemi budujícímí na
platformě určitého světového názoru ovšem současně i s funkce
mi sociálně-charitativními. Ovšem je nutno přiznat, že i takové
organisace, které zdůrazňují svou odborovost, nebo užívajíce fi
titulu institucí sociálně-charitativních, jsou v myšlenkové sféře
určité. ideologie. Ta zde vystupuje případ od případu zřetelněji
nebo méně zřetelně.

V celku můžeme hovořit o dvou skupinách studentských orga
nisací, které hrají ve studentském životě největší roli. Je to
Ústředí katolického studentstva a Svaz československého stu
dentstva. Oba svazy jsou budovány na odlišných principech, nebo
lépe řečeno: na zdánlivě odlišných principech. Svaz má organiso
vati studentské orsanisace na podkladě odborovosti, zatím co
u Ústředí katolického studentstva jest to myšlenka, idea, která
je tmelem celého hnutí. Vedle těchto centrálních skupin existuje
řada neoráanisovaných skupin, jmenovitě studentské odbory a
kluby jednotlivých politických stran. Ústřední svaz čsl. student
stva organisuje nyní 86 skutečných členů. Členy jsou zde jedno

tlivě fakultní spolky, jako na př. Všehrd, Spolek posluchačů inže
nýrství, Spolek mediků atd. a jednotlivé krajinské spolky. Celko
vý počet organisovaných studentů je 12.000.V Ústředí katolické
ho studentstva jsou soustředěna sdružení katolických středoško
láků a akademiků v jednotlivých městech a potom tři spolky ka
tolických vysokoškoláků: Česká Liga Akademická, Liga Čsl. Aka
demiček a Moravan. Celkový počet organisovaných studentů zde
je 4500. Nepočíťáme slovenské katol. studentstvo, zatím v cifře
Svazu jsou zahrnuti i Slováci.

Srovnáme-li obě tato Ústředí oo do početnosti, pozorujeme, že
Ústředí katol. studentstva je početně slabší, avšak vezmeme-li
jako měřítko činnost, musíme konstatovat, že zde velmi silně vede
katolické studentstvo.

Důvod je zde na snadě. Katolické studentstvo a infelisenoce,
u které je náboženství rozhodujícím momentem, má právě v ná
boženství pevný základ k budování hodnot mravních i kulturních.
A to je ten živelný elán, který nutí k akťfivitě.Tímsi vysvětlíme
také neustálý vzrůst členstva v našich organisacích. Vezměme
příkladem jen Českou Ligu Akademickou, která i po stránce po
četnosti dosáhla letošního roku svého maxima.

Tyto potěšitelné fakty jsou znamením nového zdravého ducha
v myšlenkovém hnutí studentském. Je to fakf, s kterým nutno po
čítat a který opravňuje k větším nadějím. Vojtěch Kott.

Dobudujeme lidovou stranu?
Tak nadepisuje v posledním čísle „Informačních Listů Lido

vých““,měsíčníku strany na Moravě pro pracovníky, svoji úvahu
F. M. Žampach, čelný funkcionář strany a historiograf katolické
ho politického hnutí u nás. Navazuje na diskuse vedené v minu
lých týdnech o nutnosti dobudování strany vytvořenímjednotné
ho organisačního řádu, vymezením věťší pravomoci ústředního
výkonného výboru, který by byl volen na generálním sjezdě. Mi
mo jiné zdůrazňuje: „Dnes už žádná z velkých československých
stran celostátních není tak zastarale orsanisována jako strana li
dová. Všechny strany: agrárníci, soc. demokraté, nár. socialisté,
polit. živnostníci, nár. demokraté i komunisté jsou organisovánl
cenfralisticky. Strany tyto mají jen jediný ústřední výkonný vý
bor a jen nár. demokraté mají ještě zemské výk. výbory s místně
omezenou kompetencí. A přeos i tyto všechny strany rostly po
dobně jako čsl. strana lidová, z menších územních útvarů, ze stran
zemských, které se vývojem sloučily v jedno těleso.“ Po vylíčení
vývoje katolického politického stranictví až do r. 1918připomíná
Žampach, že po sjednocení strany v Čechách docházelo k jakýmsi
náběhům nového tříštění (okolí „Čecha“). Oposioe v Čechách
chtěla mít stranu radikálnější, postupem času zmlkla nebo se
ztratila „v poďivném politickém proudění v Čechách, které se
projevilo fašismem a podobnými extrémy. Některéz těchto živlů
se do strany vrátily a jsjich působení ve straně je nyní zdtojem
určitých diferencí v názorech na některé otázky“

Onynějším stavu organisace strany praví: „Čsl. sttana lidová
v ČSR. je stranou formálně celostátní, ve skutečnosti však vol
nýmsdružením čtyř autonomních zzmských stran. Ústřední výbor
není volen celostátním sjezdem, nýbrž jen delegací zemských vý
konných výborů. Strana nemá instituce celostátního sjezdu, nemá
ani společného jednacího řádu, ba ani nemá jednotného společné
ho programu“ Ústřední výk. výbor má sice jednací řád, ale proto
že není ostatních zmíněných celostátních institucí, je nedostateč
ný. Prováděcí sankce stanoveny nejsou, „dodržování usťanovení
je jen věcí politické cti, čili více méně věc papitová. Vážou jen

toho, kdo chce býti zavázán a kdo chce býti loypální“.Z toho ply
ne trvalá nemožnosť, aby Ú. V V o nějaké věci, zvlášť o věcách
ožehavých, vůbec rozhodl. Je neudržitelná námitka, že by bylo
možno přehlasovati některou zemi. Za těch okolností musil by se
postavit zájem strany nad zájem země. Reorganisace strany, jak
výše navrženo, nebyla by těžká, kdyby se k ní přistoupilo s nej
lepší vůlí a ohledem na zájmy strany a všecky ostatní ohledy,
kdyby se nechaly před dveřmi poradní síně“

Ještě jedné pozoruhoďné věci dotýká se red. Žampach ve své
obsáhlé studii. Na Moravě nemají ve výkonném výboře přímého
zastoupení oréanisace nepolitické. Ani fisk je nemá. Všechno za
stoupení jde prostřednictvím Lidových jednot. Na Moravě neměl
nikdy Orel přímého zastoupení ve vedoucích orgánech strany.

Bylo by na čase, aby u nepolitických složek v rámci lidového
hnutí, které jsou také organisovány podle zemí, začalo se už
jednou s velkorysou akcí koncentrační. Žampach připojuje pře
hlídku dosavadního stavu. Ukazuje na známé již (věci, že vedla
odborových organisací dělníků a zaměstnanců, které jsou v celo
státní odborové centrále, jsou ještě některé menší při zemském
sekretariátu strany v Praze, že tamtéž vedle celostátní oréanisace
řepařů tvoří se jakási česká řepařská organisace v Praze a hned
podotýká, že je to ukázka, co se při nedostatku sjednocení může
dít. |

Po výpočtu celkového stavu všech orsanisací katolických, kte
ré by měly najíti nebo už mají celostátní ústředí, podotýká autor,
že každý sečtělejší stoupenec dobře ví, jaké organisace a jaký
tisk mají naši protivníci a jak jsme tedy za nimi pozadu. A také
si dovede sám zdůvodniti nutnost, abychomuž jednou naší orga
nisační a tiskovou domácnost v celém státě si dali do pořádku a
udělali z celého našeho hnuti jeden mohutný celek, řízený jed
ním duchem, jednou vůlí sebevědomých katolických občanů, mo
hutný to a působivý instrument katolické politiky v životě moder
ního státu. o)

Zpolitisovaný nacionalismus.
Těžko sice jdou ta slova z pera, ale — třeba nazvati věci jich

pravým jménem. Národní Fronta proklamovala svůj ideový pro
óram. Řada vážných osob je podepsána na této domnělé deklara
ci nacionalismu. Ah, oo je tam frází, nemožných věcí, že plným
právem se může Stříbrný usmívati nad těmi ubohostmi.

Už úvodní věty o „vzniku státu“*) (,„Stát náš vznikl a může se
též udržeti jen dohodou a svornou vůlí Čechů, Slováků a Podkat
patorusů“) jsou zmatené a proto vývodynemohou býti lepší. Hesla

i I | ' " [

*) Stát český nevznikl 28. X. 1918, nýbrž byl obnoven v plné
ústavní formě!

o aufonomii (samozřejmě se v nich podkuřuje neznámým bohům)
jako dělaná pro maďarskou revisionistickou propagandu! Oh,
ano, pánové z N. F. a ostatní hypervlastenci: uděláme nové Ra
kousko, Uhersko a Bosnu. Jaké to vábné! Potom se ufikne fo, co
je za Moravou a zůstane nám v hrsti oklešťěná koruna svatovác
lavská!í Dnes Čechové nemají (jako ji neměli v Paříži!) odvahy
vztyčiti prapor svatováclavský. Neznají slávy a cti české říše.
Proto ty fráze!

A to ostatní, co má býti „náplní“, ale je sbírkou ohavných větí
Plácá se o stavovství, čištění v úřadech, v hlavách i údech. Čo se
dovídáme? Řada neuskutečnitelných věcí! To nás socialisté krmi
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li mnohem lepšími pokrouťtkami,nechceme-li se vrátiti až k slav
ným dnům komunistické žurnalistiky doby revoluční! Naši tevo
lucionáři však nejsou jim ani po kotníky!

Proč věnujeme těm věcem pozornost? Nadpis fo naznačuje.
Shrhujeme totiž u příležitosti tohoto slavného provolání z 7. IV.
všechny fy žonslery, ať už jsou v kterémkoliv hnutí či straně. Ne
boť jich výklady jsou stejně pestré, v téže tónině. Tihle stareši
nové předkládají národu v nepravý čas a hodně popleteně svůj
prosram čili testament. Kšaft, který nevyvolá slzy v okul! Sumou:
Manifest Národní Fronty prokázal malost, ubohost a — nešikov
nosť, jaká vládne všade, kde mají vystaven „nacionalism““ jako
nejkrásnější kus výbavy. Stavovství? To nejsou zpuchřelé ce

P o z n

chovní prapory, cechovní hospody a modré pondělky, ale odvaha
prováděti distribuci práce účelně a bez vzájemných podfuků.
O tom, ja k zmoci tento úkol, o tom Mamifest nepovídá nic kloud
ného. Neřekli nám to však ani jiní profesionálové žurnalistiky,
jichž oblíbeným tématem se stavovská organisace stala. Několik
frází není ještě systém!

Česká říše byla a bude vážným politickým činitelem v Evropě.
Otázkou však jest, zda je zdrávo bouřiti národ nedonošenými
hesly, za tím co už lidé padají hladem (jak si to s gustem v novi
nách oftiskují). Tyhle věci nejsou otázkou pamětí, ale svědomí.
Svědomí však je živo jen v duši křesťanské. Tu-li probudíte,
ostatní bude vám přidáno! —Bka—

0. 3 Ň> <

Krise.
K ničemu se svět tak ochotně nepřiznává, jako ke

svým krisím. Krise je nemoc. Krisé je neštěstí. Ne
štěstí nechodí po horách, ale po lidech. Ocitli jsme
se v ktisi, říká se správně, ne zavinili jsme krisi. Buď
vzdán dík fitosofickému jazyku, že nám půjčil toto
slovo, do něhož můžeme ukrýti svou zbabělost, ne
poctivost a lenost. Ocitli jsme se v krvisi.Jaká pomůc
ka pro lidi, kteří se odvrátili od Boha a pohřížili se
v bahno neřesti. Prožívají mravní ktisi, praví se o
nich soucitně. Hříšnici jsou vlastně trpitelé. Se zlo
činci se musí jednat jako s pacienty. Hřích je ktise.
Člověk se ocitne v krisi —ani neví jak. Kdyby člověk
spáchal hřích, musil by buď hořce plakati jako Petr,
nebo se oběsiti jako Jidáš. Prožívá-li však mravní
krisi, obskakují ho psychiatři, sugestoři, psvchoana
lytikové a psychopatologové a sotva se váno probudí,
přejí mu dobrý den a táží se ho, jak se váčil vyspati.

D. Pecka: Skryté paprsky.

Legio Angelica.
Z emauzského benediktinského kláštera vzešlo již

hodně krásných podnětů i činů pro obrodu litutgie
v naších krajích. Chci si všimncuti jednoho, který je
takový pěkný a milý, a na němž mnoho záleží: Sdru
žení ministrantů a časopisu pro ně vydávaného „Le
gio Angelica“. Zakladatelem a duší jest P. Metod
Klement. Ministrant přisluhuje knězi při mši svaté
a je ťo pro něho veliké vyznamenání. Je to chlapec,
čistý ještě, a jde o to udržeti jeho čisté srdce. Aby
přisluhoval důstojně, musí vědět, co se děje na oltáři.
„Legio Angelica“ a příručka, kterou nedávno vydal
P. Klement, ho tomu naučí.

Ale to není vše. Při četbě časopisu a ze znalosťi
počínání P. Klementa mezi ministranty mám dojem,
že tento kněz, který si vykračuje nesmírně přísně,
a jehož javost zahlédáte teprve, když se začne smáť,
nebo kdvž ho uviďite mezi mladými, má ideální me
foďu a opěť a opět si pří ní musíme myslit na Dona
Bosca, kterého Církev svatá na Velikonoční Hod Boží
zařadila mezi svaté a světice Boží. Vychovatel žije
s mládeží. Nepřichází kní, jak se u nás tak často děje,
aby ptoslovil kázání nebo třeba přednášku, poslechl
nebo přehlédl protokoly výbotových schůzí, a pak
se zase vrátil za měsíc nebo za dva, podle toho, koli
krát ona organisace schůzi svolává. Čo se s mladými
lidmi nežije. Viďěli jste P. Klementa mezi dětmi?
On se s nimi veselí, vaduje, hraje šachy i hopsá a vy
padá při tom tvoztomile,sleduje každého z nich, pto
každého má úsměva dobré slovo, a když pokátá, činí
tak, jako by hladil, však ono to působí mocněři. Je
takovým i v časopisu, kde naleznete všecítno, co za
jímá nynějšího hocha. Nescházejí v něm aní nevinné
čettovinky a nikterak nemaří působení vznešeného
cíle. Děti jsou posilovány v dobvém tak, jak jim nej
lépe odpovíďá, aniž je zmenšována jejich veselosť,
touha po skotačení, bezstavostnost, zábava. A to jest
velice důležité a tím si dobývá P. Klement úspěchů.
Vypravoval mi jeden kněz, jak byl udďiven,když uzřel
Klementa mezi dětmi. Musil se smát i divit, jak to
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S nimi umí a dodával: „Ony by daly za něho život.“
Čen doslov není marný. Kde je láska, tam je důvěra,a tam se ktvásnězasévá.

Ze zkušeností jak vlastních, tak i jiných pracov
níků mohu říci,a neříkám toho s vadosti, že naše mlá
dež má málo záimu o problémy duševní a duchovní.
V místě jesť několik spolků mládeže, ale na kultuvní
přednášky přijdou dva mladí lidé. Možná, že je tato
nevšímavosť zaviněna fím, že jejich vůdcové nechá
pou jejich mladistvých zájmů, nechají je žít odlou
čeně a pak je nemohou přivésti ani k vážnějším vě
cem. Často nedovedou užíť ani těch divadel, aby se
s nimi sblížili. Byla by proto prospěšnou našim kně
žím a těm, kteří maii co dělat s mláďeží četba „Legio
Angelica“. Pověděla by jim mnohé, čeho potřebují a
učinila by užitečnější jejich činnost, v níž nelze po
chybovati aní o dobré vůli ani o lásce k mlaďým du
ším, ale přece jí něco schází. J. K.

Hůř než ve Francii.
Čypickou zemí katastrofálního nedostatku ducho

chovenstva je Francie. Příliš málo bylo tam již před
válkou kněží, než aby mohli stačiti na vše, co modet
ní pastorace po knězí vvžaduje, a poměry tyto se
válkou ještě podstatně zhoršily.

Mluvíme a píšeme o francouzském nedostatku kně
ží a zapomínáme, že u nás poměry mísťy jsou hotší
než ve Francii. Čamní průměr dvou tisic věřících na
jednoho kněze připadajících je překonán diecésí li
toměřickou,kde je nedostatek duchovenstva ze všech
diecésí největší. Jaké nedozítné škodv pto duchovní
život tímto nedostatkem vznikají, chápeme nejléve,
uvážíme-li, že v zemi kvetoucího katolicismu, v Bel
gii, na jednoho kněze připadá pouhých sedm set vě
řících

Než nejen Litoměřice vykazují katastrofální ne
dostatek kněžstva, ale všecky naše diecése kromě
olomoucké trpí timtéž nedostatkem. V olomoucké
arcidiecési připadá totiž na jednoho kněze 1281 vě
řící, číslo, přitovnáno ke katolické cizině, sice stále
ještě veliké, leč v poměru k ostatním diecésím nízké.
Vždyť ani to katolické Slovensko není na tom tak
dobře jako Olomouc, ba Črnava blíží se k odstrašu
jící číslici francouzské s počtem 1868věřících na jed
noho kněze! A při tom nesmí se zavomínati na tu
okolnost že pastorace na Slovensku je vůči oné v fiis
totických zemích ztížena fím, že návodnostní ťoz
vrstvení je tam mnohem pestřejší než ie tomu u nás.

Poměry se v poslední době sice levší, než do toho
fo vývoje zapadá vušivě Rospodářská krise. Semináře
se plní, leč biskupové isou v takové finanční situaci,
že nevědí, z čeho vvdrežovati semináře a bohoslovce.
Jsou u nás biskuvové, kteří kromě své residence ne
mají, kde bv hlavu sklonili — a ti biskupové, kteří
vlastní statkv, neisou při dnešní nevýnosnosti těch
fo statků na tom léve než nemajetní hierarchové. —
A nejen o vydržování seminářů a bohoslovců jde, ale
i v celé řadě případů nevvhovují ani budovy seminár
ní, a tu je nutno je vozšířiti, Leč z čeho?

Čo jsou statosti, které však nesmí tísniti náš epis
kopát, ale které musí býti i starostmi našimi. Před



nedávnem byl sveďen boj o Vídeň, o. vudé paláce,
které byly centry austromatxismu. Čekla krev vlád
ních činitelů i vzbouřenců, a k tomu všemu došlo jen
proto, poněvadž bylo málo dělníků na vinici Páně, že
tito nestačili zameziti vztůstu plevele. Že pastýři ne
stačili hledati zbloudilé ovce a chtvánitistáda proti
dravým vlkům. Velkolepý plán dva Luegva, vybudo
vati všude na periferii kostely i spolkové domy,
ztroskotal pod nápovem liberálů a nenašel se druhý
muž takové ptozívavosti a lásky, jakým byl dr. Lue
ger. A poněvadž se nebudovaly kostely, byly budo
vány tudé tvrze a poněvadž nebylo kněží, kteří by
byli bývali promlouvali o království, které není z to
hoto světa. Čam tkví kořen krvavého letošního úno
ra vídeňského.

Čo, že stále ještě jsou tozjitřčeny vány, zasažené
Cirkvi odpadovým hnutím a že nedostatek ducho
venstva u nás místy je větší než ve vyhlášené Francii,
musí všecky katolíky vésti k tomu, aby ze všech sil
pracovali na odstranění tohoto nedostatku. Modlit
bou, upozorňováním a finanční podpotou je nutno
podpovovati dilo, na němž nesmí záležeti jen epis
kopátu, ale všemu katolickému lidu. —fmnh—

Pozdní pokání Mělnických.
Za živa se smáli
páni konšelé:
Mrtvému však hráli
hodně vesele!

B. Zub.

Čedďypřece 13. května odhalí pomník Viktoru Dy
kovi pod mělnickým zámkem. Vidíme už tu patádu
a řečňování o překot. A kolik je to let, co si trpce
stěžoval básník na směšnou komedii s čestným ob
čanstvím? Opakuje se však stavá česká pravda: za
živa tupen, po smeti slaven. Jen některým se dostává
toho obráceně.

Snažil jsem se upozotniti v jistém deníku na ťuto
absurdďnost. Ale věc se hodila do koše. Zmiňuji-li se
ješťědnes, skoto post festum, káže mi tak krajanský
cit a láska k básníku vodného kraje. Vím, že je směš
no mluviti o svědomí. Vím, že moje slova jsou Romič
tější, než nejpodivnější věty Don Ouijfota.Aspoň ny
ní, až přijdu na Mělník, budu vědět, kdy a kde zavříti
oči, abych se zbytečně —„netozčiloval“. Miloval jsem
fo město z plna srdce, třebas kolébka moje stála

Postavili pomník
svému vodáku:
Obďivuj se, osle,
tomu Bodláku!

Z r c

trochu blíž Řípu. Miloval jsem je také proto, že v
„podhradí“ narodil se Viktor Dyk. Byl naší láskou i
když jsme to nedali vylepiti po tozích.

Od těch ďob, co podobně jako Pražané i zdejší
konšelé zbořili na náměstí krásnou kašnu, stvojili ú
klady soše Karla IV. a konečně oď té chvíle, kdy
moudří otcové odmítli zajímavou většinou poctití
Dyka čestným občanstvím, od těch dob nebylo ne
vhodnější myšlenky,než posmrtná pocta Dásní
ka Polabí. Jsou jiní (i choť básníkova), kteří o tako
vých věcech vozhodují podle zákona. Ale přece třeba
i s jiné stránky vrhnouti světlo, aby pozadí bylo
zřetelnější.

Básník návodní vívy (čí spíše nároďní básník!) má
konečně pomník v rodném kraji. Snaď bude živým
svědomím mnoha liďíi. Národ však postaví básníku
jiný, lepší a na lepším místě, kde nebude patváda po
zlátka všemožných řečníků a jfangliček: ve svém
srdci! B. Benetka.

Věčné prvky katolické politiky.
Katolicism zavrhuje vevoluce, nedělá je, ale bete

je na vědomíjako přivozenésamopotvestání zbytečné
zvůle svrchu nebo zdola. Katolicism chce udělatií stát
přirozeným řádem společnosti: nevtlačuje sklony
lidu do umělých forem a ohrad; nikoliv, chce svo
bodný vývoj a účast občanů pod vlastní odpověď
ností. Řatolicism přihlíží k vlastnostem v uspořádání
veřejných záležitostí a poměrů. Miluje podle svého
způsobu velké obzory, pojetí a koncepce v politice,
univetsalitu, ale miluje a uznává také nátody jako
Božskou prozřetelnosti určené nositele a nádoby lid
stva, v nichž dějiny uctivají plány Boží. Dovede vždy
zptostředkovati mezi lidským a národním síanovis
kem a s tímto i zájmy korporací i jednotlivců. Rato
licism dává lidu dosažitelnou míru svobody, kterté
dává opravdovost místo prázdného heslování a všude
přikazuje oběťovati nároky sobeckosti společnému
blahu. Čakto se přibližuje katolická politika plně a
bohatě jako život všem eventualitám života lidstva
návodů i jednotlivců s jistou mítou svého úsudku a
spásnosti svých činů. Gakovépolitiky nemají se spta
vedlivé vlády co obávati.

F. J. v. Buss v. 1858 o zásadách katolické politiky.

Český znak.
„Znak Čechů, lev onen dvouocasatý, což jiného znamená, než

statečnost válečnou a udatenství v přemáhání obtíží, v útoku na
Milán a v potírání nepřátel říše? Není lev ten údělen a do štítu
dán, jako erby některých jiných krajin a říší, buď náhodou, buď
podle některé ozdoby země, buď podle řek, nebo pouhou milostí
panovníků, nýbrž zjednán jest statečností a hojnou krví.“
(Bohuslav Balbín: „Obrana jazyka slovanského zvláště českého.)

Poslání Církve všem národům. Byla poslána ke všem národům.
Ale ne aby je politicky vedla, ne aby strhla na sebe ve Isvých
kněžích moc, nýbrž aby je mohla přetvořiti, aby jim dala Krista,
aby učinil jeden každý národ národem svatých, národem čistým
a dobrým. Toto jest nejlepší služba národů, kterou vůbec mohla
Církev prokázati. Silv. Braito O. P.: Církev.
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Katolická akce. Katolická akoe jest duchovní a mnohotvárná spo
lupráce laiků s kněžstvem k rozšíření a upevnění víry a zásad
Kristových do lidstva v úplné závislosti na svaté Církvi. Jest du
chovní, tedy pouze v oboru náboženském a tryskající z pramenů
duchovního života, nikoliv pouze z mechanické orgamisaoe. Kato
lická akce jest podstatně duchovní, ale vyžaduje a má také vnější
útvar podle potřeb různých diecésí a farností. Proto není doslova
Katolickou akcí samostatná činnost jednotlivoova, nýbrž ta, kte
rá se děje pod vedením nebo se souhlasem církevních představe
ných. Jest tedy dnes potřebou doby, aby všechna náboženská
práce byla v ní pokorně sjednooována.

P. Jan Urban OFM.: K Bohu.

Film a kostel. Najde se v Praze denně 50.000lidí, kteří by šli na
půlhodinovou mši sv.? Nebo na kázání? V Praze sedí denně asi
50.000lidí před bílým plátnem a hra, kterou prožívají zároveň, ne

trvá malou půlhodinku, nýbrž plné dvě hodiny! Snad není tento
příklad příliš přiléhavě volen. Ale tažme se poněkud jinak: Na
lezne těchto 50.000lidí jednou týdně chvilku, aby četli knihu —
rozumí se, že oennou knihu — nebo navštíví každý jednou týdně
vzdělávací přednášku, koncert, divadlo? Sotva. K tomu součas
ník „nemá čas“. Nač číst román, když jej Ize spatřiti zfilmovaný
bez zabíhání do věcí duchovních? Ale oo říkal Jean Paul o kni
hách, platí ještě více o filmech: „Nemůže-li nás film udělati zce
la dobrými nebo zcela špatnými, lepší nebo horší nás přece udě
lá.“ W. Formann v „Sudetendeutsche Arbeit“, r. 10, č. 1.

Křesťanská solidarita. Nad lidský ideál, přímočarý, sebe více zá
řící a plný, je křesťanský ideál. Lidská solidarita od nás žádá mi
lovat naše bratry jen jménem lidství, jež je Vnich jako v nás.
Křesťanská láska od nás nadto žádá milovat je ve jménu Božství,
na němž mohou mít všichni účast tak, jako my. Lidská solidarita
vyžaduje od nás, abychom pomáhali jiným k uskutečnění ideálu
čestného člověka v nich. Křesťanská láska nás zavazuje přispívat
k tomu, abychom učinili z nich nejen lidi, nýbrž bohy. Lidská
solidarita nevede svých požadavků za pozemské obzory a dychtí
jen po vítězství člověka nad zvířecími nátlaky. Křesťanská láska
nám otvírá perspektivy nebes a chce, abychom přidali k tomuto
vítězství člověka v nás a v našich bratřích triumf Boha.

M. S. Gillet, velmistr O. P.: Výchova charakteru,

Ctižádost. Dosáhne-li sebeláska vysokého stupně, změní se ve
zbožňování sebe samé. To se děje, když člověk všechno sobě při
čítá, sobě se podivuje, sobě ve svých vlastnostech se líbí, uzná
ní a slávy ode všech žádá a cílem všech svých skutků činí zvelebe
ní sebe sama. Ctižádost zaměstnává se hlavně budoucností, bažíc
po chvále a uznání, vlivu a vysokém postavení. Přeje si větších
schopností, aby se mohla více lesknouti a jiné zatemniti. Sní
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o slávě a maluje si obrazy budoucí velikosti. Kuje plány a vy
mýšlí podniky; odstraňuje překážky a strojí cesty. Odstraňuje
soupeře, jedny zatlačuje, jiné vzdaluje, tyto zasťrašuje, oněm
dává cítiti svou převahu. Touží vždy výše; žádná meznezdá sejí

Ž áV o t n

nepřekročitelnou, žádný cíl nedosažitelným. Jak mnoho lidské
krve prolila již lidská ctižádost, kolik se dopustila nespravedl
ností, Istí, násilí na jednotlivcích i na celých národech.

Adolf v. Doss S. J.: Myšlenky.

b o ž e n S k ý

ARCIBISKUP DR. FRANT. KORDAČ zemřel ve čtvrtek 26. dubna
v nemocnici Milosrdných bratří v Praze ve věku 82 let. Ježto zpráva
došla při uzávěrce listu, omezujeme se jen takto kratičkou zprávou,
vzpomínajíce s vděčnosti zásluh zesnulého o záchranu českého ka
tolicismu v popřevratových dobách, i však jeho prací a snaho obro
zení náboženské, o politické uvědomení českých katolíků, vzpo
mínáme ho vděčně i jako vůdce katolické mládeže akademické.
V příštím čísle vrátíme se k ocenění osobnosti i práce zesnulého
arcipastýře. R. i. p.

Apelace bratislavských Němců a Maďarů do Říma. Braťislavští
němečtí a maďarští příslušníci katolické náboženské obce podali
do Říma stížnost, opafřenou asi 800 podpisy, proti výsledkům po
sledních voleb do náboženské obce. v nichž byli bývalí vládcové
a dnes strana stížnost vedoucí poraženi. Stejně pochodili špatně,
když byl podle klíče jmenován zbývající zlomek představenstva.
Stížnost je naladěna na teskný akord dumky o osudu katolické
výchovy v Bratislavě, jako by katolíci českoslovenští nebyli zá
rukou jejího zabezpečení. Ve Vatikáně asi stížnost nepořídí. Bra
tislavští mohli by s tím už jednou přestat. Poslední rekurs z toku
1929 leží ještě v Římě nevyřízen a myslíme, že'i tentokrát do
stane stížnost jen podací číslo.

Světový eucharistický konsres v Buenos Aires. Letošní již 32.
světový eucharistický konén:s bude se konati v Buenos Aires ve
dnech 10.až 14.října f. r. Přípravné práce, které byly již zahájeny
před rokem, řídí arcibiskup hlavního města Argentiny, které zvo
leno pro letošní světový hold Svátostnému Kristu. Do nejzazších
vesnic Argentiny pronikla již propaganda konsresu. Podle úspěš
ných dosud konaných diecésních eucharistických kongresů v této
rozsáhlé zemi je všeobecné přesvědčení, že kongres světový bude
velkolepý. Zkušenosti z menších konsresů jsou sbírány. Při die
césním kongresu v Tucumanu bylo na př. společné sv. přijímání
vojska v Cordobě, která nese označení „argentinský Řím“, bylo
přes 60.000dětí při sv. přijímání, v městě Rosario byl opět velko
lepý noční pochodňový průvod atd. Místní výbor v Buenos Aires
se skládá ze Španělů, Francouzů a Italů a pracuje velmi agilně
na vypracování tradičního programu celé slavnosti. Thema kon
sresu bylo určeno: „Sociální království Kristovo a jeho vztahy
k Eucharistii“. Technické přípravy byly rozděleny různým komi
sím a subkomisím. Pro velké slavnosti v rámci kongresu bylo
vybráno velké náměstí, do kterého ústí čtyři prostorné ulice. Na
náměstí se vejde 350.000lidí.

709. výročí svatořečení svatého Domin?*ka.Letos 13. července bude
tomu 700 let od svatořečení sv. Dominika. Svatý Otec zaslal
6. března list generálu řádu kazatelského P. M. Gilletovi, v němž
oceňuje veliké zásluhy sv. Dominika v boji proti bludařům jeho
doby (Albisenským), dále zásluhy, jichž si získal založením ka
zatelského řádu, čímž si zachoval věčnou památku v celé Církvi
po všechny časy. V dopise hodnotí Svatý Otec význam sv. Domi
nika a jeho řádu pro současnou dobu. Také v dnešní době roz
šiřují se, jako ve 12. století, bludné nauky, proti nimž nutno bo
jovati modlitbou a uvědomováním, se zvláštním přispěním Ka
tolické akce terciářů sv. Dominika, apoštolátem slova a příkla
dem. V užším spojení jubilea řádu a zakončení Svatého roku
Spasení vidí Svatý Ofec krásný symbol: řád pěstuje jako zá
kladní prostředek k posvěcení modlitbu sv. růžence, která získá
vá z rozjímání tajemství našeho Vykoupení tak zázračnou sílu
a rozšiřuje ji s plamennou horlivostí. Zde připomíná svatý Otec
katolickým rodinám starý křesťanský zvyk modliti se denně spo
lečně sv. růženec a vidí v tom požehnání prostředek, aby se do
stalo jednotlivci, rodině, společnosti v nejbohatší míře ovoce Vy
koupení. Dopis končí apoštolským požehnáním všem třem větvím
řádu: dominikánům, dominikánkám a terciářům sv. Dominika.

Všeobecný německý katolický kongres, který se měl letos konafi
v Hlivici, byl v důsledku napětí mezi katolíky a režimem v Říší
odřeknut. Je to po prvé po váloe, že se kongres nekoná. První byl

r. 1048 a další konaly se každoročně s výjimkou let za světovéválky.

Padesát leť encykliky proti zednářství. Mezi encyklikami, jimiž
Lev XIII. burooval usínající svědomí katolíků, měl svůj mocný
zásah i okružní list „Humanum genus“ z 20. dubna 1884, tedy
před padesáti lety, o nebezpečném působení tajných společností,
zvláště zednářů. Papež dotkl se již před tím tohoto problému
v encyklikách „Ouod Apostolici numeris“, „Arcanum divinae sa
pientiae“ a „Diuturnum illud“. Okružní list „Humanum genus“
je věnován zoela činnosti zednářstva proti katolické Církvi, zása
dám náboženství, mravnosti, rodině a společnosti. V encyklice
připomíná papež všechny dosud vyšlé konstituce a okružní listy
o této otázce od Klementa XII. až po Pia IX. Jejich sedm „Por
kolení lidské,“ píše Svatý Otec, „odpadlo pro závist ďábla od
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Boha a rozpadlo se ve dva sobě protivné tábory: jeden bojuje
stále za pravdu a ctnost, druhý za vše, co se pravdě a cťtnostipří
čí. Jeden tábor jest říší Boží zde na zemi, totiž pravá církev Kris
tova, druhý jest říší saftánovou. Tyto dvě říše bojovaly spolu ve
všech stoletích, různými zbraněmi a různým způsobem, ačkoli ne
vždy s tímže zápalem. V přítomnosti však zdá se, že přivržiencizla
se dohodli, že poženou útokem, s veškerým úsilím jsouce vedení
a podporováni společností zednářů.“ V listě uvádí, že jsou různé
tajné společnosti, ale že mají jediný kořen a tím je zednářství.
Ukazuje na zhoubnou činnost, která usiluje o zničení církve a
společnosti. Snahy zednářů ve svých důsledcích vedou k odstra
nění všech náboženství a vší mravnosti, ohrožují hlásáním man
želské rozluky společnost a stát. Proti tomuto moru tajných spol
ků doporučuje Svatý Otec modlitbu, vstupování do Třetího řádu
sv. Františka a vybízí episkopát k poučování lidu o zednářství. —
Připomínáme aktuálnost encykliky pro naši dobu. Situace se ne
změnila. Nepřítel se přestrojuje všelijak. A v nestřežený oka
mžik vidíme jeho stále stejnou ohyzdnou tvář — jak při Staviské
ho aféře v Paříži.

Svaz katolických lékařů Polska a svobodného města Gdanska.
V minulých dnech po schválení stanov polskými úřady došlo ve
Varšavě k ustavení Svazu katol. Polských lékařů. Činnost zaháje
na byla společnou mší sv., při níž zakladatelé Svazu přistoupili
ke stolu Páně. Účastníci pak byli přijati ve slyšení kardinálem
Kakowskim, který jejich pracem udělil své požehnání. O poslání
katolických lékařů podali pak referáty profesoři theologickeéfa
kulty varšavské university. Účelem Svazujest: oréanisovati kato
lické lékaře na principech katolické moirálky,prohlubovati jejich
život náboženský a pracovati na poli sociálním podle učení Cír
kve. —Í.

1900 let slavného poutního místa Maria Einsiede'n ve Švýcařích.
6. května započnou ve švýcarském klášteře Maria Einsiedeln jubi
lejní slavnosti na pamět 1000let trvání kláštera a skončí 14. října.
Je to obrovský klášter, který dnes čítá 115kněží, 10 kleriků a 51
bratří-laiků. Založen byl proboštem šťrasburským blah. Eber
hardem na místě, kde bývala poustevna sv. Meinrada, později
od lupičů zničená. Díky přízni papežů i německých císařů rostl
klášter velice rychle. Ve vědách, umění a klášterním životě byl
nový klášter mladším bratrem staroslavného kláštera St. Gallen
V einsiedelnském klášteře byl mnichem sv. Wolfsang, pozdější
řezenský biskup i syn vévody švábského sv. Adelrich. Po noce
1100nastoupila pro klášter doba krušných bojů se světskou pře
mocí, zvláště když se stal klášter střediskem mnichů jen z vysoké
šlechty. Pětkrát byl klášt>r zapálen lupiči. Těsně před reformací
hrozilo nebezpečí, že klášter se rozpadne a vymře. Je zajímavé,
že tenkrát působil v Einsiedeln pozdější reformátor Zwirsli, ale
jako světský kněz, protože v klášteře byl nedostatek kleru. Po
zrušení nesmyslného privilesia, že klášter přijímá jen šlechtice,
nastal za přispění mateřského kláštera St. Gallen nový život. Až
do francouzské revoluce měl klášter pověst disciplinované pospo
litosti a ve světě vědeckém měl podíl několika velmi významnými
učenci. Francouzští revolucionáři sice na tři léta mnichy z klášte
ra vypudili a tito utekli do proboštství St. Gerold ve Vorarlbergu.
Soldateska vydrancovala klášt >r,svovnala se zemí kostel i poutní
kapli. Politické změnyodvrátily ničivý proud od úmyslu strhnouťi
a zničiti i obrovskou klášterní budovu. Po návratu r. 1801čekala
mnichy těžká práce s obnovou chrámu, kaple i pobořeného kláš
tera. K tomu přistoupily i obfíže působené zrevolučněnými Švý
caty, kteří škrtnutím péra na př. zrušili kláštery St. Gallen, Wet
fingen, Fischirgen a Rheinau. V téže době vznikly v Americe
tři kláštery, jako odnože einsiedelnské. Klášter oživl hlavně po
zrušení jesuitských kolejí, kdy mohl více rozšířiti své klášterní
školství, až se dostalo jejich škole státního uznání jako dymna
sium. Dnes má 520 žáků. Skoro 50 procent abituricntů odchází do
klášterů a seminářů. Klášter má ještě jedno gymnasium v Asconě
(kant. Tessin) a zemědělskou školu ve Pfaffikonu na curyšském
jezeru. Einsiedeln je starodávné poutní místo. Jednak je tu hrob
sv. Meinrada, jednak v celé střední Evropě známá kaple Matky
Boží, která je švýcarskou národní svatyní. Před válkou putovalo
sem ročně přes 200.000 lidí.

Katolický anglický tisk. Hospodářskou krisí trpí i katolický tisk.
Proto se v Londýně sešli předáci v katolickém hnutí, aby uvažo
vali, jak zlepšiti nynější stav. Výsledky konference byly uveřej
něny a uvádím obsah hlavních referátů. Dr. B. Grimley uvádí jed
nu z příčin neúspěchů, že tisk jest majetkem jednotlivců a ne
katolické obce. Pravda, tito katoličtí vydavatelé přinesli veliké
oběti, a není možno o nich říci, že by neuposlechlí církevní auto
rity, nebo dokonce poškozovali katolickou věc. Ale současně vy
cházely listy, vydávané některými katolickými společnostmi, ja
kési oficielní listy. Dochází k určitému napětí, které jest ještě
zvyšováno nynější krisí. Dostavuje se konkurence. Není možno,
aby katolíci kupovali všechny listy, poněvadž na to nemají prostě
prostředků. Některé listy nemohou prostě exisfovat, fím spíše



"Továrna
45VS

K2 haMN

ne, že jen asi polovina katolického obyvatelstva podporuje kato
lický tisk. Někteří navrhují, aby katolický tisk byl oficielním,
ale je otázkou, zda by to bylo zdravé. Soukromý tisk, který je
lepší, nemá zase podpory hierarchie. Řešení oelého problému
záleží nejvíce na vzájemné lásoe a na taktu.
kávová
Němci usilují o uskutečnění katolické rozhlasové vysilačky. Ka
tolický švýcarský týdeník „Die Schildwache“ přinesl před časem
programový článek o významu rozhlasových vymožeností pro ná
boženský apoštolát katolické Církve. Nyní týž list povzbuzen
s vyšších míst, přinesl výzvu k založení fondu pro katolickou vy
silačku, pro všechny katolické Němoe,na pamět jubilejního roku
Vykoupení. Nadace má nésti označení „Brlósungs-Gedáchtnis
Stiftuné 1933/54“.V provolání se m. j. praví, že je naprostou nut
nosti uskutečníti takovou pomocnicív pastoraci pro katol, apošto
lát v aeteru k povzbuzení daleko roztroušených katolíků v dia
spoře, v menšinách a pod. Od uskutečnění této vysilačky slibuje
si akce mnoho pro pastorační prohlubovací práci mezi Němci.

vyrábí tyto známě tuky:SANA
čajový margarin

AXA
stolní margarín
POLARIN

+00*/ pokrmový tuk a jemné šmolce

Katolický tisk v Rumunsku. V Rumunsku začal vycházeti kato
lický deník „Farue Noue —Nový maják“. Uvažujeme-li, že jest
v Rumunsku přes 2 mil. katolíků, pocnopíme hned jejich radost
z prvého jejich deníku i jeho potřebu. Již po válce usilovalo ně
kolik inteligentů, hlavně Carada, o založení denního listu, ale
podařilo se jim založiti jen týdeník ,„„Albina-Včela“,který však
pro nepochopení dlouho nevycházel. A tak vlastně jediným ka
tolickým časopisem byl list, který vydával katolický biskup
v Jase, Msgr. Gaber, a nazvaný „Dacis Cnestina — křesťanská
Dacie“. Ale na všech katolických shromážděních se mluvilo u
stavičně o nutnosti deníku a byli v tom zajedno římští katolicil
1 uniati, ovšem myšlenka zůstávala stále neuskutečněna. NMsgr.
Gabor konečně rozhodl: Navrhl novénu modliteb za zdar díla
a současně vyzval kněze, aby po oelou novénu zdůnazňovali
zvlášť nutnost katolického tisku „Cranicul-Dosel“, ale jen krátce
vycházel tento list, Po několika dmech se objevilo prvé číslo
„Majáku“.

Kulturní autarkie. Po politické a hospodářské přichází i na kul
turní autarkii. Drovádějí ji především totální státy, které raději
pěstují byť někdy podprostřední tvorbu domácí, než by připusti
ly, žeJiný národ vydává ze sebe také hodnotné věci. „Regime fas
cista“ 4. dubna t. r. uvádí z posledního čísla „Index translatio
num“ (vydávaného pařížským mezinárodním ústavem pro dušev
ní spolupráci) data a počtu knih přeložených z cizích jazyků za
poslední čtvrtletí v různých státech Československo 56, Dánsko
64, Francie 165,Německo 60, Velká Britanie 62, Italie 256, Norsko
24, Poisko 110, Španělsko 91, Spoj. státy 67, Švédsko 37, Maďar
sko 87, SSSR 1064,při čemž se pozastavuje nad neobyčejně vyso
kým číslemu Italie. Vinu na tomtostavu, který podle listu nutno
napravit mají jen částečně nakladatelství, více již časopisy (je
jichž literární kritice Často věnují dlouhé sloupce cizímu braku),
mejvíce však čtenářská obec, která dává zbytečně přednost za
hraničním výtvorům před domácími. — V totálním státě nedaří se
tedy ani kultuře.

Devadesátka slovenského kněze-buditele. Bratislavský kanovník
Msgre Pavel Blaho dožil se 26. dubna devadesátky. Narodil se
v Uherské Skalici 26. dubna 1844,kde bylo vždy silné národní po
vědomí, díky osvíceným kněžím. Studoval v Trnavě a Ostřihomě,
kde se účastnil aktivně činnosti slovenských bohoslovců, byl zde
dvaroky předsedou „cirkevno-literárnej školy slovenskej“, zalo
žené r., 1862 čtyřmi bohoslovci (mezi nimi Andrej Kmeť, Bezák),

rozpadla se v devadesátých letech. Z bohosloví dopisoval P. Bla
ho do „Cyrila a Methoda“, „Sokola“, do ;„Peštbudinských Vedo
mostí“, sestavil almanach „Památník slovenských poslucháčov
bohoslovia fisícročnej oslavy sv. Cyrilla“. Kněžské svěcení přijal
r. 1868,po kaplanovských štacíchve Sv. Ondreji u Budína a v Ho
liči, byl farářem v Dojčí, Brodsku a ve Gbelích. Jako holičský
kaplan zasahoval velmi účinně do slovenského národního a kato=
lického života. Redigoval týdeník „Katolícke Noviny“, po sedm
let řídil homiletický list „Kazatel/“ (později „Kazatelňa“). Kus
průkopnické práce vykonal zakládáním potravních a peněžních
družstev, pořádal kursy po okolí © intensivním hospodaření,
U měho se soustřeďoval uvědomělý klerus z celého kraje a na
každoročních schůzkách o hodech přicházeli významné osobnosti,
jako Sootus Viator, Dr. Alojz Kolísek. Hlavně slovenští boho
slovci v Ostřihomě a pak mladí kněží těšili se přízní, radám a
podpoře P. Blaho. Z těchto schůzek vytvořil se „„Literárno-so
ciálny krůžok mladých slovenských kňazov“, jehož členové pla
tili roční příspěvky a vypisovalí soutěže na literární díla a noví
nové články. Pavel Blaho byl spolu s Drem Okánikem mecená
šem kroužku. Když rokem 1904 začali se Slováci politicky více
uplatňovati a sháněla se 11.000korunová kauce na poliťický tý
deník „Katolícke Noviny“, které tehdy odevzdal Martin Kollár
mladší generaci, doplnil tento obnos značnou částkou Pavel Bla
ho sám. K zlatému kněžskému jubileu r. 1918dostalo se P. Bla
hovi vzpomínkového sborníku od přátel. Při této oslavě nasbí
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raných 3.500korun stalo se na přání jubilanta nadací „Osvaldova
základina pre vysokoškolákov slovenských“. (Fr. R. Osvald nar.
1845, zemřel 1926, význačný kněz-buditel slovenského lidu ) Po
převratě stal se P. Blaho kanovníkem v Bratislavě a Čestným pa
pežským komořím. U katolického lidu slovenského těší se lásce
a vděčnosti. Je čestným členem Spolku sv. Vojtěcha, pro jehož
rozkvět dlouhá léta praooval. Spolek vydal také Blahovy črty ze
života slovenského lidu v knize „Slabí a mocní“ (2. vydání). Celé
katolické Slovensko vzpomíná devadesátky svého slavného syna.
Katolíci z českých zemí vzpomínají a blahopřejí s nimi,

V. prázdninový kurs katolického učitelstva v Náchodě. Přípravy
k V. prázdninovému kursu katolického učitelstva jsou v plném
proudu. Kurs se koná letos v krásném Náchodě od 2—15. srpna.
Úspěch všech dosavadních kursů zaručuje, že i tento jubilejní
kurs bude dobře navšťíven a že se stane skutečně dobrou školou
katolickému učitelstvu. Právě dnes, kdy je ve školství tolik zmat
ku vlivem různých překotných a nedomyšlených reforem, je tře
ba, aby katolické učitelstvo mělo před sebou pevnou cestu a do
vedlo ve škole ne pouze věčně reformovat, ale také positivně
pracovat. Pátý kurs má zajištěnu již řadu významných docentů.
Jsou to zejména prof. dr. Fr. Cinek, dr. Honl, dr. S. Braito, prof.
dr. Trochta, spisovatelé Albert Vyskočil, Jan Čep, dr. Jan Hertl.
Historický seminář povede dr. A. Neumann, přírodovědecký dr.
Karel Závadský. V psychologicko-pedagogickém semináři před
nášejí zejména dr. Habáň, odb. uč. A. Krejčíř, odb. uč. E. Vejvov.
dová, učitelé Slezáček a Kunocek, odb. uč. Jančařík, říd. učitel
Ducháč a prof. dr. Reban. Kromě toho se ještě s mnohými řeční
ky o přednášky jedná. Také program společenský a rekreační
bude velmi pěkný. Kraj sám, který oplývá tolika přírodními krá
sami, láká k vycházkám a výletům. Bude jich několik. Vykonána
bude také pout do Svatoňovic. Už z toho krátkého náčrtu je zřej
mo, že i Úentíokurs přinese jistě hojné ovoce a že bude středem
zájmu katolické veřejnosti. Informace o kursu podá Jan Kuncek,
správce školy, Popůvky u Kojetína. —ka.

Slovenská kniha o Československu se 100.000nákladem. Jak se
dovídáme, píše správce Spolku svátého Vojtecha v Trnavě, Msóre
Ján Postěnyi-Kysucký knihu o Československu, která vyjde jako
podíl pro členstvo SVV o nákladu 100.000exemplářů. Kulturní
středisko ftrnavské koná význačné poslání. nejen mezi našimi
Slováky, nýbrž je v živém styku se Slováky v zahraničí jmenovitě
v Americe.

Ž o M V o t p

Racionalisace překladů českých děl do cizích jazyků. Při praž
ském PENklubu se ustavuje překladový odbor, jehož účelem je
zracionalisovat překládání českých děl do cizích jazyků. Podle
„Rozhledů“ jsou členy odboru čtyři členové výboru klubu PEN
a odborníci, vyslaní institucemi, jež jsou ochotny zůčastnit se té
to práce. Odbor sí také vytkl zásady, podle nichž se mají překlá
dati do cizí řeči jen hodnotná moderní díla, která by podle úsud
ku cizích znalců mohla mífi v jejich zemích úspěch. Má se to týkat
děl autorů dosud v cizině neznámých. Literární odborník dal by
dobrozdání nebo bral účast na překládání do určitého jazyka.
Při tom by na př. pro Francii nozhodl Francouz a pod. Po stránce
finanční má býti překlad objednán pokud možná v dohodě s na
kladatelem, který jeví ochotu vydávat české přeložené věci. Zá
loha na překladatelský honorář nemá býti vyšší než Kč 100 za
tištěný arch střední osmerky. — V podstatě jde o velmi důležitou
věc. V cizině z našich žijících spisovatelů znají snad jen dva, tři.
Hlavně je to Čapek, díky svým velkým konexím. Durychovo
„Bloudění“ je první krok soudobého katolického literáta do cizí
literatury, o což se nezištně přičinil Paul Eisner. Akce PENu,
i když je nesena duchem více méně komerční racionalisaoce lite
rafury, může vykonati velmi cennou práci pro slávu českého
jména.

Z dílny německých katolických spisovatelů. U nás dobře známá
Gertrud von Le Fort pracuje na románu z císařského středověku
„Die drei Krenen“. Dílo vyjde na podzim. Franz Johannes Wein
rich, který se proslavil románovým životopisem sv. Alžběty Du
ryňské, píše bioórafii sv. Filipa z Neri. Jakob Kneip chystá sou
bor svých veršovaných povídek z vesnického života a dokončuje
druhý díl trilogie „Porta Nigra“.

Salcburská mysteria. Reinhardtovo inscenování Hoffmansthalo
va mysteria „Jedermann““ na prostoře před salcburským dómem
proslavilo duchovní divadlo v přírodě a dalo podnět k mnohým
následováním. U nás na př. v Hejnicích, Chomutově a v Plzni
u katolických Němců, český překlad pořídil básník Fr, Večeřa
Střížovský. — Letošního roku chystá Salcburk návštěvníkům jiné
divadlo. Přední členové městského divadla přijali již úloby v Max
Mellově hře „Nachfolée-Christi-Spiel“, která má býti provedena
ve velkých rozměrech s použitím přírodní scenerie, zvláště sta
rého opevnění na Mónchsberku, která poskytnou vhodný rámec.
Salcburk očekává v důsledku provádění této duchovní hry znač
nější příliv návštěvníků.

Do m á c 1
Úsporná komise byla nyní jaksi vyřazena z akťfivity,a konají-li se
ještě občas porady tohoto kontrolního parlamentního výboru, jsou
to již jen poslední pokusy o udržení této instituce při životě. Zdá
se, že vláda měla obavy, aby z kontrolní komise nestal se takový
„výbor obecného blaha“, který by na konec měl více pravomoci
a snad i popularity a obecné důvěry než vláda. Proto kompetencz
úsporné komise byla stálé omezována, až stihne ji asi stejný
osud jako úspornou komisi číslo jedna.

O katolický blok. Zdá se, že dohovory mezi odpovědnými zástup
ci čsl. strany lidové a slovenské strany ludové (Hlinkovy) mohly
by přinésti vyjasnění v poměru česko-slovenském. Otázka jest
však komplikována stále neujasněným poměrem Braťislavy a Ru
žomberku, kteréžto směry v ludové straně vykládají katolický
blok jako jednotu všech katolíků v republice. V tom směru jest
charakteristické stanovisko „Slováka“, který v čísle 92. z 22. dub
na ft.r. „Slovák“ tvrdí, že ludová strana do žádného „čechoslovác
kého“ bloku nepůjde, nejvýše jen do katol. bloku, v němž budou
nejen Češi a Slováci, ale i Maďaři a Rusíni, Němci a Poláci. Věci
nejsou tedy tak jednoduché, jak se zdá některým nadšencům a
bude jistě ještě nějakou dobu trvati, než se v otázce té zcela vy
jasní.

Sjednocení křesťanských odborových organisací. Ve středu 25.
dubna 1954konala se v Praze možno říci historická plenár. schůze
Říšské odborové rady křesť. dělnictva. Zdůraznil to také její
předseda a zakladatel odborového hnutí českého křesť. dělnictva
Msgr. Šrámek, který ve svém projevu poukázal na to, že myšlenka
křesťanských odborů právě dnes prokazuje svoji největší život
nost a uplatnění. Historickým faktem pak zůstává to, že do Říš
ské odborové rady vstupuje jako řádný člen svitavský Svaz něm.
křesť. děl. organisací a dále Svaz slovenských křesť. odbor. or
ganisací. Přijatý organisační statut upravený vzhledem ke změně
ným poměrům a společné prohlášení všech v Radě sdružených
křesť. odborových ústředen ukazují, že sjednocení křesť. odbo
borářů stojí na solidním základě a že může přinésťi prospěch
nejen katolickému dělnictvu a zaměstnanectvu, ale oelé katolické
věcí.

Rozšíření zmocňovacího zákona? Uvažuje se již nyní o delším
prodloužení plných mocí vládě, ale znovu se činí pokusy plnou
moc rozšířiti i na věci politické. Snahy ty došly vyjádření i v ofi
ciosní „Prager Presse“, jejíž úvaha o politických aktualitách dává
vůbec tušiti, že chystají se určité dalekosáhlé změny v oelém u
spořádání věcí politických. Před presidentskými volbami sice
k tomu nedojde, ale po nich nepochybně — ještě asi před letními

prázdninami sněmovními — dojde k nějakým změnám. Snad i ve
vládě, ale jistě v aranžma věcí legistafivních.

Hospodářský parlament stal se heslem dne, ale zapomíná se ne
to, že přeměna senátu v tuto novou insfituci nešla by jinak než
změnou ústavy. A změna ústavy není tak jednoduchá. Jakmile
by se hnulo jen její některou částí, vyskytlo by se tolik pozměňo
vacích návrhů i na ostatní její části, že by ústava se otřásala
v samých základech. Ke všem dnešním hospodářským i polific
kým potížím přibylo by tak jen nová starost. Hesla se snáze vy
hlašují, než se provádějí.

Z ah r a n i č n
Sověty a Japonsko pozorně se střeží a přes všechna oboustranné
ujišťování o mírumilovnosti, celý svět hovoří již o blízkosti vo
jenského konfliktu mezi oběma státy. Japonsko vyhýbá se sice
přímé válečné provokaci, ale jeho tlak na východní sovětskou
hranici a zájmové území sovětské, bude musiti jednou najíť
ventil. Proto sověty znamenitě zesílily svou východní hranici ©
jsou stále připraveny. Sovětská armáda Dalekého východu
má nyní oelkem 150.000 mužů, zahrnuje v to asi 10.000 jezdců
přes 50 těžkýdh děl, asi 500 polních děl, stejný počet lehkýci
bmoždířů, 300 až 400 lehkých tanků, několik těžkých tanků, 400(
až 5000 strojních pušek a 300 až 400 letadel. Vedle toho nacház
se tam divise zvláštních oddílů OGPU. a Rusko má také k dispo
sici nejméně jednu divisi jízdy v Mongolsku. Také celé zázem
sověty zásobily válečným materiálem a válečným průmyslem
V Irkutsku vybudována velká letecká základna, v Komerovu vel
ká továrna na otravné plyny atd.

Návštěva francouzského ministra zahraničí Barthoua ve Varšaví
a poté v Praze, charakterisuje zájem, jaký Francie má o Polsk«
i konečně ©nás. Polsko-sovětský pakt a brzo po něm následujíc
pakt s Německem,znepokojily Francii, že by mohla ztratiti tohot
nejvýchodnějšího svého spojence. Když pak došlo k napětí mez
námi a Polskem, musela již Francie projeviti o obě země větší zá
jem, než dosud. Jistě že francouzská návštěva ve Varšavě :
v Praze přinese vyjasnění i v otázce československo-polské, al
především přinese zisk Polsku, jemuž loficielně dostává se s«
strany francouzské uznání jako Polska velmoci.

Kdo propůjčí čelist?
Utní ruku, když tě pohoršuje...
Recept na nás kdos doporučuje.
Kdo citáty z Písma kouty smýčí,
nechť vzpomene čelist na osličí.



Dějiny lidstva jsou jako mohutný nános moře času. Když se do
této téměř nepřehledné spousty drobných i velkých dění a udá
lostí zahledíte, spafříte mnohdy v hromádoce domněle bezocen
ných mušlí jednu nebo i více, v nichž jsou ukryty perly. Úkolem
historiků jest nalézťi v tomto dějinném nánosu cenné hodnoty,
oprostiti je od přílepků, které by mohly zůstíniti významnou u
dálost neb osobnost. Prvotní prací historiků je nalézti skvosty
dějů minulých, a další fáze, neméně důležitá, žádá z nalezených
výrazných momentů sestaviti pokud možno přesný obraz doby
asi tak, jak se z různých kaménků skládají mosaiky. A přece jest
ještě nutno, aby se tyto obrazy zpřítomňovaly individuelním
zpracováním, zdůrazňovaly se významné události, skoro doslova
„oprašovaly“ se portréty doby a lidí a lidstvu se stále sdělovalo,
ookrásného i odstrašujícího, úchvatného i vroucně lidského cho
vala v sobě ta čí ona doba a její lidé. J. G.

Hospodářská špionáž jest stejnou velezradou jako špionáž vo
jenská. V poslední době odhalena byla v Praze rozsáhlá špionáž
hospodářská, prováděná zasílatelskou firmou.Schenker, která do
dávala své berlínské centrále podrobné zprávy o našem obchodu
a pohybu zboží naších dovozců i vývozců. Při vyšetřování aféry
objevilo se na scéně několik velmi významných jmen našeho
hospodářského a peněžního života, které s touto firmou koope
rovaly. Nejsmutnější pak na věci jest, že při tutlání aféry ukázala
se zase neodvislost nejradikálnějších novin. Firma platila někte
rým listům tisíoové částky za mlčení.

Klasický doklad úpadku jazykových znalostí naší žurnalistiky,
která staví ráda na odiv, že dovede přelouskat titulky anglických
a francouzských novin, a při tom neumí přeložit nejjednodušší
výraz z němčiny: „Pfarrernotbund“ je svaz říšskoněmeckých pa
storů, kteří se nechtějí dát ve věcech víry znásilňovat biskupem,
dosazeným Hitlerem. Tento svaz překládá, jak ČTK, tak všechny
í samostatně zpravodajsky vybavené listy, jako „svaz farářů v úz
kostech“ Předně die Nof není úzkost a za druhé přeložil by tento
výraz tercián jako nouzový svaz a smyslem je to svaz na hájení
práv, čili obranný svaz. Při. takových jazykových schopnostech
se nedivíme, že někdo si přeloží větu „Hitler wohnf im zweiten
Stock“ jako „Hitler bydlí v druhé holi“.

Lidové Listy dělají reklamu Českému Slovu. Když některé od
půrčí listy všimly si našeho časopisu a citovaly z něho, bylo v lis
tech lidové strany velmi názorně naznačováno, v čí asi jsou služ
bách takové projevy, když odpůrci si je mohou s pochvalou oci
tovati. Tak už u nás poklesla morálka, že se bez jakéhokoliv zkou
mání, již napřed, a priori pochybuje o dobré vůli toho, kdo nepro
padl úplnému politickému sektářství. Jsme už jenom stranníky,
a zapomínáme, že jsme také lidmi. Jak směšněpak vypadají všeli
jaké takové „zásady“ dokazují jejich nositelé sami, neostýchar
jiíce si citovati socialistické ba i zednářské listy (Demokratický
střed). Nejsměšnější pak jest, když ústřední list lidové strany
dělá reklamu ústřednímu listu nás. soc. „Českému slovu“, které
z té pochvaly udělalo dokonoe hezký inserát ve velikonočním,
svém čísle, (Viz „Č. S.“ č. 76, str. 4. poslední sloupec dole.)

Katolický americký „Hlas“ přinesl 10. dubna článek o sjednocení
katolických táborů politických v Československu a apel, aby v A
merice došlo ke spojení obou katolických slovanských větví.
Článek je psán nadšeně a slohem, který prozrazuje autorství, jed
noho novináře z ČSR. Článek není podepsán jménem, nýbrž jen
značkou XY Víme proč. Jednak jsou tu už líčeny věci jako hoto
vé, ačkoliv je nutno, aby ještě zrály a pak hlavně proto, že jsou tu
obvyklými frázemi vychvalovány domnělé zásluhy. Pro informa
ci našich čtenářů, zvláště v Americe, kteří nemají možnost pře
svědčiti se o pravém stavu věci, podotýkáme, že jednání o spojení
lidové strany s 'udovou slovenskou dálo se z iniciafivy říšského

Z k n i h a č

předsedy strany p. ministra dra Šrámka a sice přímo s vůdci Vu
dové sťrany. O jednání nebyly do veřejnosti vydávány žádné
zprávy, věc je na dobré cestě a uskuteční se. Zatím co jedni psali,
manifestovali a vychvalovali, Šrámek mlčel a jednal. Sicut erat in
principio.

Střípky. „Slovák“ oznámil, že na večírku v Bratislavě „prehovorí
B. Stašek, poslanec N. S. na téma: „Stavovské sriadenie a katfo
licka politika v Československu. Po prednáške tanec.“ Jiný kraj,
jiný zvyk. — Z Moravy do Čech je při dnešních technických vymo
ženostech čtvrt roku cesty. Nevěříte? Jeden větší pražský deník,
odebíraný také na Moravě, přinesl v čísle z 5. dubna zprávu:
„Olomoucký deník „Našimec“,řízený redaktorem Ladislavem Za
mykalem, vstoupil letošním rokem do sedmdesátého roku svého
vycházení.“ To je kvartální pohotovost. — Malé děti, když si jich
nikdo nevšímá, cupou, tahají maminku za sukně, křičí a všelijak
na sebe upozorňují. Tento dojem máme, čteme-li v listě psaném
starými pro mladé v několika číslech články s těmito tituly: „Váž
né slovo ve vážné době. Myslíme to velice vážně. Vážné slovo
v rozhodné chvíli.“ Co je to platné, když to nikdo, pokud to pře
čte, vážně nebene. — Sousto z otýpky úředního šimla: Před třemi
čtvrtěmi roku byla v Brně úředně zastavena činnost Svazu prole
tářských bezvěrců (kom.). Nyní dostaly místní organisace tohoto
Svazu úřední výzvu, aby do 8 dnů oznámily adresy valnou hro+
madou nově zvolených funkcionářů! Soudruzi v tom vidí provo
kaci. Je to lajdáctví, že jeden a týž úřad neví vůbec, oo dělal před
půl rokem. — Jiný střípek: V Bratislavě zemřel jistý Schiemens,
který městu věnoval 220.000Kč. Berní úřad předepsal městu z to
ho 500.000 Kč dědické daně. Obec prý to asi nevezme. A ten
úřední šiml ne a ne dostat ozhřivku! — Není hold jako hold. Oby
čejně je to důstojný projev úcty nějaké osobnosti nebo myšlence.
Dnes se toto slovo užívá s oblibou pro oddávání se nějaké vý
střednosti. Mezi takové patří i tak zv. třídní umění. Na loutkař
ské výstavě při letošní dělnické olympiadě bude „Hold Kašpár
ků DTJ. III. Dělnické olympiádě“. — Okresní nemocenská po
jišťovna v Českém Brodě při každé příležitosti vyvěšovala vedle
státního praporu také rudý prapor. V těchto dnech konečně ÚSP.
v Praze českobrodské pojišťovně toto rudé vyznání víry zakázala.

Tisková oprava. Ve zprávě uveřejněné dne 15. března 1934 v čísle
5.,tohoto časopisu na stránce 45. pod nadpisem „Biskup německé
ho lidu“ není pravdou, že na večírku pořádaném na rozloučenou
s proboštem Dr. Linkem olomoucký světící biskup Msgr. J. Schin
zel jako „biskup německého lidu“ vyzval opětovně Dra Linke
ho, aby mu slíbil „poslušnost a věrnost“. Pravdou jest toliko, že
se Msgr. Dr. Schinizel na konci své řeči tázal Dra Linkeho, zacho
vá-li též v Mikulově svým krajanům ze Severní Moravy a ze Slez
ska svou lásku a věrnost. Není tudíž ani pravdou, že z kontextu
řeči vysvitlo, že jde © jakýsi slib nacionální, nýbrž jest pravdou,
že Msgér.Dr. Schinzel nepožadoval od Dra Linkeho nijakých na
cionálních slibů, a že se toliko se svým krajanem (oba jsou totiž
z okresu krnovského) srdečně rozloučiíl.“

Prosba. Katolická rodina s několika nezaopatřenými a nedospělý
mi dítky, posťižená těžkou nemocí svého živitele, obrací se na ka
tolickou veřejnost s prosbou o pomoc. Situaoe rodiny, jak ověřil
nám farní úřad, jest opravdu kritická. Kdo můžeš, pomoz a pošli
dárek přímo těžce zkoušené rodině: Marie Ondrová, Strhaře č. 40,
p. Lomnice u Tišnova.

Suum cuigue.
„Audacem fortuna iuvat,“
staré bylo přísloví.
Ale řekli oslovi:
„Nehýkej, křič na nás vivat!“ B. Zub.

a S o p S ů

Příručka Katolické akce. U Herdera ve Frei
burce vyšla nedávno kniha jesuity P. Jose
fa Willa: Handbuch der katholischen Akti
on. Stran 137, váz. v plátně, cena 38.— Kč.
Autor je profesorem na řádovém učilišti v
Inšpruku a v otázce Katolické akce poží
vá ve vatikánských kruzích veliké vážnosti.
Jebo kniha o Katolické akci (Biblické a do
matické základy) vyšla německy, italsky
a španělsky. Úvod k právě vydané příručce
napsal freiburský arcibiskup dr. Konrád
Gróber. Citovali jsme jej ve 4. č. „Živo+
ta“. Willova příručka má tuto kostru: Ka
tolická akce, její význam a nejdůležitější
výroky Sv. Otce, základní otázky K. A., zá
sady K. A., Cesta k ní, Pius XI. jako ukazo
vatel cesty K. A. Na konec soubor pramenů.
Přehlednost je předností tohoto spisu.

Časopis katolického duchovenstva, o jehož
šťastném vstupu do 100.ročníku jsme psali

v posledním čísle minulého ročníku ft. L.,
projevuje podle prvních tří čísel letošního
ročníku neobyčejnou hybnost a aktuálnost.
V prvním čísle otištěna studie univ. prof.
dra Bedřicha Vaška, našeho nejlepšího so
ciologa: „Totální stát a křesťanství“, která
byla přednesena v Praze a zasloužila by si
co největší publicity. V témže čísle zahá
jil Dr. Vincenc Pořízka studii „Syn člově
ka v novější exegesi“, která pokračuje v č.
3. a je rozvržena ještě na několik pokračo
vání. Zvláštního významu, který činí časopis
potřebným i v kruzích katolických laiků, je
důkladná práce prof. dra Jos. Šímy, „Prá
vo konkordátní a konkordáty po světové
válce“, která vychází na pokračování a vy
jde, jak se dovídáme, ještě s jinými pra
cemi autora z církevního práva jako sepa
rát. Bude míti nesporně úspěch. Z druhého
čísla upozorňujeme na přednášku prof. Gar
risou-Lagrange, pronesenou v Praze na Aka

demickém týdnu o „Druhém obrácení“, dále
prof. dra Bartola Kutfala rozbor politické,
náboženské a hospodářské situace dnešní
Palestiny, který byl na př. zaznamenán v
Lid. Novinách. V 5. č. otiskuje prof. dr
Cibulka „Korunovační řády středověké a
Karla IV. korunovační řád králů českých“
Všímá si věci zvláště s hlediska liturgické
ho. Dr. AI. Spesz z Košic píše o dnešním
stavu konnersreuthské záhady. Velmi cen
né jsou v každém čísle rubriky: Drobné
články, literatura, pokyny pro duchovní
správu, nová ustanovení a rozhodnutí, udá
losti z katolického života atd. — Ročně
předplatné Kč 40.—. Administrace v Pra
ze IV., čp. 58.

Dr. Josef Pejška: Církevní právo se zřete
lem k partikulárnímu právu českosloven
skému. Sv. I.: Ústavní právo církevní. Stran
254. — Uvážíme-li dnešní situaci, kdy se
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právo vykládá bez zřetele k církevním nor
mám a při tomse církevní nárok soustavně
popírá, tím jest nám potřebnější pomůcka,
kde bychom se mohli informovati o rozma
nitých otázkách s hlediska církevního prá
va. Dr. Pejška, sám profesor kanonického
práva na theologickém ústavě v Obořišti,
zabývá se církevním právem po řadu let.
Nyní máme v ruce slibný začátek v prvém
dílu, který ukazuje, že konečně dostane se
nám žádoucího díla. Autor si rozdělil ce
lou látku do několika kapitol. Vykládá
Opojmu církevního práva a jeho studiu, dě
jinném vývoji (dekretech, sbírkách, dekre
tálek, reformě na sněmu tridentském, kodi
fikaci, vnikání a uplatnění se jeho v zemích
českých), o církevních zákonech a právních
zřízeních zprošťujících jejich závaznosti.
Pak přechází k veřejnému právu církevní
mu, které dělí na právo vnitřní, poměr k ne
katolíkům a právní poměr církve ke státu.
Na konci otiskuje ústavní listinu našeho
státu a modus vivendi. — Jak z letmého ná
črtu vidno, jest kniha bohata cenným pou
čením, potřebným jak kleru, tak laikům při
sťudiu a výkladech textů a při rozhodování
v závažných otázkách.

Osnovy a praxe. Těmito slovy je dobře vy
jádřen věcný rozdíl mezi teorií a praksí,
mezi kadlubem slov sestavených do před
pisů a žhavou liťinou činů. Aby nalévání a
zpracování se mohlo ve škole díti co nej
snadněji, vydává Státní nakladatelství pod
timto názvem sbírku příruční literatury.
Celkem vyšlo až dosud 20 svazečků, nestej
né hodnoty a rozličného poslání. Některé
mají úkol býti informátory a zprostředko
vati styk mezí slovem osnov a učitelem, jiné
mu podávají pomocnou ruku, ukazují a ve
dou po cestě konkretních ukázek, opět jiné
se snaží prohloubiti jeho vzdělání a nahra
diti osamoocenýmvenkovským učitelům de
batní večírky vyčerpávající beztak to, co již
bylo, nebo co nejdříve bude napsáno. Ve
sbíroe jsou též věcí, se kterými lze debato
vati, ale v celku si zaslouží doporučení.
Udělejme jí v kantorském notýsku našem
jedničku. Uvidíme, zda se nepohorší. KBH.

„Kultůra.““ Březnové číslo této slovenské
katolické revue obsahuje úvodní článek o
potřebě Katolické akce, literární studii
o Juraji Fándlym, významném knězi budite
li, studii o sv. Cyrilu a Metodovi s hlediska
filologického, pokračování polemiky o vlíi
vu češtiny na slovenský literární život před
obrozenecký (kapitola o husitech na Slo
vensku), vzpomínku k sedmdesátému výro
čí narození kněze-vynálezce Jozefa Mur
saše. Cenné je otištění trnavské přednášky
dra Wladislawa Bobka © vztahu Štůrovců
a polské literatuře. Je tu několik literárních
studií, beletristických příspěvků a básní,
V glosách se praví o neuskutečněném spo
jení „Přehledu“ a „Života“: „Ale že nesta
lo se tak, móžeme len schval'ovať. „Život“
mal svoj vyhranený smer, ktorý ťažko by
vedel uplatňovat „Přehled“.“ — Dubnové
číslo přináší zvláště pohled na dobu a oso
bu Dona Boska, překlad úvahy Fr, W. Foer
stera o nebezpečenství technické kultúry,
J. Postényiho jubilejní vzpomínku na 90le
tého Msgre P. Blaho, kritiku našich výtvar
níků v službách národního umění od J. Si
váka, kde je mnoho oprávněných výtek.
Pramenný význam má reoense J. Postényi
ho o sbírce lidových písn na Slovensku
z r. 1625.Je to sešit melodií s textem. Písní
všech je 230, čtyři písně jsou polské, 68
je pravděpodobně slovenských. Tento pra
men znal Kollár a převzal z něho! několik
písní do svých Zpiewanek. K. Trňovský po
kračuje ve své polemice proti Vlčkovým dě

jinám článkem o literární činnosti v XV.
století. Vedle črt beletristických a básní je
tu pravidelně rubrika časopisů, z katolické
ho světa, umění a divadlo i film a radio.

Más

Filosofická revue, r. VI, č. 2. Z obsahu:
Křesťanská filosofie a soudobé myšlení (R.
Jolivet), Životní a vypěstěná síla v lidském
životě (P. Habáň), Studie o pojetí a zásadě
příčinnosti (dokončení, Dr. I. M. Bochéň
ski), Stabilní prvky přírody anorganické
(dr. A. Pavelka), Intelektuální výchova u
dnešní mládeže (dokončení, S. M. Gillet),
Psychologie a problém duchovosti (dokon
čení, dr. J. Hruban). Co jest barok? Goethe
ve světle katolickém. Základy filosofického
práva. Kritika. Poznámky.

Katolické konservativní dědictví. U Herdera
vyšla nedávno kniha „Katholisch-konserva
tives Erbguf“ od Emila Rittera, kdysi ře
ditele vzdělávacího odboru svazu katolické
mládeže v Německu (Důsseldorf), spiso
vatele v oboru lidovýchovy a zvláště diva
delnictví, nyní šéfredaktora Papenovy „Getr
mania“ v Berlíně. (Stran 413, malé osmer
ky, váz. v plátně 52— Kč.) V knize jsou:
stručné životopisy a soubor citátů z děl
těchto vynikajících katolických spisovatelů
německé národnosti z minulého století: Fr.
Schlegel, Adam Můller, Fr. v. Baader, Jos.
v. Górres, Fr. v. Buss, Kolping, biskupKet
teler, Vogelsané a Hitze. Dílo má podrob
ný věcný rejstřík. Ve výňatcích mluví tu
katoličtí myslitelé k problémům katolické
politiky, státovědy, sociálního poslání Cír
kve, o státu a stavovském zřízení, o libe
ralismu a socialismu, © rozluce církve od
státu, o problémech katolicismu v Němec
ku a o j. otázkách, které se hodí plně pod
označení účelu knihy „výbor pro přítom
nost“. Úkolem knihy je v prvé řadě uká
zati současnému proudění v Německu, že
katoličtí předáci v minulosti měli smysl
pro všechny otázky dnes zpřítomnělé, že
razili tyto myšlenky, třebas s menším zda
rem, než vůdcové totálního státu. Je kniha
proto především apologetikou německého
katolicismu, který v současné době ve for
mě polifťické musil ustoupiti hákovitému
kříži. Má dokumentovaťi perocepční schop
nost katolicismu pro všechny myšlenky,
jsou-li prostudovány a domyšleny katolic
ky. Dnešní režim by asi sotva připustil vy
dání knihy, psané někým z této doby, kte
rá by obsahovala požadavky katolické po
litiky. Proti citátům se však censura neod
váží, zvláště jsou-li zabaleny do krásných
loválních slov úvodu benediktinského opa
ta Herwegena z Maria Laach (je haken
krajclerského smýšlení) i autora samého,
který chce knihou také přiblížiti katolické
veřejnosti, zvláště mládeži, zásady, podob
né těm, na nichž se buduje Třetí říše. Při
tom ovšem dobrým a po sfránocevěcné i rej
stříkem usnadněnýmsrovnáváním rozezna
jí se snadno věčně platné zásady katolické
poliťiky od extrémů NSDAPD. Tak vykoná
kniha oboje poslání: obhájí katolické kon
servativní dědictví a získá mládež pro no
vý způsob myšlení, ovšem za uchování ka
tolických prvků veřejného života. To je po
slání velmi významné. Příležitostně ocitu
jeme v „Životě“ některé výroky uvedených
representantů katolické konservativní školy.

Aufonomistické požiadavky. Dvojčíslo „Ná
stupu mladej autonomisfickej generácie“ z
1. IV. přináší úvodní článek pod timto na
zvem. Jako autor podepsal se „Dý“, což je
zkratka dra Ďurčanského, exponenta radi
kální mládeže slov. strany Vudové. Praví se
tu m. j., že autonomní zřízení Slovenska je

dnes snad věcí evoluce. Bylo by velmi myl
né domnívati se, že „nejakým pritiahnutím
Slovákov na ministerské kreslá uspokoja sa
naše požiadavky“. Jaké jsou to požadavky,
píše míže: „V ocentrálnej vláde vyloženého
exponenta Slovenska, v označení ,„„Ministra
pre veci Slovenska“, ako riadneho člena ka
binetu, ktorý má byť desiónovaný vždy
z najváčšej politickej slovenskej skupiny.
Obsadenie tohoto kresla nesmelo by byť ni
kdy pojaté do kalkulácie tvorenia vlády so
strán a malo by byť posilením slovenských
záujmov v kabinete. V rezorte tohoto mini
stra žiadali by sme si vytvoriť tolko odde
lení, kolko rezortov má oentrálna vláda.
Úradníctvo tohoto ministerstva tvorili by
výhradne Slováci! Ministerstvo: toto by ma
lo na starosti všetky záležitosti a) legislativ
ne, b) rozpočtové, c) personálne, týkajůce
sa Slovenska a Slovákov. Šlo by o záležito
sti, ktoré by sa týkaly Slovenska a Slovákov
v šťátnom celku! Toto ministerstvo by však
nemohlo plniť svoje poslanie vtedy, keby
nemalo oporu v ostatných rezortných mini
sterstvách. Preto je našim dalším požia
davkom, aby v každom rezortnom minister
stve bolo zriadene „slovenské oddelenie“,
výhradne se slovenskými úradníkmi, ktoré
oddelenie by sa zaobieralo len veciami le
gislatívnymi, rozpočtovými a personálnymi,
nakolko by interesovaly Slovensko a Slová
kov!“ To ovšem pisateli ještě nestačí. Chtě
jí ještě „kardinálny požiadavek, aby v kaž
dom resorte vedla politického ministra, po
ťažne vedla ministra-úradníka sedel aj je
den šťátny tajomník Slovák, politik, poťaž
ne úradník, ktorého pozícia je viazaná
k osudu kabinetu. Povinnosťou a právom
tohoto štátneho tajomníka by bolo, aby bez
ohl'adu na byrokráciu, zastával záujmy Slo
vákov a Slovenska.“ Při tom je tu projeven
názor, aby ministr Čech. měl takovým ta
jemníkem Slováka a ministr Slovák tajemní
ka Čecha, s výjimkou ministerstva „pre ve
ci Slovenska“, které by musilo být „výhrad
ne a vždy len v rukách slovenských“. To by
bylo v Praze. Další serie požadavků týká se
Slovenska. Především rozšíření pravomoci
zemského presidenta (jak?) a přeměnuzem
ského zastupitelstva na „krajíinský snem“,
který by ze svého středu volil krajinského
(zemského) presidenta a sněm by navrhoval
presidentu republiky jmenování vicepresi
dentů. Notáři, policie a četnictvo, které do
sud podléhá ministerstvu vnitra, musili by
míti své ústředí na Slovensku a podléhati
pravomoci zemského presidenta, stejně Kra
jinská školská rada. „Generálne finančné
riaditelstvo“ má býti v určité právní závis
losti na zemské správě slovenské, zvláště
co se týče otázek personálních a správně
technických v samosprávě a jejích financích.
Od tohoto splnění požadavku očekává na
vchovatel úpravu otázky celních úřadů a
pohraničních finančních stráží, kde je málo
Slováků. — To je obsahové všechno, co
redakce „Nástupu“ ofiskuje jako „priespe
vok, ktorý by mohol slůžiť za prepoklad
k ďalším úvahám“. Tyto požadavky jsou do
provozeny ovšem obvyklým tónem, jakým
se naučila mluviti bratislavská jeunesse
dorée za poslední rok. Nehodláme zde ro
zebírati tyto požadavky. Čtenář již při zběž
né úvaze uvidí, kam by asi jejich splnění
vedlo. Más.

Sudetendeutsche Arbeit. Z prvního čísla 10.
ročníku revue, na niž jsme již upozornili:
H. Schiůtz: Odborové hnutí ve víru poliťi
ky, W. Simon: Znovuzaměstnání uvolně
ných dělnických sil, dále studie o problé
mu poklesu porodů, o katfolících a filmu,
přehledy poliťické a výklad spolkového zá
kona.

Vaše peníze '4isisie v střednílidovézáložněPrehaII, Spálená16
Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15, (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VII-27.Tiskne Českoslovanská
akciová tiskárna v Praze II., Karlovo nám. č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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© E = A +2
Do tohoto čísla přispěli: P. Em.

Soukup O. P. — Method Kle
ment O. S. B. — A. Novák. —

Bořivoj Benetka. — P. Karel Re
ban. — Dr. Viktor Šauer. — J.

Svítil-Karník. — Poznámky. —

Život náboženský, kulturní, po
litický. — Co život dal. — Z knih
a časopisů.

časopisproveřejnéotázky současnosti, náboženství kulturu a politiku

V Praze dne 15. května 1934. Ročník XVI. Číslo 1

P. Em. Soukup O. D.

Neschopná demokracie?
Lidská společnost byla ovládána rozličnými způsoby, rozmanitými útvary absolutismu a monarchismu

i demokrafismu. Před sto lety bylo proti absolutistickým vládním útvarům naukově pěstováno vysvobozu
jící heslo o demokracii, když se skoro na všech stranách ukazovala neschopnost dosud zkoušených vládních
útvarů. Napřed byla naukově hlásána demokracie, pak byla uvedena ve skutek a skoro sotva byla uvedena
ve skutek, začalo skutkové potírání demokracie, a zdá se, že v našich dnech začíná naukové potírání demo
kracie vůbec, jakožto nemající autoritativní moci, nebo potírání aspoň určitého útvaru demokracie. V tom
smyslu bylo u nás v těchto dnech napsáno: „Chceme dokonalý demokratický řád. Chceme vládu rozhod
ných mužů činu,nikoli vládu hlasovacích automatů.“ Jisté je, že nejnovější naukové potírání demokracie
proniklo skutečně až ke kořenům problému, když považuje demokracii za neschopnou pro nedostatek au
toritativní vládní moci.

Křesťanství se vytýká, že nemá co říci do těchto neujasněností. Chtěl bych ukázati, že křesťanská filosofie
ve své státovědné části má co říci k věci; že má přesné a průhledné zásady, dokonce jednoduché zásady,
které ukazují, že schopnost nebo neschopnost určitých vládních útvarů neleží v samé jejich povaze, nýbrž
docela jinde. Že jsou to věci, kterých musí dbáti každý vládní útvar, a na jichž nedbání také každý vládní
útvar musí ztroskotati. Na okraji pak se může ukázati, jak sv. Tomáš Akvinský má, co by nám pověděl do
žáru denních zápasů, že není jen sekčním šéfem filosofie u středověkého zeleného stolu, jak bylo také ne
dávno u nás řečeno.

Naukové hlásání demokracie vzniklo v době, kdy se považovalo za povinnost osvíceného člověka potírati
každý vliv nadlidské mocina řízení lidských záležitostí. Demokracií se rozuměloasi toto: lidmi vybraný po
čeťobčanů, jako nositelů státní moci, která jim byla dána právě tím vybírajícím lidem; fou mocí vykonávali
rozhodující vliv na vedení správy sťátních záležitostí. Je to výměr velmi mlhavý, který mohl dostačovati
právě tak do začátků. Jaké zkušenosti se udělaly, ukazuje výměr demokracie z roku 19353,že je demokracie
myšlenka organisace společnostních vztahů k dosažení zásadní mravní odpovědnosti všech za blaho všech.
Ale i tento výměr je velmi nejasný. Otažme se jen: Komu odpovědnost? Jakými prostředky má dosáhnou
ti zásadní mravní odpovědnosti? Co náleží podstatně a proto nezbytně k těm společnostním zájmům, a cone:

Zde jest jedna základní příčina dosavadního neosvědčení demokracie, že se nemohlo přesně odpověděti
na tyto ofázky, které se užíváním demokracie jevily stále naléhavějšími. Jestliže demokracie bytostně před
pokládá mravní odpovědnost, leží v samém pojmu odpovědnosti, že jest vůči něčemu vyššímu, co jesť nejen
mimo demokracii, nýbrž co je přímo nad ní. Nikdo neví, co je to. To jest, chtějí to věděti všichni, ale každý
jinak. Společnostní vztahy určuje nějak věda, duch umění, duch lidu v jeho životních projevech a zvyklo
stech. Ale společnostní vztahy ve své úpravě společnostní, to jest společnosti vyhovující, vyžadují skoro vždy
odborných znalostí a také jistým způsobem hrdinského vzmachu duše. V takových záležitostech se pravi
delně nikdy nedosáhne toho pravého, to jest pravdy, věfšinou, protože množství nejvíce podléhá jako celek
citu, kdežto se tu vyžaduje duch. Jestliže je demokracie diskusí v tomto smyslu, pak musí býti určité vše
obecné zásady, kferé jsou nad všechnu diskusi, a rovněž taková dobra a takové povinnosti. Dosavadní de
mokracie často dávala do diskuse prostě všechno a proto se musilo sfáti, co se stalo, že skutkové potírání
demokracie zase prostě všechno vzalo z diskuse.

Do takového stavu věcí může promluviti křesťanství —ne svou věrou, nýbrž svou rozumovoufilosofií. Vše,
co bude dále řečeno,je ze sv. Tomáše Akvinského jako odpověď na tuto společnostní otázku dneška.

Celá státovědná nauka svatého Tomáše stojí na konec na aristotelské zásadě: „Multitudo subaudit unifa
fem“, množství není myslitelné bez jednoty, bez jednotky, ani nemůže vzniknouti množství, ani se nemůže
jako množství v celku udržeti. V samé povaze lidské bytosti, v jejím přirozeném založení vidí důkaz, že ani
lidské množství není myslitelné, ani nemůže obstáti bez jednotky, která by množství jedinců držela a vedla
k cíli. Jakost této jednotkyjest určována právě tímto cílem. Cil pak ze samého přírodního zákona jest vésti
k dokonalosti, určitým způsobem vésti jedince nad něho samého.

U člověka se vidí výjimečné postavení: „Člověk potřebuje lidské pomoci, poněvadž od přirozenosti je spo
lečnostní byfosťt,právě proto, že sám sobě k životu nestačí“ (Theol. Sum. 2. II. 129, 6. k 1.). Z toho důvodu
není účelem společnosti ani jen právní ochrana jednotlivců, ani společnost sama není sobě účelem, nýbrž
účelem společnosti jest jen jedno: aby z jednoty se dostalo všem takových životních okolností, které do
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stačí k životu každého, i celku jako takového. Aby nejen mohl býti udržen život, nýbrž i veden k největší
své možné dokonalosti.

Dokonalost života je dána trojí složkou člověka, tělem, rozumem a vůlí. Kdyby organisace lidské společ
nosti byla jen pouhou pozdější dohodou lidí, mohlo by platiti, že tíž lidé byli při této dohodě oprávněni, a že
také později při každé organisační dohodě znova jsou tvůrci určitého společen. útvaru oprávněni stanoviti,
který z těch prvků má býti společnostním útvarem pěstován a také, jakým způsobem má býti třebas každý
z nich pěstován. Ale tento předpoklad jest dosud stále nejen nedoložená, nýbrž i potíraná teorie, kdežto za
se je nevyvrácené, že společnostní určení jest dodnes v každém člověku, jako bylo v prvním člověku, ježto
nezbytně potřebuje ke svému životu pomoci od celku. Proto nemůže určování těchto věcí záviseti na žád
ném okolnostmi a dohodou daném ustanovení, nýbrž musí míti své základy a své zásady mimo lidské usná
šení, fo jest nad ním. Proto jest účelem společnosti ve sdružení organisovaném pečovati o podmínky dob
rého života rozumového, dobrého života mravního. To jest pojem obecného dobra v křesťanské státovědě,
toto obecné dobro tak pojaté jest jediný zákon společnostní organisace, všechno osťatní mohou býti jen
prostředky k tomuto cíli a ke splnění tohoto zákona.

Je snad jasné, že při tom nemůže býti rozhodujícím činitelem to, čemu se říká vůle všech nebo vůle větši
ny. Požadované podmínky trojího dobrého života musí odpovídati a vyhovovati požadavku trojího dob
rého života u všech jedinců. Proto se musí v těch podmínkách odrážeti jednotnost a jednotka nějaká; neboť
člověk ve své trojí základní složce také jest jednotný, stejný všude a za všech okolností životních. Ale vůle
všech nemá žádného jednotného obsahu sama o sobě, jsouc jen shlukem jednotlivých a odlišných a profi
chůdných požadavků hmotných, rozumových a vonných, jak je pomáhají utvářeti jedinečné okolnosti každé
lidské bytosti. Ale rozhodující přece musí býti nějaká vůle, neboť uskutečniti výhodné podmínky celku
znamená omezovati podmínky, žádoucí jedinci v jedincových případech.

Ta vůle jest autorita, společnostní moc, která tudíž svým pojmem zase má býti jen prostředek dosaženící
le nejvyššího zákona společnosti, obecného dobra v trojím dobrém životě. I skutečnost jest nezvratným
důkazem nutnosti autority, protože žádný společnostfníútvar dosud neopominul autoritu nějak ustaviti a
vykonávati, nebo aspoň jen vykonávati.

Jest ovšem samozřejmá nauková otázka, jakým právem se fato moc usfavuje, oč se opírá při řízení, fo jest
omezování jednotlivců. Aby mohla prokázati své právo, musí míti své sankce, řekněmeobecně, trestní usta
novení, volající k povinnému dodržení řádu. Jsou nezbytně nutné sankce, aby bylo účinně překonáváno so
bectví jedincovo, aby život jednotlivců byl uveden do podřízenosti dobru celku. Kdyby šlo jen o hmotné
dobro, ještě by nejspíše obstál názor, že společnostní moc jest z dohody nějakého celku. Ale neobstojí,
když se jedná o druhý a třetí článek obecného dobra, o dobrý život podle pravdy, o dobrý život vůle, to
jest o mravníživot, závazný pro celek a každého jeho jedince.

Pravda totiž znamená podrobení rozumu, ježto vyžaduje souhlasu; dobrý život mravní znamená výběr ve
chtění. Žádná moc, která by se opírala 0 trestní ustanovení, vyšlá výlučně z lidských dohod, bez ohledu na
zásady vyšší, všeobecně platné, nemůže býti oprávněna a proto ani schopna splniti úkol, který ve společno
sti má. Rozum a vůli člověka totiž lze přivésti ku podrobení jednak násilím; ale fo není autorita, neboť au
torita sice předpokládá podrobení rozumu a vůle, ale podrobení povinné se strany podrobeného. Lze také
rozum a vůli člověka podrobiti přemluvením!, ale to též není autorita, protože přemlouvá rovný rovného. —
Ježto tedy auforita předpokládá podrobení povinné se strany podrobovaného, musí míti za sebou aufori

tu, které jest povinen každý člověk se podrobiti svým rozumem a svou vůli, to jest ve své rozumové i mravní složce.
Přesně v duchu myšlenek sv. Tomáše a křesťanské státovědy napsal O. Katann ve své knize Aufbau: „„Jen

křesťanství poskytuje nejvyšší sankci.“ (Tedy jedinou možnou oporu společnostní aufority, když praví se
svatým Pavlem, že všechna moc jest od Boha.) „Neboť zasáhne člověka v nejhlubším jádru jeho osobnosti,
totiž v jeho nesmrteinosti.“ Když totiž praví, že jak autorita, tak poddaní autority jsou odpovědni Bohu, a
že při tom stojí v sázce věčný život člověka. „Organisovaná vůle celku neposkytuje o sobě žádné záruky, že
orgány ji zastupující budou vždycky jednati ve službě mravní myšlenky,“ vyhledávajíce dobro obecné v jeho
trojím článku tak, aby působilo skutečné obecné dobro. „Pro jednotlivou osobnost, která má moc, nenále
ží žádná sankce pro moc, kferou má, ona potřebuje nějaké nad ní stojící moci. Při roztrhanosti naší kultu
ry, kdy naše atheistická etika jest jako stavba babylonské věže, jest nemožné postaviti zásady, které by
mohly účinně vázati svědomí. Odpovědnost před dějinami nedostačí, aby vedoucí přiměla k povinnému
držení mravních zásad, zvláště když jich jen málo vejde do dějin. Jen odpovědnost před vlastním svědomím
a nad ním před mocí, která je dosti absolutní, aby za všech okolností přivedla ku platnosti odpovědnost
člověka, odpovědnost před Bohem, to dovede.“

Takový je smysl křesťanské státovědy, že společnostní moc jest od Boha. Jest od Boha tvůrce, jenž jako
první příčina učinil člověka takového; jenž mu dal povinnost zdokonalovati lidskou bytost vlastní v její ce
listvosti; jenž stanovil zásady všeobecně platné pro všechny, jichž se musí bezpodmínečně dbáti na cestě
k všeobecnému dobru, má-li ho býti dosaženo ke zdokonalení jedinců, jichž proto také jest povinna dbáti
autorita ve vykonávání své moci.

Každá autorita, která jich dbá, je schopná dostáti úkolu autority společnostní. Stejně každá autorita jich
medbající, je neschopná, ať má útvar jakýkoli. V křesťanské státovědě není hlavní otázkou: KDO je nosite
lem společnostní moci, nýbrž ODKUD je tato moc, a ovšem i důsledky toho. Odpověď křesťanské sťáto
vědy je skutečně odpověď vysvobozující. Neboť ve společnosti nerozlučně patří k sobě pojmy autority a
svědomí. A to na obou stranách, ovládající autorita, vedená svědomím,to jest podrobením pod zásady vyš
ší nežli všechno lidské, a jednotlivec, podrobující se autoritě, a třebas ustavující auforitu, podle zásad
svědomí, podle svrchovaných mravních zásad, vedoucích všechny a každého k účasti na trojí složce obec
ného dobra.

Z těch důvodů jest církevně zavržena nauka, že autorita, či moc, je výlučně v lidu a z lidu, bez ohledu na
Boha. V tom smyslu učíme, že autorita jest od Boha: totiž Bohu podřízena a v poslední instanci Bohu od
povědna. Určovati způsob representace autority jest ponecháno svobodnému rozhodování lidské společ
sti, to jest svobodné dohodě. Ale aby toto svobodné dohodnutí nalezlo pravou cestu, musí voliti jakýkoli
útvar podle svědomí, totiž v podřízenosti zásadám Tvůrce a Zákonodárce všeho, zásadám pravdy a spra
vedlnosti.

Není tedy demokracie sama o sobě neschopná, jako žádný jiný útvar společnostní moci není neschopný.
Ale každý útvar společnostní moci jest neschopný, jakmile není řízen takovým vědomím odpovědnosti.
A na té cestě je řešení všech tak nejasných problémů.
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ZA PRVYM ARCIBISKUPEM REPUBLIKY
Arcibiskup Dr. František Kordač:

Arcibiskup Dr. Kordač byl po dlouhé a dlouhé
době zase ptvwnímknězem na stolci sv. Vojtěcha,
k němuž S úctou a sympatiemi pohlížel celý nátod
takřka bez výjimky a dokonce i ona část, ktevá v kul
tunním boji popřevtatovém povstala přímo ptoti dě
dictví katolickému mezi Čechy. Byli jsme svěďky, jak
o něm — jako o Stojanovi — psali i socialisté, kteří
nemohli neuznat mtavní a sociální pathos křesťan
ství Kovrdačova,který před encyklikou Ouadragesi
mo anno ve svých sociálních projevech zhustil její
smysl a její lítost nad ztrátou dělnictva pto církev
tak monumentální řečí.Jako filosof Kordač viděl cd
vrat od Boha mejďříve v inteligenci a pak teprve
v masách proletaviátu, tak prvotní vinu za tozklad
společnosti moderní a třídní zápasy viděl správně
zase v kapitalismu a jeho sobeckém honu za zisketu,
který je pákou kapitalistického hospodáčřství.Nevě
ru bohatců ukazoval za příčinu nevěry proletářů. On
nebyl z těch, kdo vidí jen na jedno oko. Pozoruje
s hrůzou krev sociální revoluce, viděl a chápal v ní
i šarlať jejích příčin a hříchů, jež volaly do nebe.
Marně není na začátku desatera za příkazem víry
v Boha hned jeho doplněk: nevezmeš jména mého

myslitel
Všichni, i nekafoličtí spisovatelé se shodují v tom, že zesnulý

pražský arcibiskup Dr. Frant. Kordač, byl hlubokým mužem,
vysoko vynikajícím nad české prostředí. Jeho charakterová síla,
která se častokráte projevila, pevnosť jeho vůle, vědomí a jasný
pohled po událostech, jejich zapřičinění v následcích svědčily
o inteligenci tak mohutné, že opravdu se zdála v českém prostředí
téměřfosamocena. Bez té intelisence by nebyly dosáhly všechny
vlastnosti a ctnosti Kordačovy rozmachu tak velikého.

Dr. Kordač studoval v Římě. Byl bohoslovcem v Germanicum a
filosofii i theologii poslouchal v Gregorianum. Z domova si od
nášel houževnatost, lásku k práci a touhu po vzdělání. Již jako
jinoch měl úctu k myšlence a fa úcta ho šlechtila po celý živof.
Léta osmdesátá minulého století byla v kulturním světě velice
bouřlivá. Maferialistický positivismus byl na vrcholu své slávy.
Věda, umění, literatura, zkrátka vše jako by existovalo toliko
s jeho laskavým svolením. Bylo v fom hrozné nebezpečí pro spo
lečnost a pro myšlení. A právě toto nebezpečí vyvolalo nejdříve
v Římě a v Ifalii, po nich v ostatních zemích zvýšenou pozornost
katolických myslitelů pro filosofii sv. Tomáše Aguinského. Když
mladý český bohoslovec přišel do Říma, přišel i do střediska
rostoucího zájmu pro křesťanskou, thomistickou filosofii, a na
Gregorianum byl ten zájem zvlášť živý. Ostatně je třeba říci, že
ve druhé polovici minulého století jesuité závodili s dominikány
na tomto poli a toto závodění bylo požehnané. Dr. Kordač, vní
mavý sfudent, si nedal ujíti žádné příležitosti a pronikal stále
hlouběji k jádru thomistické nauky. Když již byl arcibiskupem,
opět a opět pročítal přísně filosofická díla a v jeho knihovně

řečník
Chvilky živoťa ztrávené před kazatelnou nebřeč

nickým pultem arcibiskupa Kordače patří k oněm
vzácným a posvátným okamžikům, které se nikdy ne
zapomínají. Vrývaly se. Když chodil již jako pro
fesor a ředitel semináře v Litoměřicích do Mladé Bo
leslavě do svého konviktu, který již tehdy tak pro
zíravě založil (a z něhož dnes již ničeho nezbylo),
poslouchali jsme jako chlapci s posvátným úžasem.
V řečnických pokusech exhort školních (v konviktě
jinak nebylo ničeho, ani exercicií ročních) nebylo pro
nás duševní pastvy žádné, a všechnu námahu teh
dejších činitelů odbyli jsme uličnickými poznámka
mi. Ale když přišel Kordač, a zvláště po obnově kos
tela piaristického péčí tehdejšího ředitele Davídka,
a s kazatelny začal do nás vlévat svého ducha nejsil

madarmo! I revolucemi vatuje svět a lidi Bůh zástu
pů. Čento hluboký cit, lépe řečeno živel sptravedlno
sti křičel ze sociálních ptrojevů starce arcibiskupa,
jenž na konci života pronikal ad taďicem, ke koře
mům ješťě příměji a kratčejt než dříve. Zvedl zase
z prachu minulosti slavný odpotť církve ptoti cizo
pasným útokům a v něm pctoti nadvládě finančního
kapitálu nad prací a smyslem výtoby; připomnělsta
ré zařízení židovského státu o vyvovnání křivď a ma
jetkových hrubých vozpotů v každém padesátém lé
tě milosti; spojil hluboký český smysl spravedlnosti
životní s učicí autoritou církve katolické v organic
kou, živou jednotu. Čas, jenž se vzdaluje stále zvět
Šujícími se kroky od místa a chvile, kdy velký duch
prvního arcibiskupa svobodného státu opustil vet
chou a už jen tim duchem udržovanou schtánku sla
bého těla, tento čas, jenž srovnává a nově převtací
(nížiny i vrchy v životě každého mrtvého, nebude
umenšovat, nýbrž zvyšovat postavu spravedlivého to
hoto, který svému návodu a oďvráceným od církve
jeho masám znovu připomněl, že clttdým se evange
lium zvěsťuje. (o

“

jich bylo skufečně mnoho a byla to díla nejlepších znalců tho=,
misfické filosofie.

Jesuité, kteří byli jeho profesory v Římě a kteří zůstali po
celý život svými vědeckými pracemi jeho přáteli, se ovšem ne-»
spokojovali jen studiem středověké filosofie, nýbrž hodnotili po
dle jejích zásad filosofické soustavy moderní. Aby je mohli spra+
vedlivě hodnotit, studovali je důkladně a tuto důkladnosťt
všťtípili i Dru Kordačovíi. Jeho studie, jeho přednášky na
fakultě, jeho řeči i jeho kázání vynikaly přísnou konfron
tací moderní filosofie s filosofií křesťanskou, kterážto kon
frontace dopadla vždy správně, protože Dr. Kordač ovládal do
konale látku. Nebylo u něho povrchnosti, která u českých myslite
lů bývá velice častou, ale sestupoval vždy k samým kořenům myš
lení. Měl ku pomoci výbornou paměť, jíž se stával ve vědeckých
polemikách odpůrcem opravdu obávaným. Možno směle tvrditi,
že po této stránce neměl u nás soupeře. Vždyť všichni jeho od
půrci na pražské universitě neznali nic z filosofie thomistické,
kdežio on, ovládaje ji, znal dobše i filosofy moderní, jichž se
oní tak často dovolávali. Proto dopadly vždycky debaty s nimi
vítězně pro profesora Kordače.

Mssre Dr. Kordač měl ještě jednu přednost před osfatními:
myšlenka nebyla mu jen pěknou ozdobou, nýbrž i základnou ži
voťa a konání. Opravdovost, jež znamenala všechny Číny, se noz
vila nejkrásněji právě v této poslušnosti myšlence, která byla
pravda a měla právo určovati kroky života. A je-li ndp. arcibiskup
vzorem svou láskou k inteligenci, jest ještě zářnějším vzorem

„ .e W W $ v hdsvou opravdovostí, jež byla věrná myšlence až do konce. — J. K.

nějšími akcenty svého umění, ač snad jsme ani sle
dovati nestačili spád jeho vždy těžkých filosofických
thesí...ťu jsme zůstali tiši, poslouchali jsmebez hnutí
až do posledního Amen. A dojem této jeho řeči
z chlapeckých let zůstaly v celé grandiosnostia te
prve léta pozdější vyvolávala další a hlubší reminis
cence, když jsme se s ním zase sešli v Praze nafakul
tě, v parlamentě, kostele sv. Klimenta a na Žofíně.
Byl naším učitelem a v řečnictví mistrem.

Dojem bezprostřední jehořeči lze označiti jediným
krátkým slovem úžas. Žaujal, strhnul, zalil jistotou
pravdy a přesvědčení.Nenechal vůbec času k nějaké
mu rozebírání ocelově řezaných vět. Podal je s fa
kovou silou produševnělého slova a fakovou přiro
zenou a vášnivou silou nehledaného gesta, že nezbý
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valo nikdy ničeho k pochybování. Jestli kdy bylo na
místě hledati obraz mluvícího apoštola národů sva
tého Pavla, fak musel jistě Pavel mluviti tak, jako
mluvil Kordač. Byl také svatý Pavel jeho zvláštním
průvodcem v řečnických dokladech z Písma.

Je-li řečnictví umění slova a gesta k přesvědčení a
strhnutí posluchače, pak Kordač je toho dokonalým
dokladem. Slovo jeho se modelovalo v ústech tvrdě
a volně. Věty byly stavěny krátce, břitce. Logika vá
zala celek železným řetězem neúprosné důslednosti.
Gradace řečnická postupovala s majestátní velkole
postí posvátnosti. A jeho ruce pracovaly spolu. Právě
tak tvrdě, jako slovo se dralo z nitra. Kordačovské
gesto... tak jsme to označili, a trvá to jako označení
pro zcela určitý pojem sesta v moderním řečnictví.
Právě v tomto gestu byl Kordač průbojně moderní.
Odvrhnul prostě veškeru starou tradici gesta, která
měla až do nedávna na školách svoje místo. Určité
předpisy, kdy s rukou vpravo, kdy vlevo. Kdy se ruka
obrací dlaní vzhůru, a kdy ne. Předpis pro gesto po
tvrzující a gesto zamítavé atd.... Gesto u něho vy
věralo tak přirozeně z pohybové náplně jako pramen
ze zřídla a přiléhalo k slovu a myšlence tak plasticky
jako precisně nacvičené gesto herce k básnickému
slovu, ne uměle, ale přirozeně. Musíme litovati, že
nemáme řečnickou individualitu Kordačovu pro vý
chovné účely dalších bohoslovců zachycenou apara
turou filmu. Vždyť u něho i jeho výrazná hlava pra
covala s sebou a při jeho řeči zvláště charakteristický
pohyb výrazného obočí, které hluboce clonilo oční

A. Novák:

důlky, dodával řeči jeho rázovitosti obzvláštní,
Přesvědčoval. Strhoval. Unášel. Nikdy nerozpla

kal. Při jeho řečech nebylo možno plakat. Ale dovedl
klasicky utěšovat. Klidně a velebně. Nezapomenutel
nou zůstane v srdcích jeho věrných posluchačů řeč.na
Žofíně, pronesená o svatodušním siezdu katolickém
v r. 1919.Tedy krátce před tím, než stihla do Prahy
zpráva, že bude arcibiskupem. Po oněch hrozných
dnech, kdy na Smíchově a v Representačním domě
odbývaly se strašlivé schůze kněžské s přípravou cír
kve československé. Kdy jsme se chvěli a plakali.
Hrůza a děs zachvacovalo všecko. Tehdy vystoupil
Kordač na řečniště na Žofině a rozvinul klasickou
řeč útěšnou a upokojující na thema slova Kristova
řečeného Petrovi: „... ef fu conversus confitma fra
tres tuos...“ Věta za větou linula se do rozeštvaných
a úzkostných duší jako olej útěšný a posilující. Byla
to řečhodinová, která posluchače přikovala k místu.
A po jejím vyslechnutí bylo dobře.

Slyšeli jsme mluviti sílu božího slova. Slova, která
měla pevnou ozvěnu Petrovy skály... jak kovově se
nesla tichounkým prostorem železně recitovaná slova
ústy Kordačovými... „ty jsi skála... na té skále vzdě
lám Církev svou... a brány... pekelné... ji... ne
přemohou..“

Pak jsme ho viděli na svátek svatého Šimona a
Judy v den výroční samostatnosti klečeti v katedrále
pod páskami bílými, které ovinovaly jeho hlavu sva
tými oleji pomazanou na biskupa pro stolec Vojtě
chův. Byli jsme klidni. Method Klement O. S. B.

K 500. výročí bitvy u Lipan.
Názor na Lipany je celkem ustálen. Bylo třeba

skončit revoluci, která celých 15 let v krvi ztápěla
zem. Valná většina národa odhodlala se k smíru s cír
kví obecnou a rušitele zemského míru — Tábory —
donutila mocí k pokoji. To byly Lipany, kde se proti
táborským záškodníkům svorně sešli katoličtí páno
vé, husitská šlechta a utrakvistická Praha.

Palacký, jak známo, viděl v Lipanech porážku de
mokracie. Jeho názor byl dávno opuštěn a Pekař ve
svém Žižkovi formuloval jasně moderní názor histo
riků na tuto věc. Prof. Chalupecký jde dokonce tak
daleko, že mluví o vředu a očistném řezu, který v zá
jmu národa musel býti učiněn.

Slavík snaží se vzkřísit starý názor. Je to známý
slorifikátor revolucí,kterého neodradilo ani fo,že se
v názoru na ruskou revoluci jak se patří pořezal. Ve
svých úvahách o Lipanech v N. O. chce dokázat, že
husitství bylo hnutím po výtce sociálním, méně ná
boženským. Chce polemisovat s Pekařem, že husit
ství bylo hnutím veskrze pokrokovým a že proto ná
rod musí sympaftisovati s hrdiny lipanskými.

Slavík si věc velice zjednodušil. Vyloučil jedno
duše odpůrce Táborů z národa. Pokládá-li zmatené
názory Táborů ma eucharistii za pokrokové a mys
lí-li, že liberál XX. století a Táboři XV. stol. mohou
se v otázce na tuto základní otázku srovnávati —
musíme dr. Slavíka politovati, že se dal žárem pole
miky tak daleko zavést. Kdyby tatík Žižka vstal, na
bil by Slavíkovi palcátem, jako to udělal táborské
mu knězi Antochovi.

V názoru na husitskou revoluci a Lipany se patrně
nikdy neshodneme. Tolik je jisto, že Pekařovi nedo
vedl dosud nikdo čeliti a Slavík je tak opatrný, že
ani Pekaře nejmenuje, ač ve svých statích výhradně
s ním polemisuje.

Pekař mesnižuje husitství. Prostě ukazuje také
stinné jeho stránky. Jeho názor, že od husitství vedla
přímá cesta na Bílou horu, je sdílen i Kroftou, který
doznává(v přednášce o Komenském), že mezi Bílou
horou a hnutím husitským je přímá souvislost, Ne
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zapírá též, že husitství mělo některé stinné stránky
a některé následky nepříznivé pro náš národní vý
voj. Revoluční pokus našich předků byl nad síly ma
lého národa. Byl nebezpečný jak těm, kdo jej pod
nikli, tak těm, proti nimž byl namířen, protože ohro
žoval autoritu církevní i světskou a celý společen
ský řád. Národ náš ocitl se ve zvláštním poměru
k ostatnímu světu. Byl vykřičen jakto byli a jsou do
sud vykřičení bolševici. Z toho vznikaly mu vážné
obtíže i v životě osvětovém. Nebylo možno beztrest
ně se vymknouti z duchovní jednoty s jinými křes
ťanskými národy, zvláště když teprve od dob Karla
IV. jsme se dostali do salonů evropské společnosti.

O tom, jak jsme byli vykřičeni v Evropě, svědčí
list, který diktovala Panna Orleánská, r. 1920za sva
tou a patronku Francie prohlášená, svému ftajemníku
Pasaguerelovi 253.března 1450.

Psala kacířským Čechům, kteří pod Prokopem Ho
lým ohrožovali celou střední Evropu, toto:

Je tomu již dávno, co mně, dívce Janě, došly zprávy a pověsti
o tom, jak jste zrušili, stavše se z pravých křesťanů kacíři a po
dobnými Turkům, pravé náboženství a bohoslužbu, přijali zlo
činnou a hanebnou pověru a jak ji bráníte a rozšifujete tak hor
livě, že není hnusnosti ani ukrutnosti, abyste se jí neodvážili.
Otřásáte církevními svátostmi, na kusy trháte články víry, rozvra
cíte chrámy, rozbíjíte a pálite obrazy, vytvořené pro svaté vzpo
mínky, a vraždíte křesťany proto, že prý nemají vaší víry. Jaká
to zběsilost, jaké šílenství a jaká zuřivost vás to posedla? Tu víru,
kterou Bůh všemohoucí, kterou Syn, kterou Duch svatý vzbudil,
zřídil, povznesl a tisícerým způsobem a tisícerým zázrakem osla
vil, vy pronásledujete a hledíte vyvrátit a zahladit. Vy, vy slepci
a me ti, kdo nemají zraku a očí. Což myslíte, že ujdete trestu?
Či nevíte, že Bůh proťo nebrání vašim zločinným podnikům a ne
chává vás blouditi v temnotách a bludu, aby vám uchystal tím
větší trest a muka, čím více budete zuřiti v zločinech a svatokrá
dežích? Já, abych pravdu řekla, kdybych nebyla zaměstnána vál
kami s Angličany, věru bych již dávno byla přišla na vás na ná
vštěvu. Ale opravdu, nedozvím-li se, že jste se napravili, nechám
asi Angličany a vytrhnu proti vám, abych, nemohu-li jinak, me
čem vyhladila tu vaši hloupou a tvrdošíjnou pověru a zbavila vás
buď kacířství nebo života. Chcete-li se však raději vrátit ke kato
lické víře a k dávnému světlu, vyšlete ke mně posly a povím jim.
co musíte udělat. Pakli však nechcete, nýbrž budete tvrdošíjně
vzdorovati ostnu, vzpomeňte si, co jste napáchali škod a zločinů



a očekávejte, že všem vrchovatě odplatím svrchovanými silami
lidskými i božskými.“

Hrubé manifesty, které posílali Táboři do Němec,
nemohly u slušných lidí vzbuditi sympatie s hnutím,
které se stále ohánělo Bohem a Písmem svatým, ale
skutky jeho byly zlé, násilné a hrubé.

I kdybychom nerespektovali fo, co si o nás fehdá
myslela Evropa, musíme respektovat mínění větši
ny národa. Hrozila nám kulturní isolace a zakrnění.
Rozvrat mravní, společenský a politický, jakož i ne
snesitelné poměry hospodářské, zaviněné patnáctile
tým ničivým bojem, nutily umírněnou čásť národa
k tomu, aby hledala smír s ostatním křesťanstvem.
Kompaktáta byla přes všecku svou kompromisnosf
přece jen velkým úspěchem a po ně musela býti moc
nesmiřitelné strany táborské zlomena — v zájmu
obecném. Nebyl to boj za náboženskou svobodu, ani
za demokracii, byl to boj za pořádek a mír v zemi.

Věroučně byli Táboři přemoženi již před Lipany
Příbramem a Chelčickým. Zejména Chelčický je dob
ře odhadl, nazvav je pikarty pod kalichem. Táboři
vinou některých kněží (Kániš, Marhozld, Martínek,
Němec, Biskupec) propadli částečné nevěře v pří
fomnost Krista ve Svátosti, držíce se Viklefa. Zakrý
vali fo různými floskulemi, ale Chelčický a později
Příbram s Rokycanou jim strhli masku.

Po porážce u Lipan r. 1434, kdy moc Táborů zů
stala omezena na města Písek, Vodňany, Sušici, Kla
tovy a Žatec, hledali Táboři cestu k Zikmundovi a
dali si od něj za uznání potvrditi náboženské výsa
dy. R. 1441 dali se Táboři na sněmu čáslavském po
hnouti k tomu, že uznají Rokycanu za arcibiskupa.
Mělo se tak státi na kněžské synodě v Kutné Hoře.
Ale Táboři se opět vzepřeli.

Plaček z Pirkštejna, represenfant moci světské,
poslal jim půhon, aby se očistili z bludů a srovnali
se s kněžími pražskými podle kompaktát. Táboři se
odvolávali na kompaktáta a privilegium Zikmundo
vo. Byli tedy oběsláni po třetí do Kutné Hory v dub
nu 14453.Táboři však odpověděli, že neuznávají nad
sebou žádné duchovní vrchnosti. Jsou však ochotni
za ochrany krále uherského nebo polského dostaviti
se na nestranné místo. Do Kutné Hory se posléze
přece dostavili, poněvadž celá země byla na ně roze
zlena a nakloněna vrhnouti se na fáborská města.
V Kutné Hoře byli po dlouhém hádání Táboři pře
moženi a donuceni se podvoliti usnesení synody a
sněmu obecného.

Zajímavé jest usnesení sněmu.Zavražení víry Tábo
rů se odůvodňuje mimo jiné fím, „že jsou některá
naučení v církvi svaté skrytá, kfterýchž dosahati
i kněžím nesluší a proto sněm zakazuje, aby nižádný
kněz nekázal těch věcí o těle božím, které nejsou
k vzdělání víry, ale více k urážce a kteréž jsou pro
hlubokost a vysokost nepochopitelné, ale bez jichž
seznání mohou sprostní spaseni býti“. Táborští kněží
hloubali o tajemstvích, upadali do bludů a zaváděli
do nich sprostný lid. Proto byli poraženi pikharfti
mevěrní — poznamenává lefopisec.

Kutná Hora — to byly druhé Lipany. Táboři se si
ce dále ohrazovali, dále kličkovali, dokonce ujišťo
vali, že nechtějí kaziti mír a jednotu v zemi, budou-li
ponecháni při svých obřadech a zvycích, ale nebyl
pokoj, dokavad Jiří Poděbradský kněze táborské ne
pozavíral. Stalo se fo r. 1452.Jiří donutil město lfá
bor, aby mu vydalo Biskupce (Mikuláše z Pelhřimo
va); Engliše (Petr Payne), Martina z Klatova Koran
du ze Žatce. Biskupec s dvěma jinými byl uvězněn
v Poděbradech, Koranda na Liticích a fam v žalářích
husitského krále umořeni.

Odbočili jsme poněkud od Lipan. Udělali jsme to
proto, abychom ukázali, že s Táborskými nebylo mož
né jednat po dobrém. Zejména ne s kněžími. A Pro
kop Holý byl také kněz. Bylo by vůbec zajímavé po
psat úlohu kněží v tomto hnutí. Byla to vlastně revo
luce kněžská, kněžími vedená. Proto byla tak vášni
vá a krvavá. Jaký je tu paradox! Husitství brojilo

Jazyk sv. Jana Nepomuckého, živý jazyk ná
roda českého.

Dnes slycháme kolem sebe nejčastěji slovo národ a jeho od
vozeniny. Stalo se módou. A tím ztratilo hodně na svém pravém,
jasném tónu. Zevšednělo. Byly vjak doby, kdy v české zemi
slovo český národ téměř vymizelo. Bylo to dědictví z dob,
které i dnes mnozí nazývají slavnou dobou českého národa.
Ale jazyk, řeč, živý doklad jsoucnosti národa, ten se krčil za
tlačen. Zapomenut.

Byl to nejpřijatelnější (pro jisté vrstvy předválečné české spo
lečnosti) panovník habsburského rodu, Josef II., který věřil, že
selský jazyk zavoral kdesi u Slavíkovic, vyorav tam několik brázd,
Ale snad právě ta země, která se pod tím rádlem vyvalila, byla
nová, radostná, oživující celou českou zemi.

Poslední projev jsoucnosti národa chtěla „duchovní dvorská
komise“ znemožniti zákazem putovati na památná a posvátná
místa. V Praze uzavírány brány před svatojanskými poutníky a
vůdcům vyhrožováno tresty. A tak ke hrobu světcovu putovalo se
jen kradmo, v malých hloučcích. Ale putovalo se. Poněmčilá Pra
ha itak viděla, že jsou dosud Čechové, skuteční, vroucí, zbožní.

Hrob sv. Jana na hradě Pražském skrýval v sobě tajemství ži
vota. Lid ve svém srdci rozuměl tomu tajemnému, zázračnému
uchování neporušeného jazyka sv. Jana. Zbožně uctíval tuto zá
stavu Boží lásky. Lid, prostý, poddaný lid, katolický lid uchovával
tradici národního bytí. Proto tak miloval a ctil sv. Jana.

Jak směšno jest posmívati se světci „temna“! On, lux in tene
bris, on jako svíce na kbelci osvětluje dobu útlaku českého ná
roda. Jediný vyslanec národa v celém světě, jediný hlasatel bý
valé slávy. Ano: byl známější, slavenější než jiný Jan. Ale ta jeho
sláva čekala na svůj čas. Neboť i zrno vloženo v zemi, vzejde
v příhodný čas. Třeba je k zemi přitlačit, aby nezetlelo na po
vrchu. Osvícenství přitlačilo národ, těšilo se, že nevstane z hro
bu. Vždyť třeba jednoho jazyka a tím bude jazyk osvícené spo
lečnosti: němčina. A římský papež? Není i on překážkou roz=
machu, osvícenství? Není I jemu třeba vykázati místo takové,
jaké připravili českému národu? Málem by byl Josef II. předešel
dnešní Teutony v Třetí říši.

A tu povstává z hrobu sv. Jan. Generální vikář pražský vy
stupuje z hrobu, jeho živý jazyk láká, povzbuzuje poutníky, aby
vzdor všem šikanám putovali na Hradčany k pomníkům české
slávy.

V jak podivuhodné shodě vystupuje tu církev katolická a český
národ. Ruku v ruce přicházejí ohlásiti dočasným vládcům, že
spánek není smrtí, Spánek je posilou. Generální vikář Jan z Ne
pomuku svolává ke stolci sv. Vojtěcha a pod praporec svato
václavské orlice Čechy a katolíky. Tam u sv. Víta je tvrz, kterou
dosud osvícenství neokupovalo. Zvon Zikmund svolával po ši
rém kraji věrné Čechy, sv. Jan k nim promlouval a Církev ve
svých kostelích utvrzovala víru, že přijde Vzkříšení. Slavné a
veliké. Vzkříšení katolického národa českého!

Podíváme-li se dnes kolem, vidíme, že v této době třeba znovu
a vroucně volati k sv. Janu, aby stál při svém národu. Jako ve
století XIX.falešní proroci zmocnili se vítězství katolického ná
roda, tak'i dnes obcházejí stejní hlasatelé falešných nauk. Ale
poznáte je snadno. Zeptejte se jich, zda ctí a milujísv. Jana Ne
pomuckého. Ustrnete nad jejich odpovědí. Zaradujete se však,
neboť budete mít jistotu, že i dnes sv. Jan chrání český národ.
Chrání nás před novým nebezpečím. Proto až letos budete k ně
mu se modliti, až budete věnčiti jeho sochy, proste jej, aby byl
s námi. Aby v těchto dobách zase byl na přední stráží. A potom
v pravdě sním zvítězímejako národ katolický,národ český.

Bořivoj Benetka.

proti světskému panování kněží (fo je dnes politika)
a končilo to kněžskou vládou. Ještě jedno srovnání
se vtírá. Je jisto, že Lipany a Kutná Hora byly reakcí
na „demokratické“ výboje měšťanstva a nižší šlech
ty. Za 15 left se páni (vysoká šlechta) vzpamatovali
a pomocí válečných zbohatlíků (rozkraden byl cír
kevní majetek) porazili Tábory, kteří odrazili útoky
nepřátel a chtěli pafrně podíl na zisku.

My jsme nedávno faké prodělali revoluci. Lid se
dostal k moci, ale nyní zvedají hlavu po převratu
utlačené vrstvy a útočí na vymoženosti demokracie.
Kdyby se do tohoto zápasu přimíchaly konfesijní bo
je jako před 500 lety, došlo by i u nás k těžkým zá
pasům a možná k druhým Lipanům. I tak dojde k bo
ji těchto dvou táborů. Bude to zápas o demokracii,
třebaže se povede ve jménu pořádku, aufority. Bu
dou-li se demokratické strany socialistické isolovať
jako Táboři, prohrají boj. Agrárníci nebudou hráti
úlohu Táborů. Hledají jen svého Jiříka.

Nejsme stoupenci reakce. Nechceme, aby jí katolíci
pomáhali. Tenkráte, před 500lety, se katolíci přidali
k pánům pod obojí, ale nábožensky nic nezískali. Lé
pe jíti s lidem než s pány. Lid je věrnější nábožen“
ství a (o je pro katolíka rozhodující,
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Ravel Reban:

Charakteristické znaky současného života katolického.
Zájem o duchovní život a probouzející se obroda liturgická není nikterak pouhou hříčkou. Důkazem to

ho je pronikavě zintensivnělá pastorace. Není to sice dosud všeobecným pravidlem, ale zásadou obecně
přijatou, že pomoc, kterou duchovní správa katolická přináší věřícím, aťsi dětem či mládeži nebo inteli
genci nebo proletariátu v nejrůznějších situacích duchovních a mravních, musí se díti naprosto jinak, než
jak ustrnula v dřívějších desítiletích. Dnes hledáme mnohem opravdověji duše než jindy, dnes chceme
vskutku konati apoštolát ve své kněžské práci. Snažíme se rozuměti době, lidem,í věcem a budovati krá
lovství Boží na půdě změněných poměrů myšlenkových i sociálních. Nesmíme měřiti hned úspěchem či ne
úspěchem tyto snahy, nýbrž vyčkati, až símě přinese úrodu. Dnešní péče o duše má rozměry daleko větší:
míří ku výšinám duchovního života a ctností křesťanských, rozšiřuje své pole na všechny duše, všímajíc
sobě hlavně nevšímavých, odcizených a vzdalujících se a jde do hloubky pomocí daleko vydatnějších pro
středků náboženských, než jaké znala doba minulá. Život eucharistický, instaurovaný zvláště papežem Piem
X. svaté památky, a kult Božského Srdce Páně zapalují ohněm horlivé duše a vlévají jim nadpřirozený
život z Boha samého. Exerciční hnutí stává se něčím ne již mimořádným, nýbrž samozřejmým v životě jed
notlivců i celých stavů. A budiž zdůrazněno, že tyto proudy nového náboženského života nosí v sobě ni
koli stáří, nýbrž mládí a dětství, jež dnes je zcela jinak pasťtorováno,než jak tomu bývalo. Jestliže dří
ve duchovní správa hleděla udržeti poměry v mezích slušnosti, prostřednosti, spokojujíc se tím, že nedo
cházelo k nejsmutnějším pádům, dnes je devisou křesťanství integrální, maximální prosram duchovní a mo
rální beze všech kompromisů.

Ony, téměř již nesčíslné beatifikace a kanonisace, jichž svědky jsme v letech přítomných, tvoří nejen dů
kaz o nevadnoucí vnitřní posvětné síle katolické, nýbrž jsou příznakem také onoho hledání Boha a spojení
s Ním, které znamenáme dnes nápadně výrazněji než kdykoliv jindy. A každá taková událost, když Čírkev
svým dětem vzdává vrchol úcty, jakou jim prokázati může, zanechává nejhlubší brázdu v duších, osetou
plodnými semeny nových a nových ideálních duší a hrdinů ctnosti.

III. Katolická aktivita.

Je-li radostný pohled na probouzející se duchovní život katolický, je neméně krásným pohled na probí
jející se katolickou aktivitu, pro niž doklady tvoří jednak vnější činnost, jednak impulsy, jež z katolictví
vycházejí a vyvolávají v život mnohotvárná a užitečná zřízení jiná. Nespokojili bychom se s ideou, která
by byla neschopná života, kdybychom třeba musili jí přisvědčiti v teorii. Je tedy potvrzením a ověřením
katolické spirituality soudobé, že se dává poznati po skutcích, po žni dobrých skutků na všech polích
života.

Zosobněním této aktivní stránky dnešního katolictví je sám nynější Svatý Otec Pius XI. Stačí vzpome
noufti jeho encyklik, které bývají událostí světovou a vyvolávají nejen množství úvah, nýbrž i praktické
úsilí po realisaci. Myslíme na encykliku o manželství a rodině, o výchově, o otázkách sociálních a o míru
uvnitř národa i mezistátním, o křesťanské charitě, a máme tím dány hlavní obory positivní katolické prá
ce soudobé. Již to je čin a dílo lásky a milosrdenství, že právě dnes v době rozvrácené a krajně napjaté
Církev ujímá se slova, učí a řídí činnost ve všech bolestných otázkách: či nepotřebujeme pevné, jisté, ori
entující pravdy, necítí se potřeba vedení? Nezůstává však Církev při svém: „Řekla jsem...“, chápe se díla
a posílá katolíky ke kladné práci. Dovede se vžívati do duševního rozpoložení intelektuála i dělníka, mu
že či ženy v manželství i mládeže dospívající a neztrácejíc času marných hořekováním a negativní kriti
kou naléhá na činy, jimiž by bylo pomoženo. A co je nejvíce ohroženo, to docházítéž největší vůle a ochoty
ku pomoci u Církve. Jest to rodina, výchova, sociální řády, bída hmotná i duševní, rivalita národů, států
a ras. Volání Církve nezní marně. I když nutno nesmírně více vykonati než již vykonáno, přece vidíme
zjevně stopy vlivů katolických v řešení otázek duševních, mravních a zvláště sociálních. Jestliže šli někde
katolíci až do politického života a vytvořili si politickou stranu jako nástroj svého náboženského a kultur
ního života v demokracii, je to jenom jeden ze mnohých důsledků a souvislostí mezi zásadou a Činem.
Nejsilnější charakteristikou katolictví soudobého je čin z víry neboli Katolická akce. Není to heslo na ně
kolik dní, není to oportunismus, nýbrž vlastní život katolický, do důsledků provedené poznání, že co je
vskutku hodnotné, musí všeobecně býti prováděno. Je to dále živý podíl a součinnost laiků na tvořících se
dějinách Církve a světa, je to zcela přirozený důsledek víry v dobro nejvyšší a lásku nejkrásnější: tyto
ideály nesmí zůstati v říši možností, nýbrž musí dojíti svého naplnění. Život je pole, které čeká na osení, klí
čení, zrání a žeň. Katolictví jest živel naprosto aktivní, vždyť je fo provedení myšlenky Boží: Bůh je život
sám a tak život katolíkův musí býti tvořením dobra, životem šířícím dobro. Ať jsi státníkem či umělcem
či vysokým úředníkem, matkou či prostým děvčetem, boháčem anebo chuďasem, vždy máš mnoho, nevy
čerpatelně mnoho ve své víře a v milostech Božích: jdi, rozdávej, pracuj, obětuj se a tak čiň svět a život v
něm denně krásnějším, blaženějším, božštějším... Tak je Katolická akce posvěcením života, pokřesťaně
ním nejhlubších jeho základů a oduševněním jeho duchem Ježíše Krista. Až překonajíce sobectví a úzké,
malicherné zájmy stranické rozšíříme svá srdce, až se dáme proniknouti silou pravdy a mocí lásky Kristo
vy, až z hlubir a z duše Církve naplníme se životem Božím, potom budeme svými skutky, prostičkými,
drobnými skutky příležitostně konanými po jednotlivu, i velikými, plánovitými činy zasahujícími široké
kruhy, psáti dějiny nové doby a soud dějin ještě po staletích přizná této době název doby znovuvzkvétají
cího katolictví a Katolické akce. Život již čeká: bída duší i těl je nesnesitelná a odnikud není naděje než z
věčných zdrojů Kristových skrze Církev. Nebojme se této činnosti — doba již k ní dozrává a dychfí po ní
toužcbněji než si myslíme.

Bipolarita katolického života, který má své východisko ve zvýšené spiritualitě a konečný svůj projev v
Katolické akci neboli v činném katolictví, vyhovuje dokonale všem zákonům myšlení, etiky i prakse. Ka
tolický život dnešní má svou vnitřní infensitu i vnější extensivní cíle: projedince přináší svatost a vnitřní
zdokonalení a právě tím celé společnosti přináší apoštolát pravdy a lásky. V tom je vše.

Nejsme vsak slepí a jsme si vědomi překážek a sil opačných. |
Namítne se,a to hlavně v domácích našich poměrech, že katolictví početně ztrácí. Podle sčítání lidu z r.

1930 je v RČS celkem 10,830.423římských katolíků; k tomu přistupuje 385,406řeckokatolíků. Proti r. 1921
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přibylo sice římských katolíků o 447.440,avšak poměrně klesl jejich počeť o 3 proc. R. 1921připadalo na
1000obyvatelů 765.0,v r. 1950755.0římských katolíků, Nehledíme-li ku vysvětlení danému protikatolickou
asitací, jejíž hlavní nápor byl až po sčítání r. 1921,musímeříci, že číslo není důkazem vzestupu ani úpadku.
Více než počet znamená jistě kvalita, infensifa, životaschopnost, A ta jest nejen u světového, nýbrž i u čes
kého kafolictví vytrvale stoupající. Sfatistická data nepříznivá měla by býti memenfem, zda se u nás ofáz
ky náboženské řešily tak seriosně jak toho vyžadují.

Ve světě pak — a fo je novým potvrzením životní síly katolictví — roste počet katolíků, hlavně zásluhou
čilého hnutí misijního a unionisfického.

Jiné, vážnější a nebezpečnější stíny vyvstávají katolictví v jeho vlastním lůně. Bude dobře, upozorníme
li na ně, budeme-li toto nebezpečí bráti vážně a chrániti se před ním. Tito vnitřní nepřátelé katolictví jsou:

Liberalismus a indiferenftismus. I když v celku jsou překonány, přece jich nebezpečí trvá. Duchovní vý
voj nebývá vždy přímočarý a fak jednoduchý, by vylučoval recidivy a komplikace. Vstřebali jsme do své
ho duševního života až příliš světského a liberalistického a nebylo by divu, kdyby někdeožily tyto zbytky.
Tím by jistě slibný vývoj hlubokého a živého katolicismu byl částečně zasfaven a cíle bychom nedošli. Je
nám třeba přímo vášně po nadpřirozenému, chceme-li rozhodně a úplně se rozejíti se vším kompromisním
a více méně lidským živlem.

Jiným nebezpečím pro katolíky je to, co bylo nazváno „heresí činu“. Míní se tím jednostranně vnější
činnosf, při níž nitro zůstává prázdné, Úmysly a záměry se poznenáhlu kalí, láska k Bohu vadne a pru
žinou bývá přirozená láska, zaujatost, stranictví. Tím vším ovšem duchovní práce trpí, protože všecka její
účinnost pramení v milosti Boží a v čistotě hluboké pravdy. Kde však pro vnější shon a hluk je vnitřní ži
voťtznemožněn, tak není již pravého života, nýbrž pouze jeho stín,

Třetím nebezpečím byla by mravní neopravdovost, dvojí život v tom smyslu, že by někdo slovy horlil
pro ideály náboženské a mravní, ale vlastními skutky byl zajatcem hříchu. To by bylo osudné pro působení
království Božího na zemi, kdyby mělo takové zastánce a šiřitele.

Chceme se vyvarovati uvedených nebezpečí a pracovati co nejpoctivěji o ryzí náboženský život u kato
líků, by naší, lidskou vinou nebyl zlatý obsah života církevního znevážen. Tomu, kdo je dobré vůle, na
skytuje se v zájmu vlastním i pro dobro obecné možnost působiti nesmírně mnoho dobrého. Chceme:
žíti s Církví živou věrou, životem plynoucím přesně a věrně v duchu Kristovy mravouky a církevních zá

žíti duchem a tak překonati nebezpečí zplanění a změlčení moderního života,
žíti činy neboli z duchovního života vyvážiti pravou Kafolickou akci, která je znamením a spásou doby.

Dr. Viktor Šauer:

(Dokončení.)

Vývoj názorů o konci světa.
Nauka křesťanská i nauka přírodní se shodují

v tom, že nastane den, kdy svět zajde, Kdežto v evan
Seliu sv. Jana je jednou pro vždy řečeno, že svět se
jde ohněm, vykazují názory přírodovědecké kolísání.

První domněnku, na pozorování založenou, podal
Švéd Celsius. Pozoroval trvalé opadání mořské hla
diny u domácího pobřeží a názor, který mu z toho
plynul, zněl: vody v moři ubývá, příčina vězí ve stou
pání teploty zemské a tudíž svět spěje ke kontla
raci, ke vzplanutí. Pak se ale ukázalo, že nikoliv

mořská hladina klesá, nýbrž Skandinavie že se zdvíá.
Nato nastala doba slávy domněnky Kant-Lapla

ceovy. Oba se dověděli o zářivých mlhovinách ve
vesmíru a o prstencích Saturnových a z toho stvořili
názor o vzniku naší sluneční soustavy. Hmota její
byla prvotně též zářivou mlhovinou, ta se pak sou
střeďovala a houstla v plynnou kouli, sáláním tepla
ochladla v kouli tekutou, z nějakéhodůvodu jala se
točit kolem své osy, rofováním se splošťovala při pó
lech a na rovníku se jí utvořilnádor, který se od pra
slunce oddělil, roztehl, sbalil v kouli, odletěl do ves
míru a fak vznikla první oběžnice. Tímže pochodem
vznikaly oběžnice nové, z oběžnic měsíce a dalším
chladnutím nabývaly pevné kůry, zatím co mohutné
slunce trvá ještě ve stavu tekutém. Prstence Safur
novy nám zachovávají vzácné vývojové stadium a
k jejich roztržení nedošlo proto, že měly všude rov
noměrnou. tloušťku, Poněvadž chladnutí slunce trvá,
nabude též jednou tuhé kůry, přestane svítit a hřát
a na naší zemi zajde život mrazem. Tak jsme se tomu
učili my a tak se tomu mládež už naposledy učí.

I v době platnosti této domněnky se ale připouštěl
též jiný konec světa. Dráha země se křižuje s draha
mi několika komet a není vyloučeno, že nedojde ke
srážce. To by byl konec teplou cestou. O vydatnosti
fakové srážky lze si učinit slabou představu z pádu
dvou kometových trosek, meteoritů, které se udály
vhistorické době.

V Arizoně byl objeven kráter, ale ku podivu ne
bylo v něm stopy po sopečné hornině. Okolní Indiáni
mluvili o velkém světle, které padlo na zemi. Geolo
gové byli brzo doma, že jde o velký meteorit. Poně“
vadž takový předmět se skládá především z železa a
niklu, chopili se věci podnikatelé a přikročili k těž
pbě.Vyhloubili důl do hloubky 400 m a přišli na žele
zoniklovou moučku, ale k vlastnímu meteoritu se
nedostali. Mohutnější pád se udál v oblasti sibiřské
stanice Tajsy. Železničáři spatřili na dálném severu
nezvyklý záblesk a rachot. Ďo kraje se vypravila ko
mise geologů a zjistila: vyvrácený prales o ploše Ko
rutan, v zemi kilometry dlouhou rýhu a ve dvorci,
vzdáleném desítky versf, usmrcení všech živých tvo
rů. Dráha tohoto meteoritu šla tedy šikmo.

Srážka s kometou závisí ale přece jen na náhodě,
kdežto zmrznutí bylo podle Kant-Laplaceajisté. Za
tím však vyvstávaly poznatky, které jejich domněn
kou otřásaly, až ji na konec ubily.

Už před válkou se poukazovalo na zpětný oběh
(od západu na východ), po případě silný sklon dral
měsíců Uranových a Nepfunova a na skutečnost, že
Phobos, vnitřní měsíc Marsův, má kratší oběžnou
dobu než Mars sám. Prstence Safurnovy se proká
zaly nikoliv celistvými, nýbrž jako shluky kamení a
balvanů až několikakilometrových. Geofysikovépak
tvoření prstenců pokládají vůbec za nemožné. Stu
dium kosmických mlhovin je v proudu a 0 několika
se zjistilo, že představují náš zemský vzduch. Jeho
zářivost pak nepochází od žhavosti, nýbrž od ioni
sace, působené blízkými stálicemi. S dalšími námit
kami vystoupili geologové, neboť se prokázalo, že
podnebné pásy (tropický, mírný, polární) trvají od
prvotních zkoumatelných dob a že samo zemské ra
dium stačí na fo, aby se země neochlazovala.

Aniž tofo všechno bylo známo, postavil Chamber
lin r. 1996proti zmíněné teorii nebulární teorii no
vou, planetesimální. Jméno jí dal po planetesimálech,
jak nazval původní zemětvorné meteority. Sluneční
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soustava se podle něho skládala původně ze slunce
a planetesimálů, z nichž shlukováním, srážením a
vzájemným přitahováním vznikaly planety. To by byl
vznik země studenou cestou, ale nepraví se nic 0 je
jím konci. K autorství vývodu, který uvedu, musím
se hlásit sám.

Je obecně známo, že na zemi dopadají meteority,
Kromě nich i kosmický prach, pozorovaný na věčno
sněžných pláních Gronska a zvaný kryokonitem. Tím
vším zemská hmota roste.

Horským turistům je povědotno, že ve výšinách je
vzduch chladnější než v nížinách. To proto, že je
pod menším tlakem. Vzestupný vzdušný proud se 0
chlazuje, ježto se dostává do oblastí nižšího tlaku.
Sestupný vzdušný proud se zase vlivem zvyšovaného
tlaku otepluje, a to o 19C na každých 100m poklesu,
Tlak budí teplo.

Poněvadž tedy zemská hmota roste, roste i tlak

J. Svítil-Karník:

Mariana Zdziechowského
Společnou hranici Polska s Maďarskem předsta

vuje si Zdziechowski tak, že by ČSR. obětovala Ma
ďarsku Podkarpatskou Rus. Je zajímavo sledovat,
čím získali Maďaři sympatií prof. Zdziechowského.
Romanticky založenému Polákovi především impo
nuje rys odvahy, zděděný po dávných divokých ná
jezdcích, jaký se dosud zračí v maďarské povaze i fy
siosnomii. Na výstavě uherského malířstva svého
času uviděl Zdziechowski mezi portréty „výrazné ty
py dravých ptáků, spouštějících se s oblak na kořist“.
Předkové Maďarů, stepní jezdci, měli nesmírně živé
vědomí, že jsou jedna velká rodina —a proto všichni
sobě rovni a volní. To je pevnýzáklad maďarské po
vahy podnes. Její silou je tradice křesťanská, nábo
ženská, i politická, opírající se o věrnost monarchis
mu. Naproti tomu nám vytýká, že česká politika je
zednářská a blízká bolševictví. „Stojíťe poď meziná
vodním, socialisticko-židovsko-zednáčským jačmem“.

Imponuje mu u Maďarů, kterak toto nečetné plé
mě, usadivši se v oblasti kol dokola cizímia nepřátel
skými kmeny obklíčené, dovedlo se udržet a stvořilo
mocný stát. Vyspěli v kulturní národ s výraznou in
dividualitou a s velkou přitažlivostí. Jsou na fo prá
vem pyšni, že „první v Evropě si dovedli zařídit kon
stituční stát na základě souladu zájmů národních
i královských. Podnes projevují skvělou schopnost
v oboru státotvorném“.

V maďarské národní duši hluboko utkvěla Herde
rova předpověď o příští velikosti Slovanstva, v níž
Maďaři zaniknou jako ostrůvek v moři. Tato úzkost
osamocené rasy stala se nejenom hybnou pákou je
jich odnárodňovací politiky, ale také zdrojem jejich
trvalého zájmu o Polsko, které už před světovou vál
kou svýmobranným a nezbytným odporem profi car
skému Rusku bylo hlavní překážkou, aby ideový pan
slavismus, jehož se Maďaři bojí jako čert kříže, ne
změnil se v mocenský panrusisimus. K té věci cituje
autor úryvky z řeči hr. Jul. AndrvássyRio:„Už tím, že
Poláci nestáli ve službách panslavismu, prokázali
Maďarům jednu z největších úsluh, jakou se cizí ná
rod může zavděčiti... Jest proto všemožně0 fo pe
čovati,aby se Poláci nepostavili proti nám na stranu
panslavismu, vedle něhož není ptro'násmísta na mapě.

Sympatické vlastnosti maďarského národa i jeho
odvěké vztahy k Polsku, zpečetěné za společné vý
pravy proti Turkům smrtí dvou společných panovní
ků, Vladislava nad Varnou a Ludvíka u Moháče, ve
dou autora k ukvapenému závěru, že jest dějinným
úkolem Poláků i Maďarů, „aby domohouce se spo
lečné hranice, mohli bránit křesťanství a duchovou
kulturu proti krvavým nástupcům Ivana Hrozného“.

Čím shovívavější je Zdziechowski k Maďarům, tím
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na vnitřní část zeměkoule a tím stoupá jejich teplo
ta. Ta v zemském středobodě se odhaduje na 5000až
80009C. Stoupne-li náležitě, musí to vést k prožhavě
ní zemské kůry. A zánik života nastane, stoupne-li
teplota povrchu zemského na míru postačitelnou ke
zničení rostlinstva.

Vycházíme-li z Chamberlina, pak Jupiter už toto
stadium překročil. Na jeho povrchu se pozoruje roz
sáhlá skvrna s neměněnými obrysy, která rotuje, ji
nak nežli Jupiter. Wegener z toho činí závěr: skvrna
je tuhý kontinent, který klouže po horce plastickém
podloží.

Slunce ztrácí denně spoustu hmoty, která se pře
měňuje v jeho paprsky. Ale je otázka, zdali tato ztrá
fa není převážena příjmem meteoritů, o němž netřeba
pochybovat. A co z toho plyne! Zvyšováním hmotno
sti, zvyšovala by se jeho zářivost i přitažlivost a jaké
z toho důsledky pro zemi?

rozchods Čechy.
přísnějším soudcem je proti Čechům. Pominouce ne
horáznosti, jako by Slovensko bylo k našemu státu
připojeno přes protest Slováků, jakož i lichého ob
vinění, že prý usilujeme Slováky násilně počeštit —
o tom, že Maďarům byla by se nelidská maďarisace
Slováků bez světové války už dost brzo podařila, ani
slůvkem se nezmiňuje — seznámíme se tu stručně se
vším, co Zdziechowski vytýká naší povaze i naší po
litice.

„Politika česká je Janus o dvojí tváři, jedna je ob
rácena k Rusku, druhá k Němcům, takže v nutnosti
naší války s jmenovanými státy Češi nepůjdou s ná
mi, nýbrž proti nám.“ Na doklad svých slov, cituje
výrok nám nepříznivého francouze A. Doriena: „Češi
uzavírají železnou sovětskoněmeckou obruč, která
dusí Polsko.“ (Z brožury vyšlé r. 1921.)

Nejvážnější příčinoučeskopolského rozporu podle
Zdziechowského není Těšínsko — anfagonismy poli
tické i ekonomické bylo by snadno zmírnit a odsu
nout —kořen leží hlouběji, sahá až do duše národa, a
tu žádný národ od rána do večera nemůže změniti.
Nejhlubším přívlastkem české národní duše je idea
slovanská — avšak obecnou důvěrou v pochybnou
pomoc ruskou zvehlá v čivý tusofilismus. Pro svoje
horlivé rusofilské slovanství staly se Čechy nejzá
padnější hlídkou Ruska. Ž téže příčiny vyvěrá česká
nechuť vůči Polákům, zuby nehty se bránícím před
rozplynutím v ruském moři. „Proto se česká fronta
obrací proti nám jako zrádcům slovanské myšlenky.“
Zde nasadil páku své činnosti Zdziechowski před vál
kou, navazuje přátelské styky s Čechy i Jihoslovany,
aby jejich výlučné rusofilské slovanství obrátil smě
rem k Polsce. Byl a je přesvědčen, že každý slovan
ský národ, jakmile se jednou spojí s Ruskem, podleh
ne v pravoslaví a poruštění.

Tyto své úvahy podepírá episodou ze sjezdu slo
vanských novinářů v Abazii r. 1905.Když za přítom
nosti ruských delesátů počal Zdziechowski, sám
předseda tehdejšího sjezdu, mluviti o útisku, kte
rým carská vláda vytrvale pronásleduje slovanský
národ, bezohledně usilujíc o poruštění Poláků —byl
přerušen Čechem, sekretářem sjezdu, Fr. Hovorkou,
jenž přece náležel mezi přátele Polska, poznámkou:
„Do politiky se nepouštějme. Dost! Nechceme více
slyšeti!“

„Prostřednictvím slovanské myšlenky vnikl do
krve i kosti českého nátoda kult Ruska, Ruska jako
velmoci, bez ohledu na to, jaká je to velmoc — cat
ská či bolševická.“

Na mnoha místech své knihy dotýká se Zdziechow
ski osudných událostí z r, 1920,Cituji doslovně aspoň
část závěrečné stati:



„Zatím co delegace maďarská (na mírové konfe
renci), odříznutá od světa a téměř uvězněná, čekala
na výrok smrti, který měl padnouti v Trianoně, rudé
hordy se hnaly na Polsku. V srpnu stály už před Var
šavou. Evropa nepochybovala, že dni Varšavy i Pol
sky jsou už sečteny, a v očích evropských státníků
bylo to přímo šílenstvím se strany Polsky, že místo
aby se poddala a prosila bolševiky o milost, snažila
se ubránit. Jinak smýšleno v Uhrách. Tam od března
1919 továrny horlivě pro nás připravovaly válečný
materiál. Vzhledem k tomu, že situace naše čím dál
byla nebezpečnější, dne 8. července 1920 nařídila
uherská vláda muniční továrně, aby všecko, co měla
v zásobě, reservovala pro Polsku. Zároveň prohlásili,
že jsou ochotni poslat nám na pomoc maďarské voj
sko. Francie k tomu svolovala, avšak kladla podmín
ku, bude-li souhlasit také Rumunsko a Českosloven
sko. Odpověď české vlády byla bezohledně zápor
nou. „Právo lidu“, list vládní strany, psalo: „Snese
me raději strašné bříměválky, než bychom propustili
přes naše území hordy Horthyho. Nechceme proti
Rusku hrát roli katů.“ Současně zakázána přes Čes
koslovensko doprava vojenské výzbroje jak z Fran
cie, tak z Uher. Za příkladem Československa šli
Němci, Rakousko i Gdansko. Oklikou přes Rumun
sko došlo teprve 12. srpna s měsíčním zpožiděním
přes 20milionů nábojů poslaných z Maďarska. Stači
lo na ten čas a díky tomu mohlo polské vojsko zvítě
zit, Varšava obhájena. Když jsme hned nato přešli do
ofensivy, Maďarsko vytrvale posílalo munici.“

Na jiném místě píše: „Zároveň s Austrií položil se
do hrobu austroslavismus. Rusko opanovali lidé, kte
rým je absolutně cizí jakákoliv slovansky zabarvená
ideologie. A přece, ať si to zní paradoxně, ruskosla
vism trvá dál. Zatím co Jihoslované a zvlášť Srbové
s jich dynastií v čele obracejí zrak nazpět k carské
Rusi, Češi prokázali mnohem menší vnímavost vůči
různosti, dělící Rus dávnou, carskou a dnešní bolše
vickou. Jakže výmluvné bylo jejich postupování roku
19201Tehdejší anglický vyslanec v Berlíně, ď Aber
noon, byl svou vládou v osudném roce vyslán do Pol
ska. Všecko, co tehdy viděl, popsal svědomitě v kni
ze vydané po 12 letech. On pochopil, čeho nedovedli
chápat všichni, že „pádem Varšavy zůstala by střed
ní Evropa dokořán otevřena komunistické propagan
dě a sovětské invasi. V mnohých dějinných situacích
— píše d Abernoon — byla Polska ochrannou hrad
bou Evropy proti nájezdům z Asie. Avšak v žádném
dřívějším momentě zásluhy Polskou vybojované ne
byly tak veliké jako r. 1920,nikdy předtím nebylo
nebezpečí hroznější.“ „Před touto hrůzou —pokra
čuje Zdziechomwmski— Češi zavřeli oči a v ohromné
většině stanuli po boku bolševiků“

Nelze se sbližovati s rusofilskými Čechy, „jelikož
bolševické Rusko je pro Poláky mnohem nebezpeč
nější než Rusko carské, hrozí otrávením národního
ducha. Jedinou spásou by byla liga všech konserva
tivních elementů ve všech státech a narodech Evro
py, namířená proti barbarství postupujícímu z Rus
ka. Ale to je nemožné. Národům i státům evropským

je milejší býti smečkou vozeštvaných a fiavzájemsa
hryzoucích psů.“

Na jednom místě v knize svých protičeských fili
pik rozpomíná se autor na svou někdejší přízeňk Če
chům a přiznává: „Trudno, velmi trudno je mi vystu
povat proti Čechům... Běhemřady let byl jsem hla
satelem sblížení se Polsky a Čech, mnohokrát jsem.
navštívil Prahu, znám mnoho zdatných Čechů a rád
na ně vzpomínám. Stojí přede mnou Éď. Jelínek a
z žijících Adolf Černý, šlechetný lyrik a dlouholetý
redaktor „Slovanského Přehledu“, který ochotně
přijímal všecky moje žaloby proti krutosti rusifikač
ní politiky v Polsce. Ale to všecko se dálo před voj
nou. Mým úmyslem tehdy bylo odvracet Čechy a zá
padní Slovany od carské říše, hatit šířící se mezi ni
mi ruskou propagandu. Přál jsem si užšího spojení
Čech s Rakouskem, sympatisoval jsem s českými po
žadavky v mezích Rakouska, směřujícími k přeměně
státu dualistického ve federativní. Austroslavismus
nebyl sice slavismem, po jakém toužili Slované, leč
buď jak buď, přece jim zaručoval svobodný rozvoj
kulturní — a toho by jim nikdy nedopřál onen ruso
slavismus, kterým inspirovaná politika Ruska při
vedla to tak daleko, že bylo Polákům lhostejno, po
ruští-li Varšavu Rusové nebo ji zéermanisují Něm
ci.“ Na dotvrzenou opětované předchůzky o české
nespolehlivosti pro náš vžitý rusofilismus i ohledy
k Němcům cituje tu Zdziechowski jiného nám nepříz
nivého Francouze, Jeana Desthieuxe, jenž propaguje
thesi, že pro Francii bylo by bezpečnější oporou na
východě Polsko s Maďarskem než Československo,
„hotové k zrádným úmluvám se sovětskou Rusí i Ně
meckem“.

Očekávám, že čtenář tohoto klasobraní, který ne
předpojatě se rozhlíží kolem a ví, že co je české, ne
musí všecko být zrovna hezké, dovede v žalobách M.
Zdziechowského rozlišiti zrna pravdy od plev hněv
ného rozčilení. Že je těch zrn hojnost, pochopí přede
vším čeští katolíci. Koho prudké invektivy polského
aufora vyruší z duševní rovnováhy, ať si vzpomene na
český protějšek této knihy. Mám na mysli pamflet
pražského novináře Jaroslava Vozky,vydaný Volnou
Myšlenkou r. 1952 a drze urážlivý už svým vyzýva
vým titulem: „Polsko, žalář návodů, nebezpečí pto
světový mír“

Ruku na srdce — a zpytujme svědomí! Vzhledem
k stanovisku rudozelené koalice k ohrožené Polsce
r. 1920,vzhledem k názorům části naší vládním kru
hům blízké, publicistiky, jež roku loňského velmi ne
rozvážně se vyslovovala o polském koridoru, koneč
ně s ohledem na Vozkův pamflet, o němž kritik „Li
dových Novin“ napsal, že ačkoli je to spis nicotný a
většina naší veřejnosti se neztotožňuje s jeho názory,
nicméně zůstane skvrnou, která úsilí o českopolskou
dohodu bude působit značné nesnáze — můžeme se
považovati za úplně nevinné a vyčítavě volati do Pol
ska veršem Xav. Dvořáka (,„Zvon“ č. 31): „Po tvém
boku vždy jsme věrně stáli, nebylo v nás nikdy lsti ni
zrad“?

(Dokončení.)

Objednávky, reklamacea čísla na ukázku zašle
CASOPIS „ŽIVOT“

1., S alená 15 ÉPrahall,Spálená i
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Ant. Novák:

Zločin, který by měl býti stíhán.
(Sebevražda národa.)

Sotva usnul zápas © novelisaci potratářského zákona, přispě
chaly socialisticky a pokrokově smýšlející ženy s novým návrhem.
Založily spolek „Zdravotní ochrana ženy“, v němž si podaly ženy
všech politických stran až na stranu lidovou ruos a za podpory
Čsl. Červeného kříže a Zemské péče o mládež chtějí pracovati na
ochraru zdraví a životů žen — prevenfivními prostňedky. V Praze
ustavil se Svaz pro kontrolu porodů, jehož členkami sfaly se žen
ské sekoe strany republikánské, soc. demokratické a nár. sociali
stické, dále Sdružení čsl, lékařek, Svaz spolků sociálních pracov
mic, Spolek péče o zdraví venkova a téměř všechny ženské orga
nisace nepolitické.

Spolek vedou: Earpiíšková, Dopprová, Jurnečková, Wetferová
Bečvářová,pí Vašatová, pí Kozáková, pí Votřebalová, Rosember
ová a j. Svaz choe řešíti otázku porodů po stránce sociální a
etické. Chce vyvolati kampaň pro zlepšení pohlavní morálky, chce
zamezovati narození neschopných, aby přibývalo místa a pro
středků pro zdravé a zdatné.

Když se provolání tohoto spolku objevilo v novinách, zarazila
más zejména účast žen republikánských. Ale otisknutí provolání
ve „Venkově“ vyloučilo každou pochybnost, že jde snad o neod
povědné a pokoutní vybočení z řady a ne o oficielní stanovisko
strany.

Třebaže se v provolání píše, Ž2tendenoe Svazu není profipopu
lační, přece obsah jeho nenechává nikoho na pochybách, že jde
O pokračování boje o 8 144, t. j. o beztrestné přerušování nebo
znemožňování těhofenství.

Betty Karpíšková v „Právu lidu“ doznala ostatně jasně, kam
míří činnost nového spolku. Chce v nejširších vrstvách lidových
rozšířiti poučení o nezávadných způsobech ochrany před nežá
doucím početím. Za tím účelem zamýšlí Svaz vybudovati síť po
raden, v nichž by lékařsky školené síly nemajetným ženám radily
a po př. poskytly zdarma prostředky před nežádoucím těhoten
stvím. Také bude postaráno o odborné provádění potratů. Sociál
ní pojišťovny, které pokoutní potraty stojí mnoho peněz,jsou
ochotny těmto poradnám platiti ochranné prostředky.

Nebudeme v tomto listě dlouze vysvětlovat, že všechno toto
počínání je mravně scestné a hříšné. Dro křesťanské ženy platí,

Venkovská mládež.
Nejzdravější a nejnadějnější složkou mladých u nás jest mlá

dež venkovská. Mládež venkovská nebyla vydána tolika ofřesům
jako mládež ve městě, ať studentská nebo dělnická. Na venkově
panuje určitá stabilita hospodářská. Za války venkovská mládež
netrpěla podvýživou. Byl zde jen nedostatek šatstva. Venkovská
mládež jest zdravá, neboť od malička se pohybuje na zdravém,
venkovském vzduchu, v přírodě. Již od časného mládí musí děťi
pást husy, dobytek. Na venkově je jednoduchá strava a výživná,
hlavně mléko. Od desátého roku mládež musí pomáhat již při
polních pracích; rolnická práce na zdravém vžduchu mladému
člověku velmi prospívá, Ve škole mládež je sice vydána „působe
ní“ učitelstva, ale kde je venkov katolický, hlavně v horských
krajích, musí se učitel přizpůsobiti. Výstřelky pokrokového pů
sobení vyskytují se jen v obcích, kde za učitelem stojí silná slož
ka politická, t. j. agrární.

Venkovské rodiny jsou daleko četnější než rodiny v městech.
Po vyjití školy děvčata chodí na službu do měst. Jak jsme posled
mě ukázali, jejich osud ve městech je smutný. Propadají násled
kem zacházení úpadkového měšťáctva prostituci, nebo podlome
ny, ofřeseny, mnohdy s nemanželským dítětem v náručí vracejí
se domů. Na takové děvče se prstem ukazuje, kolík ústrků takové
děvče zakusí. Nejstarší ze synů obyčejně zůstává na gruntě.
Ostatní synové chodí na řemeslo kovářské, krejčovské a pak se
usazují na vesnici. Nyní, kdy řemesla jsou zatlačována tovární
výrobou, pracují z jara doma. V létě jezdí na polní práce na větší
statky u nás nebo do Jugoslavie. Na podzim, v době kampaně,
jezdí se do cukrovarů, do vinohradů, na chmelnice. Mladí, kteří
hospodaří na grunfech, s velikou chutí navštěvují zimní hospo
dářské školy.

Na venkově s velikou radostí lze pozorovati působení kněží.
Vyučování náboženství na venkově obstarávají mladí kaplani. Ti
fo uplatňují nové směry v kafechetioe, pěstují individuální styk,
dovedou si mládež získati. S radostí člověk pozoruje v neděli
plnou kaplanku mladých lidí, kterým kaplan vydává katolický
tisk, půjčuje knihy. Venkovská mládež katolická v Čechách je
organisovaná v nepolitických spolcích SKM a na Moravě v Omla
dinách. Zde kněz vidí větší pochopení pro svoji práci, je zde více
dobré vůle, proto raději se věnuje těmto, než mládeží v Orlu, kde
je tolik osobních bojů, kritik, neochoty a velmi se přeceňuje tělo
výchova, která se dostává na první místo, ačkoliv má býti jen pro
středkem.

Venkovská mládež daleko více čte než mládež městská. Dá se
fo také vysvětliti tím, že mládež ve městě má více zábav, kina,
divadla, sportovní podniky. Na venkově mládež ráda hraje diva
dlo. Když se hraje divodlo, to je hotové povstání na vesnici, Na
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že každé přerušení těhotenství nebo umělý potrat je těžký hřích,
poněvadž i nenarozený člověk je člověk a potrat je vraždou. Ne
dávno dokazovaly lékařské kapacity, že od početí je nutno poklá
datí embryo lidské za hotového člověka.

Kdyby spolek snažil se výchovou širokých vrstev napomáhati
k větší odpovědnosti v pohlavním životě, u mužů i u žen, kdyby
vyzdvihl význam pohlavní čistoty, jak ji propagoval Masaryk,
kdyby vyvracel předsudky © škodlivosti pohlavní zdrženlivosti,
mohlibychom tuto akci pochváliti, i kdyby se neopírala o nábo
ženské příkazy. Takto můžeme jen projevit podiv, že mezi so
cialisfickými ženami (jsou tam dvě židovky) ocitly se i ženy ob
čanských stran, zejména strany republikánské, Věříme,že byse
80 0%republikánsky volících žen uplivlo, kdyby se jim vysvětlilo,
k čemu pí Vašatová dala souhlas.

Jde o beztrestné omezování porodnosti. To nám nikdo nevy
mluví. Je to zločín na národu. Směšné je tvrzení, že se má zame
zovati narození neschopných, aby přibylo místa schopným a zdra
vým, Kdo ví, které z dětí bude nadané? Zda první nebo poslední.
Nebo zdravé?

Nadepsali jsme původně článek slovem Sebevražda. O tu zde
skutečně jde. Sebevražda národa. V desetiletí 1923—32bylo uza
víráno průměrem 152 tisíce sňatků a rodilo se 341.446dětí. Roku
loňského narodilo se však dětí jen 287.454, £, j. o 53.992 méně.
R, 1925 se narodila 579.808 dětí, r. 1955 jen 287.454, tedy o 92,354méně.

To jsou sfrašlivá čísla. Nenahtadí to menší úmrtnost. V roce
1925připadalo na fisíc asob 12.22přírůstku narozených. V uply
nulém roce jen 5.50, což znamená pokles populace o 55 %.

Volá-li se za tohoto stavu po omezování porodů, je to zločin,
který by měl býti stíhán.

Nedávno vypočítával min. Beneš, kolik budeme míti obyvatel
r. 1950,Za 20 let se prý číselný poměr Čechoslováků (Rumunů a
Jihoslovanů) příznivě změní ve srovnání s Němci, jimž nepři
bývá obyvatelstvo, Nebo vzpomeňmena pyšné holedbání Poláků,
že jsou velmocí vzhledem ke svým 30 milionům obyvatelí

My patrně nemáme cfižádost udržeti samostatnost. Jinak by
chom socialistické a pokrokové divoženky rázně zakřikli.

venkově jsou pověstné taneční zábavy s krvavými zápasy soků
mají počátekrůzné lásky, které pokračují na tajných místech a
končívají nemanželským dítětem, které obyčejně bývá legifimo
váno potomním manželstvím. Všechny tyto věci mizejí hlavně
tam, kde se uplatňuje katolická mládež.

Venkovská mládež je také dobře orientovaná v politice. Dove
de vyvinouti úspěšnou agitaci tiskem, schůzemi. Velmi dobře se
dovedou mladí uplatniti v samosprávě.

Ovšem v bohatých kraiích v Čechách na Podřipsku, Polabí, na
Moravě na Hané většina mládeže je or$anisována v agrárnístra
ně. Život této mládeže je úměrný materialismu této strany.

V krajích, kde se ještě zachoval kroj, vidíme, že mládež tento
opouští a začíná se odívat městsky. Je fo pochopitelné. Kroj přes
svoji malebnost a svéráz jest nákladný a neprakfický. Není čeho
litovat. Na moravském Slovácku ženský kroj v mnohých polo
hách vypadá docela neesteticky. Proto falešné je, myslím, naří
kání nad mizejícími kroji a nevkus je, když při slavnostech se
městské slečinky navlékají do krojů, kterým nerozumějí. Kroj
patří dnes do musea.

Venkovská mládež je nejzdravější složkou naší mládeže. Je
průbojná, všímá si hospodářského dění, má zdravý smysl pro
politickou přítomnost. Je snaživější a v náboženském životě
opravdová. Práce mezi venkovskou mládeží je radostná, hlavně
když nese ovooe. —Tis—

Praha — Warszawa.

Na všechno musí být diplomat,
který ví, jakou vzít kartu.
Když bratru nechce rozumět brat,
přiletěl z Paříže Barthou.

Při sváru dvou ve hře (o knoflík)
vybírá třetí st pinku.
Zaveďte brzy již, bez oklik,
z Prahy do Varšavy linku!

Nezdařený výstřel zákopníka.
Jdem svou cestou. Praskot v křoví!
Zápach jako sanytrový.
Chyba lávky! To jen, hopky!
zajíc strachem ztrácí bobky.



sjezdy katolíků republiky československé.
L sjezd katolíků republiky československé má se konati v Pra

ze ve dnech 28. až 50. června 1955.Jde o pátek, sobotu (svátek
sv. Petra a Pavla) a neděli.

Hlavním thématem sjezdu bude „Obnova světa v Kristu“. Na
první slavnostní schůzi bude jednáno o „Křesťanství jako zá
chraně světa rozvráceného sociálně, kulturně a hospodářsky“.
Druhá slavnostní schůze bude na heslo „Škola a rodina základem
obnovy světa i čsl. národa““. Ostatní problémy, týkající se školy,
rodíny a tisku budou ptojednávány ve schůzích odborových Třetí
slavnostní schůze bude věnována mládeži.

Sjezd začal by už ve čívrtek 27. června večer. Na všech praž
ských kostelích by se vyzvánělo a u sv, Víta by bylo úvodní ká
zání a Veni sancte. V pátek ráno by byla pontifikální mše sv. a
po ní slavnostní shromáždění všech odborů sjezdu, volba sjezdo
vého předsednictva a vítání hostí. Následovaly by pak ustavující
schůze odborů. Odpoledne bylo by první slavnostní shromáždění
s thématem už shora zmíněným. Večer by byl eucharistický prů
vod. V sobotu (sv. Petra a Pavla) byla by ráno opět pontifikální
mše sv, se společným sv. přijímáním. Po ní pracovní schůze od
borů. Odpoledne druhé slavnostní shromáždění. Večer předsta
vení v divadle, Neděle by znamenala vyvrcholení sjezdu. Ráno
by se konal velký průvod městem, jenž by zakončen byl slavnost
ními bohoslužbami s kázáním. Odpoledne by bylo třetí (závě

pečné) slavnostní shromáždění. Večer sv. požehnání, kázání a Teeum.
V rámci sjezdu konaly by se: a) výstava katolického tisku, b)

výstava katolického školství, c) výstava katolické charity, d)
výstava církevního umění, e) výstava zahraniční pěče duchovní, a
I) národopisná akademie.

Za místa pro schůze a shromáždění přicházejí v úvahu stadiony
(Strahovský a Dannerův) a pak veiké a menší sály (Luoerna, na
Slovanském ostrově, sál v Plodinové burse, v Uranii a j.).

Organisace sjezdu tohofo i všech ostatních budoucích sjezdů
všekatolických pro naši republiku spočívá v pvní řadě v rukou
„stálého výboru“, který se podle rozhodnutí konferenoe episko
pátu čsl. z r. 1952 sešel a ustavil dne 16. března 1933 v Olomouci
a který měl svoji druhou schůzi dne 13. srpna 1933v Brně, jejíž
usnesení byla pak předložena říjnové konferenci Čsl. episko
pátu z r. 1933,tam schválena a olomouckému arcibiskupovi Dru
L. Prečanoví, jako předsedovi stálého výboru, svěřena k realisaci,

Provedení sjezdu samého bude úkolem „přípravného výboru“
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Sjezd SKM v Litomyšli.
Sjezdy naší katolické mládeže — dříve to bývaly

jen valné hromady — odlišují se od podobných akcí
složek jiných. [ž vnější támec jest odlišný. Zahlé
dáme zástupce mládeže všech složek: mozolnaté tu
ce jedněch ukazují na venkov, ale hned vedle venkov
ských jinochů a dívek sedďísynkové a dcery dělnic
kých vodičů a ve stejné řadě mladý úředník nebo stu
dení. I všech je však milou svěžest, prostota, tichý,
ale důvěrný pohleď, neličený úsměv. Čo vídáme má
lokde, a pro lidi, kteří jsou hned zde, hned onde a
kteří mohou nahlédnouti do tůzných prostředí, jest
osvěžením hodinka prožitá mezi těmito většími ďět
mi. I ta vážnost přednášených vefevrátů,návrhů a pro
tinávrhů ztepluje jaksi v tomto prostředí.

Letos se naši chlapci a dívky sjedou 27. května do
starobylé Litomyšle. Je to krásné město, v němž sko
ro z každé ulice mluví ďdušedávných dob, vadostněj
ších a pokojnějších než naše doba. Pravda, i v minu
lých staletích měli lidé těžké stavosti, ale měli i blíže
k úsměvům. Dnes odvála ten úsměv do vzdálených
končin bída a ještě více neschopnost k boji ptoti ní.
Čolik veformátovů, návodohospoďářů, politiků se na
máhá, jak bídu zdolati. A poněvadž jest jí zbavováno
srdce vadosti a lásky a místo nich je zabírá čevný
pesimismus a nenávist, Církev-Matka nejopravdověji
hledá cestu, po níž by se radost a pokoj vrátily do
příbytků lidských. Obrací se nejďříve na svoji mlá
dež, aby pomáhala spravovati tu cestu, svovnávati
údolí a vyvýšeniny, oďvalovati kameny, vyvovnávati
prvotivy. Na usměvavém mládí, poněvadž jest čisté,
žádá, aby vláhou té své čistoty umožňovala růst lep
šiho příští. Láska a spravedlnost! Kolikrát čtete ta
dvě slova v Kodexu křesťanského řešení sociální
otázky, v encyklikách „Rerum novarum“ a „Ouadra
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a „pracovních komisí“, jež se proponují: a) pro program a řeč.
níky, b) pro církevní slavnosti a pobožnosti, c) pro veřejná vy
stoupení a průvody d) pro víťáníhostí a pro Šzstné hosty, e) pro
tisk a propagandu, Í) pro dopravu, $) pro ubytování, h) pro fi
nanoce,ch) pro uměleckou část (divadla, konoerty, výstavy atd.),
i) pro styk se zahraničím a j) pro odbory sjezdu. Sjezdové od
bory byly by asi tyto: 1. školní, 2. literární, umělecký a vědecký,
3. tiskový (katol, vydavatelstva), 4. katol. žurnalisté, 5. charita,
6. eucharistický, 7. ženy, 8. zemědělci, 9. dělnictvo, 10. gážisté
(železničáři, pošťáci, elektrikáři atd.), 11. třetí rady, 12.unionism,,
15.misie, 14.mládež (dorostlá, školní a studentstvo), 15. sdružení
katol. rodičů, 16. pro zahraniční čsl. katolíky, 17. pro jednotlivé
stavy: právníky, lékaře, techniky a pod.

Problém národnostní má býti na I. sjezdu katolíků čsl. vyřešen
takto: „Přípravný výbor“, jejž můžeme nazvati pražským, bude
se starati jen 0 sjezd český. Slováci, Němci, resp. Rusíni, Poláci
a Maďaři budou pozváni, aby v těže době konali v Praze v rámci
sjezdu své sjezdy vlastní. Tedy by byly vlastně zřízeny zvláštní
jakési sekoe: slovenská, německá, rusínská, maďarská a polská,
které by měly své zvláštní výbory přípravné. Protože Slováci,
Němci, Rusíni atd. by se zúčastnili některých hlavních společných
náboženských slavností (zahájení, ukončení a obou velkých prů
vodů) společně s Čechy, budou míti vyhraženo zastonnení v pří
pravném výboru pražském. Počítá se s tím, že příští sjezd by byl
na př. v Bratislavě a tu by zase hlavní ráz sjezdu byl slovenský
a ostatní národnosti by se vělenily. Kdyby sjezd byl třeba v Li
berci, ráz jeho by byl německý s paralelními schůzemí oštatních
národností. Kdyby byl v Užhorodě, tedy by byl zase rázu rusía“
ského za účasti všech ostatních národnosti. Má se za to, že při
dobré vůli obejdou se tyto všeobecné sjezdy bez třenic a že vyzná
vždy jako mohutné manifestace všech katolíků ve státě.

To jest v hrubých rysech struktura vnější i vnitřní I. sjezdu
katolíků republiky československé. Teď asi 00 nejdříve dojde
k řádnému ustanovení „přípravného výboru“ pražského se všemi
jeho početnými komisemi a odbory, jakož i ke jmenování pří
pravných výborů jednotlivých národností. V kruzích praktiků
a organisačních katolických pracovníků jsou však vyslovovány,
vážné obavy o uskutečnění prvého sjezdu vůbec, ježto skutečně
přípravné technické práce dosud nebyly vůbec zahájeny, ačkoliv
sjezd má se konatfi již za rok.
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gesimo anno“, mezi nimiž je vozpětí 40 let! A když
budete svovnávatí východisko z v. 1801,kde spatříte
subtilní a při tom mohutnou osobnost Lva XHÍI., a
úsek z r. 1031,nebo v.1934,na kterém se nyní ptacuje,
shledáte, že bylo vykonáno mnoho krásného a že
bez těch dvou hlasů Velekněží by byla smrt blíže
vítězství.

Litomyšlský sjezd mládeže má sociální charakter.
Bude na něm jistě častokráte ptrosloveno jméno Lva
XIII. a Pia XI. a řečnícibudou se dovolávati „Rerum
novatum“ a „Ouadragesimo anno“. Vy, mladí, kteří
jim budete naslouchat, nezapomeňte při vážnosti pťo“
nášených vět, že jste voláni, abyste byli dělníky na
výstavbě cesty, která má býti řečištěm, jimž bude
ptouditi tok radosti. V tom jest vaše poslání, pěkné.
a výsostné poslání. Aby bylo splněno, je třeba, abyste
byli ve svém srdci ustavičně čísti, abyste svým ďu
chem, vtozumem,poznáním získali sílu, schopnost vy
brati vždy nejlepší kámen, jímž má býti vydlážďěna
cesta, a dali jej na patřičné místo. Spravedlnosti lás“
ka, které scházejí modernímu světu a proto byl po
rušen řád, vyžaďují od vás, dělníků, poznání. Vaši
vůdcové vás jen proto svolali na nedávný sociální
kurs do Prahy a budou jistě svolávati i na další, pro
tože si jsou vědomi, že bez poznání byste nepřetvo
řili ani jednoho člověka, a teprve ne prostředí.

Katolická mládež, SKM., jest potěšením všech,
kdož pracují na vinici Páně, ať již jako mistři, ať již
jako prosti dělníci. Bere vážně své poslání, nekčičí,
nehattusí, nepovídá mnoho zbytečných řečí,nepoťá
dá anket, neopakuje stále v obměnách stejných frází,
Ale máeuchatistické kroužky, pořádá sociální kut
sy, je tichá a obětavá a nenávočná. Pro velké myš
lenky obrody, jaké hlásají encykliky, jest nejúvod
nější půdou mlčení. A v době, ve které se tolik mluvi,
jest úrodnost mlčení zákonem.
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Bylo by si přáti, abyse do starobylé Litomyšle sje
lo mnoho a mnoho naší mládeže a aby se z Litomyš
le vraceli s vědomím, že jest nejkrásnějším vyzname
náním pro mladého katolíka pomáhat milující Matce
Církvi, která má i mnoho bloudicích děti, zachta
ovat je. J. K.

Jehličkův boj proti maďarofilům.
(Groteska? Ne, skutečnost před 30 lety.)

Zbytkem slovenské maďartofilské emigrace, ktevá
se neštítí žádného prostředku k podpoře svých snah
o odtržení Slovenska od českých zemí a připojení k
Maďarsku, je bývalý prof. bohosloví dr. Fr. Jehliěka,
kdysi poslanec revolučního Národního shromáždění
v Praze. Nechceme tu kreslit portret kněze, který
bude míti brzy co činit s církevními soudy pro útoky
na slovenský episkopát. Chceme jen ukázati na his
tovickém dokladu, že to, co nyní Jehlička dělá, je ty
pícká ukázka charakteru, zkaženého maďarským
předválečným prostředím, v němž vostla slovenská
kněžská generace, kolísající mezi vniternou láskou
k povobenému lidu a mezi šťtědrouvukou a sliby pan
stva maďarského. Videňské Pazmaneum vychovávalo
nadané bohoslovce, kteří po dosažení doktorské hod
nosti měli se vyprvacovati k vědecké dráze. Ze slo
venských kněží vyšli odtud mimo jiné i Dr. Juviga,
pozdější poslanec na pešíském a po převvatě do ro
ku 1920v československém parlamentě a Dr. Franf.
Jehlička. Nynější správce „Spolku svátého Vojte
cha“ v Črnavě Msgre Ján Póstényi zachytil ve svých
dějinách Spolku charakteristický obraz přerodu Je
hličkova z choletického vlastence na chlebaře, který
bez ohledu na svůj návod, v záři přízně maďarských
církevních kruhů bez výčitek svědomí opustil ná
rod pro tučnou pomazánku.

Jeden z buditelů slovenského katolického lidu
Martin Kollár vydával a psal sám plných 24 leť časo
pis „Katolícke Noviny“. Jutviga i Jehlička po vysvě
cení psali Kollávovi do jeho listu, který hájil v prvé
řadě poslání „Spolku svátého Vojtecha“ jako vzdě
lávacího a lidového vydavatelstva. Msgre Pósténvi
píše, že Jehlička ve své hotlivosti pro Spolek až pře
háněl a ve svých článcích ostře útočil na „htobaře
Spolku“. Nevybívavým způsobem útočil na sloven
ské kněžsítvo maďarského smýšlení — psal ovšem
poď pseudonymem Fr. Rudolfinský — a pro jeho
články hrozila Spolku úřední persekuce. V zmíněném
časopise z 5. stpna 1004pod nadpisem „Obrena Spol
ku sv. Adalberta (Vojtecha), ači žaloba na jeho hto
bátov, venovaná J. E. atcibiskupovi K. Vaszatymu,
ptimasovi-kardinálovi“, útočil na „kastu zpcnštělých
kněží, která chodí mezi lidem, nosíc v posvěcených
hlavách celé hory nevědomosti, jako Nabuchodono
soť před svým pádem“ a jinými těžko vypsatelnými
výrazy častoval kněžstvo, ať skutečně nebo domně
le liknavé. Svými články docilil pravého opaku. Lid,
který má zdravý smysl, nevěřil ve správnost tohoto
způsobu boje za svatou věc a kněžstvo pochopitelně
pro tyto urážky vzdalovalo se ještě více práce ve
Spolku.

Martin Kollár předal £k1. lednu 1005 Jehličkovi
vedení „Katolickych Novin“. Jehlička udělal z nich
týdeník, který se odcizil svému určení a přestal býti
financován Spolkem. S touto přemrštěnou horlivostí
v národním ohleduvydržel Jehlička jen 3 toky. Pak
vyměnil „trnitou cestu boje za práva Slováků za po
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hodlný život maďarského profesota“ (DPóstényil. c.
52). Jehlička dal svůj talent vědecký zcela do služeb
madďatských a v rodném jazyce vydal jen 3 málo vý
znamné brožurky. Je to dobté připomenouti, zvláště
když Jehlička stále dělá „vynikajícího slovenského
pracovníka“ za hranicemi.

Charakteristické je, že metody politického boje a
novinářských polemik dra Jehličky se za těch třicet
let téměř nezměnily. O nynější jeho činnosti publi
cistické lze říci totéž, co napsal Póstényi o tehdej
šich jeho článcích v Katolickych Novinách, že „mají
tón návuživého člověka a jejich tendence je jasná;
znepokojit, vozdráždit, vozhněvat i těch několik má
lo pracovníků katolického slovenského života“. Čen
fo destruktivní živel, národně nespolehlivý, nemohl
se státi vůdcem slovenského lidu. Zatížení pohodlím
v minulosti a stálá touha po hrncích masa maďarské
ho panstva přivedly po krátkém čase po převratě Je
hličku tam, kde je. Frázovité horování charakteti
suje ostatně celou Jehličkovu generaci, která bez
zkušenosti bojovala často slovním a písemným bom
bastem, místo aby si hleděla drobné, neúnavné práce.
Potěšitelný je nyní odklon, alespoň u části mladých
Slováků, od těchto chyb minulosti. Más—

Svátek matek.
Čak už je to tu zas. Páni třídní se vyzývají,aby pro

mluvili ke svým žákům 0 významu matek nebo of. zv.
svátku matek. Předtím to byl mír, šetrnost, Řomen
ský, Hus, Lotyši, Estonci, Poláci, Francouzi, samá
hezká themata, jenom když se stále vracejí a opakují.
Prosím vás, poraďte mi,co se má vlastně stále nové
ho mluvit? Nemyslíte, že už to asi ty děti ani nebaví
poslouchat? Ostatně jak k tomu přijdou, aby místo
češtiny, dějepisu a jiných předmětů měli něco jiné
ho, co ovšem při stálém opakování nemůže býti ani
nové; v vepuolikánské škole stále se jen mluví. Ne
dopadla by leckterá oslava důstojněji, kdyby se při
ní mičelo? Může takového primána (těch malých je
většina!) baviti, když se mu předčitají celé půlhodiny
filosofické spisy oslavencovy? Můžete ho trestat,
když z dlouhé chvile vyhazuje si při tom čepicí ke
stropu? Čo tedy říci takovým septimánům, abych se
neopakoval. V novinách si už jistě povšimli, kde mají
zakoupiti květiny, kterou knihu atd. Ovšem ta oběta
VOSÉplyne zas jen na účet vodičů. Nás dříve nikdo
nepoučoval o svátku matek, nebylo ho zapotřebí. Čře
bas byla doslova plná pec dětí, dárek neviděly jak
byl vok dlouhý, ale vždycky bylo dostatek výprasku
za každou nezbednosť, a přecese bez dárků a svátků
matek nebo otců měli všichni vádi, vodiče se ctili,
netykalo se jim; urážkou by bylo, řeklo-li se jen on,
ona, místo otec, matka. Je příznakem doby, že se
dnes musí oficielně ve škole vám připomínat, abyste
ctili matku. Kdybyste se kažďý den modlili „Čti otce
svého i matku svou“, naše výzva by byla zbytečná a
také nedostatečná. Každá matka mívala také svátek,
měla svou patronku, nejčastěji Pannu Matii, o jejím
svátku šly děti do kostela, i mimo domov, i tehdy,
když už nežila. Dnes ovšem děti bez vyznání se ne
modlí, tak teďy aspoň jednou za tok přinášejí domů
kytičku. Může to nahraditi denní hlasité vyznávání
úcty a poslušnosti? Katolíkům se novým „svátkem“
nic nepovídá, ti věďi bez básniček a kytiček, co je
jejich povinností. Čak by měli účinněji oslavovat i ti
ostatní! Dr. O. Š.
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Rozmach eucharistického hnutí katolické mládeže v českých ze
mích. K 1. dubnu zaznamenává Eucharistický sekretariát v Praze
HH.Ječná 2, celkem 8.341 eucharistiánů, z nichž je bez příslušno
sti k některému spolku mládeže jen 209a zbývajících 8.132eucha
ristiánů patří do Orla, SKM a SKOmladiny. Orel jich má 4.098,
SKM 5.121a Omladina 913, která je teprve v začátcích organiso
vání eucharistického hnutí. Kde je aspoň 8—10 eucharistiánů,
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tvoří se eucharistické kroužky. Bylo jich k 1. dubnu ft.r. 249, a ťo:
při Orlu 118, při SKM 81 a při Omladině 50. Z celkového počtu
8.341eucharistiánů je Ligistů, f. j. aspoň jednou měsíčně svátosti
mažďuje se u hrobu české světice k svému pracovnímu sjezdu.
jednou týdně a víoe) 1146. Přihlášky chodí denně, zvláště po
exerciciích. Je vidět, že duchovní živof u nás mezi mládeží slibně
kvete. 8.341eucharistiánů je už slušná armáda.



Dojde konečně k soustředění veškeré katolické mládeže v Če
chách a v zemi Moravskoslezské? Sdružovací snahy SKMv Če
chách, Omladiny na Moravě a obou s Orlem budou míti brzy
právo na vlastního historiografa. Ideová spolupráce mládeže z o
bou zemí je dávno. Opírá se o vlastnosti katolických organisací
mládeže vůbec. Pokusů o organisační semknutí ústředí těchto or
gsanisací bylo již několik, ale zdarem korunovány příliš nebyly.
Roku 1929© Svatováclavských dnech orelských v Praze byla na
Slovanském ostrově společná schůze katolické mládeže z celé re
publiky. Zvolil se celostátní přípravný výbor, v němž byl i zá
stupce Slováků, ale více se nestalo. Tento výbor se nikdy nesešel.
AŽ v roce 1951 byla naděje, že věc se připraví ke konečnému vy
řešení. 6. září sešli se zástupci SKM a SKO v Čes. Třebové, aby
utvořili Svaz organisací katolické mládeže v českých zemích. Zvo
len výbor, předseda tohoto vrcholného Svazu (Omladinář) a stano
ven minimální společný pracovní program. Svaz měl vydávat spo
lečnou statistiku členstva a činnosti pro úřady, veřejnost i zahra
ničí. Měl se dohodnout o společném vydávání pomůcek k organi
sační Činnosti, vzdělávacích brožur pro pracovníky i mládež. Svaz
měl jménem katolické mládeže vystupovat veřejně v otázkách,
které se dotýkají zájmů mládeže, měl podporovat katolickou vý
chovu, pořádat a soustřeďovat exercicie a eucharistické hnutí mlá
deže. — Do tohoto Svazu přihlásili se později studenti, katoličtí
skauti a lidoví absolventi hospodářských škol. Když se takto za
interesovala mládež neorelská o společnou akci, jednalo se s Or
lem, aby i on přistoupil k vytvoření jednotné fronty katolické
mládeže v ČSR. Za účasti delegátů Orla a ostatních jmenova
mých spolků mládeže konala se 24. ledna 1932 společná porada
opět v Č. Třebové, na níž se usneslo vytvořiti Ústřední výbor
svazů sdružujících katolickou mládež. Výbor se dodnes neusta
vil. Ustavující schůze sice svolána, ale pak zase odřeknuta. V Če
chách se vytvořila praktická kooperace všech spolků katolické
mládeže i Orla, To vše připomíná duch. rádce SKM P. Nesrovnal
v „Dorostu“ a ukazuje na to, že má brzy dojíti k nové poradě,
kterou má svolati Orel, jako tak učinil v lednu 1932. Je ovšem
nutno, aby této společné poradě svazů mládeže a Orla předchá
zela porada neorelských svazů, aby dosavadní jejich výbor byl
rozšířen © dosud nezastoupené organisace. Rozumí se výbor
zvolený v Č. Třebové v září 1931. Pak by bylo možno se zástupci
Orla vytvořiti Ústřední výbor svazů, který by vypracoval společ
ný program a organisační statut. Moravští lidoví absolventi výzvu
uvítali v „Obzoru mládeže“ velmi radostně. Při dobré vůli mohlo

soustředění býti už dávno hotovo. Doufejme, že k tomu dojdeefos.

Německá katolická mládež pro uctění blahoslavené Zdislavy. Ně
mecká katolická mládež koná o svatodušních svátcích v Německé
Jablonné sjezd, který má býti holdem katolické mládeže blaho
slavené Zdislavě, jejíž svátek je 30. května. Je jistě sympatickou
událostí, že německá katolická mládež z diecése litoměřickéshro
mažďuje se u hrobu české světice k svému praoovnímu sjezdu.
Na svatodušní neděli jsou předporady a večer adorační pobož
mosť,kterou povede J. M. litoměřický biskup dr. Weber, V pon
dělí svatodušní po mši sv. se společným sv. přijímáním bude
v tělocvičně slavnost s promluvou nejdp. biskupa a přednáškami:
„Eucharistie a mládež“, „Blaboslavená Zdislava“ a „Katolická
akce a mládež“. Odpoledne bude na hradě Lámbersu slavnost,
na které předvede mládež duchovní hru „Die Werber Gottes“.
Na slavnost byla také pozvána česká katolická mládež.

Katolická aktivita v radiu. V minulých dnech konala se v holand
ském Hilversunu výroční konference Mezinárodního katolické
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ho radiofonického ústředí. Za předsedu byl zvolen zakladatel
katolické rozhlasové společnosti v Holandsku P. Perguin z Am
sterodamu. Bylo rozhodnuto vydávati speciální rozhlasový ča
sopis, jehož redakcí pověřen byl P. A. M. Speet, ředitel Společ=
nosti katol. rozhlasu v Holandsku. Kancelář ústředí byla přene
sena z Kolína do Důsseldorfu. |

President polské republiky zúčastní se průvodu Božího Těla
v Krakově. Jak se sděluje z Krakova, zúčastní se letošního prů
vodu Božího Těla v Krakově také president polské republiky
Isnác Mosčicki s diplomatickým sborem a členy vlády.

Organisace katol. mládeže v Německu podle statistiky, kterou
uveřejnil předseda mládeže v Důsseldorfu, v loňském roce zazna
menaly další vzestup. Proti 4.360 organisacím, jež byly v roce
1929, bylo loni 6.110 organisací. Počet členstva však poklesl
v tomtéž období s 387.000 na 35.000 členů. Pokles ten jest dů
sledkem všeobecného populačního úbytku čtyř válečných roč

náký který se ostatně také citelně projevil v úbytku žactva naškolách.

Vůdce hitlerovské mládeže v konkordátní komisi. V Berlíně se
pokračuje v jednáních o provádění říšského konkordátu po sví
zelných počátcích v Římě. Ze strany církevní jsou členy společné
komise arcibiskup dr. Gróber z Freiburku a biskupové dr. Bares
z Berlína a Berniné z Osnabrůcku. Všichni isou naklonění dnešní
vládě v Německu, i když oba první ostražitě hájili práv a zásad
katolických, zvláště dr. Bares. Berning byl státním radou, Gó
rinýem ustanovený. Překvapuje více složení delegace vlády.
Je to dr. Buttmann, který vedl již jednání v Římě, pak vůdce Deu
tsche Arbeitsfront dr. Ley a 27letý vůdce hitlerovské mládeže
Baldur von Schirach. Schirach je znám jako nesnášenlivý tota
lista, který se již několikrát pokusil znásilniti katolické svazy
mládeže v Německu, čítající dosud asi 110.000příslušníků. Jeho
účast v jednání, které dosud nezahájeno, má vyřešiti otázku
katolické mládeže, která v konkordátě má mocnou oporu jako
útvar Katolické Akoe. Bude to problém samostatnosti katolické
mládeže, který bude nejtvrdším oříškem oelého jednání.

Katolíci tvoří ve světě 19 0/0. Ve vaťikánském obrázkovém „Ilu
strazione Vaticana“ je otištěna statistika světových náboženství.
Katolíků je ve světě 348,5 mil., z toho v Evropě 202, Severní
Americe 52, Jižní Americe 72, Africe 5,5 a Asii 17. Nekatolíků
křesťanů je celkem 337,5,z toho v Evropě 234, v obou Amerikách
85,5, v Africe a Asii po 9 mil. Nekřesťanů 1148,5mil., z toho v E
vropě 31, obou Amerikách 22,5, Africe 125 a v Asii 970 mil. Ze
světadílů je nejzajímavější katolicita Jižní Ameriky. Proti 72 mil.
katolíků stojí jen půl milionu jiných křesťanů a půldruhého mili
onu nekřesťanů. Peroentuálně rozdělena náboženská vyznání tvo
ří tuto škálu: katolíci 19 procent, konfuciáni 16 procent, mohame
dáni 13 procent, hindové 12 prooent, budhisti 10 procent, prote
stanti 9 procent, rozkolníci 7 procent, pohani 6.5 procent, bez
vyznání 4 procenta a Židé necelé 1 procento. — List podotýká, že
350 milionů katolíků patří z větší části k národům, které jsou na
určité kulturní výši a patří mezi nejpokrokovější na světě. Přesto
vztahuje se katolický apoštolát také na světadíly, které nejsou
dosud proniknuty křesťanskou kulturou. V Číně je ročně 60.000
obrácenců, v Indii činí přírůstek obyvatelstva 10 9%,přírůstek ka
tolíků 25 0%. V Britské Africe lomi přibylo 80.000 obrácenců,
v již. Africe za posledních 10 let činí přírůstek katolíků 250.000.
Velmi silné jsou konverse v Anglii, až 1000 případů měsíčně.
V minulém roce bylo v Anglii posvěceno 50 nových katolických
kostelů.

Slovenský rok jubilejí 1935. Při Slovenské Lize utvořil se „Jubi
lárny výbor na rok 1955“, jehož úkolem je připraviti tři veliké
oslavy. Na fen rok připadá 1050.výročí smrti sv. Metoděje, 300let
založení university na Slovensku (v Trnavě) a 150. výročí naro
zenin básníka Jána Hollého. Slováci užijí této příležitosti také
k vyzvednutí kulturního poslání, které jim bylo dáno dávno před
vpádem asiatských pozdějších jejich utlačovatelů.

Kniha o arcibiskupovi-mučedníku. Před desiti lety se vrátil ze
sovětských vězení do Polska arcibiskup Msgr. Cieplak, který
opravdu jen zázrakem unikl smrti. Po krátkém pobytu ve Varšavě
odcestoval do Říma a odtud odejel do Spojených států, aby se
stal hlavou milionů katolických Poláků, žijících v Americe. Odtud
se vrátil do Vilna, kde i zemřel, Nyní vydal jeho přítel a spolu
pracovník, kanovník Fr. Ruťkowski, knihu: „Arcibiskup Jan Cie
plak“, v němž nadšeně píše o životě a činnosti arcibiskupa-mučed
níka. Prameny, jichž užil, pocházejí z různých archivů, sbírek
a hojně jest sneseno i dopisů, svědčících o ušlechtiié povaze
velikého kněze. Poláci milují upřímně arcibiskupa Cieplaka a
kniha Rutkowského ještě více tuto lásku rozšíří.

Mnich číenem Egyptské Akademie. Katolický misionář, karme
litán, byl jmenován členem Egyptské Akademie, která čítá jen
20 „nesmrtelných“. Jmenuje se Petr Marini a narodil se v Bagda
du, roku 1866.V 15 letech byl již ustanoven profesorem arabšti
myv Bessoře v Mesopotamii a psal první vědecké studie pro ča
sopis vydávaný jesuity v Beyrouthu a pro jiné vědecké časopisy.

Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům a po theologických
studiích se vrátil do Bagdadu, aby pokračoval ve svých vědec
kých pracích. Jeho snem bylozaložit východní bibliotéku pro stu
dium islamismu a podařilo se mu to. Již před válkou čítala 11.000
svazků, z nichž 2753 velice vzácných manuskriptů. Za války se
musil vystěhovat do Caesareje v Kapadocii. Jeho knihovna byla
částečně zpustošena, a když se vrátil, zbývalo již jen 2.000 svaz
ků. Opět ji doplnil a shromážďil v ní četné vědce, jimž byl obě
tavým rádcem a věrným vůdcem. Jest členem několika akademií a
ústavů vědeckých.

Nové dílo Meštrovičovo. Jihoslovanský sochař Meštrovič do
končil své poslední veliké dílo „Historie Chorvatů“. Jest to velká
socha ženské postavy z dalmatského Záhoří, jež drží na kolenou
zlomek starochorvatského pomníku s glagolským -nápisem a sta
rochorvatskými ornamenty. Socha byla zhotovena pro zahradu
královského paláce v Dědině, na přímou objednávku královu.

Katoličtí básníci němečtí. V irěmecku jest katolická poesie na
krásném vzestupu, a snad má o fo nemalou zásluhu náboženská
obroda, která jé ve Francii tak radostná právě mezi umělci, básní
ky a spisovateli. Na letošní rok při některých jubilcích shro
máždí se katoličtí básníci, k nim se připojí jejich druhové z Ra
kouska, aby porokovali o důležitých problémech uměleckých.
Lze doufat, že hakenkreuzleři, kteří rozhánějí sjezdy katolické
mládeže, budou moudřejší, když půjde o umění.
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Volba presidenta tepubliky bude vykonána ve Vladislavském
sále, který se k tomu účelu zvláště upravuje. Navazuje se tak
na starou tradici, kdy národ volil svobodně své krále. Naše de
mokracie pochopila konečně smysl a sílu symbolů a obřadnosti.
Lze to jen vítati, neboť demokracie bude míti z toho jen pro
spěch. Zapomíná se však ještě na jednu, a to nejdůležitější věc;
že totiž autorita světská musí býti ověřena a jaksi i posvěcena
auforitou duchovní. Jako staří Čechové po volbě Jiříka z Po
děbrad za hlavu státu českého zpívali ve sněmovně Te Deum a
nejprve do Týnského chrámu vedl národ svéhopanovníka, takt
j dnes slušelo by se, aby důležitý státní akt oslaven byl přede
vším dikůčiněním Prozřetelnosti. Snad i tato samozřejmost bude
jednou uznána.

Katolický blok se ješťě neuskutečnil, fronfa proti němu už ano.
Výsledek diskusí a plaidoverů pro katolický blok a sfavovské
zřízení je zaťímten, že proti neuskutečněnému bloku katolickému
se uskutečnilo pevnější semknutí dvou hlavních stavovských
stran: agrárníků a socialistů. Že sociální demokraté jsou přiro
zeně pro foto zájmové rozdělení vlivu — vláda dělníků a sedláků
— je pochopitelné a fím spíše po fom, co se stalo a děje všude
kolem nás. U soc. demokratů uskutečnil tuto užší spolupráci mi
nistr Bechyně při devalvaci Kča vyslovil se pro ni jak Hampí, tak
Soukup i tisk strany. V agrární straně pak pochopili rychle, že
úzká spolupráce se soc. demokraty a nár. socialisty získává stra
ně agrární maximum dosažitelného vlivu, bezkonkurenční volnost
v zemědělské politice, plnost moci na venkově i v nadstavbě prů
myslově-finanční. Není proto nic náhodného v tom, že jinak veliký
bijce socialistů senátor Vraný uskutečnil k 1. máji znovu sftarou
koalici z roku 1911 a 1919. Napsal totiž ve Venkově: „Mlčeli
nebo jen zdrženlivě jsme psali o „kafolickém bloku“, o spojení
lidovců s ludovou stranou. Kdo zná dobře politické zákulisí, vě
děl, že takové spojení se nepodaří. Dnes píší i listy, které vy
kládaly, že katolický blok je hotovou věcí, že i pokus 19534selhal.
Nebude u nás do nových voleb žádného spojení lidovců s luďáky,
obě strany půjdou do příštích voleb odděleně.“ Tentýž člen
presidia republikánské strany napsal dále in margine sta
vovské ústavy rakouské: „Čfteme-li v různých časopisech (také
u nás) o zřízení stavovském, tu se nám zdá, že zřízení takové má
za účel, aby nejdůležitější stav — zemědělství — byl zatlačen
do pozadí četnými stavy ostatními. (V Rakousku: zemědělství,
průmysl, řemesla, peněžnictví, obchod, svobodná povolání, ve
řejná služba a kulturní služba.) Neboť jaký je to stav „svobodná
povolání a jaký stav je veřejná, nebo kulturní služba. Umělé roz
bití lidu na stavy, které stavy vůbec nejsou, protože nikdy žád
mého stavovského cítění tu nebylo, má zeslabiti vliv dvou nejdůle
žitějších stavů na sfátní správu: sedláků a dělníků.“ Jak vidět,
stačil už sám přízrak katolického bloku a sfavovství, aby nej
pevněji poliťicky organisované dva sfavy ve straně aórární a So
Cialistické se semkly — právě proti chystanému bloku katolické
mu. Za národní socialisty senátor Klofáč rovněž odmítl tvoření
bloků pro premierské nároky a pevněji přimkl svou stranu k stra
ně agrární. Tenfo vývoj ovšem se dal čekat a kdo se domníval
něco jiného, pohyboval se ve vzduchoprázdné prostoře abstrakt
ního sčítání čísel, nikoli v reálném světě hodnocení politických
sil. — Katolický blok, jak je připravován, nemá ovšem těchto
výbojně mocenských cílů, nýbrž cíl státní, jak je samozřejmé ve
státě Čechů a Slováků, a cíl kulturní, jak je přirozené u katolic
kých stran. Zatím však nechť k němu z důvodů národně politic
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kých a teďi předvolebních jest — jako od počátku — především
na straně slovenské.

Aufonomia proniká úspěšně do Prahy. Pražská politická veřej
mosť seznamuje se se slovenskou otázkou s různých hledisek a
začíná uznávati, že slovenské věci mají svůj zvláštní charakter a
že nutno je proto faké zvlášť řešiti. Heslo autonomie, není však
už dnes onen divoký válečný pokřik, nýbrž klidná mluva rozum
ných lidí a přesných či nepřesných čísel. Diskuse vede se již ar
gumenfy a číslicemi, rozumem a ne pouhým citem. V tom právě
tkví naděje i úspěch reelních a oprávněných požadavků Sloven
ska. Nesmějí ovšem do věci míchati se opět křiklouni a vyjedná
vání musí vésti osobnosti dosti silné, aby odolaly pokušení de
mafogte.

Stavovský sťát či zřízení? Dokřik se stavovstvím již umíkl a dou
fejme, že na problém bude nyní hleděno zcela objektivně a ni
koliv jako na politické heslo. Jest třeba znovu zdůrazniti rozdíl
mezí stavovským státem, který jest zván také státem totálním a
představován diktátorským režimem v Italii, Německu a Ra
kousku, a stavovským zřízením, jako organisačním principem so
ciálním a hospodářským. Odmítáme stavovský stát, ale stavovské
zřízení, jehož hlavním účelem podle encykliky „Ouadragesimo
anno“ jest — odstraniti dnešní rozdělení lidské společnosti na
bohaté a chudé — jest cílem snah katolíků. Jest to však věc
příliš vážná, aby se z ní mohlo dělati politické heslo a traktovati
ji neodpovědně na ulicích a rotačkách. Jde o nový řád, ale na
starých základech. A především my jsme povinni napřed zkou
mafi, oo na tom starém jest dobré a co může býti kameny zá
kladními nové sťtavby. Hlavně pak musíme si uvědomiti, že ten
nový lepší společenský řád musí předcházeti mravní obroda, ob
nova křesťanského ducha (Enc. Ouadr. anno, ve vyd. Dr. B. Vaška
127), neboť jinak stavěla by se budova nikoliv na skále, nýbrž na
uhýbavém písku (tamtéž). V tom směru čeká nás práce ještě
mnoho. Nemylme se, že by stoupající sympatie ke kafolicismu
znamenaly již samy o sobě důkaz o obnově náboženského ducha
a přetvoření samé podstaty bytosti lidské. To dá ještě mnoho
práce, zvláště u nás.

Žádná změna ústavy. Rozprava o nutnosti změn lidového zastou
pení zatím usťala. Žjištěno bylo, že jest třeba sice změn, ale
především v lidech samých, než v zřízeních ústavních. Tak se
zdá, že po změnách ústavy nejvíce volají ti, kteří přejí si více
zmatků, aby z nich mohli těžiti. Nebude tedy žádné změny ústavy,
ale učiní se pokusy o zlepšení a zodbornění zákonodárných prací.
Jest potřeba ducha a ne litery. V tom směru lze snad aspoň něco
očekávati od změn ve vládě, jež budou provedeny po president
ských volbách.

Z a

Rakousko dostalo k 1. květnu novou ústavu, která nastoluje
autoritativní režim. Jí zpečetěn byl osud politického parlamentů
v Rakousku, který dokonce. sám nad sebou vynesí ortel smrti.
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Pacifikace Balkánu úspěšně pokračuje. Dorozumění mezi Bul
harskem a Jugoslavií jest nyní již úplné a bude stvrzeno novou
smlouvou o zaručení míru na Balkáně. Stranou však jaksi stále
zůstává Albanie, kde, zdá se, uplatňuje se ještě vliv Italie, kte
rý stále jest sice slabší, ale přece ještě tolik silný, aby Albanie
mohla troufati si dělati samostafnou zahraniční politiku.
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15 leťod prvého poválečného sjezdu katol. studentstva. Jest tomu
již patnáct let, ookonaly se prvé sjezdy katol. studentstva, v době

válečné. Byl to především slavný sjezd olomoucký, sjezd v Ru
žomberku a v Kroměříži. Byly to podniky na dobu tu velmi odváž
né, neboť kafolického studentstva v té době horečky revoluční
téměř nebylo. Drobnou agitační a oróanisační prací podařilo se
však na tyto prvé poválečné podnikykatol. studentstva soustře
diťi pozornost katol, veřejnosti a drobnou ososobní propagandou
získati pro ně i velikou účast katolického studentstva. A tak
položeny prvé základy novému růstu hnutí katol. studentstva,
jež dnes patří k jedné z nejlepších organisací nejen v našem
hnutí, ale ve studentském hnutí vůbec. A studenti to tehdy byli,
kteří první dali iniciativu k sblížení českých katolíků s katolíky
slovenskými, nejen iniciafivu slovy, ale i činem. S několika nadše
nými slovenskými, tehdy ještě středoškolskými studenty (Sidor,
Hollý, Načín, Prídavok) již v roce 1919 praoováno na založení
organisace katol. studentstva i na Slovensku a jejím spojení
v celostátním národním Ústředí kafol. studentstva českosloven
ského. Pokusy však přes nejlepší vůli ztroskotaly, ačkolivosobní a
z Části i organisačně representační styky mezi oběma student
skými orsanisacemi — Slováci totiž brzo založili svoje vlastní
studentské Ustredia v Ružomberoku — byly udržovány i nadále.
Připomínáme tyto počátky naších styků se Slováky proto, aby
1 širší katolické veřejnosti bylo pafrno, že věcí poměru česko
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slovenského nejsou tak jednoduché, jak se někdy v novinách
líčí a že takových nadšených vzplanutí zažili jsme již dosti, aby
chom byli poučení. Každého cíle dosahuje se jen drobnou a vy

trvalou i trpělivou prací. Ten dobrý příklad naší studenti jědali. —Íf.

Mládí naděje. národa. Pod tímto titulem uvažuje brněnská „Hlíd
ka“ o beznáboženskosti dnešní mládeže a poznamenává: „Jest-li
pravda, že se ta mládež o náboženství už nestará, nuže — ona se,
jak vůbec známo, nestará též o jiné věci, po př. povinnosti, ©něž
by se pilně starati měla. Tím se tedy chlubiti nelze, je to prostě
smutné. Mládež, zvláště mužská, si potrpí na pózu, a jest ofázkou
paedagogickou, má-li jí tisk dávati k tomu příležitost. Že se v tom
hrává především o náboženství, jest už prastará „písnička čes
ká“.“

Tituly. Mnohoznačné jsou fortele, jak působiti na mladé lidi a
jedním z nich je propůjčování titulů. Ovšem takových, které
zvučně znějí. Na př. tajemník. Dnes už to není vůbec nic tajemné
ho, naopak lidé s tímto titulem nic neztají a proto se jich s obli
bou užívá k donášení a vytřásání všelijakých klípků, jimiž sí pa
troni oslazují život. Pokrok však se ani zde ještě nezastavil a tak
založí-li si pět lidí odbor pro oprašování starožitností a zásluh
okuřovaných vůdců, je jedním z nich již tajemník. Tajemné je



asi jen to, oo vlastně má dělat. Jiný takový ouklad bezelstnému
mládí hrozí opičením po institucích velkých organisačních pod
niků. Je na místě, má-li politická strana vedle předsedy zaměst
naného státními pracemi úřadujícího místopředsedu. (Jinde se
to dělá tak, že je čestný předseda, pak předseda a už nic) Čte
me-li však v článečku, který píše mladý člověk, řekněme aka
demik, označení „úřadující místopředseda“ toho a toho společku,
je to k smíchu. Ledaže by mladý předseda dělal jinou práci a ve
spolku dělal jen kurátora. Jak se u mladých kandidátů politic
kých kariér ty tituly rozmohly a jaké epické šíře dosahují, dočtli
jsme se nedávno ve „Venkově“. Napsal tam cosi jako článek
„František Vomastek, úřadující místopředseda kulturního odbo
ru Okresní jednoty republikánského dorostu Velké Prahy“. La
tiníci říkali: „Titulus non vitulus“. Čili: titul, ne tele.

Locus communis. „Máš-li ideál, máš-li myšlenku, pak nevěř, že ji
druhý udělá lépe než ty; nevěř,že ji vůbec kdo udělá, neuděláš-li
ji ty sám. Věře ve svou myšlenku, věř také ve svou povinnost u
skutečniti ji, prosaditi ji a vésti ji, pečovati o ni a hlídati ji,
brániti od příživníků, od konjunkturálních přivrženců, které do
tvého tábora nepřivedlo stejné myšlení a cítění, ale spekulace a
chytrost příživníků, vysťihujících situaci.“ (Nár. stát.)

Záložna Velehrad konala svoji valnou hromadu ve znamení další
ho rozvoje. Tento svépomocný podnik katol. mládeže přes vše
chnu nepřízeň doby i lidí zaznamenává letos další potěšitelný
vzrůst. Stav vkladů vzrostl o více jak půl milionů Kč a dosáhl již
částky 2,658.289Kč. Jsou to povětšině drobné vklady členů Sdru
žení katol. mládeže, kteří i když už odešli ze Skupin stále udržují
spojení se svojí záložnou. Podniku měla by si více všimnouti
4 ostatní katolická veřejnost a i skutkem dokázati zájem o dobré
a poctivé snahy mladých.

K diskusi o tisku. Věcný a konkretními návrhy plný článek v mi
mulém čísle „Života“ o mimopražském kafolickém tisku vyvolal
pochopitelný ohlas. Redakci došlo a je ještě ohlášeno několik
replik, jejichž autoři jsou zárukou, že se nebude mlátit prázdná
sláma, nýbrž že diskuse bude věcná, bez příkrasných frází a
proto může z ní vyjíti mnoho pro nápravu dosavadních chyb.
Nikdo se nebude diviti, dostane-li redakce také přípisy, které po
drážděným tónem považují status guo za nedotknutelný vrchol
dokonalosti. Jistě nebudou jich aufory osobnosti, které tisku
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rozumějí a mají širší rozhled. Pro nával látky budeme oťiskovati
příspěvky postupně.

K článku ,Z dějin čes. Sales. Díla“, uveřejněném v „Životě“
1. dubna 1954, pisatel po důkladnějších informacích dodává, že
ctih. sestry sv. Františka opustily fryštácký ústav z vnitřních
pohnutek a potřeb kongregace, budovaly jej s velkými obětmi,
hlavně vlastními prostředky a dobrovolně jej postoupily Salesi
ánům, aby byl účel ústavu, totiž výchova katol. mládeže, zachován.

Střípky. Podle propočtů prof. dra Koláčka je nejvíce bezdětných
rodin v Československu u úředníků státní a veřejné služby.
Plných 49 procent, což znamená, že těměř každá druhá úřednická
rodina je bezdětná. Na venkově u zemědělců je bezděťtnost jen
18procentní. — V bulvárních listech je stálý insert věštkyně: „Z
křišťálu váš osud vyčte, vše, co vás čeká, poví, před zlem vy
varuje...“ Io je teorie. Tato fenomenální věštkyně byla přeď
čtrnácti dny zeptat se jednoho našeho známého profesora gym
nasia, jak se jí učí kluk a byla překvapena, když zjistila, že je na
propadnutí. To je věštění v praksi. Kampak na kluky s křišťá
Jem! Od toho je řemen. — Z nouze čert peče oplatky a proto
brněnská redakce Pol. Listu pořádá o svatodušních svátcích zá
jezd autokarem do poutního místa Maria Zell. Kdo by to byl řekl
do partaje, která se specialisovala na honění nunciůlí — Začíná
nová čra československého válečnictví v duchu pohusitské fra
dice, Jako za Bratrstva ocítají se naši vojáci v cizích službách.
Nedávno jel generál Klecanda s důstojníky dělat generalissima
do Kolumbie. Teď pojede do Bolivie v téže funkci sen. Plaček
s 5 důstojníky. Nic bychom se nedivili, kdyby se v Jižní Americe
mezi sebou prali Češi. Průpravu z domova by měli. — O kulturní
potřeby v Praze je postaráno. Karolinum je sice na spadnutí, ale
zato ve Velké Praze je 1954 hostinců, 236 vináren, 172 kaváren,
199 výčepů lihovin a 348 jiných příbuzných odvětví. To ovšem ne
stačí a proto v minulém roce zjištěno ještě 434 případů pokout
ního čepování piva, což vyneslo Společenstvu na pokutách 65
tisíc Kč. — Doklad směšné nápodobivosti z jednoho listu: ,„Břez
nový „Lid“ vydal „bílý březen pro katolický tisk“. Sestry prů
kopnice! Vydáváma heslo „bílý rok průkopnic 195340“Jen, aby
z toho nebylo „bílé milenium“. — Typicky agrárnická odpověď
byla dána na návrh kteréhosíi senátora, žádajícího, aby přebyt
ky obilí ve výměře asi 40.000 vasonů, nebyly kaženy, nýbrž roz
dány nejnuznějším nezaměstnaným. Agrární list nadepsal po
směšnou odpověď: „Darmodal umřel.“
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Jitro, časopis středoškolských studentů ka
tolických zakončí letos XV. ročník. Jest to
opravdu vzácný zjev, aby studentský časo
pis vydržel vycházeti celých patnáct let a
aby ještě právě ke konci XV. ročníku byl
snad nejlepší z celé doby trvání. Jitro má
v posledních letech vysokou Úroveň a ně
které studie v něm mají trvalou hodnotu.
Při tom dopřává se dostatek místa mla
dým literárním snaživcům v prose i básni.
Dobře vedená kulturní a literární hlídka
ukazuje okruh zájmů dnešního studenta a
pestrá organisační hlídka dává pohlédnouti
do bohaté spolkové činnosti našich stu
dentů v celé republice. Jitro jest Časopis,
který by měl býti v ruoe každého našeho
studenta. A profesorům náboženství jest
dobrým pomocníkem v jejich výchovné 1
výukové práci. Jen se ho včas chopiti!

Rozvoj. Měsíčník slovenského katol. stu
dentstva „Rozvoj“ (ročně 15 Kč pro stu
denty, 28 Kč pro ostatní) je pečlivě redido
ván mladým slovenským spisovatelem Kon
štantínem Čulenem. Ač fřicátník, žije re
daktor stále duchem se studentskou mláde
ží a proto „Rozvoj“ je tak svěží a má vůdčí
slovo, V kulturní hlídce uplatňuje se osvěd
čený již |. E. Bor (vl. jménem Arnošt Žat
ko), jehož kritické postřehy „„Poeziapovoj
nového Slovenska“ vydalo nedávno „Ústre
die slovenského katolíckeho studentstva“
jako 5. svazek edice „Prameň“. Před tím,
jako 5. svazek, vyšel Borův „Návrat k minu
losti“. Ke kritickým jeho statím o poválečné
slovenské poesii se vrátíme. „Rozvoj“ ne
zůstává nic dlužen svému jménu.

Plameň. Spolok sv. Vojtecha v Trnavě za
čal letošním rokem vydávati pro slovenskou
mládež čtrnáctidenní časopis (nevychází v
červenci a srpnu) „Plameň“. Za list, řízený
devitičlenným redakčním kruhem, odpovídá
V. Vnuk, tajemník SSV. Ročně 12 Kč. —
Svým rázem odpovídá „Plameň“ částečně
bývalému způsobu uspořádání „Dětského
světa“ nebo „Malého čtenáře“ a částečně

„Dorostu““. Slovenská mládež nestudentská
neměla dosud takového listu. Obálka 4 o
statní listy jsou kvartové ze stejného pa
píru narůžovělého nádechu. Tisk obálky je
u každého čísla jiné barvy. Je to obrázkový
list výchovného obsahu se zábavně-poučnou
tendencí. Najdete tu ideové články, básně,
oestopisné čtrty, reportáže z celého světa
slovem i obrazem, drobné zajímavosti, zprá
vy z katolického hnutí, zvláště z Orla, mlá
deže, ochotnických kroužků, praktický ra
diokoutek, zábavnou část, hádanky, spor
tovní přehledy, šachy, odpovědi na zaslané
dotazy o čemkoliv, slovník cizojazyčných
slov a slovenská synonyma atd. Jako přílo
ha na skládání jsou otiskována jednak Pra
vidla slušnosti, jednak románek „„Hviezda
Horská“ s mariánským námětem. — Za prv
mí čtyři měsíce vycházení získal časopis
13.891odběratel. Všeobecně se líbí a je na
děje, že devisa vydavatelstva, včele s Nsgr.
Postényim, aby list ještě letos dosáhl 25
tisíc odběratel, se dobře splní. Dosavadní
tempo (na př. od 15. dubna do 1. května
přes 1200) přílivu odběratel je velice slibné
a po prázdninách bude možno podniknouti
dobrou agitaci, zvláště při zahájení školní
ho roku. Rozvoj „Plameňa“ je dokladem
úspěšnosti seriosního podnikání. Jistě však
v prvé řadě záleží na kvalitě nabízeného
časopisu. V tomto ohledu obsah listu píní,
co jeho jest. Doporučujeme i naší mládeží.
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Věstíník jednot duchovenstva brněnské a
olomoucké v právě vyšlém čísle 5. věnuje
serii článků památce velikého našeho his
torika Dr. Jana Sedláka, známého autora
spisu o M. Janu Husovi. Jest to především
článek Dr. J. Jančíka o Dr. Sedlakovíi so
ciologu, dále článek Dr. Neumanna o his
torické prácí Dr. Sedláka, F. Stupky o jeho
práci jako středoškolského profesora a stu
die F. K. o zásluhách Sedlákových v době
poválečných náboženských zmatků. Osoba
Dr. Sedláka, jehož 10. výročí smrti jsme
8. května vzpomínali, zasluhuje té pozor

mosti a piety, s kterou katolická Morava u
ctila jeho památku.

Vychovatel, číslo; 8.—10. roč. 48. za redakce
prof. P. Josefa Hronka přináší m. j.
kračování obsáhlé studie o křesť. filosofii
od prof. Dr. Jaroslava Beneše a práci Dr,
Balouna o pravé výchově náboženské (vy
učování ve škole). Zajímavý jest článek a
statistika Dr. Uhla o řádu sv. Benedikta.

K Hvězdě. Drodram a cíl nové družinské
práce. Sestavil Adolf Pelikán S. J. Stran
132. Cena Kč 5.—. Nákladem sekretariátu
Mar. družiny, Praha II., Ječná 2; rozesílá
knihkupectví U zlatého klasu, Praha I.,
Karlovo nám. 5—6. Československé Mar.
družiny sjely se posledního léta na posvát
ný Velehrad, aby čily jasně cíl a úkoly
Družin v dnešní době. Nejlepší naší pra
covníci-kněží mluvili tu hluboce, jasně a
prakticky. Referáty jejich jsou velmi cenné.
V této knížce, která-obsahuje v.pestré for
mě hlavně fyto referáty, mluví k tisícům
jiným. Mají význam i pro jiné organisace,
vůbec pro všechny, kteří se ohlížejí po
správné orientaci na poli organisačním a
v Íaickém apoštolátě. Cenné jsou články: P.
Alberti-Dokoupila o dnešní náboženské si
tuaci, Dra Ant. Koláře o výpomoci laiků v
duchovní správě, P. Chytila C. Ss. R. o ka
tolické charitě a zejména P. Jos. Hlouchy
o palčivé otázce získání odpadlíků. Články
P. Kubíčka o eucharistické výchově v dět
ských besídkách, P. Pospíšila o poměru k
různým spolkům, P. Al. Kopala o duchovní
správě mužů a jinochů doplňují dílo. Kníž
ku pěkně vypravenou sestavil ředitel Mar.
družin P. Adolf Pelikán a dlužno konstfato
vati, že práce velmi obtížná — sestaviti ze
sjezdových referátů dobrou propagační pří
ručku — znamenitě se mu podařila. Knížku
rádi uvítají, kdož potřebují rady a směr
nice v obrodné náboženské práci, již zna
menitým pomocníkem jsou Mariánské dru
žiny. Publikace obsahuje také v tom směru
vhodné směrnice i praktické organisační
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pokyny, jak zakládati Mariánské družiny.
Knihu vřele doporučujeme.

Orgán historické vlastivědy čsl. Redakcí
prof. Josefa Pelikána vychází již dvaačtyři
cátý rok „Časopis Společnosti přátel staro
žitností československých v Praze“. Z ob
sahu 1. čísla: 60 let Josefa Šusty od J.
Kliky, Městiště Valdštejnského paláce před
jeho výstavbou (s plánkem situace r. 1622)
od C. Merhouta, pokračování o klášteru vi=
lémovském dra Samaše, Severočeské pohra
ničí po Bílé hoře (pokrač.) od dra Můldne
ra, Pán a poddaní v Jiříkovicích u Šlapanic
r. 1601 od J. Tenory, K výrobě habánské
keramiky v Brtnici u Jihlavy od V. Richfra.
Kromě osobních, památkových a literárních
zpráv je tu přetišťěna ukázka z Hosákova
historicko-topografického slovníku z Mora
vy. Obrázková část: Šustova fofografie, por
tret Adama z Valdštejna, foto rynečku za
valdštejnským palácem, dveře z trčkovské
ho domu v paláci valdšťejnském. — Členům
Společností zdarma. Příspěvky členů: při
spívajících 16 Kč, plus 1 Kč za porto k za
slání poukázky, zakládajících jednou pro
vždy 200 Kč, spolek 300 Kč. Veškerá kore
spondence na prof. Jos. Pelikána, Praha
Vršovice, Třebízského 3.

Dvě kinihy slovenských movel. Ve sbírce
„Dobrá četba“, vydávané Spolkem sv, Voj
ftecha v Trnavě, vyšly dvě významné sbírky
novel. Aufor prvé je nedávno devět křížků
oslavivší prelát Msgr. Pavel Blaho. Za
čal psát vzpomínky na pokyn svých mno
hých přátel až po dosažení osmdesátky. Ne
poznali byste to, kdyby to sám v úvodě ne
napsal. Tak je svěží souhrn drobných pří
běhů, charakteristik ze života slovenského
lidu, maďaronů i panstvaí Je to 50 novel
a črt, někdy kratičkých, jindy delších, ale
je při tom zachovávána míra, že dobrá myš
lenka nesmí se utopiti ve slovech. Novelky
jsou rozděleny do oddílů podle hříchů, pro
ti nimž se nejvíce hřeší. „Sedem hlavných“,
„Deváť cudzích“, ,„Desatero“ a na konec
charitativní „Milosrdenstvo“ a oelek nese
název ,„Slabí a mocní““.V každé je nevtíravé
morální naučení. Stylisticky jsou črty velmí
svižně prosycené humorem a někdy i jem“
nou ironií, která je zahrocena proti rene
sátům a těm z mocných, kteří utiskují slabé.
Pro české čtenáře, kteří ve své lásce k Slo
vensku a snaze po jeho poznání nechtějí
usťrnouti jen na čtení novinářských pole
mik a pochybných referátů v českých lis
tech, byla by Blahova knížka nejlepším in
troitem k soustavné četbě slovenských knih.

— Budeme zde na někferé upozorňovati.
J. C. Hronský je uznávanýkatolickýmo
velista na Slovensku. Jeho sloh má sociální
zabarvení, podobá se realistickým vyúsťo
váním pracem Kukučinovým. Infimní jeho
vztah k vesnici, kterou zná jako dlouholetý
učitel dobře, mistrná drobnokresba a svě
rázný způsob vyjadřování činí z jeho prací
opravdu požitek. Nákladem téhož SSV. a v
teže edici vyšli Hronského „Tomčíkovci“,
sedmnáct novel z vesnického života, které
dýchají teplem rodinné lásky a jsou věrným
obrazem života, jaký nepoznáte z výletů,
protože se často odehrává jen mezi čtyřmi
stěnami. Pro poznání duše Slováků, zvláště
jejich sociálních a rodinných poměrů, je
Hronského kniha cenným pramenem. — O
bě knihy jsou vázané v plátně a stojí každá
30 Kč. Odebíráním a čtením slovenských
katolických knih prospíváte katolické věci
na Slovensku a obohacujete své poznání
zajímavým studiem života našich brafří.

MÁS—

38. Zinkova aukce z knihoven starých a mo
vých konala se v Praze ve dnech 14.—16.
května. Na podzim chysťfáno jest několik
větších aukcí. Informace podá Karel Zink,
knihkupec a antikvář, Praha II., Ječná 45.

Hospodářská síla

zvyšuje náš v

Pomáhejme proto budovati

Lidové záložny
po celých Čechách.

Lidové záložny spravují

livve

státě ispolečnosti!

Úspory ukládejte jen do Lidových záložen, a kdetyto
nejsou neb z určitých důvodů nechcete všechno uklá

Ustřední
záložna lidová
Prahall.,Spálenáč.15
Zvláštní účelné zařízení pro soukromé vkladatele z ven

kova. Nenápadný způsob korespondence pro ducho
venstvo, které z celých Čech, i z Moravy, velice četně

u Ústřední záložny lidové přímo ukládá.

Salěleniíiíčtenář um.

í od 31. prosince 1933 již 150 mil. Kč vkladů.

Neobdržíte-li číslo do 5 dnů po jeho vyjití, reklamujte! Reklamace, označená zřetelně jako taková, se nefrankuje. Pro
síme o zaslání předplatného, jež činí ročně 30 Kč. Pošlete nám adresy vašich známých, jimž bychom mohli poslati
číslo na ukázku!Redakce a administrace „ZIVOT“,Praha Il.,Spálená 15

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze,
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za re
Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím p
Tiskne Českoslovanská akc. tiskárna v Praze II., Karlovo n. č

Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
dakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,

ošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VII-27. Podací úřad Praha 25.
„5.Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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Do tohotočísla přispěli: P. Stan
kovský, F. B. Vaněk, Dr. Gil
bert Doubrava, Karel Doubrav
ský, P. Ludolf Czermin ©. Pr.,
Jan Janoušek, Jos. Chudáček, Dr.
E. Zavadil, Dr. Jan Bartoš, Josef
Chybík. - Poznámky. - Zrcadlo.
- Život náboženský, kulturní, po
litický. - Co život dal. - Z knih
a časopisů.

časopisproveřejnéotázky současnosti, náboženství kulturu a politiku

©,
V Praze dne 1. června 1934. RočníkXVI.Číslo B

D. Stankovský:

Vznik slovenského autonomizmu.
Slovenskýaufonomizmusnevzniknul vlastne na Slovensku, ale ani nie v Maďarsku, ako si.to mnohí nein-.

formovaní fudia v Čechách nesprávne myslia, lež v Amerike počas našej oslobodzovacej akcie, vedenej
americkými Čechmi a Slovákmi, a hoci sa to zdá byť dnes trochu divným, ba paradoxným, Slováci doma
i v Amerike považujů za iniciátora slovenského autonomizmu nikoho menšieho, ako prezidenta Masaryka.
T. G. Masaryk prišiel na jar 1918do Ameriky a hneď nadviazal styky s ftamojšímiČechmi a Slovákmi. Dňa
30.mája navštívil Pittsburgh, kde bola v fen samý deň osnovaná známa Pittsburséhská dohoda, ktorů aufono
mistickí Slováci považujů za Masnu Chartu slovenskej slobody. Pittsburghskí Slováci prijali profesora Ma
saryka s obrovským nadšením. Zpráva Tlačovej kancelárie Slovenskej ligy © jeho návšťteve (uverejnená
v „Jednote“, časopise katolíckych Slovákov dňa 5. júna 1918)nazýva ho „najváčším Slovákom“, „otcom“a
„vodcom“. V piftsburéhskej Exposition Hall bolo velké Iudové shromaždenie, na ktorom hovorili Češi, Slo
váci i Američania. Hovoril aj profesor Masaryk. Podla citovanej zprávy Tlačovej kancelárie Slovenskej
lisy vravel, hovoriac o pomere Slovenska k Čechám v novom, rodiacom sa československom šťáte, že keď
sa ho niekde spýtajů, aký bude pomer medzi Českom aSlovenskom po vojne, on všade odpovedá: Bude slo
bodné Česko a bude slobodné Slovensko. Na Slovensku politické vedenie, školy, súdobnictvo a všetko iné
bude slovenské, v Čechách bude české.Boli by sme pošetilí, keby sme smýšťali ináč, alebo keby sme si neži
čili jeden druhému. Rečovej otázky medzi nami niet a nesmie byť, veď druh druha vozumiea viac nechce
ine. O česků majotitu netreba sa báť. Čá bude v Čechách. Na Slovensku bude slovenská. Kažďá vetev bude
pánom v svojom dome.

Zpráva T. K. Slov. lisy dodáva k tomu: „Snáď ešte žiadna reč nemala na amerických Slovákov.a krajanov
taký účinok, aký mala táto. Obecenstvo prijalo slová svojho vodcu s takým oduševnením, akého sme ešte ni
kdy neboli svedkami.“ Účastníkov na tejto schódzi bolo vyše desať tisíc, váčšinou Slováci, Čechov bolo,
ako vraví zpráva, len „nevelká kolonia“.
> Bo skončení tohoto manifestačného Iudového shromaždenia bola, ako hovorí ďalej zpráva T. K. Slov.
ligy, iná schódza v miestnosti Moosof na Penn Ave. „Bola to dóverná porada Slovákov s ofoom Masary
kom.“ Táto schódza bola dóverná, a preto je aj zpráva T. K. S. L. o nej velmi kusá. Uvedieme z nej len pa“
sus, ktorý nás katolíkov móže zvlášť zaujímať: „Na otázku pána Jančeka (neskoršieho republikánského
poslanca; + 1933),ako bude zriadená na Slovensku náboženská otázka, prof. Masaryk odpovedal, že v čes
koslovenskom štáte bude panovať úplná sloboda náboženstva a náboženského presvedčenia.“

„Na druhý deň, 31.mája —hovorí ďálej zpráva — zasedala v tej samej miesťnosti Česko-Slovenská Ná
rodná Rada. Prof. Masaryk dostavil sa temer prvý a vykonal dielo, ktoré v dejinách Čechov a Slovákov
bude mať navždy nehynúci historický význam. Dielo toto pozosťávalo z novej dohody medzi Slovákmi a
Čechmi. Novů dohodu napísal sám profesor Masaryk a ona ustáluje pomer medzi oboma vetvami. V smys
le tejto dohody Česko-Slovensko má byť republikou, v ktorej Slovensko bude tvotviťúplne samosprávnu
časť so slovenským hlavným mestom, so slovenským snemom, so slovenskými školami, so slovenským sú
dobníctvom a verejnou správou.“ | í

K vóli českej verejnosti, ktorej je táto„nová dohoda“ málo známa, alebo vobec neznáma, prinášame jej
doslovné znenie:

„Česko-Slovenská Dohoda, uzavrená v Pittsburghu, Pa., dňa 30. mája 1018. Predstavitelia sloven
ských a českýchorganisácií vo Spojených Šťátoch, Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia a
Svázu Českých Katolíkov, potokovali za pritomnosti predseďu Česko-Slovenskej Návodnej Rady
prof. Masaryka, o česko-slovenskej otázke a o našich posavádnych programových prejavoch a usnieslů
sa nasledovne: Schvalujeme politický program usilujúci sa o spojenie Čechova Slovákov v samostat
nom štáte z Českých Zemí a Slovenska. Slovensko bude mať svoju vlastnů aďministrafívu, svoj snem a
svoje súdy. Slovenčina bude úradným jazykom v Škole, v úrade a vo verejnom živote vóbec. Česko-slo=
venský štát bude republikou, jeho Konštitůcia bude demokratická. Organisácia spolupráce Čechov a Slo“
vákov vo Spoj. Štátoch bude podla potreby a meniacej sa situácie, prispoločnom dovozumení, prehlbe
ná a upravená. Podrobné ustanovenia o zatiaďení česko-slovenského šťátu ponechávajů sa osvobodeným

: Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstavitelom.“
Na Pittsburgéhskej dohode sů podpísaní: 1. so strany českej: T. G. Masaryk, Karel Pergler, dr. L. Fisher,

B. Šimek, J. J. Zmrhal, Vojta Beneš, dr. G. Pecival, Hynek Dostál, Rev, O, Zlámal, Rev, J.Kestl, Jan Stra
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ka a J. Martinek; 2. za Slovákov: Albert Mamatev, J. Janček, J. Bielek, J. Pankuch, M. Bosák, G. H. Mika,
Is. Gessay, Rev. J. Murgaš, Rev. J. Kubašek, J. Hušek, A. Schustek, Rev. L. Karlovský, Rev, P. Šiška, J,
A, Ferienčík, J. Daxner, M. Getting a M. Gazdík.

Po uzavretí Pittsburéhskej dohody „viac niet príčin k žiadnym obavám, k žiadnej predpojatosti, k žiad
nej nedóvere“ — píše citovaná zpráva T. K. S. L., a pokračuje: „Odo dnes nesmieme hovoriť 0 ničom, čo by
nás delilo, bo takého, čo by nás delilo, niet. Odo dnes napnime všetky sily a pracujme na dosiahnutí jedno
ho velkého a svátého ciefa, ktorým je: oslobodenie Česko-Slovenska!“

V predošlých odstavcoch čítame výraz „nová dohoda“. Prečo bolo treba tejto „novej dohody“? Vy
svetluje to Albert Mamatey, bývalý predseda Slovenskej ligy v Amerike (T 1924) v „Novom Slovensku“
(Cleveland, O., r. L.,č. 1., str. 5, 24. VÍ. 1918): „Profesor Masaryk prezrel si dókladne našu Clevelandsků
Dohodu a vidiac, že skutočne nie je ona v niektorých podrobnostiach „up-fto-date“, napísal dohodu nový,
v ktorej velmi zkrátka, stručne, ale cele jasne načrtal pomer Čechov a Slovákovv tejto našej oslobodzovaceř
akcii a potom v tom nádejnom Česko-Slovenskom štáte.“
-Na vysvetlenie okolnosti, že Dohoda nesie datum 30. mája, hoci sme sa zo zprávy T. K. S. L. dočítali, že

ju profesor Masaryk osnoval až 31. mája, poznamenávame, že Dohoda bola dojednaná na spomenutej
schódzi u Moosofa na Penn Ave., ale azda z technických príčin —pre nedostatok času alebo pod. — osno
val ju prof. Masaryk až nasledujůceho dňa. Podpísaná bola Pittsburshská dohoda až o niekolko mesiacov
neskór. Na schódzi Československej národnej rady ju totižto prof. Masaryk načrtal tužkou, prečítal a všet
ci prítomní ju jednohlasne prijali. Potom bola kaligraficky prepísaná a dňa 14. novembra 1918 ju T. G.
Masaryk podpísal vo Washingtone, krátko pred svojím návratom do Europy, už ako revolučnýmNárodným
shromaždením zvolený prezident Československej republiky.

Takýto je teda póvod a základ slovenského autonomizmu. Pittsburshská dohoda je aktom pre naše oslo
bodenie velmi významným, lebo bez nej sotva by boli americkí Slováci mali dóveru v rodiaci sa českoslo
venský štát a sotva by boli podporovali akciu Československej národnej rady, ba pravdepodobne boli by
pracovali proti nej. A v tomto prípade, kto vie, či by celá akcia bola mala taký výsledok, akému sa dnes
všetci fešíme.

Na Slovensku sa ovšem počas prevratu a ešte niekolko mesiacov po ňom nevedelo o Pittsburghskej do
hode. Nový štát začal sa zariaďovať bez ohladu na toto ujednanie, a až keď sa americkí Slováci dozvedeli
o róznych prehmatoch šťátnych orsánov, o bezohfadnom protináboženskom postupe exponovaných čes
kých činitelov, vypravili americkí Slováci na Slovensko delegáciu, ktorej jeden člen, rev. P. Šiška, doniesol
fotograficků kopiu Pittsburshskej dohody.

Dohodu si potom osvojila Slovenská Iudová strana ako hlavný prosramový požiadavok, a tak vyrástolslovenský aufonomizmus, ktorý vóbec nemusel nadobudnůť takých foriem a rozmerov, aké má dnes, nebyť
spomínaných prehmatov a nespravodlivostí českých Tudína Slovensku. L'udová strana slovenská, ktorá sa
od začiatku dovolávala pre slovenský národ prirodzeno-právnej suverenity národnej či udovej, ktorá je
posledným zdrojom skutočnej šťátoprávnej suverenity všetkých moderných šťátov,požadovala splnenie zá
vázkov, obsažených v Pittsburghskej dohode. Žiadala predovšetkým, aby Slováciostali aj naďalej Slovák
mi a Češi Čechmi. Žiadala rozšírenie pravomoci ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, uvedenie lu
dom voleného aufonomného sboru administratívneho a školského, Toto považovala Slovenská Iudová stra
na ešťe v r. 1921za predbežne dostatočnů požiadavku reálnej slovenskej politiky.

Všetky tieto požiadavky narazily však na principielný odpor vlády, čo Slovensků Iudovů stranu vháňa
Jo do stále ostrejšieho radikalizmu. Postupne vzniklo v ludovej strane niekolko návrhov na autonomiu Slo
venska: návrh Tukov (ktorý strana nikdy neprijala za svoj), Jurigov a Labajov. L'udová strana bila sa za
rovnoprávnosť slovenského elementu v šťátnej správe, v úradoch, slovom vo verejnomživote, ale stretávala
sa s naprostým nepochopením nielen so strany vlády, ale aj zákonodarných sborov, hlavne však byrokracie.

Jej urputnému zápasu podarilo sa niektoré požiadavky, hlavne, čo sa týka čiastočnej decentralizácie
správy, uvedenia slovenčinydo úradov a do škol, ztupenie ostria protináboženského boja a pod., presadiť
via facti, bez zákona a bez změny ústavnej listiny, bez vtelenia Pittsburghskej dohody do ústavy, čo je
postulátom všetkých autonomistických programov. To však Iudovů stranu neuspokojuje, ona chce mať aj
zákonité garancie a chce práva Slovenska rozšíriť. Súsťavnej kampani velkej časti českej tlače podarilo
sa presvedčiť česků verejnosť, že autonomizmus je vynálezom maďarským a že smeruje k rozbitiu jed
noty Republiky. L'udovej strane zas chýbalo porozumenie, a hádamaj prostrieďky a možnosti, aby sama
informovala česků verejnosť o svojom sťanovisku,a preto vznikla medzi nami Slovákmi a Čechmi značná ide
ová priepasť. V posledných časoch sa situácia na oboch stranách trochu zmenila — in bonum. České uši už
nie sů tak zatvorené pre slovenské slovo, a Slováci — myslím slovenských autonomistov — prichádzajů do
Čiech, aby povedali, čo vlastne chců. Počuli sme tu Hlinku, Tisu, Rázusa, Sokola. O tom, ako formulovali
terajšie auftonomisticképožiadavky, povieme si na budůce,

F. B. Vaněk:

Sjezd litomyšlský před 40ti lety.
Redakce t. I. požádala mně, účastníka litomyšlského sjezdu, abych o něm napsal článek. Váhal jsem,
protože mně politické pero v poslední době hodně zrezivělo, ale když už po druhé žádala, nemohl
jsem odepřít a začal proto vzpomínat, jak to všechno bylo před 40 lety.

Redaktor Jos. Jiroušek a dr. R. Horský, tehdy kaplan v Ořechu, dopsali mi, abych se ujal funkce „vrchního steno
grafa“ na chystaném jejich kongresu, vypomáhati že budou ještě stenografové z Litomyšle. Představa vrchního steno
grafa prvního křesť.soc. sjezdu byla pro bohoslovce II. roku dost lákavá, takže jsem, ač nikoli bez rozpaků, svolil a do
města Smetanova a Jiráskova se rozjel. Ale nimbus „vrchního stenografa“ se rázem rozptýlil, když se mi pořadatelé
začali omlouvati, že místní stenografové jeden po druhém odepřeli, a že všechny řečidvoudenního sjezdu musím ste
nografovati sám a sám. Celé prázdniny r. 1894 jsem pak stenogramy přepisoval, arch po archu posílal do Prahy, kde
vyšly rok natov knize (vydala Vlast) o 144 stranách: „Protokol prvního sjezdu katol. dělnictva českoslovanského“, na
kterýžtointeresentyodkazuji. | a

Dnes, v době rozkladu marxismu, nesnadno se budou čtenáři vžívat do mentality delegátů, jichž se sjelo 111 z Čech,
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Moravy, Slezska a Vídně. Bylivyslání nikoli politickými našimi organisacemi, kterých tehdy nebylo, ale vzdělávacími
spolky katol., jako spolky katol. tovaryšů, sv. Josefskými jednotami a j. Bylo to v době prudkého vývoje marxismu,
pod jehož náporem se chvěla celá Evropa a v ní především Rakousko, a který hnal útokem své stoupence, až fanatic=
ky věrné, spíše na hradby církve než kapitalismu.

Něco se musí stát, říkalo se sice u nás celé čtvrtstoletí, ale o bezstarostnosti a bezradnosti povolaných mohlo se po
malu napsati: Deliberante Roma, periit Saguntum.

Vydávala už sice Vlast v Praze týdeník „Dělnické Noviny“, pro něž získala Jos. Jirouška; v sopečné Mor. Ostravě se
snažil kaplan Tom. Kubíček svými „Zájmy dělnictva“ shromažďovati čtenáře a stoupence, ale nikde ještě nebylo mož
no pozorovat známky hnutí, jež by bylo schopno života a kolektivní práce.

Teprve když čtyřicetiletý kaplan dr. R. Horský, ohnivý tribun lidu, se vrhl na studium sociologie a strhoval jak svými
přednáškami, tak i podmaňujícími články zájem bohoslovců a mladých kněží o sociální otázky, začaly svítat na obzoru
červánky nového života, začaly se zapalovat doutnající jiskry důvěry v nové, křesťanské, lidové hnutí. I my, bohoslovci
v Čes. Budějovicích, založili jsme si sociální kroužek a v něm jednou týdně probírali systematicky dělnické a časové
otázky. Pomůckou bývaly nám různésociologické spisy a také časové články Horského, Vrby a Žáka. Náš zápal dodal
nám odvahy, že jsme na sjezdu bohoslovců v Praze docela žádali, aby byla sociologie zařazena mezi učební předměty
theologických ústavů. Takovým ostýchavým krokem, jakoby po špičkách, vcházelo křesťansko-sociální hnutí do na
šichměsta dědin.Bylytoroztroušené prvky které teprve vcelek slilroku 1894 dne 8.a 9.zá
řísjezd v Litomyšli.

Připravil jej dr. R. Horský s T. Jirouškem a položili na debatní stůl otázky:
Kterak smýšlí křesťanskýdělník o národnosti. (Sjezd zamítl internacionalismus.)

tspenský dělník a společnost. (Resoluce uznává stejnou oprávněnost všech tříd, tedy náš křesť.solidaris«mus.
Dělnictvoa náboženství (život, stát buďtež vybudovány na principech křesťanských).

Otázka pracovní doby vyvolaladlouhou debatu. Žádán klid nedělní (tehdy ještě neuzákoněný),a to 36hodi
nový; v průmyslových podnicích 8hodinovvá doba pracovní, v živnostech a řemeslech maximální 10hodinová; dále zá
kaz práce žen ve velkoprůmyslových závodech. O práci akordní zatím nebylo docileno shody.

Otázku mzdyřešil sjezd dle encykliky Lva XIII.:taková má býti, aby dělník vyživilrodinu a mohl ještě úspora
mi pamatovati na smutné doby, zvláště na stáří. Řemeslnou práci nechť smějí konati jen vyučení řemeslníci a jen tito
své výrobky prodávati. Minimální mzdu nechť určují zástupci prácedárců se zástupci dělníků.

Sjezd žádal dále pro dělnictvosociální pojištění jak nemocenské,tak i úrazové a starobní, kterýžto požada«
vek splnila teprve poslední naše doba.
> Otázka politických práv dělnictva vyvrcholilana sjezdu požadavkemvšeobecnéhohlasovacího práva
(tehdy ještě rakouskou vládou obávaného), počínajíc od 24 let. Jestli dnešní doba chce zredukovati volební právo z 21
jet na 24, patrno, jak bystře řešil sjezd všechny tyto palčivé otázky. A končil požadavkem, aby každý stav volil pro
sebe jistý a to spravedlivý počet poslanců, tedy v zásadě byl žádán princip zřízení stavovského, tolik dnes přetřásaného.

Základy nejen křesť.hnutí dělnického, alei politické strany katol. položeny.
Delegáti rozjeli se do svých domovů a spolků s živelnou chutí do práce, hodné i obětí. Požadavky sjezdu a nového

křesť. soc. hnutí nejen že utvrzovaly stoupence, ale otvíraly oči objektivním protivníkům, neboť nemohli už viděti
v tomto programu nástroj kapitalismu na zotročení dělnictva, jak dřívepodezřívali červení, ale zdravé, obrodné hnutí,

s n nutno vážně počítat. Soc. demokracřivyvstalprvní soupeř(tehdy ovšem nár. socialistéa komunisté ještě se nezrodiii). f |
Úspěch každého hnutí není jen otázkou programu, ale i osob. Nové hnutí bylo tak šťastné, že postavil se mu v čelo

dr. R. Horský, tehdy obdivovaný a milovaný nejen českým klérem, ale i dělnictvem. Delegáti neshledávali žádné de
magogie v konečných jeho slovech, kterými se loučil se sjezdem:

„Pocházím z dělnické krve, sám jsem celý život ztrávil mezi dělníky, v studiích
hladu a bídy dost zakusil a Iinutedy k dělnickému hnutí celým srdcem, poněvadž
známjeho spravedlivé tužby i nedostatky. Lidu dělnickému zasvětil jsem svůj život,
jemu věnuji všechny své schopnosti a vědomosti, za něj dám vše, co mám, i své
zdraví, a bude-li třeba, i svou krev.“

Jeho zájezdy do jam Ivových,Kladna, do Mor. Ostravy, kde debatoval na ohromných soc. demokratických táborech
dokazovaly, že stojí za svými slovy také svým životem.

a sjezdu se vystřídalo celkem 40 řečníků. Dnes jsou skoro všichni na pravdě Boží, až na T. Jirouška a několik ji«ných.
Pochybuji, že na kterémkoliv jiném katol. sjezdu našem se mluvilo s takovou vážností a tak věcně, jako v Litomyšli.

Byl to dělnický parlament, ale úctyhodné úrovně a historické důležitosti. Tam polože
ny první základy strany a je třeba dosvědčiti, že to byli dělníci, kteří je kladli; po nich
teprve přišli katol. zemědělci a po nich ostatní. )

Od 8. a 9. září r. 1894 vychází tedy naše hnutí z přítmí na světlo, roztroušená armáda se organisuje, dostává ve
svém programu bitevní plán.

Sjezd litomyšlský zasluhuje, aby ho bylo všemi námi letos, po 40 letech, vděčně vzpomínáno.

Církev a trest smrti.
V přítomné době jsme často svědky, že justice se

vyhýbá rozsudku trestu smrti a jeho vykonání. Ví
me, že platí páté přikázání dekalogu, ale také víme,
že přece někdy umírají zločinci na popravišti. Jak
tedy církev hledí na trest smrti, když na druhé straně
zdůrazňuje: Nezabiješí

Církev katolická vždy uznávala stát jako organi
sovanou světskou společnost, která se stará o potře
by svých členů zákonodárstvím, správou a jusficí.

Pohanský, totální stát držený diktaturou krvavých
césarů zdál se prvním křesťanům svojí nespravedl
ností a šlapáním po právu — zlem. Nikterak se ne

divíme maximalistovi Tertulliánovi, který vida poto

ky krve prolévané ve jménu absolutistických césarů,nazval stát výplodem ďábla. Ale první křesťanství
i v teorii uznávalo stát. U sv. Pavla v listě k Říma
nům v kapitole 13 čteme: Každý buď poddán moci
vyšší; neboť není moci leč od Boha. A dále se praví,
že vládce nosí meč, že jest sluhou Božím, mstitelem
k vylití hněvu na toho, kdo páše zlo.

Meč jest zde symbolem moci vládní i trestní, mo
ci nad životem a smrtí poddaných. Po vyjítí církve
z kafakomb nastává kooperace církve a státu, která
trvala až do počátku nového věku. |
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Středověký stát převzal mnohé instituce z římské
ho práva.Převzaltakév zásadě trestní právo římské,
které se během času značně zostřilo, i co do sankce
i do procesu. Proto u starších spisovatelů církevních
nevyskytují se nějaké zvláštní spekulace o trestním
právu a trestu smrti. Teprve sv. Tomáš Ag. zabývá

se touto otázkou na mnoha místech Summy theoloické.
ý V Summě theologické v 1. části 2. dílu, v otázce 90.,
článku druhém pojednává se o tom, zda zákon smě
řuje k dobru společnému. Zde se praví, že stát jest
communitas perfecta, jejímž účelem jest blaženost,
kterouzajišťují zákony. Á v následujícím článku stojí
že společnost nebo osoba veřejná, t. j. představitel
státu, má moc donucovací, může trestati. Z toho pa
trno, že sv. Tomáš uznával organisovanou sťátní jus
fici.

Andělský učitel, když mluví ©trestu, zločince vždy
nazývá peccator, f. j. gui peccaf, peccata commiffif.
Hřích pak jest skutkem proti přirozenému zákonu,
proti rozumu a zákonu Božímu. (1. gu. 63. a. 1.) A
na mnoha místech zdůrazňuje, že hřích jest volun
tarium, provedený úkon vůle. Tedy zvláště při trestu
nepojednává o otázce viny. Vina plyne z pojmu pec
cafor.
- Moderní positivistická kriminalistika vytýká t. zv.
absolutní teorii trestní, že zdůvodňuje trest větou,
guia pecoatum est. Trest prý jest sám sobě účelem.
Zde jest patrna maferialistická mentalita, která ne
zná terminologie a obsahu termínů katolické morál

Sv. Tomáš uznává trest smrti a různým způsobem
jej motivuje. Tak ve druhé části II. dílu, v ofťázce
25 ad 2 praví, že takoví hříšníci, od nichž se spíše 0
čekává škoda druhých, nežjejich polepšení podle
zákona božského i lidského, mohou i smrtí trestáni
býti. Soudce tak nečiní z nenávisti k nim, nýbrž pro
to, že dává přednost obecnému dobru před životem
soukromníka. Smrt určená soudcem prospívá k smytí
viny, obrátí-li se zločinec, nebo k ukončení viny, po
něvadž se mu odnímá možnost dále páchati zlo. Te
dy mají se trestati smrtí jen nepolepšitelní, zatvrzelí
zločinci. Patrný jest v těchto slovech sociální motiv
trestu, ježto má se dávati přednost blahu obecnému
před životem jednotlivce.

Církev nad nikým neláme hůl, nikoho neposílá do
pekla. Vina frestem smrti se shlazuje, obrátí-li se
vinník, f. j. lituje zlého činu a trest smrti podstupuje
jako zadostiučinění za zločin. Ve slovech, že se od
jnímá možnost dále páchati zlo, jeví se zřetelně teo
rieprevence, a síce prevence generélní.

Ženijak neodporuje trest smrti učení církve, to do
svědčují slova dále v otázce 64.,článku 2.,kde se pra
ví, že spravedlnost lidská musí odpovídat spravedl
nosti božské, ježto původ moci a sťátu jest v Bohu.

Vinníky jest nejen dovoleno, ale i nutno trestati,
jsou-li ke zkáze a nebezpečí společnosti. Dál. užívá
sv. Tomáš srovnání zločince s nakaženým údem lid
ského těla. Jako nakažený úd se odřezává, aby ne
utrpělo škody celé tělo, tak musí být zločinec eli
minován ze společnosti, třebas i smrtí. Z těchto slov
jest patrna vrcholná teorie trestní, t. zv. teorie ochra
ny, neboť účelem trestu jest ochrana společnosti a
jejích právních statků. |

Mnoho se vytýká středověké inkvisici. Ale inkvi
sice sledovala jen dobro společnosti. Užívala sice
mnohdy procesního prostředku tehdy obvyklého,
fortury, ale sťátní procesní právo bylo daleko kru
tější (ordalie atd.). Inkvisice byla především orgá
nem státním, kde soudci byli duchovní. Pátrala pře
devším po bludařích.
, Bludaři ohrožovali obecné blaho jak církve tak

i státu, Hlásali namnoze podvratné nauky (komunis
mus, komunism žen). Součástí Kultu všech středově
kých sekt byly sexuální zvrácenosti a orgie. Kdo se
přiznal a zřekl bludu, s tím inkvisiční soud nakládal
mírně, Inkvisice svůj úkol skončila u zatvrzelého a
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nathemafismem. Státní zákon zatvrzelé kacířství tre
stal upálením. Ale ani na hranici neopouštěla církev
kacíře. Ještě před zapálením hranice dávala se od
souzenci příležitost bludu se zříci a zachránit se tak
od bolestné a potupnésmrti. Ostatně Žižka se nijak
nemazlil se sektou Adamitů. V Lužnici nad Nežárkou
dal je pobít a upálit. Takoví Albigenští, Kataři, proti
nimž kázal ve XIII. stol. sv. Dominik a bojovala hra
bata z Monfortu, byli krajně nepřátelští státu ko
munismem žen, usmrcováním starých lidí a šířili své
učení ohněm a mečem stejně jako u nás husiti. Jako
každé věci jde zneužít, tak se někdy stalo, že se do
stal nějaký nešťastník před přísný inkvisiční soud
jako obět msty nesvědomitého udavače. Na inkvi
sici nutno hledět očima středověku. A což v novédo
bě nejsou případy justiční vraždy?

Sv. Tomáš praví, 1. 2. gu. 13, že člověk jest od při
rozenosti svobodný, má ničímnedeterminovanou svo
bodnou vůli a tím se liší od zvířat. Toto jest nutný
předpoklad záslužnosti dobrých skutků a trestání
skutků zlých.

Moderní kriminalistika pohybuje se v začarova
ném kruhu přiotázce spravedlnosti trestu, jmenovitě
trestu smrti. Naráží právě na problém svobody lid
ské vůle, kolísá mezi determinismem a indeterminis
mem.

Klasická škola učí, že lidská vůle jest svobodná,
že člověkmohl jednati jinak, než špatně, kdyby chtěl.
Proto trest stíhá špatně jednajícího, že vědomě, ač
mohl jednati dobře, nebo vůbec nejednati, jednal
špatně.

Škola moderní vychází z determinismu,učí, že jed
nání lidské jest výslednicí motivů působících na lid
skou duši. Mezi tyto motivy a před jich výslednici
klade protimotiv, zákon s trestní sankcí, který má
přiměti člověka, aby jednal dobře. Takto psycholo
gicky stavěný trest jest prostá metoda odstrašovací.
Záslužnost dobrého skutku pak nemá místa, neboť
člověk dobře jednat musel, poněvadž vnější okolno
sti jej k tomu nutily.

I tak všák toto positivistické pojetí trestu je vlast
ně apelem na svobodnou vůli člověka. Nemá-li člo
věk svobodnou vůli, nepomůže ani protimoftiv, po
hrůžka trestem, neboť dle pevného zákona kausa
lity, nemá-li človžk svobodné vůle, jednat špatně mu
sel. Logicky nutným důsledkem deferminismu jest
beztresnost zlého jednání. A jestliže se zlé jednání
trestá, třebas i trestem smrti, trestá se záměrně zlá
vůle, úmyslnost, záměrnost zlého. skutku, dolus, což
vše předpokládá svobodnou volbu mezi jednáním
dobrým a zlým nebo vůbec nejednáním.

Tento 'deferminism jest patrný svými důsledky
v našem zákonodárství o podmíněném odsouzení,
v upuštění od potrestání, trestání mladistvých a
v snahách o zrušení trestu smrti.



Sv. Tomáš dále praví, že člověk zlý není přirozeně
rozlišen od spravedlivých, fedy veřejným soudem.
musí být dokázána vina.

Jen vládcové a soudcové mohou frestati smrtí. Ja

ko lékař uřezávánakaženéúdy, tak jen vládce má
právo eliminovat špatný úd společnosti. Má k tomu.
moc plynoucí z úřadu, který. zastává a vykonává naj
místě Boha. Dr. Gilbert Doubrava.

Karel Doubravský:

„Ich dien.“
Může-li se mezičeskoslovenskými katoliky mluviti, že pan A. je ve službách pana X., literát B. že slouží

skupině pana Y.a může-li se nechápat nebo docela vysmívat pan C., že se opováží přispivati do časopisu pa
na Z. i pana Ž., kteří jsou oba katolíci, jenže právě hledi na sebe skrze prsty, pak jsme zapadli do nějakého
nezdravého bahna, jehož vtozďupánímpovstala atmosféra, zabraňující nám ve zdvavém vidění.

Sloužíme osobám či Bohu?
Je pravda, vynikajicí osobnost dovede býti magnetem přitahujícím četné jedince, podléhající tak zvanému

kouzlu osobnosti, vynikající vůdce spolku nebo i politické strany dovede být silou způsobující přiliv no
vých sťoupenců, ale není-li tento vliv dosti silný a způsobilý přetvořiti vztah k osobě na vztah k-myšlence,
k obecnému dobru, k Bohu, pak stoupenci odpadají jako piliny oď papíru, za kterým přestal působiti
znagnef, jako vlny mořské od pobřeží za odlivu. |

I nás nemáme ani v katolických spolcích kulturních aní v politických stranách katolického lidu tak
vynikající osobnosti, která by dovedla působiti svým mimořádnýmkouzlem a značnou přitažlivosti na vět
šinu čsl. katolíků. l nás máme skupiny větší nebo menší s vůdci většíminebo menšími, jichž vliv pravidelně
je omezen na několik více méně závislých lidí, kdežto ostatní stoupenci a příslušníci hnutí jsou mimosfétu
osobních zájmů tak zvaných vůdců. A musíme říci „bohůdiíky“. Je to káďr stavších pracovníků, kteří viděli
již mnoho těch vůdců přicházet a odcházeft,je to starší generace, která vyvovnaně se dívá na život a jeho
boje, jsou to lidé, kteří se naučili být více režiséry než herci a jejich příslušnost ke spolku nebo straně nikdy
nebyla a nebude službě osobě, nýbrž službou myšlence, jednotící ideji.

Proto masy katolíků čsl. zůstávají celkem chladďnyk nějakému haštěření mezi skupinou pana X.a pana
F., čtou o tom s nevolí a nechutí a nic by je tak nedeprimovalo, jako kdyby se dozvěděli mnohé zákulisní
klepy a klipky. Jakobych slyšel slova staršího pracovníka: „My se tu dřeme, tisk vozšiřujeme,každý hlas
s námahou a pracně sháníme, haléře jsme za to od nikoho nevzali a páni u vesla nemají tolik cti, aby se mezi
sebou nehádali a neškovpili?“

Čento fakt může býti ke cti katolickému hnuti, neboť je svědectvím neobyčejné politické vyspělosti čsl.
katolíků, kteří svou ohromnou většinou slouží idei a ne osobám.Je zárukou, že po vykvašení všech nedo

rozumění dozvaje tato masa uvěďomělea oddaně sloužící Bohu £kvládě jakožto složka státu kulturně nejvyspělejší.
Boj se tedy veďe o mládež a intelektuály. Nikdo se totiž ješťěnestal vůdcem bez intelektuálů a mlaďých.

Proto to vzájemné přetahování, proto budování organisací proti ovganisacím,odtuď pramení i zloba ptoti
těm, kdož naď službu osobám postavili službu myšlence.

Právě tito lidé, kteří dovedou abstrahovati od osob, kterým nezáleží na kaceřovánía posměchu, kteři vy
trvale slovem i písmem, řečí i činem nepřestávají dokazovati, že nejen lidové masy, ale i tak zvaní vůdci ne
bo ti, kdož jimi chtějí býti, si musejí vziti za své heslo krále Jana Lucemburského „Ich dien'"“a sloužiti ne
svému osobnímu prospěchu a ctižádosti, nýbrž Bohu a jeho plánům, že státi v čele některého spolku nezna
mená nic jiného, než býti prvním a nejobětavějším a nejoddanějším služebníkem myšlence, kterou jest vy
jádřen účel toho spolku, tito lidé jsou nejnebezpečnější všem postranním úmyslům, všem snahám 0 zbožně
ní hliněných veličin, všem snahám o diktatutu.

Čito lidé jsou neznámí často a přece nejpvospěšnější budovatelé a zabezpečovatelé demokracie.
Vezměmedo rukou již jednou dooptavdy životopisy svatých a učme se z nich! Komu sloužili? Snad svým

zájmům? Snad zájmům svých příbuzných, svých přátel? KRomusloužil velký veformátov sv. Karel Boromej
ský? V čí byl službě, když prosil papeže Pia TV.,aby se mohl vrátiti z Říma do své diecése? Komu sloužil,
když se podrobil papežovu vozhodnuti, setrval v Římě a psal gereválnímu vikáři: „Prosím Vás laskavě,
abyste celou svoji lásku přenesl na toto stádce..“? Komu sloužil, když se přičinil, aby z konklave r. 1566
vyšel papežem katvdinálMichael Ghislievi, přítel vodiny Caraffa, která s rodinou Bortomeů žila v jistém
napjetí? Sám o tompíše: „Měl jsem na zřeteli jen dobro všeobecné CČivkvea nikoliv zájmy osobnií.“

tomto duchu jest potřebí kázati intelektuálům a mluviti k mládeží.
Čyťo dvě složky katolického hnuti musi býti v zájmu služby Bohu oproštěny od malicherného službíč

kování té či oné osobě, od povinnosti dělati nosné a podpěrné sloupy lidské slávě a vráceny zcela na místo,
kam patří, totiž službě idei, Bohu.

„Prosby za zájmy království Božího“ (knižka „R Bohu“ od Dra Urbana) obsahují tato slova: „Rozlij
silné proudy osvícení na lidská srdce i jejich vůdce, aby uznávali a přijímali vládu Čvou do svých duší...
Vzbuď v Církvi své Ducha, který by naplnil větné tvé apoštolským zápalem a silou, aby nezištně, pokotně,
obětavě a poslušně... pracovali, majíce na zřeteli jedinou touhu: Službu tvé Pravdě a Lásce.“

+

P.Ludolf CzerminO. Praem.:

Světec Norbert.
Loňského roku stěžovaly si dokonce i „Národní listy“ na po

vážlivý zjev, že český lid fak pramálo ví o svých svatých pafto
mech. Šlo o konkrětní případ — u sochy svatého Václava na Vác
lavském náměstí stanuli venkované v čele s pražským jich prů
vodcem a zajímali se o to, koho představují sochy věnčící světce,
Amilý Pražák, fakto inteligentní člověk, to nevěděl.

Má se to tak se všemi svatými paťtrony našimi a samozřejmě

netvoří žádnou výjimku mezi nimi svatý Norbert, světec, jehož
osmisté výročí smrti nyní oslavujeme. Ba naopak, on je na tom
ještě hůř než většina ostatních svatých patronů našich ťím, že
celý svůj život prožil mimo území naší vlasti, že nebyl v přímém

osobnímstyku s našimi předky a fím fak účinně se nevepsal doduše národa, jak by se byl býval zapsal, kdyby byl býval mezi
námi díel a působil.



Není světce, jehož působení a úcta by byly specialitou jednoho
a jediného národa, a je to zajisté nejvýš správné. My v posledních
letech jsme byli svědky úžasného rozmachu kultu svaté Terezie
Ježíškovy, onoho jedinečného přímo dobývání celého světa, a
ačkoliv Šlo o světici francouzského původu, která za hranice své
vlasti se dostala jen u příležitosti římské poutě, je kult její u
všech národů tak vroucí a ani sebe ostřejší nacionalistická dikta
tura v Německu nemůže zameziti tomu, aby se světici neklaněli
i Němci a ji nevzývali. Všemi jazyky hovořili apošťolové o prv
ních křesťanských Letnicích, všem národům shromážděným tehdy
v Jerusalemě zvěstoval svatý Petr slovo Boží a ke všem národům
nastoupil pak on a ostatní apoštolové pout. A tafo universálnost
Církve v hlásání Slova Božího je pak i v kultu těch, kteří svým
životem, svými obětmi, svou láskou nebo i mučednickou smrtí si
vybojovali místo u trůnu nebeského.

Není posláním tohoto článku, aby vypočítal detaily ze života
jubilujícího patrona našeho, svatého Norberta, ale chci zachytiti
jen několik stěžejných pilířů jeho životního díla. Proč a čím právě
svatý Norbert je tak blízký nám a naší době a našim bědám i
úkolům, že zvěčnělý arcibiskup dr. Kordač po velmi bedlivém
jistě uvážení jej učinil patronem Katolické akce pro arcidiecési
pražskou.

Norbert, kterému se dostalo výchovy tak pečlivé a řádné, od
cizil se výchovným ideálům svého dětství. Zlákal jej lesk císař
ského dvora, podlehl svodům světa, je mezi těmi, kteří svým ži
votem jsou mimo cesty stanovené mravními normami křesťanský
mi — ale přece, když se mu dostalo milosti obrácení, probouzí se
vše to, 00 v dětství jeho zaseto bylo do jeho duše, k novému, ne
tušeně radostnému a plodnému životu. Podobenství Kristovo o
údělu jednotlivých zrn padajících na skálu i mezi trní a v půdu
úrodnou fane nám při tom na mysli, životní cesty světce Augusti
na vidíme oživeny v žití Norbertově, ale nade všechno jasně
září zde jedna pravda — jak nesmírný význam má výchova rodin
ná pro život a duši dítěte. Může se státi — a není to nikterak
vzácný případ, že se člověk zpronevěří zásadám, v nichž byl vy
chován, ale odcizil-lí se pravdě, pak milost Boží nepřestává bu
šiti na brány jeho srdce a ve chvíli, kdy nejméně by toho tušil,
nadejde hodina svatého poznání! V této tolikráte osvědčené prav
dě spočívá hluboká útěcha pro tak mnohého otce nebo matku.
Snad desetiletí to trvá, jako to trvalo svaté Monice, než dítě svoje
uviděla na kolenou.

Svatý Norbert, světec tak universální, že rodný severozápad
Německa i sousedící Francie a Belgie a německý východ i da
Jeká Italie byly jevištěm jeho velikých činů, je živým, plamen
ným výkřikem proti povýšenosti lidské. Proti pýše, která jako
zhoubná epidemie zuří v řadách lidstva a která je příčinou toli
keré nevěry nebo náboženské lhostejnosti. A krutý byl Norbert
ve svém pokání i v tom, co požadoval po svých řeholních bratří.
A doprovázel-li Bůh jeho životní cesty tak velikými úspěchy,
byl-li svatý Norbert jedním z největších mužů své doby a pra
vým krystalisačním bodem obrody a pořádku, pak po požehnání
Božím všecky tyto úspěchyměly nejhlubší svoje kořeny v tom, že
nelnul k časným věcem. Jak směšně to asi připadalo xantenským
maloměšťákům, když rodáka svého, kterého znali jako v blaho
bytu vyrostlého potomka staroslavného hraběcího rodu, viděli
jako muže zcela jiného způsobu života. Když viděli, jak všeho se
zříká a vše rozdává, aby nic jej a mysl jeho nietížilo při vzletu
k nejvyšším metám! A naše doba a právě ona více než která
koliv jiná potřebuje muže ražení Norberfova, může v přeneseném
slova smyslu „čistých rukou“, jejichž ideálem není získání pomí
jejících hodnot a statků, ale kteří tím, že slouží vyšším věcem
a vznešenějším zájmům, zcela jinak dovedou zahořeti pro spra
vedlivou věc a mnohem úspěšněji dovedou budovati než ti, kte
rým takový ideál je cizí!

A mužové takoví dovedou pak, jde-li o zásadu, býti nekompro
misní, jak jím byl svatý Norbert. On dobře věděl, že proti sobě
popudí všecky mocné své arcidiecése on věděl, že jeho snažení
bude míti následky snad nedozírné, a přece s celou vehemencí
snažil se zjednati nápravu a zjednal ji také, když bojoval o vrá
cení šlechtou za slabých předchůdců jeho uchvácených statků!
Tak daleko to došlo, že vraždami měl býti odstraněn, ba utéci
musel z residence a po celou noc se skrývati ve věži katedrály
před revoltujícím, svedeným davem — a on přece nepovolil. Ze

Dr. SG:

sídelního města svého musel odejíti a klatbou je stíhaťi, než ko
nečně odpůrcové jeho pochopili, že jsou v neprávu, že Norberť,
žádá-li, aby arcibiskupovi magdeburskému opravdu patřilo, ©o
jeho jest, neshání majetek pro sebe, ale pro chudé, pro zbědo
vané, jichž tolik našlo pochopení a účinnou pomoc u něho! Který
jiný muž by se byl býval v kraji cizím s takovou neohrožeností
postavil proti všem mocným, proti vlastní dómské kapitule a ži
vot dal nejednou v sázku? To dovedou jen mužové sloužící vyš=
ším a nejvyšším zájmům, kteří nepachtí po chvilkovém potlesku,
po úsměvu, který již zítra se změniti může v úšklebek, mužové,
jimž jejich vlastní „já“ je vedlejší věcí a kteří znají jen jednu
cestu, onu práva!

Magdeburk přemohl svojí neohroženosti jako předtím katoli
cismu vrátil Tanchelimově bludařství propadlé Antverpy a celé
Flandry. Co před ním bylo pokusů, aby blud byl vyhlazen — a
všecky selhaly a zkomplikovaly již tak jak tak obtížné poměry,
až přišel Norbert. Síla jím hlásaných zásad byla podepřena silou
jeho osobnosti, a to rozhodovalo vždy, kdykoliv světec zasáhl do
vývoje politického i církevního.

Titul „arcikancléře italského“, propůjčený světci Norbertovi,
byl jen malým uznáním a oceněním jeho velikých činů polific
kých. Uvážíme-li, jak obtížné v oné době bylo cestování, kolik
musil překonati překážek a obtíží, než z Magdeburku se dostal do
dalekého Porýní nebo do Francie, a přistupuje-li ještě jistota,
že Norbert byl svědomitým arcipastýřem své velmi rozlehlé arci
diecése, pak jsou tím obdivuhodnější oběti, které svatý Norbert
přinesl, aby upevněna byla Církev, aby se předešlo rozvratu v ní,
aby odstraněno bylo zlo dvou papežů a aby pravý, svého úřadu
a poslání důstojný papež nebyl ve svých rozhodnutích závislý na
vůli nebo zvůli světských vladařů s německým císařem v čele.
Svatý Norbert cele pochopil nesmírný význam papežství, tohoto
základního pilíře katolicismu, té záruky jednoty a pečetě pra
vosti Církve. Na pranýř jej postavili stoupenci vzdoropapeže,
celý boj točil se vlastně kolem osoby Norbertovy, která se stala
krystalisačním bodem, ale vědomí, že hájí pro dnešeki pro bu
doucnost nejzákladnější pramen rozvoje Církve, bylo jemu vodít
kem. Tak nesmírné důvěry německého císaře Lothara se těšil, že
ho učinil svým pravoplatným zástupoem na koncilu remešském,
že jeho rádcem byl, že jej konečně uposlechl a postavil se za

ravého papeže — a přece, když později v Římě Lothar po papeži
žádal odměnu za vše, 00 pro stolec Petrův i jej, papeže, byl uči
nil, a to ve formě výsad pří jmenování biskupů a při obsazování
význačných míst v Církvi a papež stejně jako vedoucí rádcové
jeho žádosti chtěli vyhověti, tu staví se Norbert proti císaři
a staví papeži před zrak osudné důsledky, jaké taková odměna
může míti pro svobodu papežovu, pro vnitřní vývoj Církve. Málo
jen je v dějinách mužů tak veliké, vše obětující lásky k stolci
Petrovu, jakým byl svatý Norbert a našemu národu obzvláště
po féto stránce by on měl býti vzorem a příkladem.

A zdroje Norbertovy síly a pramen velikých činů i zázraků,
jimiž si pak vydobyl místo mezi světci? Eucharistický kult... bez
monstrance, bez Eucharistie jsou nemyslitelné sochy a obrazy
světoovy. Tak malovala jej staletí minulá, tak cti jej naše doba,
tak patřití bude všem budoucím věkům. Eucharistie — pokrm
všech velikánů na cestě k nejvyšším metám byl i pokrmem Nor

bertovým, byl jeho posilou, byl duší jeho duše a srdcem jehosrdce.
Bez Eucharistie je život náš pouští. Není nám katolíkům od

cizenějších krajů nad ony, v níchž svatostánek s ciboriem jen
málokdy při mši svaté se octne v kněžských rukou. Jediná vláha,
která život může dáti beznáboženským pouštím v naších vlastech,
je Eucharistie...

A úcta Rodičky Boží, ten něžný květ, který vyrostl na luzích
mejvroucnější víry? Bez této úcty není jediného opravdového
a vroucně věřícího křesťana. Mariánská úcta — toť ideál všech
velikých, zanícených duší. A tak v životě velikána Norberta ma
riánská úcta měla stěžejní místo a měla a má jej i v působení
řeholních jeho synů, v poslání, které on jim dal a určil.

Světec Norbert, odpočívající uprostřed nás na půdě tak drahé,
na místě tak krásném a památném, na pražském Strahově, je tak
jasným, tak ušlechtilým vzorem všem, kdož za Kristem chtějí jiti
za našich dnů, osm seť let po smrti světcově!

O středoškolských profesorech.
V Lidových Listech ze dne 25. dubna napsal „bývalý středoško

lák“ článek, v němž velmi nepříznivě kritisuje své bývalé středo
školské učitele. Ku kontroversi, která se projevila, tuším, již ve

ech replikách, přihlásili se profesoři, kteří z mejvětšíčásti výtkymítají.
Kritika, kterou tu pronesl abiturient nad svými učiteli, není

lichotivá a přesto, že je v ní i několik drastických a mespravedli
vých vět, myslím, že je to věc příliš vážná, než aby ji bylo lze
s druhé strany odbýti několika podrážděnými slovy. Pravda,
mladí jsou mladí, radikální, přehánějí atd., nicměně mladí mívají
také nezakalený zrak, a přirozený nepokažený jemný cit, takže
vystihnou velmi dobře skutečný stav věci. A kdo konečně je po
volanější, aby mluvil o špatné botě než tem, koho tlačí.

Nejsem sice starým profesorem, ale také ne z těch nejmlad
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ších a osud mi „popřál“ nahlédnouťi do řady sboroven. A není
k tomu třeba zvláštního umění, stačí trochu pozornosti, abys pro
hlédl, jak se pracuje. Bohužel — třebas nesouhlasím s bývalým
středoškolákem na sťo procent, musím mu dáti v mnohém za
pravdu. Nemá smyslu, abychom si z nějaké stavovské ješitnosti
zapírali své chyby.

Na chyby a nedostatky středoškolských profesorů nelze se však
dívati, jak to činí bývalý středoškolák, z úzkého hlediska a vy
pichovati je, jakoby to bylo nějaké specifikum jen a jen středo
školského učitelstva. Kořeny jejich jsou hlubší a všeobecnější.
Ve škole (ovšem nejen ve střední!l) se projevují nejokatěji a
ovšem také nejbolestněji. Přeoe nikdo nebude chtiti tvrditi, že
středoškolští profesoři jsou nějakým podřadným elementem, kte
rý svou práci koná špatně, zatím co jiné stavy ji konají lépe, svě



domitěji atd. Profesoři a potom i škola, jsou obrazem součas
ných poměrů, Profesoři v ních žijí, v nich byli vychování tak jako
kdokoliv jiný a dle nich pak také působí! Mluví-li se o duchovní
krisi střední školy, pak v tom nelze spafřovati nic více než spe
cielní úsek — pravda, velmi choulostivý — povšechné duchov
ní bídy naší inteligence vůbec. A v čem tato krise spočívá, je
jasno: v maferialistickém nazírání na život. Tím, že inteligence
odhodila duchovní ideál, ať už v jakékoliv formě se projevující,
tím okamžikem se vzdala svého vůdoovství, vřadila se do masy,
jíž je nyní nemilosrdně vlečena. A masa opovrhující zbabělou
chlebařskou inteligencí, dá se poháněti demagogii. Pohled kolem,
doma i za hranicemi přesvědčuje, že je tomu vskutku fak. To je
rámec, do něhož nutno zasaditi dnešního středoškolského profe
sora středních a mladších generací. Nemusím snad zvlášť zdů
razňovati, že mluvím všeobecně.

Zásadně nemohu dáti bývalému středoškoláku za pravdu v tom,
že středoškolští profesoři nejsou schopní naučiti. To není pravda.
Už ovšem pravděpodobněji zní — že střední škola málo naučí. To
však není, alespoň přímo nikoliv, vinou profesorů. Ve svém celku
jsou středoškolští profesoři — pokud se vyučování týče — stejně
svědomití, jako kferákoliv jiná kafegorie státního úřednictva.
Odezírajíc od několika ojedinělých příkladů, snaží se profesoři
poctivě naučiti. Odborné vzdělání, jehož nám poskytuje vysoká
škola, je dostatečné a osnovy konečně nejsou a nemohou býti
ani fak niootné, aby se podle nich nedalo učiti, vždyť vlastní ná
plň tvoří si v osnovách profesor sám. Nepopírám ovšem, že žáci
si odnášejí ze střední školy vědomosti dosti chatrné, nikoliv však
zase tak chatrné, jak nám to chtějí namluviti ankety. Vimavšak
je na žácích, na jejich životě mimoškolském a na celém systému,
jenž do našich škol v posledních letech zahnízdil pod řadou líbivě
znějících, vskutku však falešných hesel, hledících žactvu středo
školské studium všelijak usnadniti ná úkor vědomostí. Počíná fo
přijímací zkouškou na střední školu a končí maturitou. A ani na
tom nenesou profesoři viny. Reformovalo se bez nich a často proti
nim. Chyba jejich byla nejvýš v tom, že, ač nesouhlasili — ne
dovedli se důrazně ozvati. V tom jest učitelstvo živlem daleko
čilejším a radikálnějším. Jedině v čem bych připustil vinu středo
školských profesorů na Špatném prospěchu žactva, je fo, že se
profesoři nezajímají o mimoškolský život žactva, který ovšem má
velmi zhoubný vliv na prospěch, což je dostatečně známo. To
však už souvisí s jinou věcí, fotiž s výchovou mládeže a tu je třeba
zcela otevřeně říci, že oo naši středoškolští profesoři žacívu ne
poskytují je výchova a nejbolestněji se to jeví v nedostatku vý
chovy mravní a V uvědomení národním. Obalujme si to sebe
krásněji, jsme-li dosti upřímní — doznáme — že na střední škole
se sice učí, ale nevychovává. Zkusme jen položiti abiturientům
otázku, jak na ně výchovně působila střední škola, kde a jak
získávali hodnoťy, z nichž si budovali své mravní, náboženské,
sociální a národní zásady životní. Jistěže se vyskytnou mnozí,
kteří vděčně budou vzpomínati toho či onoho profesora, to však
— bohužel — budou výjimky.

Snad mně bude mnohý kolega v duchu oponovati, snad se i vy
jádří v tom smyslu v tisku — a bude dobře, bud:-li se o věci
hodně přemýšleti a psáti, neboť předměť za fo stojí. Analysou
zla počíná cesta k lepšímu.

SKM a Orel.ZmnohýchmístzČechiMoravystáleživějivolásepo spojení
organisací sdružujících katolickou mládež v jeden mohutný šik.
V časopise katolické mládeže „Dorost“ v č. 9. píše též P. F. Ne
srovnal S. J. o dosavadních výsledcích spojovacích.

Za jeden z hlavních předpokladů spojení organisací katolické
mládeže považují vyjasnění poměrů mezi Orlem a SKM v Če
chách a mezi Orlem a Omladinou na Moravě. Jak si to mezi
Orlem a Omladinou vyřídí na Moravě, je jejich věcí. Chtěl bych
zde dnes jen nastíniti žádoucí spolupráci mezi SKM a Orlem
v Čechách.

Obě organisace (Orel i SKM) mají stejný účel: vychovávat
z mládeže praktické a uvědomělé katolíky. Obě organisace chtějí
vněsti do katolického života obrodného ducha a propagují hnutí
eucharistické a exerciční.

Orel vedle kulturního programu považuje ještě tělocvik za
prostředek k cíli a snaží se býti protiváhou pokrokového Sokola.
Členstvo jeho rekrutuje se pověťtšiněz měst a organisuje všechny
bez rozdílu věku — od dětí až po sfarce.

SKM naproti tomu snaží se přípraviti mládež více pro praktický
život a pečuje též o její stavovskou zdatnost. Zřizuje k tomu
účelu odbory pro mládež zemědělskou, dělnickou a dívčí, Ve Sku
pinách SKM organisaje se jen mládež od 14 do 530lef, přispívají
cích členů je sotva 6—7 procent. Pro záchranu dětí organiguje
SKM dětské besídky, jimž s důvěrou svěřují své děti i rodiny so
cialistické a liberální. Ostatní zvláštnosti a přednosti té či oné
organisace nebudu dnes vypočíťtávat.Orel 1 SKM byly založeny
před válkou, takže dostatečně pevně zapustily kořeny v rámci
našeho katolického hnutí a oba mají svoji tradici. Proto chtit spo
jení těchto dvou složek dokázat přes noc je nemožno.

Při otázce, který z uvedených spolků založit tam, kde ještě
není, nufno předně uvážit, ktery z obou je pro tu či onu farnost
neb osadu prospěšnější. Tato otázka byla dosud při zakládání no
vých jednot Orla a skupin SKM ponechána samým pracovníkům
a ústředím spolků. A že každé ústředí má snahu vlastní odbočky
zakládat a získávat je jasné,

Příčina — proč střední škola nevychovává — jesť jednoduchá,
Naznačil jsem to nahoře. Profesor se cífí pouze úředníkem. Tak
jako jiný sí vyřizuje v kanceláři akta, tak i on přednáší žactvu
příslušné lekce. A že by jeho práce měla spočívati v něčem více,
fo mu sotva přijde na mysl. Pravdou ovšem také je, že vysoká
škola k výchově mládeže připravuje prauboze. Teorefické učení
pedagogickým formulím, dějinám pedagosiky, pedopsychologii,
to ještě nelze přece nazvati pedagogikou. Ale to bych nepokládal
za zvlášť těžkou závadu, vždyť pedagogická příprava starších
generací profesorských nebyla o nic lepší a přece nás vychovávaly
a dobře vychovávaly. Hlavní příčina je v materialistickém na
zírání na život. Zdůrazňuji znovu, že není proč by měli býti pro
fesoři v tom ohledu horší, ovšem také lepší, než kterákoliv jiná
skupina naší inteligenoe, téměř všeobecně zamořené materialis
mem. Ovšem u profesorů (totéž platíio učitelích) se tento mate
rialismus projevuje pronikavě na objektu, s nímž pracují — totiž
na duší dětí, kterou mají vésti a vychovávati. A že profesor ma
terialisticky založený nemůže býti dobrým vychovatelem, je-li
nějakým vůbec — otom není třeba, myslím, debatovati. Materia
Jismus nutně vede k egoismu a výchova vyžaduje sebeobětování.
Což může z tohoto materialistického pojetí života a tedy i funkce
ve škole, vyplynoufi něco jiného, než názor, který mimoděk vy
slovil zcela mladý profesor ku svému kolegovi, připravujícímu se
na zkoušky: „Buďte rád, že máte ještě co dělat.Až budete hotov,
čeká na vás už jen strašná otrava ve škole.“ Což může vedle ma
terialismu růsti láska k cizímu dítěti? A bez této lásky je veškerá

seboučenější pedagogika ilusorní; je to potom řemeslo a žádnéu Í.
A vydatně celému tomuto směru materialistické výchovy hoví

i naše osnovy, v nichž se vesměs sfále více a více zdůrazňuje
utilitaristická tendence a sice naprosto v duchu hrubého mate
rialismu. Střední škola se stává pouze branou do „praktického“
života, nikoliv do života vůbec. Jakoby se život vyčerpával jen
a jen v honbě za chlebem. A tak už ta dnešní naše střední škola
svým duchem přímo vnucuje svým odchovancům názor: ten lépe
žije, kdo si obratněji a chytřeji umí vydělati peníze.Nelze jinak
ovšem ani očekávatí, když je svěfována ve svě hlavě lidem, jímž
materialismus je politickým programem. Pravda, on to je resotť,
kde není velkých dodávek atd. Že však se jedná o duševní zdraví
našeho národa, na fo naši puncovaní vlastenci ještě nepřišli,

Dnešní střední škola je názorně naprosto roztříštěná a výchov
ná tendence, je-li nějaká — vůbec není jednotná. Jeden profesor
propaguje framping, druhý sportovní fanouškování, třetí soko=
lování a ťak, jak komu oo hoví, to vštěpuje do mladých duší“
Hodnoty se nerozlišují, jedna druhou potírá a to vše plodí zma
tek v duši mladého člověka, který střední školu opouští a neví, čí
je, k čemu by se hlásil, a tak do života vcházejí mladí lidé mravně
nedodělaní. Výchovně je naše střední škola chaos. Oč větší cenu
pro národ má faková dobře vedená škola konfesijní tolik osočo=
vaná a proskribovaná. A takové už fo u nás je: než náboženská
výchova, raději žádná.

Musíme se tedy připraviti, že mladí lidé nás budou soudití
stále Častěji a že kritika jejich bude stále nepříjemnější, půjde-li
naše střední škola oestami, jakými se ubírá dnes.

V Čechách daleko přes 60 procent všech Jednoť orelských
vzniklo ze skupin katolické mládeže, takže se u vedoucích orel
ských funkcionářů a často i kněží ustálil názor, jako by SKM
bylo přípravným provisorním spolkovým útvarem pro Orla. Zde
jsme u kořene věci. Už specificky odlišné úkoly, na něž jedna or
ganisace vpravdě nestačí a rozdílnost prostředí a poměrů,oprav
ňují existenci organisací různých, tedy jak Orla tak SKM.

Musí proto obě bratrské korporace přinést pro spolupráci sfej
ně dobrou vůli a nesmí viděti v tom, když pracovníci z SKM
se brání přetvořovánískupin na jednoty orelské, již nepřátelské
zaujetí proti Orlu. V zájmu co nejužší spolupráce Orla a SKM
je třeba si ujasnit a dodržovat tyto zásady:

a) V místech, kde je již Onel i SKM, vynasnaží se obě orga
nisace žíti v míru a lásce, budou se podporovat a doplňovat
v činnosti a nebudou chtít likvidaci jednoho či druhého, leč by
to vyžadoval prospěch kafolické pastorace ve farnosti, podle
názoru duchovní správy.
b) V místech, kde je již činna skupina SKM, nebude se za

kládat Orel; rovněž kde je činna jednota Orla, neustaví se sku
pína SKM.

c) V místech, kde je nečinná skupina SKM meb jednota
Orla, je možno založiti neb obnoviti kterýkoliv druhý spolek.

d) V případě přeměny neb likvidace kteréhokoliv spolku při
padne jmění ústředí, ke kterému odbočka náležela. Podle sta
nov spolků.

e) Spolupráce obou složek budiž prováděna podle zásady:
„Rovný s rovným.“

Snažil jsem se naznačiti možnosti užší spolupráce SKM s Or
lem v Čechách. Ovšem bude záležeti též na brněnském ústředí,
kde někteří vedoucí nechápou někdy dost dobře postavení a
organisaci českého SKM.

Spolupráce a vyjasnění poměrů mezi Orlem a SKM je v zájmu
katolického hnutí nejvýš žádoucí. Pracovníci z SKM 1iz Orla
jistě rádi uvítají společnou schůzí vedoucích, na níž by jednali
©fom, ©oje spojuje a snažili se překlenout, co je rozdvojuje.
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Dokázali-li v desítkách jednot a. skupin (kde jsou.-v jednom
místě) v „lásce spolupracovat, zůčastnila-li se. v r. 1935 svým
rystoupením na sjezdu katol. mládeže též orelská župa Bedři

1

cha Pospíšila a připravují-li pro rok 1935 DSKM: České Budě

Tos.Chudáček:

jovice a.-orelská župa. Jirsíkova společný -sjezd mladých kato
líků zdiecése budějovické, proč by to nešlo v celku? Vpředu
uvedené zášady však musí zůstati základem jednání a dohody.

: Jan Janoušek, tajemník SKM,

Sdružení katolických rodičů.
Odbor katolického učitelstva v Plzni při své-činnosti v dobách

popřevratových stále pociťoval, že nutně potřebuje doplnění své
Činnosti jinou organisací, totiž rodičů, kteří posílají své děti do
školy, bez nichž mnohá jeho akoe zůstávala málo účinná, po pří
padě bezůúčinná.Pořídil si tehdy adresy katol. rodičů, kteří po
sílají své děti na katol. náboženství a začal pro ně vydávati místní
časopis „Rodina a škola“, v němž je seznamoval s organisací škol
ní a se vším, co se týkalo výuky a výchovy dětí. DPokrokářiíihned
pochopili, jaký veliký význam pro oťázky školní mají uvědomělí
katol. rodiče a proto začali ihned v témž roce 1921vydávati proti
našemu časopisu svůj Časopis pod divným názvem „Našim zítř-=
kům“; jenž však pro nepochopení po několika číslech zanikl.

Záhyse však ukázalo,že jest nutno z této místní organisace
katol. rodičů vytvořiti věc na mnohem širším základě spočívající.
Proto na podzim r. 1922založeno na podnět nynějšího kanovníka
vyšehradského, poslance Boh. Staška Ústřední sdružení katol.
rodičů a přátel křesťanské výchovy, jež dle stanov svých začalo
zakládati odbory v mnohých farnostech. Poněvadž bylo nutno vy
dávati pro něi Časopis, usneseno místní časopis plzeňský přeněsti
do Prahy jakožto orgán Ústředního sdružení katol. rodičů. Chtěli
jsme podržeti starý název časopisu „Rodina a škola“, ale tohoto
názvu chopili se na Moravě a začali vydávati přes naše protesty
časopis s timto názvem. Pro náš časopis volen tedy název „Šťast
ná rodina“.

Bylato tehdy práce radostná, neboť místní odbory Sdružení
katol“ rodičů se všude zakládaly, měli jsme štěstí, že jsme na
Jezli v pensionoóvaném katechetovi P. Fr. Svatkoví muže, jenž
se této práci zcela věnoval. Nalezli jsme mimořádně vřelé po

Dr. Emil Zavadil:

chopení i u zemřelého arcibiskupa Dra F. Kordače. Zdálo se
tudíž, že vznikne nám vskuťfkuvýznamná organisace katol. rodičů,
která si bude plně vědoma svých práv a která dovede tato práva
hájiti. Předsedou Ústředního sdružení katol. rodičů zvolen p.
senátor JUDr. Jos. Karas.

Ale netrvalo dlouho a zemřel dp. Fr. Svatek, jenž byl tajem-=
níkem Sdružení. A tu brzy nastává úpadek veškeré činnosti. Ne
vím, jestli předseda Dr. Jos. Karas si nebyl vědom-důležitosti
tohoto Sdružení katol. rodičů či pro jiné práce se mu nevěnoval,
ale faktem zůstává, že činnost ústředí ustala úplně. Nutno při
znati, že to byla veliká chyba. Také iniciátor celé této akoe, ka
novník a poslanec B. Stašek na tuto organisaci zapomněl. A tak
dnes. vidíme, že trvají dosud místní odbory, alé ústředí jest bez
jakékoliv činnosti.

Mežitím se stalo, že ministerstvo školství nařídilo takfka po
vinná sdružení rodičů, vydává pro ně časopis, čili jinými slovy,
fo, co jsme my začali dělati před 15 lety, dělá nyní školní správa
sama.

Rozumí se samo sebou, že naše práce jest tím velmi znesnad
něna, ale jak vidíme z činnosti některých místních odborů, dá se
konati dále. Jen jest nutno, aby Ústřední sdružení katol. rodičů
a přátel křesťanské výchovy začalo pracovati promyšleně a sou
stavně. Nevěřím tomu, že by se nenašli lidé, kteří by ochotně
v této práci nepomohli. Nutno doznati, že tato práce jest namá
havá, velmi často takřka neviditelná, ale jistě mnohem cennější,
nežli konání všelijakých parádních schůzí, z nichž nic naprosto
není.

Studium katolického právníka.
Na otázku, jaká musí býti myšlenková a pracovní

orientace katolíků v přítomné době, odpovídá P. K.

pooan že je třeba v první řadě rozřešiti „„prvníotázyato: |
1. Jaký je účel života? Je Bůh, který stojí nad lid

stvem?
2. Kdo je pramenem mravní závaznosti a právního

řádu: Bůh či člověk? ,
3, Jaký je poměr autority a svobody, jednotlivce

a společnosti?
Ještě na další úkoly upozorňuje P. Reban, ale pro

maši úvahu stačí všimnouti si těchto uvedených zá
kladních otázek, jimiž se obírá philosophia perén
mis. Druhá a třetí otázka zde naznačená spadá do
oboru právní filosofie a obě jsou tudíž vděčným po
lem pro studium katolického právníka. Uvedený ná
stin dělby práce od P. Rebana svědčí o jeho neoby
čejném postřehu pro potřeby katolického života u
nás a zařazenímravní závaznosti právního řádu spolu
S poměrem autority a svobody na fak čelné místo,
ukazuje na důkladnost, s jakou bylo o myšlenkové
orientaci uvažováno a o významu, jaký je dnes na
právnífilosofii kladen. Stačí všimnouti si jen bohaté
literatury, uvedené v Sociologii Bedřicha Vaška,?
abychom poznali, jak mizivé procento děl z právní
filosofie připadá na naši zemi.*Však ten, kdo prošel
nebo studuje na právnické fakultě, poznává sám, jak
— vyjma právnické fakulty brněnské“ — jest právní
filosofie pěstována způsobem naprosto nedostateč
ným. Ovšem velkou vadou tohoto odvětví vědecké
činnosti jest nejednotnost v chápání samého pojmu
„právní filosofie“.Zatím co jedněm slouží ke zjišťo
vání forem právního myšlení* žádají jiní, aby se za

1 Život r. XVI, č. 1., str. 9.
2 Díl I. Stát, str. 204 a násl.
3 Viz tamtéž.
4 Dík prof. Weyrovi a Kallaboví.
5 Weyr, viz jeho Základy přávní filosofie.
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bývala i jeho obsahem. Rozlišuje se formální a hmof
ná filosofie práva,' která se opět podrobují zkou
mání s hlediska normativního a kausálního. Při tom
ovšem nevadí, aby autoři se nedovolávali jednoho
a téhož filosofa? Je-li chudá literatura z oboru práv
ní filosofie u nás vůbec,není ani jediného díla týkají
cího se tohoto tématu a opírajícího se o křesťanskou
filosofii.“ Jak si asi povzdechl prof. Vašek při studiu
vzácných děl jinojazyčných tohoto oboru se týkají
cích, kdyžnemohl z českého uvésti ani jediného. A
odtud ona důkladnost, s kterou P. Reban upozorňuje
na tento dosud u katolických právníků pomíjenýobor
působnosti.
->Vždyť tento obor vědeckého poznávání, spočívá-li
na chybných základech, má dalekosáhlé účinky pro
praksi a celý veřejný život sice přijatelné, ale ve
svých důsledcích katastrofální pro lidstvo. Tak to
mu je na př. u zakladatelů teorie normativní,!“ kte
rá vede k absolutní státní supremacii, k zbožněnístá
tu jakožto jediného a nejvyššího pramene „práva“,
A tak se děje všem vědeckým sborům, které vyrostly
z filosofické půdy materialistického subjekfivismu,
v němž mravní immanence vede k mravní autonomii
a jednotlivec stává se na tomto světě, který pro něho
neexistuje, úplně osamoceným. Ve styku s ostatními
je pak on nejvyšším soudcem i zákonodárcem, a po
něvadž není práva a jest jen nejvyšší aufonomní zá
kon každého jednotlivce a poněvadž přecenějak mu
sí lidé vedle sebe žíti, užívá se násilí,

Jinak se však má otázka, vycházíme-li z metafy

1 Radbruch: Grundzůge der Rechtsphilosophíe.

7k č.Našedoba(1917).8 H lsen i jeho odpůrce Fritz Sander opírají se a dovolá
vají Kanta.

9 Snad jen nepřímo sem spadá od K. Miklíka: Kniha o dobrém
zřízení státu a nedávno vyšlý I. díl Církevního práva od Dejšky.
Sv. I. Ústavní právo církevní. |

40 H. Kelsen, Fr. Weyr a j.



stekéhořádu bytí věcí, jímž zíškávámezákladnu.zá
važnéhoživoťního řádů; neboť praktická a vůdčífi
Josofie života pochází právě z mefafysiky. Jednotlivec
není pouhým číslemve státě, nýbrž samostatnoua
podstatnou složkou, které slouží kolektiv. Metafy
sický řád nezná násilí, nýbrž rozumné poznání zá
kona a poznání, že jest nutno podle něho jednati, ja
kož i poznání, že ten, kdo ho nechce šetřiti, musí zce
la:samozřejmě-k tomu býti přiveden; a fo nikoliv na
pešíícipu násilí, nýbrž na základě práva, plynoucího
z objektivního, platného zákona métafysického a te
dr všechny zavazujícího,ať chtějí,nebonechtějí. Po

Boj o metodu.
Kdyby byla někdy před desíti lety Madame de

Thěbes si zaprorokovala, že v letech 1933-34vzruší
celoučeskoslovenskou veřejnostvášnivý boj o me
todu vyučovací, byli by se i.ti, kteří věštkyním věří,
medůvěřivěpousmáli a byli by si pomyslili, že tento
kus věštby se nepodařil. A přece by byla skutečnost
překonala veškero očekávání.

Byli jsme svědky, že se metodou elementárního
čtení zajímali universitní profesoři stejně pečlivě
jako učitelé venkovských škol, novináři právě fak
jako hygienikové, okresní výbory i inspektoři —těm
to foostatně přísluší nejdříve —ale — což bylo do té
doby meslýcháno — i rodičové dětí. Jindy klidní ob
čané,.kteří se o školní metody přestali zajímati, tím
dnem;:kdy si nesli poslední vysvědčení v kapse, na
jednou začali sháněti poučení o metodách elementfár
ního čtení.

S podivem začali se dovídati z jistého druhu den
mího tisku, že jejich i nejlepší učitelé vlastně nic ne
uměli a ničemu nerozuměli, že ve škole, jež v jejich
reftrospektivě zůsťávala přec jen místem pěkných
vzpomínek, býli mořeni a duševně mrzačeni. Že se tů
vlastně naučili čísti prací, která se dála v odporu se
všemipřirozenými zákony duševními, a že ty slabi
káře, které kdysi brali do rukou s posvátnou úctou,
poněvadž je uváděly do světa lidské kultury, byly po
dle Jp v Českém slově pouhé slátaniny, které ohro
žovaly jejich duševní zdraví.

Největší zmatek nastal v učitelstvu.
Přicházela nová metoda. Každý takový nový host

v pedagogické domácnosti bývá podroben nedelikát
ním otázkám, než se mu vykáže místo. Tento však při
vedl do rozpaků i nejrutinovanější pořadatele. Na
otázku: odkud? dověděli se, že z Ameriky,která teď
udává tón. Ostatně anglosaská kultura má dnes, jako
měla vždycky, dobrý zvuk. Impresáriem nové pří
chozí byl universitní docent, tedy vědeckost tu byla
nade vší pochybnost zaručena, a my té vědě vždycky
tak rádi a tak stepě věříme! A potom to kouzlo no
vosti! Nové přece nemůže býti tak špatné jako staré.
Jak by také mohlo být, když se u nás právě tolik věří
tomu pokroku do nekonečna! A pak nepodléhají jen
dámy kouzlu nové módy. Dnešní svět mužský je po
této sťránce stejně sláb, ne-li slabší.

A tak nová návšťěvnice byla uvíťána s nadšením —
to my umíme! — a vykázáno jí místo skoro více než
čestné. Nechybělo zajisté v jistých kruzích ani ne
zbytného opojení, ani dvorných ctitelů.

Nedůvěřivci, za něž mluvil Kubálek; byli poctíváni
málo lichotivými názvy zaostalců a lidí, nad kterými
bylo nutno z důvodů národní i mezinárodní prestiže
vyřknouti vědeckou klatbu.

V pedagogické domácnosti však uvífací recepce
bývají velmi krátké a noví hosté bývají brzy uváděni
do prací všedního dne. A je fo tak jistě správné. Na
fo přece neuvádíme do pedagogiky teorie, abychom
se jim klaněli, ale abychom jich použili k zdokona
lení výchovnéi vyučovatelské praxe,

přenímtedy-nejvýššího zákona, který má právo vá
zat všechnylidi, popírá se i právo na výkon spra
vedlnosti.

Toho musíme uchrániti národ i sebe. Budeme snad
míti možnost vícekráte se ještě zabývati právní filo
sofií. Zatím upozorňujeme, že si tohoto oboru již
všimla Filosofická revue!a že otázce právní filosofie
bude věnováno též několik přednášek na II. akade
mickém týdnu v Praze.!*

1 R. VI.,č. 2.
12Bude uspořádán první týden v říjnu t. r.

Tomuto starému a strohému- zákonu živofa ne
mohla se vyhnouti ani slobální metoda, kterážádala,
aby se děti hned od počátku učily čísti celá slova,
nikoli jako dosud napřed hlásky, potom slabiky a
slova.

Podrobil ji zkoušce nejprve E. Strnad-apoznal, že
je sice tato metoda dobrá k obdivu, ale že se nehodí
k naší školní práci v I. školním roce. Po půl roce'ji
vykázal ze školy a sklidil ovšem výtku impresária
Dra Příhody, že měl býti trpělivější a vytrvat. A tak
vina metody byla svalena na jejího ctitele a jednoho
z prvních omámených, ale i prvního z vystřízlivělých.
Nebylo jich s počátku mnoho, protožejiní ctitelé pro
kázali věrnost své milé, ne sice až do hrobu,ale až za
hranice rozumné míry. Globali (a mnozí z nich ještě
slobou) do ztrhání a své neúspěchy zakrývali mas
kovanou radostí dětí, až přemluvili (ono je to snad
nější než přiznati omyl) svůj zdravý rozum k neroz
umným projevům a zmátli fak i rozum a klidnou roz
vahu těch, kteříje vlastně měli při zdravém rozumu
udržovat. Inspektoři, kteří měli na okreseglobalisty;
hrdě dmuli prsa, mnozí z těch, kterým se neobjevo“
vali přirozeným ftémpem,uměle si je nasazovali, a ti
kteří ani to nedovedli, aspoň se dušovali, že jsou fteo
reticky pro globální metodu, ale s. praxí prý nutno
nespěchat, protože poměry hospodářské nesnesou
tak náhlé změny knih a pod. Zdálo se, že tito po
slední to zcela prohrají, neboť najednou se objevily
nové slabikáře a s nimi noví horliví propasátoři glo
bání. Zdálo se, že stará metoda ztratila boj docela
a že Sluníčko (knížka elementárního čtení podle nové
metody) probouzí nový, neskonale radostný den naší
elementárky, v němž učiněn bude konec všelijaké dři
ně učitelů i žáků a v radostné hře proběhne počáteč
ní učení čtení.

Když se tedy zdálo zřejmé, že nová metoda je psy
cholosicky oprávněná, vědecky bezpečná a v praxi
radostná, co mohlo brániti tomu, aby byla přese vše
cky záruky svobody metody zavedena povinně? Moh
lo se to státi ovšem nejprve v Praze. Tu nemohly totiž
tomu překážeti důvody hospodářské, poněvadž hlav
nímu městu státu nemůže přece chybět několik mizer
mých desetitisíc na takovou věc, která mu při jistém
úspěchu školním i morálním může pojistiti ještě i
slávu prvenství ve věci fak eminentně důležité, jako
je národní vzdělání.
> Nic se nedbalo hlasů sýčků, kteří věštili smrt té
vzácné dámy, která se zrodila v dalekých krajích s ji
ným podnebím a pro niž pokládali naše podnebí za
vražedné. Snese je —nesnese? Znalci se rozdělili na
dva tábory. První vedl Příhoda —druhý Kubálek,je
hož prohra se zdála zprvu více než jistá, poněvadž za
Příhodou,který je přecjen universitní kapacitou,stál
věrně Zlín s Vránou, autoři globálních učebnic a jako
tichý společník Dérer jako správce ministerstva škol
ství a tím už i do jisté míry úřední aparát, a nadťfo
se těšil i mimořádné přízni veliké části odborného
tisku učitelského, Proti globální metodě však kromě

137



Kubálka a Strnada promluvilo brzy měřeníněkterých
výsledků vyučovacích. Shledalo se totiž, že ty sku
tečné výsledky vyučovací zůsťávají při této nové me
todě velmi daleko za sliby. Přes úsilí, jež se globál
nímu čtení věnovalo i na úkor některých předmětů
—někteří slobalisté, pokud bylo lze zvěděti, čtli před
vyučováním, v prvouce, v tělocviku a po vyučování —
nebylo možno poraziti ty, kteří učili starou skládací
metodou bez zvláštního vypětí sil. Je známo, že se
dělaly závody ve čtení tak, že trenovaným globali
stům byli dáni jako odpůrcové nahodile a nenadále
určení synthetikové, a přece nebylo je lze poraziti.
Není tudíž divu, že v odborném tisku začaly proska
kovati hlasy nedůvěry.

Hledala se chyba.
Poukazovalo se na lepší fonetičnost a na jednodu

chost našeho pravopisu, při němž hláskování a sla
bikování jsou cesty naprosto přirozené, schůdné a
bezpečné k snadné výuce čtení. Avšak námitky fy po
kusil se v zápětí vyvrátiti Příhoda vědeckým důka
zem, že rozdíl mezi fonetičností našeho jazyka a an
slického je nepatrný, ba i nadto bezpečně prý zjistil,
že délka našich slov rovná sedélce slov anglických, a
byl by snad v tom zápalu výzkumnéav té oddanosti
své „lásce“ hotov dokázati, že čeština je vlastně je
nom jakýmsi nářečím anglickým.

Červ pochybnosti však již hlodal v nitru učitelstva
a bylo těžko jej vyoperovati.

Tvrzení Příhodova byla již brána v pochybnost a
nepokoj v učitelstvu vzrůstal. Mimo fo upozornil na
sebe i povolané znalce jazyka a Kubálek, který byl
s počátku v nevýhodné situaci jako aufor jednoho
z dosavadních slabikářů, dostal posilu. Jazykozpyt
cové poukazovali na skutečné a velmi pro čtení dů
ležité rozdíly anglické výslovnosti a anglického pra
vopisu (Chudoba, Weingart); praktikové pak (Ha
velka, Prostějovští) poukazovali na slabé výsledky,
neúměrné nebývalému namáhání v počátečním čte
ní. C. Stejskal — kterého by bylo těžko vřaditi mezi
odpůrce globální metody —se přiznal, že byl zděšen,
když hoch ke konci svého třetího školního roku ne
umělčíst ani psát a jiný četl po jednotlivých slovech,
těžkopádně, s velikými přestávkami a tichými roz
běhy fak, že si napřed předříkával po slabikách. Od
por rostl zvláště od té doby, kdy pražskému učitel
stvu byla tato metoda vnucena a ono fím zbaveno me
todické svobody, jejíž ztrátu těžko neslo. Zamíťavé
jeho stanovisko bylo upevněno pražskou veřejností a
podporováno i denním tiskem.

Bývalí útočníci na dosavadní čtecí metodu se po
jednou ocitli v obraně. Nutno jim přiznat, že neopo
menuli ničeho na záchranu pofčmkinovské iluse.

Aby zachránili situaci, začali globální čtení v II.
pololetí doplňovat rozkladem slov —někteří tak či

Útěk od mučednictví?
Mučednictví pro víru je stálým průvodoem osudů lidstva. Jen

forma pronásledování je jiná podle mravů a kultury prostředá
a doby. A vždy, když bylo útočeno na stálost víry, útočilo se
vedle prostředků děsivých a krvavých nabízením sladkostí tohoto
světa, dobrého bydla, přístřeší, zaopatření. Útoky nešly jen na
fysické tělo přímo, Ohrožovala se existence vypuzováním z domů,
hospodářství, ničením úrody na polích i pálením zásob. Dějiny
násilné reformace zvláště v Anglii byly by dostatečným rejstří
kem své doby. A netřeba chodifi tak daleko.

Ještě v době současné a nedávno minulé jsou hojné případy
útisků pro náboženské přesvědčení. Žel, nekryje se vždy pojem
náboženské přesvědčení s životem víry. Útisk, který doléhá tla
kem na vyjádření postiženého člověka, rozřeší problém velmi
rychle, Život podle víry vede k heroismu, k mučednictví, pouhé
přesvědčení končívá apostasií, nebo se mění milostí Boží v po
znání pravého stavu věci a tak i zde nastoupena bývá cesta mu
čednická, Desetiletí nadvlády socialistického teroru vyznačovala
se útiskem katolíků. Starší pracovníci v katolickém hnutí mohli
by vyprávět mnoho o tom, kolikrát byli vyhozeni z práce, protože
se nechtěli nechat organisovat a platit příspěvky socialistickým
spolkům.A zdešlo jen o přesvědčení politické. Nešlo
ještě o odpad od víry, O apostasii. O fo, 00 staré křesťany napl
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nili dokonce i dříve — a byli hotovi každého, kdo v
diskusi o metodě počátečního čtení se zmínil o slově,
prohlásiti za pravověrného globalistu. Tak se v počtu
příznivců globální metody octl i Dr. Rostohar, který
se od samého začátku a vytrvale stavěl na stanovisko
velmi kritické. V obraně se zapomínalo na dřívější
velmi vážně míněné vědecké these. Velkoměsto, které
kdysi v Racionalisaci prohlásil Příhoda za pařeniště
kultury, ocitlo se pojednou za poslední Lhofou, ne
boť jeho staré učitelstvo je prý příliš konservativní,;
veřejnost příliš netrpělivá, žákovské prostředí ne
vhodné —zkrátka všechno je fu špatné, jen ta meto
da je dobrá, protože je psychologická.

Ale i tento sloup na konec podminoval Dr. Rosto
har, když v posledních Školských reformách pou
kázal na to, že ta Příhodova psychologie čtení je
vlastně fysiolosický pochod, jehož podstata je určena
pohyby očními, a že ten, kdo má při čtení na mysli
jen pohyby oční, není vůbec oprávněn mluviti o psy
chologii čtení.

A tak jsme v poslední době svědky vystřízlivění
velmi rychlého. Přispěla k němu vedle zmíněných už
bojovníků a obránců metod přirozenějších našemu
jazyku nemálo i sama Praha tím svým nadiktováním
slobální metody a sáhnutím na učitelskou svobodu
v práci školní.

Celkový facit tohoto zápasu je zajímavý, neboť se
především potvrdila stará pravda, že není všechno
pro všechny. Globální metoda, kterou nutno učiti ne
jen počátečnímu, ale i jakémukoliv čtení vůbec v an“
sličtině, kde se nelze opříti ani o hláskování ani 0 sla
bikování pro fen podivný pravopis, proti němůž tak
nelichotivě se vyslovil kdysi Wells, nehodí se pro náš
jazyk a naše čtení, kde poměr mezi hláskamia jejich
srafickým vyjádřením je docela jiný než v angličtině,
kde se jedna hláska vyjadřuje šesti až osmi způsoby,
a kde témuž znaku grafickému náleží zhusta nestej
ná výslovnost.

Dále se podle prof. Weingarta odhalily slabiny
jednoho z nejzbožňovanějších směrů naší pedagosi
ky a jejích vyznavačů, totiž vědecká nepřesnost, me
zery ve vědomostech, elemenfární metodické vady té
nynější české pedagogiky, která bývá vydávána za
jedinou pokrokovou vědu o výchově a těžila vydatně
z podpory brutální politické moci(

K tomu bychom mohli přidati naprostou nesamo
statnost a příliš jemný čich některých inspektorů,
kteří ucítivše fen nový vítr vanoucí na „výšinách“
honem se ohýbali.

Tak zvaný pokrokový učitelský tisk hnal se touž
necestou a sváděl na ni své neorienfované čťenáře.

Tisk katolického učitelstva dovedl se zavčas k této
novince postaviti kriticky a ukázal se na výši situace,Atojepronásztébilancenejradostnější.| Akr.

ňovalo hrůzou a strašlivou lítostí. Arény plné krve a rozdivoče
ných šelem, kříže s přibitými křesťany, živé pochodně jako svě
dectví plamenné lásky ke Kristu, otrocké roboty na plantážích
a jedno z nejhroznějších míst, doživotní přikování do dolů rud
ných a solných... to vše bylo vysvědčenímstálosti u víře. Žád
ná myšlenka ve světě nemá takového svědectví jako křesťanství.

Náboženská otupělost a chlebařství zbavilo mnoho lidí privile
gia mučednictví. Vidite to denně a jsou to případy, nad kterými
je mutno zaplakat, Zvláště ve městech, kde se neztrácí víra vždy
útiskem, nýbrž vyhledáváním příležitostí, prodléváním ve zkaže
ném prostředí. Pokles mravů nese s sebou korespondující úpadek
víry, takže změna náboženství za bezvěří v křestním listě, ohlá
šená na úřadech, je jen formalitou, vnějším obrazem dávné změ
ny v srdci. Takoví apostaté necítí pofřebu „senfire cum ecclesia“,
Mají, co chtějí: práci, plat, dobré obydlí v socialistických do
mech. Tak tomu bylo na mnohých místech a zvláště v rudé Víd
ni. Obecní domy, s plným komfortem, předpokládaly bezvěřá
nebo náboženskou apatii. Našly se desetitisíce lidí, kteří pro
byt s koupelnou vyhodili z bytu kříž a svaté obrazy, kteří vystou
píli s rodinami z Církve, a to vše jen proto, že mají dobré bydlení
a práci u města, A po ideálu mučednictví ani stopy. Stejně tomu
bylo v zaměstnáních, v podnicích, kde rozhodovali bezvěrci. Pro



víru hlad? Nedostatek trpět, být bez práce a přístřešípro sladký
poklad víry? Být mučedníkem pro přesvědčení? Ne. Aposfasie,
odpad! Akt, který hrůzou naplňoval vždy křesťany, dokud svět
ská rozmařilost nezachvátila i mnohé, kdož měli býti svící pla
MOuCÍ.

A teď se podívejte na to, co dělají takoví moderní apostaté.
Změní se kurs. Poražena nadvláda socialistů a je tu konjunktura
náboženství. Se stejným klidem začal nával návratů do Církve,
jako bylo kdysi tempo odpadů. Chceš bydlit v obecních domech
socialistických? Buď socialistou a odpadni! Stalo se. Choeš bydlit
dále v domech, které teď patří režimu, který podporuje nábožen
ství? Vrať se do Církve. Stalo se. Na venek je to v mnohých pří
padech jen předepsaná oesta na farní úřad, svědectví dvou lidí,
pak o tom nabubřelý novinářský článek, v bytě se pověsí místo
Marxe kříž nebo obrázek svatých. Uvnitř? Jak často jen nový šat
na starém člověku, Nikoho mezatracujeme. Lid soudí spravedl
nost Božská a její odlesk spravedlnost světská. Nezdá se nám
však srovnatelné se svědomím, napíše-li český katolický list
o těchto kvasi-konvertitech:

„Lidé ti bývali katolíci, někteří snad více, jiní méně horliví. Šlo
jim ale o zaměstnání a o příbytek, a to obojí již od převratu do
značné míry záviselo ve Vídni — u más je tomu dosud tak — od
sociálních demokratů. Kdo chtěl pracovat a bydlet, mít chléb a

Dr. Jan Bartoš:

přístřeší, musel štěkat se psy a výt s vlky. Pustým terorem do
nucováni ti ubožáci k vystoupení z Církve. Odejmuty jim prostě
osobní výkazy a odhlášení z Církve provedeno, ať chtěl nebo ne
chtěl.“

To odnětí osobních výkazů je velmí slabý důvod pro trvalou
apostasii do doby, než změnila se konjunktura. Takové omluvy
nelze pro odpad od víry připustiti, nechoeme-li doznati, že opou
Štťtímemaxima a jdeme pod minima. Je to filosofie zkřivené páte
ře, aréumentuje-li někdo, že „kdo chtěl pracovat a bydlet, m u
sel štěkat se psy a výti s vlky“. Musili bychom se styděti před
dvoutisíciletou tradicí křesťanství, před statisíci mučedníky, před
svým svědomím a před Tím, který lidstvo spasil, kdybychom kom
promisně omlouvali odpady pro pohodlí a lepší byt. Pro odpad
nerí omluvy, jen návratu a pokání!

Vidíme v křesťanských řadách útěk od mučednictví. Nedegra
dujte víru na stupeň politického přesvědčení, kde není maxima,
nýbrž jen minima a celá politika se pohybuje na této nižší kom
promisní hranici! Máme-li soustrast s odpadlíky, máme jii s kon
junkturálními konvertity. Budeme-li však nasládlými slovy 0
mlouvati odpady, bude katolické hnutí podobno moři, v němž je
stálý příliv a odliv podle toho, vyplácí-li se víra nebo bezvěří.

J. Z.

Jsouinové knihy hezké?
Musili byste býti hluší, abyste už stokrát neslyšeli,

že to nové umění nestojí za nic, ať už jde o hudbu, ma
lířství, stavitelství čio nové slovesné dílo. A nebývají
to jen staří lidé, u nichž je to skoro přirozený názor,
velmi často tak usuzuje povrchně a unáhleně i lec
který mladší člověk, třebas i školami prošlý. Tak
jsem na př. četl v nějakém časopise, že ani takového
mladšího profesora češtiny nemohou potěšiti knižní
novinky, že je odkládá rozmrzen a utíká se k starým
knihám a k starším spisovatelům. Nedivme se pak,
že tím méně najdou záliby v novém umění čtenáři
prostší a věkově usedlejší.

Z toho všeho je viděti, že je tu nějaké nedorozumě
ní, jež může vážně poškoditi zájem o umění vůbec.
Příčina? První je ta falešná a zejména v širokých
vrstvách diváctva i čtenářstva rozšířená domněnka,
že vše, co někde někdo namaloval nebo sepsal, je to
nové umění. A tak podle několika případů genera
lisují a zavrhují vše. Kategoricky prohlásí: „Mně se
to nelíbí, nestojí to za nicí Dříve, to byli malíři, to
byli spisovatelé!“ Druhá příčina je ta okolnost, že na
umění si troufá každý, bez studia, bež škol a hlavně
bez mnohaleté zkušenosti pronáší o něm soudy, jaké
by se neopovážil tak rychle a směle tvrditi ani odbor
ný kritik. Kolik už na př. podvrhů oklamalo i znalce;
jak byste tedy chtěli vy býti nad ně?

Chváliti staré je velmi snadné, neboť 0 nich mínění
a umělecký soud je už dávno ustálen, jejich díla mno
hokráte prostudována. Také se tehdy snáze našel mi
str tvůrčí, když výkonných umělců bylo tak málo u
každého národa. Bylo asi snažší objeviti v minulém
století našeho Mánesa nebo Smetanu nežli dnes, kdy
maluje jenom u nás tisíce lidí. Nelze se přece domní
vaťi, že fo jsou samí umělci, o nichž se bude mluviti
v dějinách umění, že životopisy všech těch pisálků
i dost populárních octnou se jednou ve školských
učebnicích. Zapomíná se v širších kruzích, že ti noví
adepti umění nesmějí skládat, psát a malovat jako ti
staří, jejich umění musí býti jiného rázu, musí býti
vskutku nové, jejich dílo musí spěti po svérázných
cestách k ideálům krásy, pravdy a dobra. Většina
jich tu cestu hledá, ale nenalézá. Tyjejich cesty jsou

Josef Chybík:

jiné nežli dosavadní, ale nejsou pravé. Jen málokterý,
třebas jen jeden z tisíců fu novou cestu najde. Čím
jde o většího umělce, tím ta jeho cesta je sráznější
a neschůdnější. Jenom obzvláště nadaný kritik může
jim tu cestu usnadnit, ovšem o takové veliké kritiky
je stejná nouze jako o velké umělce.

Nelze přece vážně usuzovati, že by mezi mladšími
nebyl ani jeden dobrý spisovatel, ani jeden slibný
talent výtvarný, že by ani jedna nová kniha nebyla
hezká. Vždyťtato historie nebo spíše takové bláhové
tvrzení a nedorozumění bylo odjakživa i za časů vel
kých umělců a spisovatelů! Dnes by si každý oby
čejný posluchač přál, aby ta nová opera byla jako
Prodaná nevěsta, té rozumí každý venkovan nebo
služka, přicházející po prvé do Národního divadla.
A přece se tehdy hned nelíbila, i Smetana měl od
půrce, jeho hudba se jim tenkrát zdála také těžká
a cizácká! Skutečně nové dílo umělecké je pro sou
časníky tak nové, že ho ani nepoznávají. Proto tak
často velcí umělci umírají v bídě a neúspěchu! Ta
kové klasické dílo Máchovo Máj musilo čekat desít
ky let, nežli byly objeveny jeho přednosti, nebyl chá
pán Neruda, roztrpčili Zeyera. Ba nechtěli před vál
kou slyšeti ani o tak průhledném a srozumitelném
Baarovi!

Proto musíme býti opatrni i dnes, abychom si ne
dávali vysvědčení zaostalosti a pohodlnosti, když by
chom tvrdili, že nemáme dobrých spisovatelů, že není
dobrých knih, jež by stály za přečtení! Uznávám, že
mezi těmi tisíci novinek, jež u nás vyšly jenom v době
poválečné, je těžko se okamžitě vyznat. Jsou však
mezi nimi díla, s nimiž můžeme předstoupiti i před
cizinu. Jak svérázným zjevem je básník Jakub Deml,
u nás oficielně stále zneuznávaný.Jak dlouhoto trva
lo, nežli ti na druhém břehu objevili Jaroslava Du
rycha, neboť zatím už napsal vrcholná díla. Ale i
mezi mladšími vynořují se slibné talenty, spisovatel
Jan Čep, básník Jan Zahradníček a jiní. A přece ani
o těchto vybraných jménech neslyšíte jen samou
chválu, ani jejich knihy nenalézají milosti u všech
čtenářů, i takový mladší profesor tvrdil o Bloudění,
že je nemohl čísti a podobně. (Pokračování.)

Blíží se chvíle reorganisace zemědělských rad.
Mluví-li se O zřízení hospodářského parlamentu, je nezbytno

poohlédnout se po podmínkách takového zřízení, je oprávněno
uvésti na přetřes a zformovat spodní organisace, z nichž by vy
cházeli členové t. zv. hospodářského parlamentu, ať už volení

(což je žádoucí v zásadách demokracie), ať už jmenovaní (00Ž
by bylo v zásadách diktatur).

Ale je nutno pohovořit také o tom, zda je občanská veřejnost
a hlavně mladá generace, která tyto reformní zásady hlásá, při
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pravena, odborově uschopněna a dosti zpracovánapřijati a bez
potíží stráviti nové národohospodářské ideje, aby se mohl očeká
vaťpraktický úspěch a spása odtoho, co zatím ještě leží na hra
micích moderního hospodářského života. Jde tedy hlavně o to,
aby v hlavách některých intelektuálů připravované velké pokus
nictví národohospodářské mohlo býťi provedeno s nadějí na
kladný výsledeek.

Zatím co republika rakouská mohla s klidem pomýšlet na
novou, zvláště hospodářskou koncepci svého státu, zejména proto,
že brzy po rozpadu rakouské říše uvedla v život na příklad země
dělské komory, na jejichž základě mohla stavět dále předpoklady
stavovského státu, zůstalo naše hospodářské zřízení ve stavu
několika left před a po rooe 1990. Nejen ve výrobních vrstvách
zemědělských (45 09 obyvatelstva republiky), ale i v jiných.
Živnostnictvo domáhá se již dlouho reorganisace živnostenského
řádu z r. 1907 a živnostenských rad a vidí vinu v tom, že dosavad
ní živnostenské korporace málo na ni naléhaly. Je ovšem zoela
přirozeno spafřovat ji ve vlivu vystupňované politické váhy a po
litického myšlení (v stranickém slova smyslu) určitých vrstev již
dříve, ale i v našem státě, které se zmocnily rozhodování v těch
fo institucích, i když tím byl stírán jejich hospodářský (nechoe
me-li říci stavovský) ráz a účel.

V organisaci výrobních vrstev zemědělských u nás a v zemi
Moravskoslezské zvláště mohli bychom vidět typický doklad.
Hospodářské korporace (Císařsko-královské hospodářské společ
mosti s filiálkami) se základnou hlavně osvětovou rostou na Mo
ravě již od let šedesátých v minulém století, vrcholí zřizováním
zemědělského školství a končí ustavováním hospodářských spol
ků na okresech. Vede Brno, Olomouc, Haná vůbec, ale i Bys
třice n. Pern., Boskovice aj. Vrcholné organisace se jim dostává
zřízením zemědělských rad na Moravě a ve Slezsku. Ale plného
uspokojení potřebám zemědělství nepřinášely od počátku.
*Úhrnný výraz této nespokojenosti a snahy po reorganisaci ze

mědělských rad je možnospatřovat ve spisku Selské knihovny
rolnických přednášek, vydané Kafolickým spolkem českého rol
nictva na Moravě, za redakce předsedy Josefa Šamalíka, rolníka
v Ostrově, pod titulem: O závazných hospodářských společen
stvech. Je velmi zajímavé, že reorganisační normy hlásané Katol.
spolkem českého rolnictva na Moravě v r. 1904—5 lze srovnati
s tím, co provedlo nové Rakousko, a podkládají Široce dnešní
zásady reorganisace zemědělských rad v závazná okresní země
dělská společenstva a nadřízené zemské zemědělské komory,

jak je hlásá Svaz lidových zemědělců čsl. ústy ústřed. jednateleng. Rost. Sochoroce.O těchto později, o oněch z r. 1905nyní.
Podle zásad Katol, spolku českého rotnictva měl být ze zásad

ních důvodů členeem závaz. hospodářských společenstev každý,
kdo obdělává pozemky, na nich pracuje a výtěžkem z nich se živí,
tědy každý rolník, každý zemědělec.

účel „nucených“ zemědělských společenstev byl zemskými zá
kony v rámci říšského zákona (vypracovaného za ministra; hr.
Ledebura sekčním radou drem Scheinpflugem) stanoven v osno
vě 8 2.: Účelem zemědělských společenstev je zlepšiťi mravní
4 hmotné poměry hospodářů pěsťěním stavovského ducha, vzá
jemným poučováním a podporou, udržováním a povznášením sta
vovského vědomí, hájením stavovských zájmů členů, jakož i pod
porou hospodářských zájmů, čili: vybudováním řádnýchsdružení
stavovských, starati se o duševní povznesení, hospodářské zesí
lení a osamostatnění rolnictva.

Prostředky uváděl $ 11. osnovy: zprostředkování nákupu hos
podářských potřeb (hnojiva, stroje), prodeje zemědělských vý
robků (zásobování vojska), dávati podnět k zakládání skladišť,
mlékáren a podporovati hospodářské družstevnictví, zakládati a
podporovati sdružení pro zvelebení hospodářských poměrů rol
níků a lesníků, zakládati a sdružovati peněžní podniky, spolu
praocovatipři uzavírání hypotekárních, nevypověditelných, amor
tisační povinnosti podléhajících půjček mezi hypotečními banka
mi a společenstvy, zprostředkovati změnu půjček vysoko úroči
telných za níže úročitelné, vypověditelných za nevypověditelné,
spolupůsobiti při správě plodinových burs a zabezpečiti rolnic
tvu vliv na stanovení obilních cen, jakož i vysílati zástupce do
bursovních rozhodčích soudů, pečovati o pojištění rolnictva (ži
voťního, úrazového, invalidního, proti škodám a pohromám), pe

mpa:

čovati.o rolnické vzdělání (školy, kursy), obstarávati zeměděl
skou statistiku, zprostředkovatipráci a starafi se o úpravu smluv
s -hospodářskými dělníky, kontrolovati semena a zaváděti dobré
druhy ve styku s pokus. stanicemi, opatřovati členům právní 0
chranu, smírčím soudemurovnávati spory mezi hospodářia čeledí,
mezi členy, mezi členy a společenstvem, dávati podnět a podpo“
ru při soelování a melioracích pozemků. Společenstvům bylo
dáno právo podávati dobrá zdání a návrhy na úpravu zeměděl=
ských poměrů oestou zákona nebo cestou nařizovací. V záležito
stech rolnických byl by tedy na prvním místě slyšen hlas nol«
míctva.

Nucená společenstva měla býti okresní a zemská. Nebylopou
ze jasno o nejspodnější organisaci společenstev. Zemskémů vzá=
konodárství bylo ponecháno, zda se mají zříditi také místní:Spo
Ječenstva nebo, podle některých návrhů; pouze místní důvěrníci.
Katolický spolek českého rolnictva vyslovil se vzhledem k tomu,
že jenom okresní společenstva nestačí, aby, mebudou-li společen
sťva obecní, byla tafo zřízena aspoň ve skupinách obcí (farno“
stech). Takové skupiny byly by prostřednictvím mezi společen
stvem.okresním a jednotlivými členy.

Podle návrhu Českého odboru zemědělské rady byl by členem
společenstva ve smyslu osnovy a říšského zákona každý majitel
a poživatel zemědělských a lesních nemovitostí, který platí 8 K
daně. Ani v této otázce nebylo jasno. Společenstva jsou zřízením
stavovským podle názoru Spolku a jejich účelem je shrnouti
všechny příslušníky stavu zemědělského, ale pouze tyto. Z-toho
vyplývá, že společenstva měla být sdružením hospodářů, kteří se
zemědělstvím výhradně nebo aspoň částečně živí, že určitý před
pis pozemkové daně nemůže být nuceným základem pro členství,
Do společenstva je nutno zahrnout i ty, kteří se živí z nájmu po
zemků. Na druhéstraně jsou lidé, kteří platí pozemkovoudaň,
majitelé pozemků, ale při tom zemědělci nejsou, ba jsou i od
půrci stavovsko-zemědělskýchsnah. Členem společenstva má být
každý skutečný zemědělec (třeba i pachtýř, nemyslí se ovšem
zemědělský dělník).

V otázce poměru členstva národnosti české a německé se po“měry značně změnily.
O poměru velkostatkářů k zájmovým společenstvům právil ř.

zákon $ 53.odst. 3.: Zemské zákonodárství může stanoviti, že
vlastníci užiťků a poživatelé komplexů statkových, které překro
Čují určité maximum plošné výměry nebo výnosu, mají tvořiťti
zvláštní společenstva. Zemskému sněmu bylo tudíž ponecháno,
aby velkostatkáře zařadil do okresních společenstev nebo jim
ponechal, aby si utvořili zvláštní společenstva velkostatkářská.
Tu se správně Katolický spolek českého rolnictva přimlouvá za
to, aby byli velkostatkáři pojati do rolnických společenstev, po
něvadž jejich hospodářské zájmy jsou s rolnickými stejné a pro
tože ulehčí drobným zemědělcům při placení příspěvků, stanove“
ných tehdy na 2—5 0% zem. přirážky. Součinnost jejich bylá žá
doucí také k vyjasnění vzájemných sporů. |

Od závazných společenstev neočekávalo rolnictvo, že by vše
chny své úkoly hravě prováděla, ale aspoň tolik žádalo, aby spo
lečenstva byla skutečně sdruženími, která budou zájmy zeměděl
ské, nikoli zájmy té či oné strany, zastávati, hájiti a podpořtovati.
Už tehdy od nich rolnictvo žádalo aspoň odstranění vyděračné
ho překupnictva mezi výroboem-rolníkem a spotřebitelem.

Rolnictvo od nich skutečně mnoho očekávalo, protože si jich
přálo. Na četných schůzích vyslovilo se pro nucená zemědělská
společenstva, ačkoli v anketách, pořádaných při zemědělských
radách, chtěli někteří delegáti, aby byl před schválením návrhu
osnov podán důkaz o nufnosti nahraditi dosavadní rolnickote
organisaci novou. V Českém odboru zemědělské rady však vy
slovil se 41 delegát pro a jen 7 proti nuceným společenstvům,
hospodářské spolky byly 37 hlasy pro, 4 proti a hospodářská
družstva 14 hlasy pro a 1 proti. Celkem bylo tedy 92 mínění pro
a jen 12 proti. M

Očekávání rolnictva nebylo splněno. Dnes bychom mohli osla
vit 3Oleté jubileum reorganisačních snah, 30 let konservatismu
vůdců českého sedláka, 30 left nedostatečnosti a nedemokrafič«
mosti zemědělských rad a pohodlnosti těch, kteří je politicky
ovládají k nenapravitelné škodě československého zemědělství
a národohospodářství.

Komunismus nahlavu poražený.
Bělehrad, květen 1934,

Vzduch Balkánu zdál se svého času dosti příhod
ným rejdům agentů třefí internacionálya také tito
uvedenou oblast Evropy zasypávali důkladně svojí
pozorností. Jaké však bylo překvapení celé komins
fťerny,když výsledky této činnosti stále více a více
rovnaly se nule a nebylo vůbec možno dociíliti sebe
menšího úspěchu. Přemýšlelo se dosti, svolávány po
rady expertů balkánských poměrů, vyházeno mnoho
a mnoho milionů (o které ochuzen byl lid na Rusi)
a výsledek zase žádný,
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Důkladným studiem místního obyvatelstva dojde
se teprve k rozřešení této snadné, pro komunistické
kruhy velmi těžké otázky. Lid balkánských států ne
byl ještě ve svém kořeni zachvácen jedem racionalis
tické civilisace, která budujíc svoje předpoklady na
mylném názoru, vítězství lidského mozku, dovedla
jedině rozděliti city mnoha milionů na dvěskupiny,
skupinu čistého sobectví a naprosté nedůvěry, oddů
vodňované ethickým nedostatkem vyspělosti mozku
nad city. Zde žil a žije člověk přímým a nepofřísně
ným životem, spojeným snad dle úsudku některých
západních povýšenců s primitivismem, ale zdravost



úsudku zůstala mu nedotčena „vyspělestí“ a „po
krokem“; tak jak dovedly tyto podmaniti si západní
ho člověka a učiniti z něho otroka touhy po moder
mosti a přemoudřelosti, končící v nezdravé atmosfé
řé nenávisti a ofravující závisti.

Nepředvídajíc tyto vlastnosti širokých vrstev bal
Jkánských, započala izde propaganda třetí interna
cionály pracovati se známými prostředky, hlásáním
třídního boje a vzájemné vražedné chtivosti. Ale prá
větato takfika našla u prostého lidu úplné nepocho
"pení, ba vzbudila odpor a komunističtí agenti odká
záni patřičným způsobem do mezí slušnosti se zachá
zením s city lidu. Navraceli se a stále a stále znepo
kojovali svým šepotem slov plných nenávisti a tou
hy po krvi. Lid tedy s nimi účtoval mnohdy takovým
způsobem, že bylo nutno, aby úřady je vzaly v ochra
mu,nemělo-li dojíti k pohřbům..Po těchto „lázních“ a zkušenostech odvrátili svoji

tvář vládcové„duchovních“ pozůstatkůKarla Marxe
a Vladimíra Ijiče-Lenina od Balkánu a dnes, kde
mohou, tedy prostě jen ušťěpačně se zmiňují o lidu
balkánském. Jich snahy skončeny naprostým fiaskem
a jich akce výpraskem.

Odešli tedy, zanechávajíce pole bitvy opuštěné a
jen někteří se přiznali k ranám, jež utrpěl „skvělý“
program kolektivismu na poloostrově balkánském.
Nebylo ani třeba zásahů úřadů, lid se s nimi sezná
mil sám a sám jim dal poznati zdravost úsudku, ne
předpokládá vymožeností a rafinované polointeli
gence, nýbrž čistotu srdce a nezkaženost.mysli..

Balkánský komunismus může býti směle nazván
na hlavuporaženým a smutným hrdinou, který dove
de hnáti v tak zvaných přecivilisovaných sftátech ne
vinné lidi na bodáky ochránců zákona, zatím co sám
se krčí kdesi v-koutku salonu chráněného diplomatic
kouexteritorialitou!

Poo z n á m k oy

Balada o české- demokracii.
K Bílé hoře se tvrdošíjně vvací kaciířskýnávodďkaž

dého roku skoro jako vrah na místo svého činu. Le
tošní máj spatřuje tutéž část národa vozhorlenou,
s husitskými kalichy, podivně vozvášněnoustavou ne
návisti a zase emjfaticky vozbolněnou na cestě k Li
panům. Po pěti stech letech na cestě, která prý byla
poslední cestou české demokracie.

Nelze zapívati, že doba je velmi vho Ťně volena. De
mokracie je na ústupu, tu a onde úplně zničena a ani
u nás nechybí těch, kteří škodolibě pozotují těžký zá
pas o děďictví francouzské revoluce. Lipany mají býti
zjnementem. Přísnou, prtotestantsky přísnou připo
mínkou ztraceného myšlenkového průkopnictví ná
roda, který vedl, vedl Evtopu k demokracii. Sám
proti všem. S kaciřským znamením psance. Vyobco
ván z křesťanské vodiny států a návodů. Pálen na
hranici. Bit křižáckými vojsky. Mistrtován římskými
doktory a papežskými legáty. Liď polem pracující,
sedláci, zemané a vůbec.drobný český člověk zdů
razňující své právo, hlásající: všecka moc pochází
z lidu, tento liď v boji proti mocným tohoto světa.
Proti církvi i proti svaté říši římské.

Věru, obvaz nabitý tragikou, dynamicky průbojný,
divadelně efektní a skvělý, ohtomný myšlenkou, vla
stenecky bezvadný a poučný, lidsky sympatický —
který národ vedle nás?

Ano. Kdyby totiž tento obraz byl pravdivý. Kdyby
chom neměli tolik sklonu, rodinného, dětského sklo
nu k legendě. Rukopisy nebyly a nejsou prvním na
ším omylembona fide v zájmu velikosti nátodní his
'torvie.Čuto v vozkošný májový den se sluncem a kvě
ty, s vlahým deštíkem a ve vůni lízavého větřiku,
v takový den, kdy se ani myslet nechce s májovou pří
vodou, vašía bují překrásná legenda o Lipanech.

Balada o knězi Prokopovií a jeho věnných, o po
raženém lidu a zpupných pánech, o četných zvádď
cích, o poslední vozové hrvaďbě,která se kácí a v níž
S výkřikem k návodu a k budoucím — umírá, hyne
první česká selská princezna demokracie.

Dodivno, že se nám nechce plakat s husitským ná
rodem, že se oči nepetlí slzami s písmáky věrných
českých chaloupek, že se vuka netetelí hvůzou při
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psaní této glosy. Zůstáváme.podivuhodně klidni. My,
kteří jsme byli vždy vyhlašování za mystiky, zane
přátelskou cháskučetné magie, která utiká před
pravdou a skutečností, my jsmednes strašně střízliví.

Neboť u Lipan neumívala česká demokracie. Ne
bylojí. Lipany byly episodou jako celé husitské nu
tí, očistným řezem, jak říká Pekař. Nemůžemevěřiti
této přecitlivělé lipanské legendě, i když v ni věří
tak nevěřící lid, jako jsou volní myslitelé. Dali jsme
se odzbrojit historickými fakty, ztratili jsme vítů v le
gendu studiem suchých historických dokumentů.
Chcete nás proto bít?

Nepochodíte. Neboť i naše demokratická cítění se
obrací proti této domnělé tábovrské demokvtacii.De
mokvacie,která pálí a loupí? Kteráničí kulturní stat
ky s chiliastickou vozkoší? Která v sadistické vášní
boří města a vsi? Jejímž řemeslem je hrubá a ne
smyslná vojančina? Která přetrhává všecky svazky
s kulturním světem a s děďictvím věků? Která nasto
luje vlastně žoldáckou, vozvášněnou diktaturu?

Nemluvme, prosím, o takové české demokvacii. Ne
chtějme ve jménu této demokracie hájit naši česko
slovenskou demokracii. Mějme trochu úcty k sobě
a k našemu dějinnému poslání. Nedělejmez Lipan
nechutnou komedii. Konec legendám a baladám. Na
těch mladý stát nevybudďujeme.

Chceme positivní práci a jestliže nám něco Lipany
říkají, tož jen to, že návod se musí obrátiti — a do
vede to — proti všem, kteří mu hlásají kultuvní iso
laci a vozvtacejí jej nesmyslnými boji.

František Hanzelka.

Spravedlivost základem veškeré moci.
„Iustitia vtegnotumfundamentum“ hlásají netoliko

nápis na bráně vídeňské, ale i dějiny světa všecky;
a „vemota iustitia, guiď sunt vegna, nisi magna latro
cinia?“ ptal se již sv. Augustin. Rde panuje v pomě
rech státních a v ústrojí říšskémnespravedlivost, tam
uhosti se ona tím rychleji a valněji také v soukromých
poměrech společnosti občanské.

Františka Palackého „O roztržce v návodu českém
z vtoku 1675.
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Dřesvědčivá síla krve. „Lid není prozřetelný, Nerozlišuje mezi
komediantem, jenž prolévá slzy potůčkem, a mezi mučedníkem,
jenž volá slova utrpení i naděje; mezi gymnosofistou, jenž se
mnaparuje před obecenstvem, a mezi křesťanem, jenž umírá za
vou víru.... Jedna z největšíchslabostí lidských jest, že lidé
nemohou přesvědčiti,aniž býti přesvěděenírozumem. Droto třeba
bráti útočiště k přesvědčivé síle krve. Jen naše rány a naše kněví

ty jedině mohou mluviti k světu, přinutiti k pochopení ty, kteří
jsou schopní a moudří, a dotknouti se prostého lidu.“L. Bertrand: Krev mučedníků,

Mlčení, které je hříchem. „Strach před ironickým odseknutím
a před zesměšněním ve společnosti a před svědky bývá takový,
ze lidé, ba ij kněží mlčí tam, kde takové mlčení je hříchem tak
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těžkým jako mlčenlivá účast na přípravách k vraždě. Pro záchranu
duše, za niž Spasitel se nechal ukřižovat, jest už nutno v někůe
rých zřejmých případech snésti nějakou nepříjemnost, ironii, zlé
slovo, posměch a třebas i facku. Ovoce takové oběti bývá někdy
skvělé; a nepomůže-li fo právě u té osoby, aspoň ten, kdo se po
cfivě pokusil o záchranu, nemá viny... Každý opravdu Bohu
poručený podnik má úspěch, třebas ne vždy a hned na tomto
místě; kdo choe zachránit lokaje a zatím zachrání krále.“

Jaroslav Durych: Naděje katolictvá.
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Nutnost účasti křesťanů ve veřejném životě. „Společnost dnes
určuje zákony. Ty zákony zasahují hluboko do života duševního
a profo jest svatou povinností křesťanů vykonafi své, zůčastnití
se činně a horlivě veřejného života ve společnosti lidské, aby této
obrovské moci dobře užili, aby nebyly vydávány zákony, které
odporují mravnosti, které odporují dobru vyššímu, které odpo
rují Bohu a Kristu a jeho svaté pravdě. Nevšímavost křesťanů
všech dob v tom ohledu způsobila již mnoho zla.“

P. Silv. M. Braito O. DP.:Život.

o- b o ž © n s k ý

"Celostátní sjezd katolíků republiky Československé v roce 1935.
V „Deutsche Presse“ z 19. května vyšel článek řed. Josefa Žáka
o významu oelostátního katolického sjezdu. Následujícího dne
vyšel podobný článek Dra J. J. Růckla, výkonného předsedy
stálého výboru pro sjezdy katolíků v Československu. Oba člán
ky zdají se míti stejný pramen, neboť oelé partie znějí doslovně
stejně, ale nedávají odpovědi k ofázoe, jak daleoe pokročily tech
nické přípravy sjezdové. Nebudiž nám zazlíváno, jestliže znovu
vyslovíme své obavy o zdar fohoto podniku, neboť technické
přípravy nedají se improvisovati v posledních dnech předsjezdo
vých. Nejde jen o dokonalou přípravu referátů a koreferátů, ale
í © Čistě organisační věci dopravní, ubyfovací a stravovací, za
jištění přednáškových místností atd. Máme již přeoe určité zku
Šenosti ze svatováclavských oslav, abychom věděli, že čím větší
podnik, tím dříve a déle musí býti připravován.

Sdružení katolické mládeže v Čechách konalo poslední květnovou
neděli svoji výroční valnou hromadu v Litomyšli. Průběh její
i všech podniků s ní spojených byl velmi pěkný. Co zvláště nutno
zdůrazniti, jest vysoká úroveň všech řečí a projevů, které vše
chny nesly pečeť opravdovosti a byly prosty frází, jichž dnes tolik
lze slyšeti. Mládež chápe své poslání a vědoma si jeho, jde dů
stojně za splněním svých ideálů. Obrazem této opravdovosti jest
meustálý růst náboženského života jak ve skupinách, tak i jed
motlivců. Po stránce statistické jeví se dnes organisace SKM
v Čechách takto: celkem ve 473 Skupinách je oróanisováno
11.505 členů činných a 748 členů přispívajících. Připočteme-lí
ještě dorost SKM (mládež z besídek) v počtu 3.574, čítá SKM
k 1. lednu 15.825 příslušníků.

Katolická mládež na Slovensku organisuje se na způsob českého
SKM. V časopise slovanských bohoslovců „Museum“ v č. 4 píše
ctp. Juro Macák z Košic o potřebě organisovati katolickou mlá
dež. Vyzvedá velmi výsfižným způsobem poslání bohoslovců a
kněží v pastoraci mezi mládeží. Připomíná, že je nutno připra
vovati se už v bohosloví na fo, aby kněz se opravdu sťal duší
katolického spolku. Úvaze,ve které zhodnotil důvody, proč máme
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organisovati zvláště mládež, předeslal upozornění, že nejdp. bis
kup košický Čárský již loni shromáždil začátkem srpna mládež
z okolí do Košic, aby sám i ústy svých pověřenců poukázal na
nufnosť organisovati se ve spolcích náboženských a nepolitických
a informoval mládež o chystaném založení Slovenského SKM
na východě, které již pomalu pracuje na západním Slovensku.
Autor stati upozorňuje, že „SKM v Čechách móže nám slúžiť za
vzor“. Přineseme o tom podrobnější zprávu.

České salesiánské dílo v Mor. Ostravě. V Mor. Ostravě dokon+
Čuje se sftavba salesiánského ústavu „Don Bosko“. Slavnostfiníá
vysvěcení úsťavu, u něhož bude zbudován i kosfel pod ochra
nou sv. Josefa, jest zamýšleno na 17. červen. Po prázdninách pak
zahájil by ústav již pravidelnou činnoist.Pomozte budovati české

TÝ dílo a pamatujtena ně svýmidary. (Šekovéčíslo114.450.

Nová bezbožecká propaganda bolševiků na poštovních známkách.
Sovětská vláda hodlá přece vydati serii bezbožeckých poštov
ních známek, Mezinárodní sdružení filatelistů vydalo proti této
snaze ostrý protest, který byl zaslán světovému pošťovnímukon
gresu do Kahýry. V protestu se připomíná, že již konoem 1955
byla světovou veřejností velmi rozhořčeně odmítnuta snaha So
větů vydati v roce 1935asm druhů poštovních známek, které urá
žejí náboženství a propagují bezbožectví. Sdružení filatelistů,
které se utvořilo na kongresu 6. červenoe 1933ve Vídni, upozor
ňuje, že vydání bezbožeckých propagačních známek a jejich při“
pušťtění k mezinárodnímu provozu znamenalo by úplný převrat
ve světovém pošťovnictví. Na známkách, kde bývají vždy osob
mosti nebo významné obrazy z historie nebo z Krás přírodních,
mají se najednou objeviti kresby, které urážejí nejposvátnější
city. Sdružení ohlašuje v případě, že k vydání známek přece
dojde, nejostřejší bojkot. Mezinárodní sdružení filatelistů, kte
rému náleží sběratelé ze 14 států, mezi nimi i z Československa,
obrací se v profestu také na sovětskou vládu se žádostí, aby
známky nevydávala, zvláště však ne pro mezinárodní styk.

u l f u r n í

Za Zdeňkou Braunerovou. Odchází jeden za druhým z generace,
která budovala a v nejhorších dobách udržovala národní vědomí
a národní hrdost. Zdeňka Braunerová nejen jako dědička jména
v české národní politioe již proslaveného, ale i svou vlastní umě
leckou individualitou patřila ke generaci národní, jíž patří čestné
jméno — obrozenecká. V náporu všelijakých modernismů nejen
uměleckých dovedla Zdeňka Braunerová zůstati věrna tradici
národní, ale i v duchu jejím tradici náboženské. Zůstala kafolič
kou a její přesvědčení bylo tak bezprostřední a fak živelné, že
strhávala s sebou vše. Třebas svou upřímností a přímostí mnohé
mocné si znepřátelila, zůstávala věrna svým zásadám až do konce.
A do srdcí českých katolíků trvale se zapsala svým podílem na
Svafováclavské výstavě, kterou s láskou a nadšením pomáhala
realisovafi. Její pilné ruce, ochotné vždy pomáhati něčemu velké
mu, odpočívají již na vyšehradském hřbitově uprostřed těch,
kteří Vpráci pro národ a víru byli jejími učiteli. Pokoj a mír duši
její.

Kulturní rozmach Matice Slovenské. Podle zprávy Matice Slo
venské za uplynulý rok stoupl počet členstva na 22.500.Jen v mí
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nulém rooe přibylo 8.000 nových členů. Matioe připravuje roz
sáhlý praoovní program. Literární sekoe bude vydávati sebrané
spisy Hurbana Vajanského, dokončí „Bibliosrafiu slovenského
písomníctva“ od L'udevíta Riznera (1849—1915),připravuje druhý
svazek spisu Jozefa Škultétyho „O Slovákoch“, pak antologii slo
venské poesie. Knižnioe Slovenských Pohl'adů ohlašuje kolekci
sedmí děl atd. Jazyková sekoe, převzavší puristický list „Slo
venská reč“, vydá nové vydání slovenského pravopisu, pracuje
se na ferminolosii vědecké. V nejbližších dnech vyjde od J.
Lédenyiho anatomická terminologie. Historicko-geografické od
dělení Matioe nemohlo dosud přikročiti k vydávání nashromáždě
ného maferiálu, národopisné se může pochlubiti úspěšným fil
mem „Zem spieva“, který nalezl cestu i za hranice. Ve folkloru
v Pováží, Oravě a jinde bude pokračováno. Pedagosická práce
v Matici soustřeďuje své poznatky v novém listě „Pedagogický
sborník““.Umělecká sekoe chystá m. j. oenně dílo známého znaloe
dra VI. Wagnera: „Profil slovenského tvořivého umění“ Od té
hož aufora vydal před časem Spolok svátého Vojtecha v Trnavě
skvěle vypravenou monografii „Dejiny výtvarného umenia na
Slovensku“, kterou vřele doporučujeme.

| i t i c k ý

Do m á c (í

Václav Myslivec mrfev. Raněn srdeční mrtvicí, zemřel ve stáří
28 let redaktor Václav Myslivec, čten poslanecké sněmovny N. S.
Vynikající řečník,obratný žurnalista, čelný — třebas již v posled
ní době více v pozadí stojící — představitel české katol. politiky.
Od svého mládí věnoval své síly službě katol. politice a právě le
tošní litomyšlské jubileum mělo v něm nalézti slavnostního řeč
níka, neboť Myslivec byl jedním z posledních žijících účastníků
sjezdu. Nedočkal se ho již a odešel předčasně jako tolik již na
šich pracovníků, kteří službě strany a kafol. hnutí obětovali vše
chny své síly. Zemřel tribun, který dovedl strhovati masy, který
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dovedl zapalovati oheň nadšení, ale který také svým nábožen
ským životem dovedl dávati živý příklad. Neuslyšíme již jeho
temperamentní projevy, nebudeme již čísti jeho články, nebude
me vídati ho v pražských kostelích, Václav Myslivec jest mrtev.
Za vše, oo dobrého pro katolickou věc vykonal, vzpomeňme duše
jeho ve svých modlitbách. Tak nejlépe jistě i podle přání ze
snulého uctíme jeho památku. Reguiescat in pace.

Volba presidenta republiky konaná se zvýšenou obřadností ve
Vladislavském sále na Hradě pražském vynesla po čtvrté profe
sora Masaryka k nejvyšší hodnosti státní. Dřes jeho vysoký již
věk zásfupoové národa znovu a manifestačním počtem odevzdali
mu své hlasy, neboť právě dnes potřebuje národ na odpovědných
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místech lidí zkušených a odpovědných. Lze proto jen uvítati, že
presidentská volba v těchto dobách politickýchi hospodářských

zmatků„odbyla se bez politických licitací. Naší demokracii to jen

Letošní politické prázdniny přijdou asi trochu později než jindy.
Zbývá ještě mnoho věcí k projednání, leč menío nich dosud doho
dy a dosah některých předloh jesť tak dalekosáhlý, že vláda ne
chce je vyhlásiti pouze na základě svých plných mocí. Jest to mí
mo jiné otázka zajištění odbytu letošní sklizně, jež má býti usku
tečněno zavedením obilního monopolu. Jeho uskutečnění zname

C o NC h4

Salesiánské dílo v naší republice začíná se slibně rozvíjeti. Také
čeští synové sv. Boska spoléhají zoela na DProzřetelnostBoží a
dobré srdce lidí. Obracejí se dnes i na naše čtenáře s prosbou
©pomoc. Věnujte trochu pozornosti přiloženým letáčkům a slož
ním lístkem pošlete dárek na dokončení ostravského ústavu.

Co předkládá k věření svému členstvu „Věstník spolku českoslo
venských profesorů“: „VÍ R(yba): Politické stranictví v našem
školství? Brožura vydaná Dělnickým nakladatelstvím A. Svěce
ného v Praze (za Kč 1.50) provádí důkaz, že za ministra Dra
Děrera neprovádělo se obsazování míst na základě soc.-demokra
tické legitimace a že ministr zachovával podle svých sil (l — náš
vykřičníkred.) nestrannost, takže jeho činnost snese každou ob
jektivní kritiku.“ Dro takovéto věci má náš lid pěkné pořekadlo
©psu a holi, ale také jedno ještě trefnější a drastičtější.

Vídeňští Češi bez zastoupení na radnici. V novém 64členném
jmenovaném zastupitelském sboru ve Vídní není ani jeden Čech.
Za starého socialistického režimu byli dva Češi, obá sociální de
mokratě, Bylo chybou, že většina vídeňských Čechů přikláněla se
k socialistům, Ti dovedli využíti situace a za mandáty českým
Jidem dostávali skoro všechny hlasy české menšiny. Naši vídeň
ští katolíci, ačkoliv byli k vládě vždy loyální, jsou úplně režimem
opomíjení. Jsou-li vládě jiní Češi nepřijatelní, proč nejmenovala
takové osoby všeobecné vážnosti, jako je na př. dr. Karlický?
Totální režim rakouský, zdá se, půjde ve šlépějích Luegerových.

Tiskové chyby. U sazečského šotka existuje prýzákon serie
Dřesvědčili jsme se o tom v posledním čísle „Života“ Prosíme
čtenáře, aby si laskavě opravili tyto důležitější chyby: Články
© charakteristických znacích současného života katolického a

Vyrábí tyto známě tuky:

400*/."pokrmový tuk a jemně šmolce

SANA
Čajový margarin

AXA
stolní margarin
POLARIN

SANA
SANA

nalo by jen další krok na cestě k státnímu socialismu a jest s po
divem, že právě strany, které hájí princip soukromého vlastnictví,
se pro takové řešení zemědělské krise exponují. Už toto samotné
svědčí o horečné náladě v kruzích koalice a o blízkosti volební
kampaně. Jest to již jen hledání hesel k podzimní volební kampa
mi.Proto jest tak obtížné každé jednání o novou zákonnou osnovu
a proto letošní politické prázdniny přijdou později než jindy.
I když snad parlament odejde o něoo dříve,podaří-li se prosaditi
prodloužení a rozšíření vládních plných mocí, vládě zbude toho
ještě tolik, že snad ani žádné prázdniny míti nebude. Zvláště do
jde-li ještě na podzím k parlamentním volbám, jak se vážně mluvá.

o t d a

Mariana Zdziechowského rozchod s Čechy jsou již dokončeny.
V životě náboženském doplňte si vypadlou řádku o rozmachu
eucharistického hnutí tak, že bude znít předposlední věta takto:
+2 oelkového počtu eucharistiánů je Ligistů, t. j. aspoň jednou
měsíčně svátosti přijímajících, 7195.a Rytířů sv. Václava (přiji
majících aspoň jednou týdně a více) 1146.“ V politickém životě
v lokáloe o katolickém bloku má v poslední větě místo nechť býti
správně nechuť. O katolické mládeži v Německu máme samostat
nou zprávu. Udělali jsme opatření, aby tiskařský šotek při příštím
řádění nás laskavě — vynechal.

Přetiskovati drobné zprávy ze „Života“ je dovoleno jen s udáním
pramene. Otištění větších zpráv a článků musí předcházeti svo
lení redakce „Života“.

Střípky. Prostředky k pokřesťanění národa si různá doba a růz
ní lidé představovali a představují různě: slowem,mečem,
některých politických legitimací, ale nejméně se dbá na nejůčin
nější prostředek, jakým je praktický příklad vlastního života. —
Není pravda, že před pěti sty lety byli u Lipan vybiti Sírotci,
nýbrž je pravda, že ještě žijí, Že tuční a mají se dobře. Jsou to
agrárníci, kteří si dosud nezvolili předsedu strany, ačkoliv je
Švehla už hezky dlouho mrtev. Stačí jim asi úřadující místopřed
seda, protože má stále více lidí naděje, že snad jednou oni budou
tím předsedou. — Nebožtík Baťa měl smysl pro vtip a četl každý,
plakát a inserát, než přišel do veřejnosti. Do něm se to už tak dů
kladně nedělá. Kdyby byl Baťa teď živ, přivedl by jej jistě do ná
ruči smrti insert na jeho letní „baťovky“. „Letní obuv je pohodlí
ná, když se kupuje pohodlně.““Insert sice již zmizel z novin, ale
zde jej na věčnou pamět zachycujeme. — Každá sebe menší
veličina se snaží sehnati si k osobní štafáži trošku studentů a
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nedbána starou, Kiplinsem takto formulovanoupravdu: Není na
světě nic, co by tak přinášelo neštěstí, jako lichotiti dětem do
očí. Takové děti má i novopečený agrární chráněnec p. Čuřík,
Jeho akademici mají páté evangelium: „Abychom odrazili útok
některých pánů, že inklinujeme ke křesťanskému komunismu,
vyslovujeme svoje zásady jako svoje evangelium.“ Necifujeme
to evangelium, Je tak prázdné jako Čuříkovská politika, Proza
tím je známo, že fo není křesťanský komunism, nýbrž materiali
stický a$grarismsubvenčně nakadeřený, kam Čuříkovci inklinují,
— Bezvěrcům u nás nesvědčí. V jejich orgáně stýská si dopiso
vatel z Julianova, že na valné hromadě místní Unie svob. mys
ltelů měli diDaihoudebatu o tom, jak zabrániti útěku členstva
z oróanisace. Loni jich vystoupilo 70 a pohřebnímu fondu dluží
členstvo již 1700 Kč. — Jedna pěkná bezvěrecká perlička. Na
téže schůzi útočili bervěrci na svobodné myslitele, kteří ještě
jsou v jiných, nekatolických církvích. Jednatel našel toto ori

ginální kredo: „Když jsem vystupoval z církve, měl jsem na mystt
zbavit se církve a kněze a nikoliv však Boha, ve kterého věřím
tak pevně, jako když mám pecen chleba na stole“ — Dopisy za
času, kdy náboženství nebylo lidem jen školním vyučovacímpřed:
mětem, nýbrž potřebou a programem životním, začínaly křesťané
ským pozdravem a končily „S Pánem Bohem“. Naše spolkově,
stranicky, zájmově a pod. rozlezlá doba vynechala foto záhlaví a
končí dopisy: „S brafrským, soudružským, kolegiálním, přátel
ským, bezvěreckým, sportovním atd. pozdravem.“ Ještě, že děti
nepíší: „S dětským pozdravem pá.“ — V jednom časopise pró
politické mladoturky u nás čteme tyto definioe demokrafické
vlády: „Demokraficky vládnout znamená předvídat věci budoucí
a na ně se připravovat zvýšenou akfivitou. Demokraticky vlád
nouť je rozumně diskutovat“ Těch diskusí má naše demokracie
už dost a o fom předvídání raději mlčet. Naše demokracie po
těebuje práci a ne nadouvání.

Z k n i h a č a s o p i s ů

Hrst vzpomínek z I. orelské pouti r. 1955do
Říma. Agilní jednatel Středočeské orelské
župy Pospíšilovy red. V. A. Nesnídal zpra
čoval feuilletonovým způsobem orelskou
pout v jubilejním rooe 1935. Knížku o 9%
stranách malé osmerkyvydal Osvětovýsbor
župy. Četné obrázky fotoamatérů-účastní
ků. V čele svižně psané reportáže otištěn
projev Sv. Otoe Pia XI- k orelským pouťní
kům o poslání Orelstva, o němž m. j. řekl:
„Nazyváte se Orli. A Orel není jen pouhé
jméno. Orel znamená boj, a sioe boj o ví
tězství křesťanské myšlenky.“ Knížka bude
orelskou a kafolickou veřejností jistě dob
ře přijata. Cena Kč5.—. Expeduje kancelář
zmíněné župy, Praha II., fara u sv. Štěpána,
Štěpánská ul.

Slovenské čítanky: Otčina IV. a V. lze vzí
ti do ruky s naprostým uspokojením. Mají
nejen ministerské schválení, ale i doporu
čení Katolické školské rady, neobsahují
zcela nic závadného a nad to mají krásné
články ze života národních světců a patro
nů Slovenska, obrázky opatřené články o
Božím Těle, biřmování a pod. Ba i krásný
článek vybízející ke kněžskému povolání
v nich najdeme. Vydány jsou a pečlivě vy
praveny Grafickou Unií. Doporučujeme k
zakoupení do školních knihoven jako zají
mavý a jednou i historický doklad nestej
ného měření katolíkům, doporučujeme i do
knihoven našich dětských besídek, které
mohou pomocí těchto čítanek vykonatisluš
ný kousek práce na sblížení Čechůa Slo
váků. Konečně tyto čítanky měl by pro
čísti každý katolík v Čechách a na Moravě
a srovnati s čítťankaminašich dětí. Pak by
snad činy vypadaly jinak. KBH.

Katolícke Slovensko. Byl to pamětihodný
čin, jakým oslavil Spolok svátého Vojtecha
v Trnavě loňské výročí 1100.založení první
ho křesťanského chrámu v Nitře. Vydal mo
mografii o katolickém životě na Slovensku,
výpravné dílo, na jaké se čeští katolíci do
sud nezmohli. Je to veliký foliant o 652
stránkách formátu 22XC29cm. Vše, co hýbe
katolickým Slovenskem, je tu zachyceno. Dí
lo uskutečněno z iniciativy nitranského bis
kupa dra Kmeťky a nemenší zásluhu má
v našich sloupcích už dříve vzpomenutý,
agilní správce SSV. Msgre Ján Dóstényi.
Sborník po úvodním slově správce SSV. a
biskupa M. Blaho z B. Bystřice obsahuje
nejprve římské kalendarium a stručnou
charakteristiku funkcionářů kurie. Autor
státi Msgre dr. Karol Kórper, bývalý redak

tor „Kultůry“, sestavil velmi podrobnou
statistiku diecésí na Slovensku. Je tu vždy
historié diecése, osobní údaje © ordináři,
seznam hodnostářů, profesorů bohosloví a
podrobně všechny děkanáty, fary, všude
jména kněží, patronát, počet věřících, poš
ta atd. Je to velmi oenná pomůcka. Jsou
tu £ fary, které patří ordinariátém do ji
ných zemí, ale samy leží -na Slovensku. Vel
mi hodnotná je mapa rozvrstvení katolíků
podle diecésí dle.sčítání lidu z r. 1930,ta
bulka náboženské statistiky ve všech slo
venských okresích, informaťfivní články o
"všech řádech a kongregacích mužských 1
ženských -na Slovensku. Všude připojeny
snímky řádových domů. Čeho zvláště jest
si vážit a proč právě by se tato kniha měla
rozšířit v naší veřejnosti, jest obsaženo
v další části o katolickém školství na Slo
vensku. Je tu šest článků a podrobná sta
tistika všech katolických škol na Sloven
sku. V másledujícím oddíle věnována po
zornost památkám a kulturnímu dění kato
licismu. Jsou tu články z historie Pribino
vy, ze sfavitelského umění kostelního, o
tisku slovenském i maďarském, o modu vi
vendi, o Katolické akci a všech spolcích,
které pod její ochranu a vůdoovství spa
dají, o misijním ruchu atd. Našich několik
řádek, vyměřených recensím, nestačí k za
chycení podrobného obrazu tohoto dila. —
Skvělý tisk, dobrá fotografická a obrázko
vá reprodukoe. Vazba oceloplátěnánažlout
lé barvy s modrým tiskem. Kniha má pro
pagační význam, obrací se také k jiným ná
rodnostem. Vzadu jsou stručné obsahy dí
la v řečech: latinsky, německy, maďarsky,
franoouzsky, anglicky a italsky. K slovům
blahopřání slovenským bratřím k vydání
tak cenného a jedinečného díla připojujeme
přání, aby české katolické kruhy, zvláště
inteligence a klerus, do svých knihoven za
řadili tuto monografii o katolickém Sloven
sku. Spolkové knihovny katolické neměly
by postrádati tohoto díla, které stojí, při
hlédneme-li k výpravě, jen Kč 200.— (již
vázané). Možno spláceti měsíčně. Doporu
čujeme vřele. Más—

Němečtí katolíci v Československu. Nejen
katoličtí Slováci, nýbrž i naši Němci nás
zahanbili vydáním monografie o svém kato
lickém životě. Podnikavé nakladatelství
Ambrose Opifze ve Varnsdorfé vydalo prá
vě za redakce prof. bohosloví Msgra dra
Donata z Litoměřic knihu: „Die deutschen
Katholiken in der Tschechoslowakischen
Republik.“ Sborník o 360 stranách zachycu

je v přehledných rysech oelý náboženský,
kulturní, školský a spolkový živof němec
kých katolíků v Československu. Úvod na
psal litoměřický biskup dr. Weber. Dějin
ný obraz a dnešní situaci německé menšiny
se zřetelem k potřebám katolickým osvětlu“
je zde prelát dr. Hil$genreiner,o tisíciletém

dilu Němců na vytváření naší kultury re
eruje dooent dr. Winter. V denních listech

byla již připomenuta, před vyjitím oceléha
dila, cenná statisťická práóe chefredaktora
dra Albrechta o číselném poměru katolíků
německých a českých vzájemně a k ostatní“
mu obyvatelstvu. Jsou tu podrobné údaje,
které nebylydosud nikde uveřejněny.Stát
ní statistický úřad dal výsledky svého še
tření k disposici dru Albrechtu, který pro
počty provedl. Dílo celé vyniká učleněníma
jsou tu cenné vědecké práce. Univ. prof.
dr. Schlenz má tu studii o církevně-politic
kém zákonodárství v ČSR., dr. Fřanzis o
školském zákonodárství, přehled Činnosti
německých příslušníků různých řádů a kon
$regací v našich zemích podává dominikán
P. Scherzer z Olomouce, jsou tu články
o otázce kněžského dorostu, o Katolické
akci, o díle sv. Bonifáce, o katolickém ně
meckém školství, o charitě, o misijní. Činno-=
sti, o náboženských spolcích, hnutí liturgic
kém a exercičním, absťinentním a podrob
ně zachycen tak rozmanitý život spolkový,
pokud spadá pod Kafolickou akcí. Dílomá
nepolitickou tendenci a na konec je připojen
článek dra Hilgenreinera o politice katolic
kých Němců v republice. Cenná je také stať
o německých katolících na Slovensku a
Podk. Rusi. Podrobný rejstřík činí knihu
velmi užitečnou každému, kdo hledá infor
maoceo německém katolickém životě u nás
v kferékoliv fázi. Na konecpřipojeny dvě,
mapky s hranicemi diecésními a jazykový
mi. K ním podotýkáme, že národnostní hra
nice jsou nepřesně kresleny, asi podle více
jak deset let starých předloh. V mapce a
Slovensku není zakreslena Spiš. Kniha sto+
jí vázaná Kč 85.—. Doporučujeme. —k,

S tiskem jen výš.

S naším tiskem spějme výš, jen výš,
nad bulvární skandálové hordy.
Prakse: Kolikrát list přeložíš,
tolikrát, i víc, tu najdeš mordy.
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časopisproveřejnéotázky současnosti náboženství, kulturu a politiku

V Praze dne 15. června 1934. Ročník XVI.Číslo 9

Dr. Bedřich Vašek:

Mužové v katolické akci.
„Jsou-li s tebou mužové, máš vše ostatní; jsi-li bez nich, nemáš nic nebo skoro nic“ (Gontier, L'apostolat

des Homes, 1912,4). Tato zásada pro všecka veliká myšlenková hnutí platí i v Katolické akci. Každá velká
všeobecná akce, v níž chybí mužové nebo v níž jsou až na místě podružném, je něčím nepřirozeným a f(rva
lého úspěchu může docíliti jen za zcela mimořádných poměrů. V tom vidím jednu z hlavních příčin, proč
se výboje kafolicismu v posledních desiítilefích v některých zemích —iunás, fak povážlivě zvolnily: mu
žové prováděli „náboženský abstinenfismus“, stranili se náboženství, a náboženské potřeby se pokládaly
převážně za záležitost žen. Také pastorace některých kněží byla taková, že mnohem více času bylo věno
váno ženám než mužům. Mužové s tím ve mnohých krajích zcela souhlasili. Tak na př. u častějšího sv. při
jímání ve mnohých farnostech mužové proti ženám tvoří jen dvacetinu! Někdy ani tolik ne! Jak ochromoval
tento chorobný „feminismus“ náš náboženský životí Chyběla nejzákladnější složka rozmachu — muží
Pak víc a více v mužském světě se rozmáhala zamíta vá, ba někdy až opovržlivá nálada: „Co je po nábožen
ství, když je dobré jen pro ženy a pro děcka?“ A v tom vidím ťaké příčinu, proč i rodiny z velké části tak
katastrofálně zklamaly ve svém náboženském poslání: osudně se vymstilo, že muž nebyl v rodině pro nábo
ženský život tím, čím býti měl. Zpronevěřil se v rodině své náboženské úloze hlavní činitel — nuťně se pak
zpronevěřila svému poslání i rodina. A v čím větší míře zachvátil tento mor, tato náboženská smrt anebo
aspoň náboženská vlažnost mužskou složku obyvatelstva, tím labilnější je fam posice katolického principu,
ťím prudčeji odumírá nábožensky celý národ.

Období, v němž těžiště katolicismu se přesunulo s mužské složky obyvatelstva na skupinu ženskou ne
bo dokonce již jen na dětskou, je jen průjezdní sfanice, ve které se vlak na chvilku zastaví. Ale hned zas od
jíždí dál, s neodvratnou osudovostí: k všeobecnému úpadku náboženskému, i u žen a dětí...

Proto u všech bysfrozrakých pozorovatelů života, dívajících se nikoli na lacinýa pohodlný blízký úspěch,
nýbrž na zisk trvalý a bezpečný, je heslem: Získat muže! Nelekejme se toho, že získat muže je mnohem
těžší než získat ženy! Nenechejme se odraditi tím, že ovoce naší práce se neukáže hned, nýbrž až v budouc
nosti: velké věci potřebují časy, aby uzrály!

Proto u Katolické akce musí býti hlavním cílem vytvořiti velikou armádu mužů, kteří odhodlaně jdou za
ideály Katolické akce. Kdyby fo se nepodařilo, zůstala by Katolická akce vetchým, nemocným invalidou:

Které jsou důvody této rozhodující převahy mužů nad ostatními složkami obyvatelstva?
Muž je předně představitelem zdravé rozvahy, vyzrálého úsudku, síly, ukázněnosti. Mládí jest ještě nevy

rovnané; chybí životní zkušenost, chybí ovládání nálad, chybí vyrovnanost mezi silami nižšími a vyššími,
tajícími se v každém jednotlivci: odtud bouřliváctví nestálost, jednostrannost. U ženy převládá velmi čas
fo cifovost a náladovost. Střízlivý temperament mužský svou větší chladnokrevností, jež chrání rozum,
aby se nestal tak snadno zajatcem citu a nálady, svou zkušeností, která počítá i s ostatními činiteli v životě,
svou vůlí, která umí prosaditi i proti překážkám svůj plán, svou vytrvalostí, která nechce býti pouhým
ohněm ze slámy, nýbrž houževnatě jde za cílem — snadno nabývá převahy nad skupinami ostatními.

Je zde dále autorita, které průměrný muž požívá v manželství, vůči dětem, ve společnosti. A kdyby sto
krát byla odhlasována naprostá rovnost ženy a muže, je zde přirozený zákon, že muž a otec jest hlavou ro
diny, že mnohé funkce jsou takové svou podstatou, že se pro ně hodí muž lépe než žena. Zdrcující většina
rozhodujících funkcí ve veřejném životějest v rukou mužů; jaký sociální vliv nutněvychází z této nesčetné
armády mužů na vedoucích místech ve sněmovně, v úřadech, v obcích, v průmyslu, v obchodě!

Když tento rozhodující činitel se staví k náboženství odmítavě nebo aspoň netečně, pak není divu, že dítě,
které ve svém dětství i rodiči je ještě jakž takž přidržováno k náboženským úkonům, že tofo dítě, sotva se
mu rozoumek začíná rozvíjet, najednou pocítí úder otázky: „Tož náboženství je jen hračka pro děti? Je to
provisorium, které se odkládá s ostatními ilusemi dětství? A bude to provisorium; vždyť můj tatínek a pan
učitel a osfatní mužové .... atd.“ Když prostředí mužů v úřadech, továrnách, vůbec v životě jest nábožen
ství odcizeno, pak musí nuťfnědocházeti k bankrotu vyučování náboženství na střední i obecné škole, k ban
krotu náboženské péče v katolických spolcích mládeže; příklad odrostlých mužů smefe tu práci, jako žací
stroj poráží stojící obilí na roli. „Organisace, která zasáhne toliko mládež, jest očividně bezmocná. Aby
se udržela mládež, musí býti nad ní příklady vyzrálých mužů“ (Gibier, Les Devoirs de Heure Présente.
Aux Hommes. 1907, 295),

1 Výňatek z knihy dr. Bedřicha Vaška: „Katolická akce“ Výzva Boží k laikům. Kniha (asi 170 stran formátu Braitovy „Církve“)
vyjde na podzim.
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Náboženské hnutí, které by slabošsky obcházelo tuto skutečnost důležitosti mužské složky, bylo by
nuťfněodsouzeno k bídnému živoření. Když chce náboženské hnutí opravdu pronikavě zasáhnouti do živo
ťa,musí z mužskéhoživlu udělati nejdůležitější nerv, mozek, osu své práce. To není náhoda, že Kristus při
své náboženské práci fak převážnou měrou se věnoval výchově mužů...

A proto i Katolická akce, má-li provésti své veliké a požehnané dílo, musí bezpodmínečně budovati zvlá
šťěna mužích. Proto také Pius XI. při svém bystrozraku vidí ve sdruženích mužů v Katolické akci „pá
teř“ Katolickéakce...

Je pravda, obtíže jsou při tom veliké. Jsou veliké zvláště tam, kde po léta se bezmyšlenkovitě a tupě
hřešilo proti principu, že nejinfensivnější pastorační péče musí býti věnována mužům.

Mužové jsou dřevo,které se nezpracovává snadno. Jejich přirozená samostatnost úsudku je činí těžko
přístupnými ovlivňování. Poznání, jehož se jim dostalo, zkušenosti, jichž v životě nabyli — i když jsou to
často poznatky a zkušenosti velmi jednostranné — jsou jim jakýmsi subjektivním ubezpečením, že jejich
dosavadní životní směr„je správný a že přestavovat výhybky a rozjeti se po jiných kolejích by bylo zlem.
Často se vytvoří i u muže jakýsi druh neomylnictví, jakási forma pýchy, která nesnese, aby si přiznala nebo
dokonce na venek projevila, že dosud žila v omylu a že se musí přeučovat. Jsou zde osobní návyky, jež od
ložiti je mnohému skoro až nemožno. Je zde dále sociální tlak: vliv lidí, s kterými se muž denně stýká, tisku,
jejž odebírá a čte, politické strany, v níž je členem,odborových organisací, do nichž si platí a od nichž snad
hospodářsky závisí. A jsou i příčiny jiné.

Bývá někdy velmi těžko konati úspěšné misie u pohanů, když se naráží na tvrdou nepřísťupnost duší. Bý
vá kolikrát ještě obtížnější získati pro náboženský život duše mužů v prostředí, ve kterém žijeme. Ó, to bý
vá mnohdy práce, jako bys ve tvrdé skále oralí

Ale vykonána ta práce býti musí!

Karel Doubtvavský:

Toto všechno tobě dám...
Bůh má jednu velkou nevýhodu: jest Pravda sama. Nemůže sebe ani nás klamati. A to se nám svrchovaně

nelíbí. Kam s tím: my jsme zvyklí klamat své bližní a počítáme a priori s tím, že budeme též klamáni.
My chceme být klamáni. Lidová moudrost to vyjadřuje úslovím: Svět chce býti klamán. Toužíme neviděti

kolem sebe upřímných tváří, tfoužímeneslyšeti pravdivých slov. Je nám tak dobře ve lži a klamu, v přetvářce a
lichotnictví, v pochlebnicíví a nadouvačnosti.

Klamemesvé bližní a rádi bychom také klamali Boha. Šíleně rádi bychom z něho udělali podplatné mon
strum nám podobnéa životem bychom byli ochotni zaplatiti radost z okamžiku, kdyby se nám podařilo pře
vrátiti řád stvoření. Bůh nás učinil k obrazu Svému a chce na nás, aby Jeho dokonalost nám byla vzorem,
my pak bychom si rádi utvořili Boha sobě podobnému a svou dokonalost mu laskavě propůjčili za vzor.

Tento fakt neexistuje jen ve slovech. Laická morálka i její modifikovaný výhon v občanské nauce i vý
chověnašich škol zachází s Bohem přesně podle této definice. Lidská kalokagathia je postavena na vrchol
a pod ním stojí pro ty, kdož se bez toho nemohou obejít, nějaký bůh, stvořený z lidských pomyslů, bůh, které
ho si prý vždycky lidé vymýšleli a všelijak představovali podle nestejného stupně kulturního vývoje, až se
došlo k této vyhovující představě: bůh pod vrcholkem lidské dokonalosti.

Osobní Bůh byl jako cizinec nedůtklivé obce našeho svědomí vykázán za periferii hradeb myšlení. Aťjde
a hledá si, kde by měldomovsképrávo...

Ďábel má proti Bohu jednu jedinou obrovskou vý hodu: jest Lež sama. Proto nám tak dobře rozumí, po
Bohu nejlépe, proto my mu tak dobře rozumíme, lépe než Bohu. Poněvadž je ďábel lží, nemá nikdy svou pra
vou podobu. Ďábel je maska a svět je pro něho maškarnísíní. Jednotlivé díly světa jsoujejí rozličně vyzdobe
né části, a proto ďábel se přizpůsobuje jako nejzdvořilejší společník všech věků. Jinak vypadá ďábel na př.
americký, jinak evropský. Jediné, co oba spojuje, jelež. Masky, pod kterými přichází ďábel k evropskému člo
věku a nabízí mu: Tofo všecko tobě dám ..., vyrostly z evropské kultury. Proto ho cítíme všude, ale nevidí
me nikde. Racionalistům fo stačí a neracionalistů pomalu není.

V pseudoanfickém úboru rozpřahuje antický ďábel své náručí do augustovského postoje zbožněných cé
sarů:

Všechno, co ve vědě vymyslíš a co budeš považovati za pravdu, je tvé. Úskočnost je dovolena a Macchia
veli patron těch, kteří chtějí něčeho dosáhnouti. Úskoky, lstí, někdy i obratným podvodem odstraňuj si
s cesfy všechny,kteří jsou ti nepohodlní... Peníze získané průmyslem a obchodem jsou tvé a nakládej s nimi
jako se svým naprostým majetkem. Použij jich k vyvolání nových peněz a až jich budeš míti mnoho, vrhni
je směremnejvětšího svého odpůrce. Odhoďctnost, žij přirozeně. Do společnosti nos frak, do baru lepší
spodní prádlo. Celý dočasný život tobě dám...

Poněvadž směrem k severu ubývá myšlenkové horkokrevnosti, zaujal ďábel pózu reformátora, přísného
vyzáblého, jak se zobrazují:

Věřjen tomu, co neodporuje tvému rozumu. Nic není ohavnějšího nad hierarchický systém. Zpřetrhej jej
nebuďjeho služebníkem. Služ jen svému rozumu. Vzdělaný člověkse nepodrobuje jiné autoritě než autoritě
svého rozumu. Nevěř svatosti, není žádné. Je jen povrchní svatouškování, tebe nedůstojné. Celou oblast
tvého rozumufi dám, jestliže...

Jinou masku bylo potřebí vzíti na venkov. Tam přece jen lidé tuší Boha a nelze jich najednou od něho od
děliti. I řekl si ďábel: Ponechámjim boha neosobního, hračku, loutku, která se 0 svět nestará, která je lho
stejná k lidem, k jejich utrpení. Není potřebí věnovati této loutce více pozornosti, než jaká se prokazuje
dětským hračkám.

Osvícenský ďábel přineslpitevní nožíkd rozpáral poslední švy lidských nadějí v nadpřirozeno. Našel jen

Vzk ech šedé kůry sídlo nějakého rozumu a prohlásil člověkaza autonomníbytost v oblasti rozumui morá
Rozum od dob antiky hýčkaný jako miláček stává se osvícenstvím a Kantem fenomenálním jedináčkem.

Co on,poznává, fo existuje, nic jiného není. Není Boha, poněvadž ho nelze pochopiti. Rozmazlený jedináčekodmítl...
Comte nemusil již mnoho dodávati. Čo není ve smyslech, není v rozumu. Jen co mohou dotěrná tykadla
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našich nedokonalých smyslů ohmatati, může býti předmětem našeho poznání, jehož horizont byl zůžen na
minimální světelnost.

Materialismem se stal hýčkaný jedináček vládcem. Samovládcem, diktátorem. Ti, kteří mají v ústech tolik
demokracie, že nemohou ani mluvit bez ní, jsou vnitř nejprohnanějšími fašisty kořícími se rozumu a hmotě.
Obé jim splynulo v nové božstvo. Bezzákonnost se stala zákonem lidí svedených maskou ďáblovou.

Tisíce, ba miliony se jich vrhá na zem po slovech: Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš se mi kla
něti.

Adorují nahé paže atletů a borců, fraky kapitalistů, mozoly zemědělců, haleny dělníků, slzy žen a dětské
oči. Adorují největšímu lháři všech století.

Končím slovy Chestertonovými: „Nejnebezpečnějším zločincem je úplně bezzákonný moderní filosof.“

Sedmisté výročí kanonisace sv. Dominika.
Dne 15. července letošního roku bude tomu sedm

set leť, co papež Řehoř IX. vydal bullu „Fons sapien
tiae“, jíž oznamoval církvi, že zařazuje mezi světce
zakladatele Bratří kazatelů Dominika. Stalo se tak
necelých třináct let po jeho blažené smrti. A jako
tenkráte vyvolalo svatořečení milovaného Otce ne
smírný jásot dominikánské rodiny — stačí jenom
všimnouti sinadšení zprávy, kterou o tehdejší náladě
mezi braftřímipodává bl. Jordán Saský, nástupce sva
tého Pafriarchy v řízení řádu — tak i nadcházející
jubilejní rok vyvolá jistě radostnou odezvu nejenom
mezi členy řádu, nýbrž i mezi všemi jeho ctiteli a pří
znivci, nadšenými pro jeho poslání a pro jeho práce
ve světě vůbec a v naší vlasti zvláště.

Dominik byl hrdinou Pravdy v úporném zápasu
s bludem. Jeho doba, začátky to třináctého století,
byla velmi vážná. Nová a nebezpečná odnož mani
chejská ohrozila tehdy křesťanskou Evropu. Byli fo
Albigenští. Svatý Patriarcha vystihl brzo veliké ne
bezpečenství jejich bludné nauky, tím větší, že bylo
podporováno velikou náboženskou neznalostí lidu.
Viděl jeho bídu v ohledu náboženském, když jako
kanovník řeholní kapituly v Osmě provázel svého
biskupa na dvou cestách do jižní Francie. Tyto cesty
ho utvrdily v názoru, že ubozí pobloudilci mohou bý
ti získáni jenom apoštolským kázáním a příkladem
odříkavého života. A tak začal nejprve se svým bis
kupem a potom sám pracovati na jejich obrácení.
V městě Toulouse založil u kostela sv. Romana sdru
žení kazatelů a dosáhl koncem roku 1216potvrzení
nového řádu papežem Honoriem III.

Jak samo jméno naznačuje, je vznešeným úkolem
Dominikova řádu veřejně hlásati a osvětlovati křes
ťanskou nauku. Předpokladem úspěchu tak vzneše
ného úkolu je však úzké spojení s absolutní Pravdou,
modlitba a ustavičné rozjímání božských pravd,
předcházející a provázející apošťolskou činnost.
A živnou půdou takového rozjímání je studium sva
tých pravd. Proto dal Dominik svému řádu do vínku
společný řeholní život s jeho mnišskými zvyklostmi,
dal mu také slavnou modlitbu chórovou, jak se tomu

Pravá totalita.
Teprve po časovém odstupu podivujeme se někdy,

pokud jsme schopni tohoto poznání, účelu některých
událostí. Před osmi lety se vzpomínalo v celém svě
tě v určitém světovém klidu osobnosti svatého Fran
tiška z Assisi. Bylo fo jevem čistě náboženským a
osamoceným. Tak se zdálo. Než vzpomínka zapad
la ne-li do srdce, tedy do pozornosti mnohých. —
A František vyvstal svým duchem na místech, kde
by se nejméně čekalo, na místech kontrárních svému
postavení, hospodářských, politických, peněžnic
kých.

Proč?
Kdo by kladl jádro spojení mezi ducha Františko

va a ofázky hospodářské do jeho ducha chudoby,
jakožto nejvýznačnějšího rysu jeho osobnosti, nebyl
by na dně jeho určení.

naučil jako řeholní kanovník, ale uložil mu také usta
vičné sfťudiumposvátné pravdy. Proto také první
kláštery svého řádu založil ve městech universitních,
jež byla známými vědeckými středisky tehdejší doby.

Tyto úkoly a cíle, jež dal svatý Zakladatel svému
řádu, nikdy se nezměnily, a moderní řádové konsti
fuce, před dvěma roky vydané, jsou „jenom jakýmsi
výkladem starých, přizpůsobených novým poměrům,
takže lze říci, že povaha a ráz samým Zakladatelem
řádu vtisknuté se za tak dlouhé časovéobdobí nikdy
nezměnily.“ (Apoštolský list J. Sv. Pia XI., vydaný
6. března f. r. k sedmistému výročí kanonisace sv.
Patriarchy Dominika.)

Proto se obrací Svatý Otec Pius XI. tak vřelými
slovy ke všem členům řádu, aby šli stopami svého
Otce a zbožně a bedlivě plnili jeho moudré zákony
a stanovy, jež doporučuje dlouholetá praxe a pří
klad tolika moudrých a svatých řádových členů.

„V dnešní době právě tak jako v dobách minulých
vyhledává Církev muže apoštolské, aby se věnovali
zvláště studiu božských pravd i hutné zbožnosti a
vykládání slova Božího, vynikajíce při tom sami
v svrchované mířeneporušeným a nevinným životem.
Právě tak jako ve dvanáctém století i dnes se šířína
všecky strany mnohé a neblahé bludy o náboženství
a mravnosti, a nezřídka zjevně a veřejně pohrdá na
še doba samým právem božským i přirozeným. Sko
ro všude jsou lidé vybízeni nesčetnými lakadly a zá
bavami, aby si cenili fo, co je nestálé, jsou povzbu
zováni, aby hledali dobra křehká a prchavá, jako by
takovéto pozemské putování bylo opravdovým a
věčným životem.“ (Apošt. list shora citovaný.)

Proto je třeba, aby i dnes starý a vždy svěží ideál
sv. Zakladatele došel pochopení u mladých duší, jež
se chtějí zasvětit apoštolátu podle tužeb Církve, hle
dající muže apoštolské, kteří dovedou i dnes ukazo
vati směr k nadpřirozenu. Přivede jubilejní rok, do
něhož v červenci vstupujeme, svatému Patriarchovi
Bratří Kazatelů nové syny, kteří se s milostí Boží
rozhodnou pro jeho řád?

P. Gomáš Dittl O. P.

Jádro jeho bytosti jest v tom, po čemdnes hlado
vě toužíme, nedostatkem čeho hyneme a popitáním
čeho šílíme: v úplnosti jeho vidění.

Jsme tak přeplněni dojmy množství věcí, že ne
chtějíce snad a domnívajíce se, že vidíme všecko, vi
díme jen výsek. Domnívali se v minulém století, že
vnešením úplného názoru mechanického do světa a
života vidí vše. Domnívali se předtim, že naprostým
subjektivismem našli formulku poznání všeho. Do
mnívali se nedávno, že poznání jesť jen intuicí a pro
blémem, a podle těchto extrémních formulí řídili
svůj poměr ke všemu. Domnívají se dnes, že vnější
moc může říditi celý život jednotlivců i společnosti.

Nuže, fo jsou různé fofality: dnes ve veřejném ži
votě, ale v principu v životě jednotlivce. A přece jsou
to jen extrémy, vylučující střed i extrém protivný.
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Ukazují se v tom, řeší-li se ku příkladu krise lidstva
jen hospodářsky, nebo jen politicky, nebo jen mrav
ně, nebo jen hmotařsky. A extrémy popírající druhé
skutečnosti nejsou úplné, nemohou být totální,

Tu, myslím, jest reflex, který připravilo jubileum
Františkovo. On uměl vidět život v celku, nic nevy
nechal, nezavínal očí před ničím, viděl totálně. Nevi
děl v životě pouze život pozemský, neviděl v něm a
v přírodě pouze život nebeský, neviděl jenom slzavé
údolí ani jenom radosti života... řekli bychom dnes:
neviděl v prodeji obilí pouze konjunkturální příleži
tost a otázku obchodní, neviděl ve věrnosti k progra
mu politické strany pouzeotázku jejíhovzrůstu a mo
ci, neviděl v křesťanském životě pouze manifestační
projevy náboženské příslušnosti, neviděl ve věrno
sti k Bohu a církvi bezohledný boj proti jejich ne
příteli...

Viděl ve všem věc a Boha.
Viděti ve všem pravdivou skutečnost a Boha jest

pravou totalitou. Jest proto úplnou skutečností. I ji
ní světci uměli viděť, ale to je Františkovo, že nepře
zíral při pohledu na Boha jeho dílo, že je nepopíral
z touhy po umrtvení, nýbrž že se přiblížil, jak myslí
me, jak na něm milujeme, jak nás to-v něm přitahuje,
ze všech nejvíce skutečnému středu mezi Bohem a
přívtodou, tvorstvem, mezi duchem a tělem.

To jest teprve totalita: iv životě jednotlivoově,
i společnosti, státu. Vyloučením jednoho nastává ne
úměrnost, výklon od skutečnosti, tím od života, tím
i bolest jako při vykloubení...

Jděme do živého: Jsi příslušníkem podniku: jeho
prosperita vyžaduje věcného, obchodního postupu.
Ale tento postup není totální otázkou, nýbrž jest do
plňován, pronikán Bohem, ft.j. potud totální, pokud
řízen poctivostí a spravedlností. Při jednoduchém
obchodním jednání, jakých jest desítky denně, fun
uje tato úplnost, porušíš-li ji, jsi nedokonalým ob
chodníkem nebo křesťanem.

Jsi příslušníkem politického směru: vyžaduje sna
hy o vzrůstu moci a vlivu strany. To však není nej
vyšším pravidlem, nýbrž musí býti regulováno záko
nem pravdy, poctivosti v boji a lásky, úmyslu službě
Bohu, nebo jsi špatným straníkem nebo křesťanem.

Dr. Viktor Šauer:

Jedná-li tak neb onak strana a vyjede z kolejí svého
určení, jest buď špatnou stranou, nedrží-li se svého
úkolu a chce býti fotální ve všech směrech, nebo jest
špatnou ve svém poměru k Bohu, nerespektujíc jeho
zákon.

Jsi otcem rodiny, živnostníkem, řemeslníkem, za
městnancem, kteréhokoliv oboru: snažíš se jako ta
kový pečovati o blaho rodiny, o posfup, o zisk. Než
fo není jediným cílem: Jsi-li věřícíkatolík, musí míti
vedoucí slovo v těchtopovinnostech a snahách Bůh;
tedy nikoliv jako lidé bez víry, zisk, úspěch, vlastní
blaho za každou cenu, všemi prostředky, lží a nepo
cfivostí, nýbrž i za cenu pozemské škody dbáš záko
na Božího. To jest teprve úplné viďění, ť. j. totalita
života.

Především ovšem to platí v přímém poměru k Bo
hu: kdo chce býti nebo říká, že jest katolíkem, doka
zuje to příslušností, řečmi i činy, a vidí své katolictví
pouze v těchto projevech, nedbaje, zda jest v milosti
Boží, zda jeho projevy, řečia činy neodporují duchu
Kristovu, tomu schází podstata, jádro katolictví a
jest slupkou bez jádra. Jde-li v tomto případě o spol
ky, strany, noviny a tisk, kdyby si stavěli v čelo se
be silněji název „katolické“, nemají-li především di
rektivou ducha a zákon Kristovy ptavďivosti, spta
vedlnosti a lásky, nepomůže zesílený titul katolic
kého, aby se slupka stala jádrem.

Svatý František jest tím všeobecně uznaným učite
lem života, nikoliv jednostranným kazatelem slova,
věšťcem, milovníkem přírody.

V tom jest jádro jeho osobnosti i věčné poslání.
V tom jest i jádro jeho chudoby, která není positiv
ní, nýbrž jest dokonale viděnou cenou všeho pozem
ského. Viděl-li ve všem jasně Boha, viděl-li jeho mís
to ve věcech, nepopíral jich a nezamífal jich, nýbrž
jim dával tolik lásky, kolik jí příslušelo, právě jako
dával Bohu tolik lásky, kolik mohl.

A vše sptávně viďěti znamená i vše správně mi
lovati. Tato láska jest pak nejposlednějším jádrem
Františkovy chudoby i celé osobnosti a jesf i ces
fou kpravé totalitě života jednotlivce i státu.

Dr. Jan Urban O. F. M.

Geolosické převraty v budoucnosti.
Není tomu dlouho, co geologové ještě učili, že se

země ochlazuje. V prvohorních vrstvách na Špic
berkách byla nalezena květena tropického rázu a
u nás přestalo tropické podnebí až koncem doby tře
tihorní. Závěr z toho činěný zněl: Ještě v prvohor
rách umožňovalo vlastní teplo země tropické pod
nebí po všem jejím povrchu a tvoření pásů mírného
a polárního je důsledkem chladnutí země.

Prozkum jižní polokoule však zvrátil tuto do
mněnku. Ukázalo se, že její prvohorní vrstvy se sklá
dají z části z usazenin ledovcových, t. zv. tylitů. Po
zději byly tylity zjišťěny i z jiných geologických dob,
a fo v různých končinách zeměkoule. Tak se seznalo,
že ledové doby jsou častějším zjevem a měla-li Evro
pa do konce třetihor trvale tropické klima, byla pří
čina v tom, že ležela v pásu tropickém, čili že póly
se stěhují.

Samo stěhování pólů však nestačí k vysvětleníle
dových dob. V diluviu bylo v Evropě (a též v Se
verní Americe) zalednění čtveré, při čemž 4 ledové
doby (glaciály) se střídaly s dobami meziledovými
(interslaciály) s podnebím podobným dnešnímu.
Toto střídání nelze vysvětlovat pohyby pólů, neboť
jejich stěhování se neděje tak náhle.

Tak se pátralo po příčině vlastní a ta se zjistila
v kolísání ekliptiky, v kolísání výstřednosti zemské
dráhy a v precesi. Kolísání ekliptiky záleží v tom, že
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obratníky se současně a pravidelně stěhují mezi 21.
a 27. stupněm šířkovým během 40.000 let. Přiblíží-li
se obratník raka 21. stupni, má severní polokoule
chladnější léto a ledová kápě polární se posune na
jih. Je známo, že země, obíhajíc kolem slunce opi
suje mírnou elipsu a že slunce nestojí v jejím středu,
nýbrž mimo něj. Proto se mluví o výstřednosti zem
ské dráhy a ta zase není stálá, nýbrž pravidelně ro
ste a zmenšuje se během asi 90.000let. Bod na zem
ské dráze, kde je země slunci nejblíže, se jmenuje
přísluní, opačný bod odsluní. Jarní bod je na zem
ské dráze místo, kde pro severní polokouli nasťává
jaro. Následek precese je, že tento bod putuje a vra
cí se na původní místo vždy až za 25.000let. Proto
má severní polokoule jednou léto v přísluní, po dru
hé v odsluní. Je-li země v odsluní, zajisté nepřijímá
od slunce tolik tepla jako v přísluní. Probíhá-li ze
mě odsluním, když má severní polokoule léto, je fo
to léto chladnější a letní chlad se stupňuje tím více,
čím více roste výstřednost. Chladné léto je rozhodu
jícím pro vznik ledové doby. Ono zbraňuje, aby ne
roztál sníh a led, který se v zimě tvoří, i nyní. Je vy
počítáno, že postačí, aby teplota poklesla o pouhých
5 stupňů C a už nastane ledová doba. K takovému
poklesu dojde, sejdou-li se řečené tři okolnosti: po
sune-li se rovina ekliptiky k 21. stupni, připadne-li



severní léto na odsluní a dosťupuje-li výstřednost
zemské dráhy svého vrcholu.

Toto poznání umožňuje i vážnou předpověď pro
budoucnost, totiž tu, že ledová doba zase nadejde,
protože příčiny jejího vzniku nezmizí. A lze ji čekat
už za 20.000let. Je pozoruhodné, že slaciály trvaly
déle než interglaciály, jejichž doba se odhaduje na
100.000left pro každý. Dnes jsme vzdáleni 80.000 let
od posledního glaciálu a podnebí se už zhoršuje.
Nejteplejší podnebí, f. zv. klima optimum, bylo před
8.000lety. Nastane tedy opět doba, kdy velká část
Evropy bude pokryta ledovcem, jaký dnes zahaluje
Antarktidu a Grónsko, a je nyní otázka, kudy pů
jdou jeho hranice.

Za svéhonejvětšího rozšíření sahal severoevrop
ský ledovec po ústí Temže, Rýna, vystupoval na úpa
tí německo-českých Stfředohor, tlačil se k Liberci,
zakrýval Ostravsko a u Hranic zasahoval do údolí
Bečvy. V posledním glaciálu však, za změněné po
sice pólu, probíhal okraj ledovce od Magdeburku
přes Lužici nad Vratislav, odtud do jižního Polska,
pod Kijev a k Voroněži.

Naše vlast nebude tedy postižena zaledněním,
nicméně uplatní se jeho důsledky. O nich možnosi
učinit přibližnou představu. Uloženinou ledových

Dr. ©. ČGrochta:

dobje v nižších polohách spraš, totiž prach vyvátý
větry z prostor zbavených rostlinstva. To znamená,
že podél ledovcového okraje se táhl široký pruh, kte
rý pro velký chlad znemožňoval rostlinný život a byl
mraznou pouští. V naší spraši se už rostlinstvu daři
lo, jak dokazují její kapiláry, ale nebylo to rostlin
stvo vysoké. Že všeho pak vyplývá, že se naše země
změní v tundru, jaká dnes lemuje břehy Severního
ledového moře. Bude na ní možný život, ale jen pro
pastýře subpolárního dobytka a civilisace ustoupí
do Středomoří.

Tento velký převrat nezpůsobí náhlé stěhování se
veroevropského a severoamerického lidstva na jih.
Zhoršování podnebí bude tak pozvolné, že za lidský
věk se nezpozoruje změna. Jen odborníci, mající po
ruce staré knihy, budou moci sledovat přeměny. Za
to se ale bude znát přesně postup zaledňování pro
budoucno, neboť nelze pochybovat, že tato vážná věc
nebude budit zájem. Není-li fo propočítáno už dnes,
pak vězí příčina v tom, že teprve nedávno byly do
končeny propočty pro minulost. Budiž poznamená
no, že jejich autorem je profesor bělehradské uni
versity Milankovič a o celém problému že jedná kni
ha Die Klimate der geologischen Vorzeit, kterou se
psali Kóppen a Wegener.

Styky sv. Jana Bosca s vynikajícími lidmi své doby.
Kdo si představuje Don Bosca zabraného jediné ve výchovnou

činnost svých uličníků, ten by měl velmi chudý pojem o jeho vše
stranné úžasné činnosti, jíž čelil soustavně vzmáhající se sociál
ní a mravní zlobě. Don Bosco byl světoem eminentně sociálním
a věděl dobře, že má-li vítěziti dobro, tu je nutno žíti v dobré
shodě též s mocnými tohoto světa, i když nesdílel ve všem jejich
názorů. Ostatně sociální Činnost tohoto světce netkví jediné
v praktické obhajobě a pomoci chudákům, nýbrž i urovnávání a
zmírňování nepoměrů mezi vládnoucími a ovládanými a k takové
Činnosti musel nalézti všude dveře i srdoe otevřená. ©

Nás, kteří se choeme naučiti od Dona Bosca politice svatých
v prosazování dobra, zajímají jistě velice jeho styky s vládními
kruhy té doby. Všude v jeho jednání zdvořilost, pokora a po
slušnost, všude upřímnost, odvážnost, cílevědomost až zaráže
jící — a proto vítězící.

Nanejvýš zajímavý je jeho prozíravý postoj prostředníka me
zi Viktorem Emanuelem II. a Piem IX. v trpké záležitosti boje
o papežský stát, církevní statky a sjednocení nové Italie. Uměl
napsati každé straně s prostotou muže Božího stoprocentní prav
du a při tom si zjednal ještě větší důvěru. Avšak o této velezají
mavé předehře vatikánského paktu bude třeba někdy napsaťi
zvlášť, jakož i o jeho rozmluvách o výchově a náboženském vy
učování ve školách s liberálním ministrem Rottazzim. Tolik snad
sluší podotknouti, že ten Rotftazzi,který měl největší zásluhu na
promulgaci církvi nepřátelských zákonů v savojském parlamentě,
na zabírání církevního jmění, vypovídání biskupů a rušení řádů,
ten samý ministr se přičinil, aby v té neklidné době byla nově za
ložená společnost Salesiánská státem uznána a sám radil Don
Boscovi, jakým způsobem má vypraoovati stanovy kongregace,
aby vyhovovaly státním i církevním požadavkům zároveň.

Italské „risoréimentoť“ vidělo celou řadu výtečných a současně
nekřesťanských a nespravedlivých poliťiků. Vincenzo Gioberfi,
Antonio Rosmini, Rottazzi, Cavour, Francesoo Crispi, prostě vše
chny italské vládní špioe měly co činiti s Don Bosoem a každému
dovedl říci do očí s vlídností jemu vlastní „verba veritafis“.

Když se stal Gioberfi členem ministerstva zvaného Gabrio-Ca
sati, byl nejpopulárnějším mužem v Italii. Dle jeho jména byla
pojmenována náměstí, ulice, spolky, kavárny. Příčinou té popu
larity bylo jeho proťfijesuitské a protipapežské smýšlení. Jeho
kniha „Gesuita modernoť“(moderní jesuita) byla v rukou všech a
jméno autora měl každý na jazyku. Don Bosocovíse však odboj
né počínání Giobertiho krajně nelíbilo a pokoušel se učiniti vliv
jeho osobnosti neškodným. Aby se vyhnul bezůčelným veřejným
polemikám, navštívil ho osobně. Gioberti přijal svého někdejšího
přítele a ředitele oratoří velmi srdečně a řeč se rozpředla. Dovolil
si však několik poznámek o Piu IX., které se zdály Don Bos
oovi málo zdvořilé. Don Bosco hájil Pia IX. a když opustil jeho
byt, otázán známými, co soudí o Giobertim, pokroutil pochybně
hlavou a vyklouzla mu slova: „Gioberti skončí špatně!“

V roce 1849, dne 30. května, odsoudila kongregace indexu
„Moderního jesuitu“ a Don Bosoo považoval za vhodné navštíviťi
Gioberťiho znova. Byl zvědav, s jakým srdoem přijal autor své
odsouzení a je-li naděje, že by se o něm mohloříci jako o jiných:
„Eumiliter se subiecit.“

Ale Gioberti zůstal zatrpklý. „Moje odvolání bude spočívati
v fom, že na to vůbec neodpovím. Ať postačí mé mlčení,“ pronesl

chladně Gioberti. Avšak ani mlčeti nedovedl. Jeho mlčení bylo
tak relativní, že si dovolil později napsafi: „„Censura z Gaety
(tam se zdržoval kdysi Pius IX.) mi zapříčinila dávení i smích.
Měl bych výčitky svědomí, kdybych se tím obíral. Interdikt
z Gaety je příčinou mého tloustnutí.“ Jak vidno, slova nejsou pří
Jiš vznešená. Kdo se octl jednou na nakloněné rovině, tomu je
již těžko se zastaviti. Vždyť tentýž Gioberti napsal kdysi před
smutnými událostmi: „Budu považovati Italii za kulturně vy
koupenou tenkráte, když ji spatřím celou katolickou a pyšnou na
to, že chová ve svém středu sídlo náboženství a slávu křesťanské
ho pontifikátu,“ Slova Don Bosoova se splnila. Gioberti skončil
špatně.

Je všeobecně známo, jak vysokou úctu měl k Don Bosoovi mi
nistr Urban Roftozzi. Don Boscova obětavá Činnost mezi opuště“
nou mládeží, jeho odvážné rozmluvy o výchově a podařená vý
cházka s delinkventy turinské polepšovny je sblížily a Rottozzi
počal Don Bosca milovat i obdivovat.

Během doby počaly ministra vnitra nekřesťanské zákony přece
jen nějak nepohodlně tlačiťi ve svědomí. Zašel si osobně k Don
Bosoovi a tázal se ho, zdali upadl jako čelně zůčastněný ministr
na promulgaci církvi nepřátelských zákonů do církevních cen
sur, Don Bosco odvětil, že mu dá definitivní odpověďaž po zraléúvaze.

Po několika dnech navštívil Roftozzi znova Dona Bosca.
„Nuže, jsem vyoboován z církve?“ tázal se Rottozzi, sotva ho

spaťfil.
„Excelenoe. Studoval jsem vaši záležitost svědomitě a přiči

ňoval jsem se všemožně, abych vám mohl oznámifi, že jste ne
upadl do církevních trestů, avšak nenalezl jsem ani jednoho
autora, který by vás omlouval.“

„Bravo, Don Bosool“ zvolal Urban Rottozzi. „Byl jsem jist, že
mne neobelstíte. Děkuji vám za vaši otevřenost.“

Přímé, otevřené, leální povahy vítězí a imponují všude, i na
protějším břehu.

Slavný italský státník Camillo Benso di Cavour se setkal častě
ji s Don Bosoem a byl jeho velikým obdivovatelem. Jejich styky
nebyly právě sentimentální. Jednou poctila státní policie furin
skou oratoř důkladnou perkvisicí. Don Bosco se rozhodl zákročiti
osobně u ministra vnitra Fariniho, s nímž se seznámil na Stfrese,
v domě filosofa Rosminíiho Don Bosco si stěžoval trpce na ne
odůvodněná podezřívání a necivilní počínání policie v jeho vý
chovném ústavě. Byl totiž obžalován, že píše do časopisu „Ar
monia“, který byl znám svojí oddaností Sv. Stolici, a že je vesty
ku s „nepřáteli vlasti“. Za nepřátele vlasti byli tenkráte považo
vání ti, kteří cítili s papežem. Delikt byl tedy veliký.

Don Bosco se sefkal s Farinim v ministerské kanceláři. Roz
mluva byla spíše živá, tak živá, že vzbudila pozornost lidí zdržu
jících se v okolních místnostech. Cavour byl tenkráte minister
ským předsedou a vedl ministerstvo zahraničí. Upozorněn na
ostrý rozhovor mezi Farinim a Don Bosoem, rozkázal okamžitě,
aby bylo s otoem sirotků zacházeno ohleduplně: „Přál jsem vždy
Donu Bosoovi, a přeji mu ještě dnes. Podívejme se, nedala-li by
se záležitost urovnati přátelským způsobem.“ A když mu Don
Bosco vylíčil stav věci, Cavour se pokusil uklidniti soupeře, přes
fo, že považoval některé stížnosti na Don Bosca za odůvodněné,
„Buďte klidný, drahý Don Bosoo,“ pravil veliký státník, „a pře
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svědčte se, Že vám žádný nemíní ublížiti; někteří lidé však nad
ižili dobroty vašeho srdce, přinutivše vás k politice, která vede
ce smuťným následkům. Vy jste s papežem a papež je proti vlá
lě. Tedy vy jste proti vládě. Zde není jiného východiska.“

Argumentace Cavourova nebyla silná. Don Bosoo k ní připojil
rutnou distinkci, jíž znehodnotil silogismus Cavourův.

„Ve věcech náboženských“ pravil, „jsem s papežem, ale při
om chci zůstati dobrým občanem, neboť se nemíchám dopoliti
cy a proti vládě ze zásady ničeho nepodnikám. Je tomu již dva
Jet leť, co žiji v Turině. Veřejně jsem psal, mluvil i jednal, ale
1činímsázku s každým, kdo by byl odhodlán citovati mi jedinou

u slovo, či skutek, který by si zasloužil oensuru vedoucíchsinitelů.“
A jelikož mu ministr Farini nadhodil, že nemůže nikdy doká

zati, že sdílí názory současné vlády, odbyl ho Don Bosco vítěz
ač podoťtknutím, že v dobách takové svobody, jaká je hlásána
současnou vládou, by bylo absurdním obviňovati občana, myslí-li
orivátně, jak se mu nejlépe líbí.

S ministrem Františkem Crispim měl častější styky. Od doby,
«xdyse uchýlil jako vypovězenec v Turině a zápasil s okolím
>uznání svých záměrů, až po dobu, kdy se stal předsedou vlády,
sefkal se s ním Častěji při různých okolnostech. R. 1874 se ode
aral Don Bosoo k ministru Viglianimu, aby s ním projednal zále
žitost více než sto neobsazených biskupských sídel v Italii. Pro
1apjaté poměry mezi.vládou a Vatikánem nebylo možné přímé
jednání a proto byl zvolen pro tuto nadmíru choulostivou záleži
iost Don Bosco, který se těšil důvěře všech. Jeho jednání vedlo
>pravdu k úspěchům. Sto nových biskupů mohlo býti jmenováno,
všichni navržení sv. Janem Bosco byli Sv. Otcem potvrzeni a vlá
dou uznáni.

Don Bosco, chtěje mluviti s ministrem, musel se odebrati do
místnosti v parlamentní budově. Mnozí poslanci, dozvěděvše se
>tom, obklopili otce sirotků, aby se mohli přesvědčiti, jak praví
sám ministr Crispi, „co je to za zvíře ten Don Bosco“.

Při příležitosti konklavy, z níž vyšel zvolen velký sociální
ideolog a přítel Slovanstva, kardinál Joachim Pecci, jako papež
Lev XIII., Don Bosoo byl pověřen Vatikánem, aby vyšetřil úmysly
vlády. Ministr Mancini ho přijal ledově. Crispi s ním jednal s po
šátku velmi zdrženlivě, ale po krátké výměně slov ukázal všechny
své uměle skrývané sympatie k Don Boscovi a uchopiv světce za
ruku, zvolal: „Ujistěte s mé strany kardinály, že vláda se přičiní,
aby konklave nebyla zneuctěna a že veřejný pořádek nebude ani
v nejmenším porušen.“

Potom posadil vzácného hosta a mluvilo se poněkud důvěrněji,
Crispi znal dobře Don Bosca již od r. 1852,kdy tento státník pro
následován osudem nepochopených novotářů musel často měniti
místo pobytu, aby se nikde delším pobytem nestal obtížným ne
přátelům. Don Bosco vida lidi nešťastné a potřebné zapomínal na
jejich přesvědčení a pomáhal. Zavolal Crispiho na oběd a posky
foval mu velkomyslně pohosťfinství po dobu skoro dvou měsíců.
Ano, jelikož znal jeho úkryty, posílal mu často oběd, peníze, jed
nou dokonce nový pár bot. Po čtvrt století dobrodinec a obdaro
vaný se setkali. Obdarovaný držel ve svých rukou otěže italské
vlády v dobách nanejvýš pohnutých a před čtvrtletím darované
bofy zajistily klid volby nového papeže.

„Nevzpomínáte si,“ tázal se František Crispi, „že jsem přichá
zel někdy zpovídati se k vám do oratoria ?“

Don Bosco: „Nepamatuji se, ale přejete-li si, jsem ochoten
ryzpovídati vás i nyní.“

Jak je vidět, byl Don Bosoo při své prostotě mistrným diploma
:em. Dovedl vytrvat v těžkých podjetích, zakrýti, zamluviti nepří
jemné věci, dovedl býti jediným prostředníkem dvou nejvyšších
mocí, jednaje s nejpřednějšími lidmi italského povstání. Uměl
udržeti ustavičnou vládu nad sebou, vždy klidný, vždy přirozený
Aprostý ve svých projevech. Nejkrásnějším svědectvím pak pro
Dona Bosca je, že dovedl každou rozmluvu okořenit nadpřiroze
nou myšlenkou a v čistě lidské šachovní tahy politiky vnášel zá
jmy Boží. Don Bosoo si pamatoval při každé rozmluvě, že je pře
devším knězem. Jako kněz mluvil s každým slavným a mocným
tohoto světa. Popisovati jeho všestranné styky nemělo by konce.

V r. 1882 prošel triumfálně přední města Francie. Všude byl
nadšeně aklamován. K nohám „turinského Světce“ házeny květy
a kytice. Všechen pařížský tisk věnoval pohnuté stránky „„muži
Božímu“',„divotvorci 19. století“, „italskému sv. Vincenci de Pao
li"“.List „Univers“ z 4.—5.května psal: „Paříž je plna úžasu nad
pohnutím, které bylo vyvoláno v jejím středu příchodem pokor
ného turinského kněze, na kterém není nic, co by budilo přitaž
livost světských očí. Je nízkého původu a jeho hlas již neproniká

Dr. Plocek:
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k sluchu početného posluchačstva. Jeho krok je již nejisty, jeho
zrak osláblý. Proč za ním běží davy lidu? Jak to, že jedinou sta
rostí Paříže v těchto dnech je spatřiti a přiblížiti se k Don Bos
covi?... Tyto ovace patří vlastně oslavě Boží. Největší chrámy
pařížské sv. Magdaleny, sv. Sulpicia, sv. Klotyldy nepostačují po
jmouti věřící, kteří chtějí býti přítomni mše sv. sloužené Don
Boscem, modliti se s Don Boscem, obdržeti požehnání od Dona
Bosca.“

A nebyl to jen obecný lid, který se přišel pokloniti Don Bos
covi. Osoby nejkvalitnější ráže se zaradovaly, že jim bylo dopřá
no setkati se s Don Boscem: kardinálové Savigerie, Guibert
Richard, Bonnechose, Mermillod, Caverot; slavný Msgre Dupau
loup, biskup orléánský, otec Picard, generální představený as
sumpcionistů, otec Pernet, představený Malých sester P. Marie
nanebevzatě, Leone Harmel, obdivuhodný „Bon Pére“ z Val
des-Bois. Z věhlasných spisovatelů francouzských sluší jmenovatií
alespoň Viktora Huga a Pavla Berta. S každým tímto jménem
jsou spojeny zajímavé episody, které je nemožno prozaťím roz
váděti. Přece však si zaslouží povšimnouti alespoň rozmluvy Do
na Bosca s liberálním spisovatelem Viktorem Hugo. Po delších
dvou rozmluvách, které měly velmi pohnutý, ba dramatický prů
běh a při nichž se Viktor Hugo, hraje úlohu stoprocentního ne
věrce, nedal Don Boscovi poznati, ukázal svou visitku a dodal
zřejmě dojat: „Nejsem tou osobou, za niž jste mne asi považo
val. Byl to takový můj žert. Namáhal jsem se hráti úlohu nevěrce.
Jsem Viktor Hu$o a prosím vás, abyste byl mým dobrým příte
lem. Věřím v nadpřirozeno, věřím v Boha a doufám, že zemru
v rukou katolického kněze, který odporučí mou duši Stvořite
li“ (Z osobních zápisků Dona Bosca.) Když volal, podle svě
dectví osobního lékaře spisovatelova Dra Vulpiana, na smrtelném
loži Viktor Hugo po knězi, jeho „přátelé ho sioe nepřipustili“,
avšak nějaký kněz prý mu přece udělil absoluci s balkonu pro
tějšího domu..

Kolik zajímavostí by bylo třeba uvésti v životopise Dona Bosca.
Dvanáct velkých svazků, které napsal současný jeho životopisec
Don Lemoyne, nevyčerpává ani zdaleka jeho všestrannou a mno
horysou působnost. O Don Bosoovi se nedají psáti vyčerpávající
životopisy, Don Bosco je bibliotéka. O každém lidském problé
mu v souvislosti s životem tohoto světce dá se psáti rozsáhlá stu
die. Bývá-li nazýván Don Bosoo světoem moderním, tož nejen
profto, že užil každé vymoženosti moderní ke konání dobra, ný
brž i proto, že na každém úseku lidského snažení a počínání na
jdeme v něm skvělé poučení a příklad. Pro tuto všestrannost a
modernost byl také v očích světských velkým a obdivuhodným.
Před tváří Hospodinovou byl velkým pro svoji svatost a pokoru.

Když se navrátil z oné triumfální cesty po Francii a vypra
voval ctihod. sluhovi Božímu Don Boscovi o všech těch setkáních
s velkými lidmi, kteří mu přišli složiti hold, dodal s pokorou:
„Kdyby všichni ti lidé věděli, že tak oslavují chudého sedláka
z Becchi!l Ehl Žerty Prozřetelnosti Boží!“

Avšak tentýž sedlák z Becchi byl povolán i do Rakouska na
hrad Frohsdorf k loži hraběte de Chambord, který těžce onemoc
něk Tenfto francouzský šlechtic, který odepřel věrnost trikoloře
francouzské revoluce, aby zůstal věren dětem Ludvíkovým, je
den z posledních běženců francouzských, kteří si osobovali prá
vo na trůn sv. Ludvíka, chtěl míti ve svých bolestech Don Bosca
u sebe. A Don Bosoo k němu přispěchal a svolával s nebe zázrak
uzdravení, poněvadž tam, kde bylo třeba vykonati nějaké dobro,
bylo vždy jeho místo. Don Bosco neznal hranic, dělících státy a
národy, poněvadž práce zmírnění bolestí lidstva nesmí býti ome
zována milníky hranic. Mohl by býti patronem Společnosti ná
rodů, kdyby fam o to stáli, poněvadž byl zjevem nejen meziná
rodním, nýbrž nadnárodním. A při tom jeho výchova formovala
každému státu dobré občany, každému národu vřelé vlastence,

Nepoznal ani rozdílů společenských tříd. Znal sice dobře ne
dostatky sociálního rozvrstvení moderní společnosti, ale nikoliv
proto, aby se přiklonil k té či oné skupině, nýbrž aby třídní pro
pasti překlenul křesťanskou láskou a obětavostí. Dával-li ně
komu přednost, tož to byli chudí a opuštění. Avšak všechny ob
jiímal s horoucím pocitem víry a lásky. Svatý muž, který se po
tuloval zapadlými ulicemi, hledaje své drahé „uličníky“, nepři
cházel vůbec do rozpaků, měl-li se sefkati se státníky a velkými
muži svého století. Se všemi mluvil touž mluvou upřímné lásky,
která jímala prostá i vznešená srdce, Všichni, velcí i malí, cítili
se poctěni jeho přítomností, poněvadž všichni cítili živě, že mluví
s mužem Božím, který prochází světem, aby rozséval dobro. V tom
bude Don Bosco vždycky vzorem časovým a bude šťěstím pro
národy a sťáty, nalezne-li všude mnoho nasledovatelů.

Rozvoj a specialisace vědní na universitě Karlově.
Universita Karlova jest dnes v popředí zájmu. Zájem tento není

1ahodilý. Karlova universita jest prostě dnes tak významnou
složkou národního života, že pozornost jí věnovaná je zcela při
ozená a že je s podivem, že si jí veřejnost nezačala všímati již
iříve,

Rozdělení university 1882.

V roce 1952 vzpomínala naše veřejnost 50lefí osamostatnění
iniversity Karlovy. Zákonem totiž z 28. února 1882 č. 24 ř. z. bylo
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sfťanoveno,že od počátku zimního půlletí 1882/5 budou v Praze
dvě university, totiž „německá universita Karlo-Ferdinandská a
česká universita Karlo-Ferdinandská“ a že na německé universitě
bude jediným jazykem vyučovacím jazyk německý, na české pak
český vedle ovšem jazyka latinského v některých kolegiích. Vzpo
mínka fato jest důvodem, aby byl vyzdvižen nejen historický a
národní význam této skutečnosti, nýbrž abychom se zamyslili
i nad rozvojem, který právě v uplynulém 5Oletí naše nejstarší
universita zaznamenala. Universita Karlova dovršila 585. rok své



ho trvání a také toto jakési jubileum je důvodem, pro který možno
jeji činnost přehlédnouti a jeji rozvoj a specialisaci sledovati
alespoň podle nejmarkantnějších znaků zevních, když sledovati
její -rozvoj v plném rozsahu jeví se skoro nepostižitelným. Aby
pak rozvoj tento ještě více vynikl, bude dobrépředeslati i několik
dat o jejím počátku.

Universita Karlova byla zřízena památnou zakládací listinou
Karla IV. ze dne 7. dubna 15348,když předtím papež Kliment VI.
dne 26. ledna 1347vyhověl žádosti, aby v Praze smělo býti zřízeno
studium generale o všech fakultách. Čtení zahájilo pak ihned pět
profesorů na fakultě theologické, zajištěny přednášky o právu
kanonickém a o medicině. Věhlasní učenci povolaní na Karlovo
učení z ciziny i z řad domácích sil zaručili této universitě v brz
ku zvučné jméno, takže na ni přicházeli studenti z Německa, Uher,
Polska, Lombardie, Francie i Anglie. V letech 1372—1389bylo
snad na 10.000 studentů a byla to tehdy doba největšího vzrů
stu a rozkvětu. Data tato uvádíme jako počátky rozvoje našeho
vysokého učení a současně budou i měřítkem srovnání jejího
počátečního stavu se stavem v posledních pěti desetiletích. Spe
cialisace vědy na universitě tradovaná vynikne pak srovnáním
dnešních kolegií na ní přednášených s disciplinami ohlášenými
na ní v letech 1784/5.Teprve doba josefinská totiž vydává tiště
né seznamy přednášek a aní seznamy psané nemůžeme sledo
vati k počátkům university, nýbrž toliko do stol. 16. Předfiím
ohlašoval každý docent přednášky samostatně zvláštními vyhláš
kamí v síních kolejních. Ohlášky tyto jsou dnes cennými historic
kými dokumenty.

V tomto studijním roce se konaly na právnické fakultě před
nášky o právu římském, o právu církevním, o německých ději
nách, o právu přirozeném, o všeobecném právu sťátním, o němec
kém právu státním, o vědách politických (věda finanční, správ
ní) a o naukách trestně a civilně právních. Všech přednášek bylo
tenkrát pouze devět. Na fakultě lékařské byly pak přednášeny
tyto discipliny: chemie a vědy lékárenské, o soustavě Linnéově,
o chirurgii s pítevními cvičeními, o nemocích očních, o fysiolosii,
nauka o lécích, o pathologii, zvláštní přednášky z věd přírodních,
o porodnictví a o léčení zvířat. V celku bylo oznámeno 16 před
nášek. Na fakultě filosofické byly pak ohlášeny přednášky z lo
siky, z mathematiky obecné i aplikované, geometrie a alsebry,
z všeobecné přírodovědy, obecných dějin, výbor z klasiků (pouze
dvě přednášky), z diplomatiky a numismatiky. Celá fakulta vy
kazuje v tomto roce pouhých 12 přednášek. Zvláštností v této
době jsou mimořádné přednášky pro všechny fakulty: o morálce,
o hvězdářství, o meterologii a mathematický a fysikální zeměpis.
Počet přednášejících byl v tomto roce tento: na fakultě práv
nické 8, na fukaltě lékařské 10 a na fakultě filosofické 8.

Vědní obory fradované na vysokých školách směru univer
sitního nepodléhaly ve své zevní formě tolik změnám vyvolaným
buď pokrokem doby nebo jinými momenty jako obory na mlad
ších vysokých školách směru technického. Zatím co se vývoj
věd technických zračí v zevní struktuře těchto škol, resp. v je
jich odborech, není specialisace vědy na universitách na prvý
pohled tak zjevná. fejí odbory zůstávají formálně ve stejném sta
vu, v jakém byly před desitiletími, po př. staletími. Její studijní
řády již ve svých datech mají ráz konservatismu a stejně tak i její
řády zkušební. Srovnáme-li však poněkud disciplíny a vědní obory
na jednotlivých fakultách nyní tradované se stavem časově jen
poněkud vzdálenějším, poznáme teprve, k jakým změnám zde
došlo jen za jedno desitiletí a jak rychle postupuje specialisace,
zejména v disciplinách praktických. Se specialisací souvisí pak
jak vzrůst tradovaných kolegií, praktických a seminárních cvi
čení, vývoj vědeckých ústavů, knihoven atd., tak i vzrůst počtu
učitelských osob.

Ze světských fakult fakulta právnická byla dotčena specialisací
snad nejméně: její studijní a zkušební řád, vydaný zákonem ze
dne 20. dubna 1895, č. 68 ř. z. a řád rigorosní ze dne 15. dubna
1872, č. 57 ř. z. diktují v podstatě stejně nyní jako kdysi trado
vati discipliny předepsané těmito řády. Právo římské, právo ka
nonické, právo občanské, právo trestní a všechny ostatní disci
pliny zkušebními řády posťižené jsou tradovány stejně dnes, jako
tomu bylo v prvním semestru po rozdělení university ve studijním
roce 1882/5. Avšak i tu malá specialisace je jen zdánlivá. Zatím
Co v zimním semestru v r. 1882/5 representovalo tento vědní obor
10 profesorů a 2 docenti, zvyšuje se tento počet o 10 let později
na 12 profesorů, 4 soukromé docenty vedle 1 docenta honorova
ného, v r. 1902/5 na 14 profesorů, 8 soukr. docentů a 1 docenta
honorovaného, v roce předválečném 1913/14 již na 21 profesorů,
9 soukr. docentů; tento stav v prvém roce poválečném 1918/19
velkých změti nedoznal, zatím však od tohoto roku až do našich
dnů je vzestupučitelských sil velký a dnes má fakulta dohromady
40 učitelských sil. Při tom povstaly po převratu dvě nové univer
sity s plně vybavenými právnickými fakultami, kterým dala své
učitelské síly mateřská universita Karlova. Zatím co v zimním
semestru roku 1882/5 bylo ohlášeno na této fakultě celkem 25
kolegií, ohlašuje fakulta po 50 letech již na 80 kolegií a počet
seminárních cvičení zvyšuje z 5 původně ohlášených na dneš
ních 20. Konané přednášky daleko pak neomezují se na discipliny
studijními a zkušebními řády předepsané, nýbrž z disciplin těch
to odšťěpují materii, které bud doba vítiskla pečeť důležitosti,
anebo jejíž důležitost vyslovil pokrok vědního oboru (přednášky
o sociální politice, o právu pojišťovacím, o právu dělnickém, ©
mezinárodním právu soukromém a p.). Přes teoretickou povahu
studia právnického vynutil si rozvoj i účinnější školení prakfic
ké; vedle vědeckých institucí seminářů ukazuje se potřeba prak
tického školení právnického dorostu jako průprava Uo prakse
a ovšem také jako průprava k vědeckým pracem seminárním. Na

Poselkyně Boží lásky z České země
v dánské luhy, bl. Dagmar.

Podivno v dějinách českého národa, že právě v dobách, kdy
zaznamenáno nejvíce zpráv o krveprolévání, nesvornosti a po
litických pletkách v české rodině královské, vykvétá tolik
krásných postav ženských: Ludmila, Anežka, Blažena-Wilhemi
na, Marketa-Dagmar.

Tyto květy nejen vyrůstají a kvetou na české, domácí půdě,
ale bývají i přesazeny, vštípeny do cizí, daleké země, aby i
tam okouzlovaly duše a potěšovaly srdce. Jakmile nevěsty pře
kročily meze České země,tu již historie česká ve svých letopisech
nemá pro ně místa. Ale čím řídčeji doma se o ně zajímají, tím
radostněji býváme překvapeni, když cizí letopisy a podání jich
vzpomínají. A jsou-li to pak letopiscové, zaujatí nepřátelé Slo
vanstva, kteří o těchto přesazených květech dovedou napsati
jen krásné vzpomínky, jaké světlo se asi rozlévalo kolem, aby
oslnilo zrak zaujatého kronikáře?

Dánská země má dvě nejslavnější jména, jichž sláva po tolik
století nemohla vyblednouti. Valdemara a Dagmar. Vyslovíte-li
ta dvě jména, ihned jako ozvěna se vám ozvou: vítězství a lás
ka, síla a dobrota, rekovnost a zbožnost. Není v tom nic proti
chůdného. Naopak jsou tu snoubeny nejkrásnější lidské- ozdo
by, jež mohou krášliti muže a ženu. Za Valdemara II., nástupce
Knuta VÍ., rozsah dánského království dosáhl největšího roz
machu. A přece té severské zemi chybělo slunce, aby celý národ
se mohl radovati z moci a slávy svého krále. Národní písně dosud
zpívají o té krásné panně, která „přijela ze slavné České země“.

L České země přivezlo si slavné poselstvo dánského krále
Valdemara II. dceru Přemysla I. a jeho první manželky Adléty
Míšeňské. Co krásné poesie nakupila lidová píseň kolem slav
ného zasnoubení! Dcera vypuzené královny přijímá poselstvo
výkvětu Dánské země: Strange Ebbesón v čele, vedle něho
pan Limberk, Olaf Likke, učený biskup Petr Seeiandský, Petr
Glob a Albert Eskeldo, toť poslové, jichž jména si historie dán
ská podnes uchovala v paměti. Vedle skvělého poselství vzbudila
pozornost i jiná zajímavá episoda: posel královský hrou v šachy
s princeznou tuto poráží a tak získává pro svého krále. | tato
drobnůstka je charakteristická. Neboť není sebemenší podrob
nosti, která by Dány nezajímala při jejich královně.

V nádherném průvodu nastoupila Marketa cestu do nové vlasti.
V Lubeku slavena r. 1205 svatba. Tak na trůn Dánský dosedla
dcera českého krále. Přinesla svému lidu lásku, nesla mu vstříc
své srdce.

Proživši trpké mládí po boku zapuzené své matky, poznala rub
života v pravé jeho podobě. Ne jen dvorské radovánky, ale
i strádání, ne jen radostné písně, ale i slzy poznala česká kněž
na sama na sobě. Nedivme se proto, že lidová píseň vkládá
do úst nešťastné královny Adléty Míšeňské napomenutí dceři,
aby, jsouc pamětliva své dřívější bídy, nezapomínala, až bude
mocnou královnou: „Buď ctnou a počestnou, nedopusť na rolníka
daň, by vzýval milost tvou.“ Podle této písně prý první prosba
ke králi měla zníti: „Od daně osvoboďte pluh, propusťte vězně
z kovu.“ Marketa však znala i to, kdy v rodině samé je ukryto
hodně bolesti. Prosí za osvobozeni strýce králova, biskupa Val
demara, který na Oringsburce už třináct let v okovech odpykával
si trest za svůj pokus pro sebe se zmocniti koruny královské.
Král nemohl své krásné, jasné paní odepříti splnění těchto, prý

jitřních proseb. A místo skvostných darů slíbil splniti prosby jakojitřní dar.
Jak se odvděčili ti, na něž královna pamatovala? Stará, odvěká

historie se opakovala. Strýc, propuštěn z vězení, pokusil se
o vzpouru. A lid českou kněžničku si přejmenoval na Dagmar,
paní denní, jasná a krásná jako den. Z cizi země přišla, ale pře
sazený květ neuvadl. Krásou naplnil dánskou zemi, oblažoval,
pomáhal, těšil. To vše po staletí lid si uchovával v živé paměti.
Maně nám zatane na mysli Anežka Přemyslovna, která z lásky
k národu zůstala mezi ním, aby pomáhala, těšila a sílila.

Pročítáme-li ty dochované dánské písně, zdá se nám, že Dag
mar je stále ještě mezi lidem, stále ochraňuje, stále se modlí.
[ v Dánsku zvítězila reformace jako odpor germánské duše proti
románské duši Církve. Co však se podnes chová v úctě jako
vzácná památka na královnu Dagmar? Křížek byzantské práce,
který si přivezla z vlasti. Tato skvostná památka pak stala se v ne
sčetných napodobeninách takřka národním klenotem. Nezdá se
nám, že to je na přimluvu blažené královny, příslib, že jednou
také tento národ, odcizený Církvi, znovu se dostane pod vlá
du Kříže!

Dagmar sice zemřela osm let po svém příchodu do nové vlasti.
Ale ta léta plně stačila, aby pro staletí se stala nejkrásnější po
stavou dánského národa. Věru,těžko si představiti pro královnu
větší pocty, než když splyne s duší národa v národní písni. Na
náhrobku stojí jen: Dagmar regina. Ty národní písně nám však
poví, jak Peterson praví, více: při zvuku jejího jména se rozra
duje srdce každého Dána. Připomínámesi její památku 18. červ
na. Či spíše měli bychom v ten den ji prositi za přímluvui v na
ší bídě. ořivoj Benetka.

Karlově universitě nebyla tato praktická Činnost sice vyslovena
zvláštní normou, jak tomu bylo u mladé university Komenského
(nařízení vlády R. C. S. ze dne 11. srpna 1921, č. 276 Sb. z. a n.
o zavedení praktických cvičení jako podmínce ke státním zkouš
kám), byla však praktikována různými repefitoriemi a před
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náškami pomocnými. Zde nutno vytknouti i praktická cvičení
ektorská na. této fakultě do nedávna neobvyklá, jež mají býti
aksi podporou práce vědecké. Vedle vědeckých seminářů vy
ústá pak dokonce i vědecký ústav kriminologický a realisují se
„vláštní kursy kriminologické pro širší okruh zájemců, než je
»kruh posluchačů fakulty. A při tom pravíme, že tento vědní obor
specialisacetolik nepostihla, jak tomu jest u oborůdalších.

Na fakultě lékařské zahajuje přednášky na rozdělené univer
sitě v zimním běhu 1885/4 (fakulta lékařská zahájila svoji Čín
rost o rok později než fakulta právnická) pouze 9 docentů s cel
covým.počtem 16 přednášek, rok nato má tato fakulta 10 profe
sorů, 2 suplenty a 3 docenty, v r. 1892/5 má již 22 profesorů, 2
suplenty a 9 soukr. docentů, v roce 1913/1437 profesorů, 1 suplen
a a 30 soukr. docentů, přibližně týž stav zůstává i v prvém roce
noválečném, v r. 1932/35 má však fakulta již přes 110 sil učitel
ských. A zase zde nutno zdůrazniti, že učitelské sbory nově zří
ených universit Masarykovy a Komenského tvoří členové ma
eřské university Karlovy. Tyto učitelské síly ohlásily v zimním
Jěhu 1932/33 oelkem 187 přednášek a cvičení vedle příslušných
aaralelek a samostatných ústavních a klinických prací. Při cel
sovém počtu 18 zkušebních disciplin zkušebním řádem předepsa
jých jest již tento počet přednášek důkazem specialisace profi
Jočtu, s kterým fakulta svoji činnost po rozdělení zahájila. Vy
aočítávati pak řadu speciálních oborů nyní tradovaných ani dob
te nelze; obory, jako jest balneologie, klimatologie, epidomo
ogie, immunologie, kardiologie, foniatrie atd. jsou jen náznakem
specialisace. Právě na této fakultě jest zajímavé, že právní norma
sama musí brzditi specialisaci a že již dnes jest pravděpodobné,
ze to bude specialisace, která právní normu donutí k ústupu.
Iabilitační řád universitní ze dne 11. února 1887,č. 19 ř. z. vyslovil
otiž příkaz, že habilitace je přípustná pro samostatný obor věd
jí aneb alespoň pro jeho značnější úsek, který možno pokládati
za uzavřený oelek a nikoliv pro jeho některou libovolně omeze
jou část, Vývoj však vnutil praksi mírnější a dnes oddrobeniny
vědních disciplin základních považují se již za samostatné obory
vědní ku př. lékařská propedeutika oddrobená od lékařství vnitf
ního,orthopedie od chirurgie; v konkrétních případech oddrobe
niny základních oborů šly ovšem ještě mnohem dále, jako radio
logie, roentgenologie, urologie, ffiseologie a pod.

Stejně fakulta filosofická zaznamenává v době posledních pa
Jesáti let veliký rozvoj, u ní dokonce později zákonem zabrzděný:
kdežto v r. 1919/20stála zde ještě fakulta jediná, setkáváme se
v r. 1920/21 místo těto s fakulfam: dvěma, filosofickou a přírodo
vědeckou.Zástupcové nominálních oborů přírodověckého směru,
vyslovili totiž jaksi revolučně svoje osamostatnění, takže záko
nodárce je musel dodatečně pokárati za jejich horlivost naříze
ním ze dne 24. června 1920, č. 392 Sb. z. a n., jímž bylo vysloveno,
že zřizování fakult jest možné jen zákonem. Ovšem akademické
úřady nevyslovily svým krokem nic jiného, než co uvnitř bylo již
dávno provedeno: že totiž specialisace v disciplinách fakulty fi
losofické nutně žádá její rozštěpení. Ostatně tento zákonný zá
krok po provedené specialisaci nesměřoval proti specialisaci sa
mé, již by ani zastaviti nemohl, nýbrž byl jen kritikou formy/
jakou se specialisace provedla a měl býti korekfivem a brzdou
proti násilným zásahům do organisačních struktur fakult.

Sledujeme-li jen pozdější čistou filosofickou fakultu v uply
nulém padesátiletí, zaznamenáváme ncobyčejný rozvoj a specia
lisaci. Počet původních 20 profesorů, 1 suplent a 10 soukr. do
oentů vedle 3 lektorů a 1 adjunkta, s kterými fakulta jde do svě
samostatnosti v zimním půlletí 1882/3, zvyšuje se po 10 letech

Dr. Jan Bartoš:

na 30 profesorů, 12 soukr. docentů, 8 lektorů a 1 adjunkta, v t.
1902/5 má fakulta 55 profesorů, 1 suplenta, 25 soukr. docentů
a 9 lektorů, v r. 1913/14 49 profesorů, 40 soukr. docentů a 17
lektorů. S přibližně stejným počtem jde do prvého roku pová
lečného r. 1918/19.Redukovaná fakulta v prvém roce svého trvání
r. 1920/21 nemá počet příliš snížený, vykazujeť 38 profesorů,
21 soukr. docentů a 24 lektorů, a dnes, ve stud. roce 1932/33,má
již 33 profesorů, 1 suplenta, 31 soukr. docentů a 39 lektorů. Po
dobně jako fakulta právnická a lékařská, vybavila i fakulta filo
sofická nové university Masarykovu a Komenského vědeckým
personálem. Původních 64 přednášek v r. 1882/3, z nichž jest
28 přednášek z oboru přírodovědeckého, stouplo okrouhle na
300 přednášek a cvičení v zimním běhu 1952/55, oož jest rozvoj
skutečně neobyčejný. A zatím oo tato fakulta na počátku svého
osamostatnění v zimním běhu 1882/5 traduje discipliny oboru
filosofického, historického a filologicko-literárního, setkáváme se
na téže fakultě v zimním běhu 1932/55nejen s rozšířenými a spe
cialisovanými obory stejnými, nýbrž ještě s dalšími jich oddro
beninami, jež jsou vlastně již obory samostatnými: tak filosofie
je obohacena o psychologii, sociologii, esthetiku, srovnávací vědu
náboženskou, vědy historické, o archeologii, © umění výtvarné,
o ethnologii, vědy filologicko-literární, o filologii indickou, se
mitskou, tureckou a novoperskou, ugrofinskou, o egyptologii, o fo
netiku atd. Sledováním jednotlivých kolegií bychom teprve po
znali, kam až rozvoj a specialisace na tomto vědním úseku po
stoupila. Pro konstatování specialisace jest velmi významným
rozvoj lektorátů na této fakultě. Fakulta má dnes lektoráty ne
jen pro francouzštinu a angličtinu, jichž má na desítky, nýbrž
i pro porfugalštinu, katalánšťinu, arměnštinu, semitšťinu, furečti
nu atd., atd., pro katalogisaci, pro stavební památky, pro organi
saci a techniku duševní práce a pod.

Ještě mohutnější rozvoj můžeme sledovati na fakultě přírodo
vědecké, resp. na přírodovědeckých oborech původní fakulty fi
losofické. Rozmach učitelského sboru jsme sledovali až do usta
vení samostatné fakulty přírodovědecké. Fakulta tato vcházela
v život ve stud. roce 1920/21 s 23 profesory, 17 soukr. docenty a
4 lektory. Původně v zimním běhu v r. 1882/83 ohlášených 28
přednášek v oboru přírodovědeckém zvyšuje nově ustavená fa
kulta v zimním běhu 1920/21na 112 přednášek a seminárních cvi
čení, vedle ovšem cvičení praktických a lektorských a v zimním
běhu 1952/55 na 240 přednášek a seminárních cvičení, vedle sa
mostatných prací a cvičení lektorských. A jako byl u filosofické
fakulty vyzdvihnut rozvoj a specialisace tradovaných disciplin,
nutno i zde poukázati na tuto skutečnost, která na fakultě pří
rodovědecké vystupuje ještě markantněji. Fakulta filosofická za
řadila v zimním běhu 1882/5do svého seznamu přednášek discipli
ny matematické a discipliny věd přírodních, odloučená fakulta
rozšiřuje tyto obory v zimním běhu 1920/21 o vědy filosofické,
vědy fysikální a chemii, které byly právě v důsledku specialisace
vedeny jako skupina samostatná, stejně 1 zeměpis. Rozvrstvení
toto bylo zachováno až na dobu nejnovější s tím rozdílem, že
v zimním semestru 1932/55setkáváme se s novými oddrobeninami
disciplin základních, o nichž vlastně již nelze mluvit jako o od
drobeninách, nýbrž o disciplínách samostatných. Tak fakulta za
řazuje do svého seznamu přednášek přednášky o pedagogice,
o školské hygieně, zvláštní cyklus přednášek oboru farmaceufic
kého a j. Na této fakultě jest zajímavý také vzrůst cvičení lektor
ských, ačkoli na ní, stejně jako na fakultě právnické, lektorská
cvičení domovem nebyla.

(Pokračování.)

Jsouinové knihy hezké?
(Dokončení.)

Je jisté, že každá kniha se spisovateli nezdaří, i
když po každé poctivě hledá a zápasí na umělecké
líše. Každá kniha má býti jiná, třeba všecky dohro
mady mají charakteristické známky jen jemu vlastní.
Ovšem rozhlédněte se kolem sebe, úroveň lidstva
stoupá, nové objevy, nové pokroky vědy, všude čím
dál tím větší požadavky. Proto i nové umění před
pokládá nové, vyspělejší čtenáře, neboť i sloh je těž
ší nemluvíc o komposici a pojetí celého díla. Epika
ustupuje lyrice, jak to vidíme na př. ve všech romá
nech Durychových. To ovšem je něco docela jiného,
nežli Rais, Jirásek! Jednotlivé kapitoly jsou nádhet
nými básněmi, jež tvůrčí fantasie ztělesňuje na pa
píře; každá stránka promítá tu směle sťavy duše a
evokuje nádherné obrazy a vidění minulosti. Taková
četba je ovšem těžší Jiráska a proto se nedivme, že od
ní staří, pohodlní a nepovolaní čtenáři utíkají! A pře
ce jde o muže, jenž začíná už pronikafti i do ciziny.
Jak teprve může chápat tuctový čtenář jemné ná
znaky symbolismu básní a pros Jakuba Demla? Po
dobně i u takového Čepa, píšícího povídky, pravá

152

cena spočívá v jeho lyričnosti. Kdo to dovede jako
on, aby vykouzlil tak dojímavé a jemné obrázky z tak
všedních věcí na vsi, kolem nichž my ostatní nefečně
chodíme! Takové knihy nejsou pro každéhol A tu
běží jenom o prosu.

Avšak mnohem hůře jsou na tom knihy básní, řada
nechápajících čtenářů mocně roste, básně se čtou
mnohem méně. Kolikrát jste byli na rozpacích nad
knihou básní, zejména když jste ji na př. dostali da
rem a máte se vysloviti o její ceně atd. Vždyť to mo
hou býti také jen pouhé rýmovačky, neprozrazující
nic nového. Kolik už lidí opěvalo lásku, jaro, víno a
podobně. Snad ani není možno už o (om napsat něco
nového. Přítel stojí bezradně i nad poslední sbírkou
Jeřáby od Jana Zahradníčka, jež byla odměněna u
nás dosti vysokou cenou peněžitou. Kdefam má hle
dat tu krásu a tu novost? Ztrácí se mu v mlhavé těž
kosti, nemůže ji nalézti. Je jisté, že mladičký básník
nemůže hned všechny verše podat dokonalé, že ani
všecky básně sbírky neuchvátí. Vezměme si báseň s
nějakým známým tématem, na př. o srpnových žních.
Je horko, kosí se obilí. To už zbásnilo mnoho básní



ků před Zahradníčkem. Srovnejme, zdali se neopa
kuje, zdali v jeho básni najdeme něco nového. Po
všimněme si, jaké obrazy se kupily v duších několika
básníků při představě srpna.

Jaroslav Vrchlický: Brevíř moderního člověka: O žních.

Ženci to je jedno, ten již všecko skosí,
klasy plné zrní, svlačec plný rosy.

Kosu inabrousí jen, již to šikem padá,
jedna zlatá vlna jsou ta šírá lada.

Do topolu s/ínu v poledne jen sedne,
svlaží rty a zdřímne, než se k práci zvedne.

A zas již to lítá, svlačec plný rosy,
klasy plné zrní, žnec ten všecko skosí.

Smrti to je jedno, na vyhublém koni
lítá celým světem, kosa stále zvoní.

Ani nebrousí ji, času nevšimne si,
nejí o poledni, večer nezdřímne si.

A jen stále jezdí, a jen stále kosí
klasy plné zrní, svlačec plný rosy.

Tak vždy myslit musím, když se ocínu v kraji,
klepání kos v písni cvrčků když se tají.

Kdy žnec pofsi ufře, proudem jenž se leje. —
Ni té chvilky klidu Smrt si nepopřeje!

František Odvalil: Černý koráb: Srpen.

Po době květů pučících a vítězného zrání
doba vůně těžké, vůně zatuchlé.
K zemi, z které rostl, těžký klas se sklání.
Kosa šelestí a dává rány nahluchlé.

Bylo by to drsné, bylo by to teskné —
ale je to silné, krutě radostné!
Bez reflexí kosa vražedná se leskne.
Každý chce být živ — i ten, kdo sel a žne.

Počkáme rádi na mládí nové a na příští krásu.
Je z čeho sít. I máky rudě zahoří zas.
K modrookým chrpám padá tlum snědých klasů
a o život feskní — hluchý je klas.

František Kašpar: Mír neděl: Žně.

Je horký červencový den a započaly žně.
Jak v rýžovištích zlata lidé pracují
na polích. Mužů gesta rozsévání podobná
v žen křivkách doznívají, jak se skloňují.

*Horečně všecko pracuje, i vegetace kol.
. bb . ó. . - - e 

I Kristus u cesty, jenž ruce ve kraj rozpíná,
horoucí prací zaměstnán je potichu:

by v sladší ovocenež jinde pro tento kraj zrál,
kde hořký život jest. Jak Mojžíš ruce své
nad tímto lidem drží, mamonu by nepodleh?
v krajině krásné, která k zduchovnění zve.

Karel Toman: Měsíce: Srpen.

V zahradu uzavřenou světu
Šum klasů zavívá a voní živným chlebem.
Pokojná píseň žní jde po polích
a pod ohnivým sluncem
blažený pot si stírá člověk.

Z daleka slyším vrata dusných stodol,
jakoby skřípal zuby.
Neviditelná ruka loupežná
se podepřela o kalenec
a čeká.

A přece mlčím, nevykřiknu v ticho.
Nad námi hlavy naklánějí bdice
hodiny samof našich, slunečnice.

Jan Zahradníček: Jeřáby: V srpnu.

Pach hořkých mandlí z olší vane,
drsnatý výdech země rozprýskané

se v stéblech tetelí a pískot komárů
se nad bařinou ztrácí v bílém požáru.

Pod strašným burácením slunce, světla fíží,
hle, krajiny jak ovce jdou teď k stříži
a zlaté rouno pšenic, ovsy stříbrné
ohnivá ocel ženců rozhrne.

Cesta se ztrácí do vesmírné trafi,
řinčení řebřinových vozů do závrati
mé zní a praskot loukotí a skřípof os
zas pod plností sténá, mluví hudba kos.

Žasnoucí tesklivost ty často zmáhá,
kdo venku jsou, když zmizí noční vláha.
kovový šelest třese lupením,
brání se klasy zasyčením zlým.

To chvíle ta, kdy v žáru lásky bílé
praskají masky pýchy zarputilé,
kdy v nehybnost se mění božský vír,
třeskutá něha sálá na vesmír.

To chvíle ta, kdy úpím v stejném tlaku
vysokých pecí krajin bez oblaků,
pod dechem strašlivého Pána žhnu,

WDIW+sám vydávám se ke stříži svých snů.

To chvíle ta, kdy hvězdy vzdálené jsou,
od obzorů se žhnoucí vánky nesou,
co ve mně plytké, čeho jenom půl,
ať rozruší těch žárů oheň, sůl.

Již odešla ta spanilá lilie bílá,
jež slávou chladivou mé čelo ověnčila,
nemilosrdí žárů zlých jsem vydán na pospas,
bych naposled v myšlenku ztuhl, vydal klas.

Jak každý snadno pozná, každá ta báseň srpnová
je hezká a přece je každá jiná. U Vrchlického nejmoc
něji působí představa symbolu smrti — žnečky s ko
sou, u Odvalila rodí se naděje na nový živof, na nové
mládí, Kašpar připadne na Krista, aby vlastníky
plných stodol chránil před mamonem. Tomanova bá
seň, psaná v úzkostech o národ, stává se složitější
a jaksi modernější svou tajemnou nápovědí o nevidi
telné ruce loupežné, ale Zahradníčkova báseň jest
určitě nejosobitější, nejsložitější a také nejkrásnější,
jak se fo u nejmladšího samo sebou rozumí, má-li mífi
právo na existenci. Jaký je to uchvacující a moderní
obraz, že krajiny jak ovce jdou teď k stříži a básník
sám se vydává ke stříži pod dechem strašlivého Pá
na. Zříká se všeho polovičatého a plytkého, proto se
nebojí účtování. Tady máte před sebou skutečného
básníka, jenž je zřejměovlivněn představou křesťan
ského pojímání života. Vhodný je i onomatopoický
rámec řinčenířebřinovýchvozů a skřípot os... Snad
no mu pak odpustíte některý výraz nepřiléhavý —
drsnatý výdech, burácení slunce, že v některém ver
ši to ještě trochu zaskřípe; musíte se také sami na
máhaf, jak si vysvětliti tu spanilou lilii bílou. A tako
vých pěkných básní je v Zahradníčkově vyznamena
né knize několik.

Také nevadí, setkáme-li se s některým místem ne
jasným, jemuž rázem neporozumíme, nebo které si
můžeme vysvětliti několikerým způsobem. U skutfeč
ného umělce nebývá takový zjev neznám, aspoň vy
volá u leckferého čtenáře nový obraz a oficielní ně
jaký výklad vlastně by takovou báseň ochudil v její
působivosti. Na tomto příkladě ze Zahradníčkových
nových básní vidíte, jak nutno postupovaft, máme-li
dojíti bezpečného úsudku: nejjistější je srovnávání
s osvědčenými. básníky, zejména když použili stej
ného námětu. Zvučnost a plynulost veršovou roze
známe nejlépe, když si ty verše třebas několikrát za
sebou přečteme nahlas. Na konec můžeme si 0 po
všimnouti šťěpnosti rýmů a skutečného rytmu atd.
Jen takovouto poněkud zdlouhavou a bezpečnou ces
tou dospějeme k správnému názoru o pravé ceně kni
hy básní. V prose ovšem usuzuje se rychleji. Mohli
byste tudíž ještě tvrditi, že mezi mladými není uměl
ců, že nové knihy nejsou hezké?
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Filosofický essavista katolický.
Dne 12. června dožil se 65. narozenin ThDr. Alois Lang, jeden

z nejvýznamnějších českých učenců katolických. Ačkoliv oficielní
obcí universitní přezírán, získal si uznání vybrané družiny přá
tel, mezi něž náležel i velký básník Otakar Březina. Narodil se
dne 12. června 1869 v Držovicích u Prostějova, 1880 počal studo

v Olomouci do semináře. Na kněze byl vysvěcen 1892, působil
jako katecheta na měšťanských školách v Moravské Ostravě,
v září 1897 stal se výpomocným učitelem při matičním reálném
gymnasiu tamtéž, a když byl 1898 promovován v Olomoucí na dok
tora bohosloví, jmenován záhy profesorem téhož ústavu. Teprve
1904 přešel na vyšší státní reálku v Moravské Ostravě, kde pů
sobil až do svého pensionování 1930.Žije svému studiu v Králově
Poli u Brna, jsa vyznamenán fitulem monsiónora.

V české literární tvorbě náleží Lang mezí filosofické essayisty,
v nichž vědecký badatel šťastně se sloučil s rozeným básníkem.
Jeho psychologické portrety světových básníků a myslitelů jsou
u nás zjevem vynikajícím. Lang počal pracovati v oboru filosofie
náboženské již jako bohoslovec "od 1891, přihlížeje s oblibou
k orientálním vyznáním a vydal v tomto oboru i knihu „Budd
hismus““ (1904). Obíraje se moderní literaturou, zachytil profily
současných zjevů ve svých sťtatích, otiskovaných kolem 1900 v
„Osfravském Deníku“. Vyšel z Julia Zeyera, vysvětlil podstatu
dila Gabriela d'Annunzia v essayi „Dítě rozkoše“ (1890), na
psal hlubokou studii „August Strindberg“ (1900), kritickou po
známku „Stanislav Przybyszewski“ (1901), studii „Problém Kris
ta u Rossegera“ (1908) a o náboženském vývoji Jindřicha Heine
stať „Lidský dokument“ (1909), všiml si již i nejmladšího rus
kého romanopisce Arcybaševa v studii „Sanin“ (1909).

Stěžejní význam Langova díla tkví v jeho studiích o filosofii
a poesii mystické. Zahájil je básnickou meditací ,„„Ekstatikové
umění“ (1899) a věnoval se zprvu mystice ifalské, z níž zpracoval
náměty „Po stopách světce z Assisi“ (1901), „Světlo z Assisi“
(1902) a vyvrcholil studií o františkánském básníku „Jacopone da
Todi“ (1906, po druhé 1922). Středověkou mystiku německou stu
doval v knižní monografii „Úvod do německé mystiky“ (1900,
po druhé 1922), v knižní edici „Jindřich Suso“ (1911, po druhé
1925) a mystiku německé romantiky v knize „Náboženský pro
blém Novalisův“ (1919). Středověk francouzský vylíčil v essayích
„Abélard“ (1901) a „Heloisa“ (19053).Mystiku starokřesťanskou
vyložil v studii „Dionysius Areopagita“ (1908) a obzvláště po
drobně v profilu „Otec pouště Svatý Jeroným“ (1920). Sem ná

leží i monografie o moderní ruské duši, „Dostojevskij a křes
ťanství“, z níž ukázky přinesla revue „Akord“, jejíž celek však
tkví dosud v rukopise.

Původní tvorbu doplňoval Lang dokonalými překlady z ně
kolika literatur. Záhy jal se překládati z písemnictví ruského
(Dančenko 1895,Solosub 1902). Z literatury italské přeložil fran
tiškánskou „Píseň tvorů“ (1901), lyriku Jacoponovu (1905, 1906
a 1922), ukázky „Kvítků Svatého Františka“. Z němčiny pře
tlumočil ukázky ze Susa (1901), z Mistra Eckeharta (1906), An
gela Silesia „Poutník cherubínský“ (1909) a Novalisovy „Hym
ny k Noci“ (1919). Ze středověké latiny přeložil a v rukopise
chová k tisku připravený duchovní román „Listy Abélarda He
loise“. Z literatury starokřesťanské přeložil „„Areopasitův trak
tát „O mystické theologii“ (1908), Jeronýmův „Život Svatého
Pavla Poustevníka“ (1920) a četné ukázky z díla Svatého Jero
nýma vůbec.

Vedle svých četných literárních posudků a recensí pracoval
i v homiletice, v níž vynikl hluboce založenými exhortami k stu
dující mládeži (1905 a 1907). Langa však musíme hodnotiti i jako
původního básníka, píšícího silnou básnickou prózou. Napsal syté
krajinomalby moravských měsťt,diptych „Ostrava a Vítkovice“
(1899), cestopis „Po Dunaji na Krym“ (1902), zeyerovskou „Le
$gendu o sestře Beatrici“ (1902), šest „Epitafů římských křes
ťanů“ (1920) a dlouhou řadu básní prózou, jimiž proložil epiku
svých essayí.

Lang je mistrem svého jazyka a skvělým stylistou. Podrobné
studium básnických obrazů prózy Langovy ukáže, kterak speci
fickým rysem jeho stylistiky je apercepce antitetická, objevující
se jak ve skladbě celých odstavců, tak i v podrobnostech meta
for a figur. Staré umění české antitese barokové, jak ji známe
z písní Michnových a Bridelových, vykvetlo znovu v Langových
portretech básníků v nové slávě. Na pozadí velehor a propastí,
oslňujících jasů a temných soumraků maluje pobledlé tváře vzní
cených středověkých mystiků stejně působivě, jako dovede zhus
tifi svou anfitésu do aforismu, který jako tvrdé jádro vězí v šťav
natém mase periody, jakou je třeba „našel vysoké hory ozářené
červánky a našel Aluboká údolí, ponořená do sťínu“ Antitésa
je určujícím živlem jeho umělecké povahy.

Přejeme velikému našemu spisovateli k jeho životnímu jubileu
dobrého zdraví a svěžesti, aby mohl dokončiti dílo dle svých
přání a dle vybraného vkusu, jímž se stal drahým všem přátelům
skutečné kultury. Sursum corda!

Orsanisace německýchkatolických učitelů vČesko
slovensku.

V naší republice mají němečtí katoličtí učitelé svou vlastní or
Sanisaci ,„Dr. Otto Willmannbund“. Úsilí o soustředění katolic
kých školských sil datuje se již před sto lety. V letech 1834 až
1864 vycházela ročenka „Jahrbuch fůr Lehrer, Eltern und Erzie
her“ o nákladu 4.000 výtisků v Litoměřicích, Domněle katolicismu
příznivé poměry v Rakousku nebyly v prvých letech druhé pol.
devatenáctého století vhodným ovzduším pro vytvoření organi
sace katolických vychovatelů z těchto počátků. Až losvonromi
stické tažení probudilo i německé katolické učitelstvo v Rakous
ku a v českých zemích byl založen r. 1897 „Katholischer Lehrer
verein „Austria“ fůr Deutschbohmen“ v severních Čechách. Mezi
podporovateli spolku a vůdci vedle duchovních německých hod
nostářů byl otec hnutí katolického německého učitelstva u nás
kněz dr. Otto Willmann. Spolek měl odbočky v Kraslicích, Ústí
n. L., Stříbře, České Lípě, Liberci a Broumově. Na Moravě za
ložen r. 1901 „Katholischer Lehrerverein fůr Deutsch-Máahren“.
Oba uvedené spolky vydávaly pro své členstvo „Sdělení“ a od
bíral se katolický učitelský list, vydávaný ve Vídni. Početně měla
„Austria“ průměrně 30 učitelů, 20 učitelek, 80 katechetů a kněží.
Na Moravě bylo hnutí slabší. Katolické učitelky založily si v Pra
ze r. 1911„Wohlfahrtsverein katholischer Lehrerinnen“ a vlastní
časopis „Sdělení“; který vycházel čtrnáctidenně. Tyto „Mittei
lungen““ se pak rozšířily i do jiných než českých zemí v Ra
kousku. V r. 1914 měly učitelky v organisaci 308 členek. Kroužky
byly v Chebu, Litoměřicích, Liberci, Chomutově, Teplicích, Ústí

n. L., Filipsdorfě a také v severní Moravě a Slezsku. Organisace,
hlavně díky dru Willmannoví, byla dobře budována a r. 1912včle
něna do katolického světového pedagogického svazu. Rozešla se
1919a utvořen „Deutscher christliche Lehrerinnenverband“. „Au
stria““ učinila totéž. O soustředění všech katolických učitelů a
profesorů přičinil se záhy po převratě nynější poslanec Erwin
Zajiček, t. č. odborný učitel ve Valticích u Břeclavě. Dr. Will
mann zemřel 1. července 1929 a již 28. srpna téhož roku dohod
nuty v Bohosudově hlavní zásady pro vytvoření učitelské odbo
rové organisace. Po přípravě konala se 22. srpna 1922předběžná
a čtyři měsíce nato ustavující schůze svazu katolických ně
meckých učitelů ,„Dr. Otto Willmannbund“. Prvním předsedou
zvolen E. Zajiček. Svaz učitelek se jako odborová skupina připojil
k Willmannbundu a jejich časopis „Die Lehrerin“ změnil se od
1. července 1922 na „Willmann-Blátter“, které teď vycházejí čtr
náctidenně v Chebu za redakce odb. učitelky W. Grinesové. Jako
naši učitelé mají prázdninové kursy, pořádají jejich němečtí kole
gové £. zv. Willmann-Wochen každoročně od r. 1925. Tyto týdny
vedle odborných přednášek mají pravidelné třídenní exercicie.
Při čtvrtém z těchto týdnů r. 1928, konaném na hoře Matky Boží
u Králík, zasvětil se svaz Božskému Srdci Ježíšovu. Svaz má také
vlastní právní poradnu. Odboček je 20, několik i na Slovensku.
Svaz má specielní odbory. Členstva asi 1.000.Pokrokový německý
učitelský svaz má jich 14.000.

K diskusi o mimopražském tisku katolickém.
Den a Našinec.

K námětu o mimopražském katolickém tisku dovolím si ně
kolik poznámek, pokud se týče našeho denního tisku na Moravě.
Nesouhlasím jako dlouholetý čtenář a odběratel „Dne“ i „Na
Šince“ s názorem pisatele zmíněné stati. Pozoruji sioe také, že
„Našinec“ od zmenšení formátu na rozsah normalisovaný věnuje
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bysfřejší pozornost aktuálním zahraničním zprávám, které umis
ťuje výrazně pod různá záhlaví, stále se měnící. Zde však, podle
mého skromného mínění, není váha katolického listu. Ta je v části
poučné a obranné. Církevní zprávy Činí nám „Našince“ velmí
milým listěm a myslím, že pro ty se jedině udržuje. List však má
také povinnosti k ostatnímu čtenářstvu. To by předpokládalo
přebudování listu na hbitý časopis aktuální, který by nezanedbá



val informace z domácího veřejného života. Žde právě vidíme
onen protiklad, že zprávy z ciziny jsou, třebas zkráceně, v listě
uveřejňovány ihned, zaťím co zprávy domácí jsou opožděny, snad
proto, že redakce a technické zařízení tiskárny nemohou zmoci
za dopoledne všechnu látku. Pak ta první stránka by měla býti
nesporně lepší. Každý dlouhý článek se nehodí za úvodník, a tře
ba statistika spotřeby sýra v uplynulém roce za článek na dva
sloupce na první stranu. Myslím, že první strana novin je jako
fasáda domu. Ať je vnitřek sebe lepší, vnější vzhled odradí. Za
vedení obrázků v „Našinci“ chválím. Využívá výhody tisku na
rychlolisu.

Autor prvního článku správně připomněl velkou kulfurní tra
dici „Našince“. Vychází v městě s velkou kulturní prací, v minulu
i přítomnosti. Je tu velké středisko katolického života vědeckého
i náboženského, mají fu naši umělci „Archu“ a své středisko.
Zde by měli páni z vydavatelstva učiniti spolu s redakcí krok,
aby se kolem listu seskupili opět takoví pracovníci, kteří by list
pozvedli. Je smutné vidět zastrčenou kulturní hlídku někde mezi
hospodářskými zprávami. A podčárník? Ten je tak kvartálem.
A zavedení sportovní hlídky? To není pro kádr čtenářů.

„Našinec“ má právo na život, velké možnosti a cíle. Najdou
se lidé, kteří by kromě rad pomáhali také skutkem, penězi?

Co se srovnání „„Našince““se „Dnem“ týče, mohu řící bez nad
sázky, že oba listy žijí z tradice, nebo je na ně pohlíženo očima
tradice. Tradice je „Našinci“ doporučením, u „Dne“ se stalo
jeden čas zvykem na něj hubovat a od studentíka, kterému ne
otiskli zprávičku, až po veterány hnutí byla s ním nespokojenost.
Proč? Technické a jiné překážky vynucují si u „Dne“, aby vychá
zel brzy večer. Nelze však tvrdit, co napsal aufor zmíněného
článku, že by neměl více zpráv než „Našinec“, který vychází
v poledne. „Den““ má více novějších zpráv, ale mívá je často
zastrčeny někde mezi inserty na třetí stránoe a pak se sfává, že
zpráva na této straně vyvrací třeba zprávu na straně jiné. Potom
má z Prahy vlastní politické relace z parlamentu i jiné, kterých
se dostane čtenáři „Našince“ © den později. Vidím í u „Dne“
určitou snahu po zlepšení a myslím, že nezůstane při snaze. Jen
ty naše brněnské poměry jsou vývoji málo příznivy.

Málo šťastnou a spíše málo promyšlenou nazval bych radu, aby
„Den““vycházel v odpoledních hodinách a prodával se po ulicích.
Autor nemá asi dobré informace o kolportáži. Mluvil jsem nedáv
no v Praze s informovanými činiteli a ptal jsem se, zda učinili
již v Praze pokus s katolickým tiskem, který je technicky lépe
vybaven, aby jej prodávali po ulicích. Bylo mi řečeno, že se
pokus sfal, ale nevydělalo se ani na režii. Lidé kupují raději
sensační listy, krváky, a tak nízko katolické listy nikdy nepů
jdou. Tím je jejich prodej v konkurenci ostatních listů ztížen.
U nás „Moravská Orlice“ přinese vymyšlené nebo zkombinované
zprávy a lidé ji kupují. Vybudování takových novin stálo také
pěkné peníze a zde jsme u hlavní příčiny, proč náš fisk je ve
srovnání s jiným pozadu. Není peněz na vydávání, redaktoři
jsou špatně placeni a dopisovatelé dostanou zřídka co. Mám
v tomto ohledu určité zkušenosti.

„Den“ by potřeboval, podle mého pozorování, dobře organi
sovanou a početnější redakci. Měl by vycházet později večer, aby
přestaly nářky, že má málo nových zpráv. To se dá snad bez vel
kých obtíží udělat. Pražský „Lid“ je také, podle mých informací,
v tutéž dobu hotov a má dost zpráv, i když s ním už fak nejsme
spokojeni. Málo teď věnuje pozornosti moravským věoem,pěstuje
podkuřování pražským veličinám a jindy zase závodí s pouličním
tiskem. Namátkou fu uvádím nadpisy článků z jednoho čísla:
„Přes okraj hrůzy. Vražda novorozeněte v Bráníku. Po zprone
věře obecních peněz oběsil se v lese. Lupičská romantika. Po
věstný kasař měl již před svatbou“ atd. Takové šťavnaté zprávy,
popisy vražd, zamazávání stop pachateli, podvody mladistvých
a jiné sensaoce,fo kazí jen mládež. Nemusím podtrhovat, že fa
kové noviny mládeži do rukou nedám. Nedivte se, že s tiskem
takto vypraveným nemají kněží chuti kolportovati. Řekněte to fam
v redakci.

Těch několik slov, bylo jich snad více, než rozsahu Časopisu
je milo, napsal jsem jako jiný pohled na náš moravský katolický
denní tisk. Katolické hnutí v zemi Moravskoslezské je tak silné,
že by mohlo míti tři dobré deníky. Stačí, když postavíte na nohy
stávající dva.

(Dopis z Brna.)

České osady na Volyni v Polsku.
Velmi mnoho hovoří se v poslední době o poměru

čsl.-polském a o menšině polské v ČSR. a Češích
v Polsku, kteří sídlí ve východní Polsce při hranici
sovětského Ruska. Všech je kol 40.000a podle pol
ské staftistiky kol 30.000.Na Volyň přišli Češi před
70 lety, v době houfného stěhování do Ameriky, a
usadili se kol měst Dubna, Rovna, Zdolbunova, Kře
mence, Lucka. Jejich počátky byly velmi těžké, přes
to, že vláda ruská dávala kolonistům četné výhody
proti domorodému obyvatelstvu. Za první obydlí
sloužily kolonistům tak zv. „zemlušky“ z hlíny a dře
va. Ale česká vytrvalost a pracovitost překonala po
čáteční obtíže, pusté pastviny proměnila v úrodné
lány a dopracovala se v dobách předválečných i znač
ného blahobytu, zvláště v době konjunktury chmele.
Čechové přinesli na Volyň nového ducha, který zna
menal revoluci v primitivním hospodaření domorod
ců, a dodnes hospodářsky na Volyni vedou.

První českou starostí bylo, když se vzpamatovali
z bědných počátků, míti svoji českou duchovní sprá
vu. Většina kolonistů byli katolíci (přes 93 9%)a vlá
da se s počátku jejich přesvědčeníneprotivila, ačko
liv měla již plán připravený, jak učiniti Čechy pra
voslavnými. Vůdcům volyňským, zvl. Fr. Přibylovi,
se podařilo získati ve staré vlasti tři katolické, již
skoro odpadlé kněze, kteří pro svůj život měli být
z církve vyobcovánia tito stali se správci katolické
ho českého stáda na Volyni. Byli to Hrdlička, Sáska
a Kašpar.

Hned po svém příchodu založili tak zv. církev hu
sitskou, která měla býti mostem k pravoslaví. Avšak
neměla dlouhého trvání. Každý z pastýřů hledal jen
svůj osobní prospěch. Názory na církev u nich byly
tak rozdílné, že první stal se protestantem, druhý
pravoslavným a třetí starokatolíkem. Když to viděla
vláda, zrušila české farnosti a kněze zbavila úřadu.
Lid však přes všechny třenice, které vznikaly na Vo
lyni, zůstal v jádru katolickým. Po zvyklosti staré
vlasti scházel se ke svým fradičním pobožnostem
u křížů a kapliček, a fam ve své opušťěnosti duchovní
nacházel ve zpěvu českých nábožných písní, co byl
odchodem ze staré vlasti ztratil — totiž novou lásku
k ní i k Bohu.

Po rozpadnutí se církve husitské nastalo násilné
potlačování katolické víry. Vydán byl zákon, podle
kterého žádný katolík nesmí nabývati půdy, pravo
slavným baťůškům dávána byla odměna za každou
získanou duši, katoličtí šoltysové byli vypovídáni a
j. [ak podařilo se osamocený český lid získati pravo
slaví, mezi tím co se četné rodiny přestěhovaly do
jižní Evropy. Pravoslavných bylo v roce 1884jen 37
osob a roku 1921po návratu mnohých do katol. cír
kve ještě 17.679.

Světová válka přinesla Volyni příslušnost k pol
skému státu a i náboženskou svobodu. Dnes je již
katolíků na 10.000se třemi kostely, avšak bez jedi
ného českého kněze. Evangelíků je kol 5.000.

Dnešní situace volyňských Čechů není nejlepší.
Jako menšina nemají žádného práva a jsou odkázáni
na milost polské vlády, jelikož nikde v gmině (okre
su) netvoří 25 % obyvatelstva a mezinárodně nejsou
chráněni. Z bývalé rozsáhlé samosprávy z dob Rus
ka nezbylo ničeho. Poměry poněkud upravuje čsl
polská smlouva z roku 1925.Českých obcí na Volyni
jest přes 120.Osvobozovacích našich bojů zúčastnila
se Volyň velmi čestně.

Většinu volyňské české větve tvoří rolníci a Če
chům náleží celkem 18.000 ha pozemků. Většinou
jsou fo drobní rolníci a jen11 jich má více než 100ha.
Všude český rolník vyniká mezi polským a ukrajin
ským obyvatelstvem. Obce české vynikají výstavno
stí, jsou obklopeny sady, upravené návsi a na první
pohled již z dálky pozná se česká vesnice. (Četné
hospodářské podniky svědčí o české zdatnosti. Čes
kých řemeslníků je na Volyni 1687.Jsou dovední, vá
žení a vyhledávaní.

Za carského Ruska měla Volyň 32 českých škol.
Změny režimu a vlád znamenaly úplný zánik české
ho školství. V současné době jest na Volyni 15 sou
kromých škol českých, vydržovaných Českou mafi
cí školskou v Lucku. Dále je na Volyni asi 36 škol,
kde se vyučuje češtině jako předmětu. V celé řadě
českých obcí se vůbec česky nevyučuje. Středoškol
ského vzdělání má na Volyni 59 Čechů a akademic
kého 14. Stav tento je velmi žalostný. V posledních
dvou letech dostalo se českým školám podpory od
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státu v částce 500 zlotých. Polská vláda reklamuje
u nás práva polské menšiny, která má velmi příznivé
podmínky, ale svých povinností vůči velké menšině
ukrajinské ani české nekoná. Česká matice, která se
starala o školy české, má na Volyni 65 svých odborů.

Vedle Matice pracuje na Volyni 12sokolských jed
noft českých, v každé obci je hasičský sbor s pol
skými stanovami, 10 hospodářských spolků, několik
družstev a kampeliček. V poslední doběradostně po
číná pracovati na Volyni Sdružení české křesť. mlá
deže (SKM), které má již na 20 Skupin mužských a
ženských a několik Besídek. Časopisy na Volyni jsou
tři. Týdně vychází „Hlas Volyně“ v Kvasilově, mě
síčně „Náš Buditel“, „Probuzení“ (v Praze XII., Zá
hřebská 15). Katolický duch znovu začíná na Volyni
oživovat a zvláště mládež radostně pracovat v duchu
svatováclavském.

O českou Volyň budí zájem časopis „Probuzení“
Sspracovním okruhem Akce „Našim na Volyni“, kte
rá za necelé tři roky vykonala značný kus práce po
mocné i sbližovací s národem polským. Zájezdy, kte
ré ona pořádá na Volyň, jsou manifestace, které vel
mi slouží k sbližování polsko-českému, a práce, kte

Z r c

rou Akce tato koná, prospívá velmi českým osadám
a připravuje pole budoucím českým kněžím na Vo
lyni. J, B. Dk.

VIN. přikázání.
„Zbývají ještě dvě třídy lidí, kteří [haní své ospta

vedlňují: jedni říkají, že lžou ze žertu, druzí, že fo
činí pro užitek, jelikož prý by dobře ani nekoupili,
ani nepvodali, kdyby si nepomáhali lží. Obojím musí
se jejich blud vyvrátiti. Ony ptvější od té neptavostí
odvrátí duchovní pastýř, když je poučí, jak velmi
častým lhaním tozmnožuje se návyk tohoto hříchu,
a když jim vštipi, že „z každého slova prázďného mu
sí se jednou vyďávati účetť“.Čy poslednější pak 0
střeji pokáře, neboť v jejích omlouvání obsahuje se
přetěžké sebe samých obviňování, jelikož se ptohla
šují, že nepřikládají vívy a váhy oněm slovům Páně:
„Hledejte nejptve království Božíhoa spravedlnosti
jeho a ostatní vše bude vám přiďáno.“

Katechismus tridentský: O osmém přikázání
Božím. Kap. IX., ot. XXII.

d o

Světci, kteří nic nenapsali. Jsou lidé, kteří působí na lidskou
duši zvláštním dojmem. Když člověk, jehož se takto obdiv zmoc
nil, něco napsal, když zanechal po sobě věrohodné svědectví, ně
kde zaznamenané, a když se takto podává svému čtenáři, zjev,
jejž zjišťují, nemá nic překvapujícího. Neboť každý čtenář oži
vuje v sobě a pro sebe autora, jejž žádá o chléb, a který dále
mluví po mnoho věků po své smrti. Ale když muž ten ničeho ne
napsal, když jeho příběh, velice vzdálený, nebyl jím samým vy
pravován, když se k nám neobrací žádným vnějším slovem, když
neuložil ducha svého do nějaké knihy, jaký pak má důvod naše
tajemná volba, když si jej bereme za ochránce, nebo za příte
le, nebo za učitele, nebo kohokoliv podobného? Kdo ví, zda tato
volba, vykonaná námi, nebo spíše v nás, není oznámením nějaké
vůle Boží, která určuje muže této volby ke zvláštní slávě? Kdo ví,
není-li tato volba v jistě míře ozvěnou volby nejvyšší, již Bůh
na tomfo muži vykonal, ozvěnou jeho předurčení?

E. Hello: Podobizny svatých.

Obcování se světem. Ne abychom slepě v proudu světa plavali.
Ne abychom lenošně se světu podivovali. Ne abychom chabě za
česť si pokládali, když svět nám hodí svůj úsměšek: ale abychom
dovedli do toho světa vrhnouťi svaté, čisté, vyšší ideje, abychomdovedlimubýtisolí...kvasem...světlem.— Neabychomská
kali rovnýma nohama do světa, ale abychom dovedli vyzkou
mati pravý čas a místo, a pak abychom jej ovládli, zušlechtili, ne
pro sebe, ale pro Krista!

Dr. F. X. Novák: Pohledy do života bohoslovců a kněží.

Pravé vyznání víry. „Jsme povinni vyznati Krista, ale ne vyzná
vati ho vyzývavě. Varujeme se okázalého mluvení i jednání.
Není třeba tragické nafouklosti. A zvláště ne výtržnostií,“

Sv. Cyprián.

Cirkev jako matkla. „Člověk povrchní nezná svou bídu, stejně
jako mezná to, co není temností. Země jest mu skoro skryta jako
nebe. Proto Církev nečeká, až množství lidu řekne: Žízním.
Čekala by věčně. Ona je předchází, jako matka. Ona oznamuje,
přitahuje, prosí. Řeklo by se, že ona má potřebí lidí, kdežto jsou
to lidé, kteří jí potřebují. Opakuje síovo svého Zakladatele:
„Žízní-li kdo, ať přijde ke mně.“ Přeměňuje a množí důkazy
přízně dle dob a časů ročních. Nezapomíná, že jsou květy. Zná
čas, kdy růže dostala rozkaz, aby rozkvetla.“

E. Hello: Měsíc Červen.

Katolické učení o poměru Církve a státu. I Církev i stát jsou od
Boha zřízeny. Církev je od Boha zřízena přímo a nadpřirozeně.
Stát je od Boha zřízen nepřímo a přirozeně. Církev má od Boha
svůj zvláštní obor působnosti a rovněž tak jej má i stát. Církev
má se starati o blaho společhosti nadpřirozené, stát o přirozené
Tyto dva obory, nadpřirozený.a přirozený, nepřekážejí si navzá
jem, nýbrž doplňují se a vzpírají. V oboru sobě vlastním je každá
z obou mocí naprosto neodvislá, neboli suverénní. Stát je suverén
ním ve věcech čistě přirozených a Církev je suverénní ve věcech
nadpřirozených. Ovšem od Boha jsou odvisly i stát i Církev.
Ve věcech smíšených, o které i stát i Církev zároveň se zajímají,přináležípřednostCírkvi.| Dr.F.X.Novák:Církevastát.
Co je křesťanské umění? „Těmito slovy „křesťanské umění“ ne
rozumíme umění církevní, umění specifikované předmětem, úče
lem, s určitými pravidly, kteréžto je pouze zvláštním a vznešeným
příkladem aplikace umění. Křesťanské umění chápeme jako umě
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ní, které v sobě nese charakter křesťanství. V tom smyslu není
křesťanské umění nějakým určitým druhem umění; neříká se
křesťanské umění, jako se říká umění malířské nebo básnické, $o
tické nébo byzantské, mladý muž © sobě neříká, že se ivěnuje
křesťanskému umění, jako by o sobě řekl, že se věnuje zeměděl
ství, není školy, ve které by se dalo křesťanskému umění naučit,
Křesťanské umění je definováno subjektem, v němž se nalézá, a
duchem, z něbož vychází, říká se umění křesťanské nebo křesťa
na, jako se říká umění včely nebo uměníčlověka. Je to umění vy
koupeného lidství. Je zasazeno v křesťanské duši, na břehu ži
vých vod, pod oblohou teologálních ctností, mezi závany sedmi
darů Ducha Svatého. Jest přirozeno, že nese ovoce křesťanské.
Náleží mu všechno, světské jako posvátné. Je doma všude tam,
kam až sahá vyrábění a radost lidská. Symfonie nebo balet, film
nebo román, krajina nebo zátiší, libreto k loutkové hře nebo
k opeře, v tom všem se může jevit stejně tak jako v okenních
malbách a sochách kostelních.“ :

Jacgues Maritain: Umění a scholastika.

Každý křesťan má šířiti království Boží. „Dost lidí má možná pře
svědčení, že dost udělali, když ve svém soukromém životě dali
příklad dokonjalé věrnosti... Každý křesťan je povinen, aby více
nebo méně šířil okolo sebe zář Boží. Zvláště v našem věku, kdy
se po celém světě tak čile vyměňují myšlenky ja skutky mezi jed
notlivcí a dokonce i celými národy, nemůže zůstati opravdový
učedník Kristův, uzavřen jako ve věži z kosti slonové. Tak jako,
obyčejně to tak bývá, kdykoliv klesneme, zhřešíme neblahým
vlivem svých bližních, podobně, když se stáváme lepšími, po kaž
dě je to vliv blízkých nebo i vzdálenějších duší; ovšem my ©tom
to vlivu mnohdy ani nevíme.“ P. Lhande S. J.: Otčenáš.

Podmanivá síla obětavé lásky po všechny věky. „Jsou pravdy
v říši neboli oblasti tozumového poznáníi mravního jednání,
které platí stejně a beze změny za dob pohanských i dnes. Za
doby sv. Václava bylo také 1X 1 = 1, kg bylo kg, i když zde ne
byl název kilogram, část byla menší nežli celek a j., totěž platí
i dnes. A v oboru mravním neboli vůle naší zrovna tak dnes jako
kdysi v dávném věku byl a je rozdíl mezi dobrým a zlým; i dnes
platí pravidlo: „Co nechceš, aby fi jiní činili, nečiň i ty jiným.“
Úkon lásky obětavé a nezištné má u normálních lidí — o bláz
nech nemluvím — svou podmanivou moc po celém světě; oběť,
obětavost, šlechetnost svůj zlatý zvuk.“

PhDr. Felix Hoblík úvodem k překladu „Trojí pouto rodiny“
od P. Josefa Dassonvilla S. J.

Nový Macchiavelli.

Sliby nic nestojí,
svědomí netlačí,
a kdo se nebojí,
tak ať si pytlačí.

Kdyby snad náhodou
zklamal nás rozpočet,
udrží nad vodou:
každého umlčet!



Nový list Svatého Ofce o Katolické akci. V „Osservatore Ro
mano“ z 30. května ft.r. je otištěn list Svatého Otce episkopátu
v Kolumbii o Katolické akci. V něm obsažené výroky mají však
všeobecnou platnost. Tedy i u nás. O poslání katolických laiků
v Akcí se m. j. praví, že „všichni dobří katolíci mají pociťovati
povinnost, aby přistoupili k svaté milici Katolické akce, jejímž
účelem je prameny spásy božského Vykoupení co možno hojně a
daleko rozšířiti a mírovou říší Krista Vykupitele upevniti“. Ka
tolická akoe není ničím novým, ale v dnešní době má novou po
dobu a nové úkoly, odpovídající moderním potřebám. Musí ve
svých řadách semknouti mládež i dospělé obého pohlaví, různých
sociálních působností (dělníky, studenty, akademiky, úředníky,
učitele atd.) a míti speciální pracovní programy. Hlavní úlohou
Katolické akoe je především v oddílech mládeže a, pokud je
třeba, i ve skupinách dospělých pečovafi o správnou a zoela ná
boženskou morální a sociální výchovu na podkladě pravé zbož
nosti, osvědčené poctivosti, veřejného chování, planoucí lás
ky k Církvi a papeži, protože účinná, velkorysá spolupráce s hie
rarchickým apoštolátem je možna jen u lidí neposkvrněného křes
ťanského života. Základem pravého a důkladného duchovního
vzdělání, především křesťanského života samého, je odpovídající
základní znalost božských věcí. Je nutna pro všechny, bez roz
dílu věku. Mládež, zvláště studující, musí býti předmětem zvláštní
otcovské péče episkopátu, aby se shromažďovala kolem kně
ží a katechetů plna lásky, duchovně a vědecky vyškolena a všemi
prostředky, které dovede horlivost duše vynalézťi, prohloubena
a prozářena v katolické víře. Pro toto vychování je třeba již ve
vyšších třídách schopných kněží, se zvláštními sklony pro vedení
mládeže. Tato volba vychovatelů mládeže je zvláštním úkolem
episkopátu. S pomocí Boží podaří se vychovaťi nové pokolení
úplných křesťanů a pravých vojínů Kristových. Katolická akce
nemá nastoupiti na místo hospodářských a zaměsťnaneckých sva
zů, které slouží bezprostředně časným zájmům různýchtříd dělní
ků hlavou a rukou. Tyto musí si uchovati svou samostatnost a vý
Ilučnouodpovědnost v technickém ohledu, stejně jako poliťické
strany, tvořené katolíky, musí zůstati ve svém okruhu neodvislé
a ve své práci sobě samým odpovědny. Katolická :akoe musí státi
mimo a nad sfranami a nemůže nikterak vzíti na sebe odpověd
nost hospodářskou nebo poliťickou, aniž se vystaviti proměnlivo
sti a možnostem změn u stran. Protože budoucnost leží v mládeži,
zvláště studující, musí se užíti nejvyšší pečlivosti, aby se v ní
přiměřeným poučováním a náboženskou činností vzbudilo ono
přesvědčení a nadšení, které jednou zaručuje samo ochranu a zá
chranu v žáru mladistvého vyvrcholení a Katolické akci zabez
pečuje v budoucnu výborné vůdce a bojovníky k dobytí bu
doucnosti.

Svatí a národové. Podle seznamu dosud nmevyřízenýchprocesů.
blaho- a svatořečení, vydaného r. 1931kongregací riťů, je Vprou
du 271 procesů z Italie, 116 z Francie, 55 ze Španěl, z Německa
jen 6, z nichž už Albert Veliký a Konrád z Parzhamusťali se svět.
ci a zbývají čtyři, z nichž jsou dva muži a dvě ženy. Z ostatních
vyřízeno také již asi 20. Němci chystají nové návrhy. „Kath. Kor
respondenz““uvádí augustiniána P. Pia Kellera a jesuitu P. Ja
kuba Renna. My jsme chudší. Máme jen dva procesy: svatořečení
blah. Anežky a blahořečení 14 pražských iranfiškánských mu
čedníků z r. 1611.Neznamená to však, že by v českém národě ne
bylo lidí svatého života. Nevíme často o ních, žíjí nepoznání a
rozmnožili a rozmnožují sbory svatých, ale jejich okolí si jich
za živa skoro nepovšimlo. „SchóonereZukunít“ připomíná, že by
mělo býti jedním z úkolů Katolické akce plánovitě zajímati se
o zbožný život vzorných křesťanů, věnovafi pozornost velkým
křesťanům a dbáti o to, aby se světci životem, ne však dosud ka
nonisovaní, stali zjevnými světu a aby se jim dostalo oltářní úcty,

Katolické abstinentní hnutí v Československu není organisováno
u Čechů, nýbrž jen mezi německou mládeží. Podle zprávy, kterou
podává profesor Schlossinger, ředitel Charity z Ústí n. Lab.,
tvoříněmecké katolické absfinentní hnutí říšskému spolku „Weis
ses Kreuz“ sekci „Katholisches Kreuzbiindnis““. Pro mládež vy
dáno propagačních brožur a letáků v oelkovém nákladě 56.000
exemplářů. Z organisací mládeže jsou přísnými abstinetními ů
tvary „Staffelstein“, „OAuickborn“a „Pfadfinder“. Společný se
kretariát veškerého německého absfinentního hnutí v Českoslo
vensku Bílý Kříž je v Brně a spolupracuje velmi akťivně s katolic
kými absťinentními spolky. Ministerstvo zdravotnictví poskytuje
hnutí stálou menší finanční podporu. Hnutí má v čele dosťi kněží.
„Staffelstein“ má jich 42 a bohoslovců-abstinentů 85, v „Auick
born“ je 10 kněží a 20 bohoslovců-abstinentů, takže má hnutí
postaráno o duchovní vedení. Přinášíce tato data, připomínáme
velkou prácí zesnulého P. Jana Tagliaferro, českého kněze ve
Slezsku, na jeho velké úsilí vybudovati absťinentní hnutí zvláště
v zamořených hornických krajích. Potřeboval by ještě dnes apoš
tolského následovníka.

V pražské arcidiecési je činno 214 kněží starších šedesáti let.
Podle nového katalogu cleri na r. 1934bylo k 1/ březnu t. r. v ak
tivní službě v pražské arcidiecési celkem 795 světských kněží
(bez Kladska), a to 477 farářů a samostatných duchovních správ
ců v ústavech, 115 kaplanů, 179 profesorů a katechetů a 24 v ji
ném církevním úřadě. Podle věku docházíme k těmto cifrám:
dvacet až třicetiletých kněží je 41, třicet až čtyřioetiletých 97,
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čtyřicet až padesátiletých 194, padesát až šedesátiletých 249,
šedesát až sedmdesátiletých 156, sedmdesát až osmdesátiletých
33 a přes osmdesát 5. Je tedy v činné služběvkněží starých přes
šedesát let 214, mladších šedesátky 581. Užijeme-li padesátky
jako rozhraní, je mladších kněží 532 a 463 starších. Lento nedo
statek kněžstva bude se stupňovati ještě v dalších letech, pro
tože letos bude svěceno asi 16,příští rok asi 19 bohoslovců. Umrt
nost kněží je však 26 až 30 ročně. Bude třeba ještě více dělníků
na vinici Páně. !

Katolický list pro nezaměstnané. V New Yorku je vydáván „The
Catholic Worker“ (Katolický dělník) jako list pro katolické ne
zaměstnané. Časopis přináší zprávy a články, které jsou důležité
pro všechny dělnické skupiny a povolání. List je redigován krouž
kem složeným z kněží i laiků a prodává se u zprostředkovatelen
práce za výrobní cenu. Hned první čísla byla radostně uvíťtána
a prodej listu stále stoupá.

Německá katolická mládež v Říši má přes všechen teror ještě
1,100.000členů. Minule jsme zaznamenali staťistiku diůsseldorf
ského svazu katolické mládeže, která nyní čítá 350.000 (ne jak
omylem vysazeno 35.000)příslušníků. To je však jenom jeden svaz,
a sice oréanisace mužské mládeže na způsob našeho SKM. Ve
všech dnes ještě existujících svazech mládeže katolické v Němec
ku, jejichž Činnost namnoze zastavena, ale svazy nerozpuštěny,
protože je chrání Katolická Akce a ustanovení konkordátu, je
celkem 1,100.000členů (ne jak omylem minule vysazeno, 110,000),
Tím svou zprávu doplňujeme.

Sto left obnovení lovaňské katolické university. Stará universita
v belgické Lovani, založená Martinem V. 9. prosince 1425a ote
vřená 2. října 1426,stala se záhy známým vysokým učením, zvláště
svou bohosloveckou fakultou. Stejně významné byly fakulty svo
bodných umění a medicinská, kde působil m. j. zakladatel mo
derní anatomie Véěsale.Rozkvět university byl přerušen císařem
Josefem II. r. 1788,kdy byly fakulty přeneseny do Bruselu. Stalo
se tak z tnestu, protože lovaňská universita stála v čele odporu
proti despotickému režimu. Fakulty se sice vrátily do Lovaně
úmrtím Josefa II. r. 1790, ale po dobytí země francouzskými
vojsky bylo uzavření škol od r. 1797 trvalým zjevem. V červnu.
1814ztroskotal pokus obnoviti učení. Holandská vláda restauro
vala r. 1816universitu jako státní ústav, ale odpor proti zásadám
vládního režimu nebyl příznivý vzrůstu národního uvědomení,
které r. 1830osvobodilo Belgii. Biskupové nového království roz
hodli se r. 1855uskutečniti sioe neoficielní universitu, ale svo
bodnou a určeno jí původně sídlo v Malines (Mechelu). Papež
poslal jim v odpověďi na jejich exposé velmi povzbudný projev.
V lednu 1834rozeslal episkoipát oběžník kleru i věřícím, aby po
mohli uskutečniti pět fakult: bohosloví, práva, lékařství, filosofii
a vědy přírodní. 10. června 1834 arcibiskup malinský a pět bis
kupů s plnou mocí Svaté Stolice přistoupili k založení fakult
v Malines a slavnostní instalace se pak konala 4. listopadu. Příští
rok dalo město Lovaň katolické universitě k disposici místnosti
bývalé university a zbytek její knihovny. 1. prosince 18535pře
stěhovala se universita z Malines do Lovaně, kde je dosud. Kar
dinál Mercier stál jí před válkou před svým vyvolením v čele a
s ním jiní ještě učenci ji proslavili. Po válečných útrapách, kdy
byla knihovna Němci zničena, roste učení a je vyhledávaným uče
lištěm.

Vyhýbavé stanovisko anglických fašistů ke katolické Církvi.
Zvláštní zpravodajská služba solcburské „Universitas“ přináší
zprávu, že britská fašistická Unie, vedená známým sirem Mosley
em ofiskla veřejné vyjádření o stanovisku hnutí ke katolické
Církvi. Tento krok byl vyvolán některými projevy čelných expo
nentů fašistického hnutí, které vzbudily na katolické straně ur
čité zneklidnění. Zmíněné vyjádření přiznává katolické Církvi
svobodu a slibuje především katolickému školství neomezenou,
možnost vývoje a ochranu. V určitých mravoučně důležitých
ofázkách, jako je resulaoe porodů a sterilisace, odmítá fašistic
ká Unie říci poslední slovo. Pak se zdůrazňuje suverenita státu
a odmítá se jakýkoliv pokus Církve vměšovati se do poliťiky.
Nejčtenější londýnský katolický týdeník „The Universe“ nava
zuje na toto vyjádření významným komentářem. Nejprve zdůraz
ňuje úplnou svobodu každého katolíka ve volbě svého politické
ho stanoviska a odmítá v onom vyjádření uváděnou domněnku,
ze katolická Církev odmítá demokracii. Posiťivní postoj fašistické
Unie k náboženství je uznáván, ale na druhé straně se poukazuje
na nebezpečí, jaké má nedostatek jasného rozhodnutí v určitých
morálních věoech pro stranu, která usiluje pro sebe získati jedi
nou autoritu ve statě. Kdyby tohoto posfavení jednou dosáhla,
mohly by okolnosti vyžadovati rozhodnutí, a kdyby toto nebylo
ve smyslu katolickém, neměli by tito na rozdíl od možností
v demokratickém státě příležitosti probojovati své odlišné míně
ní. Tak je sice zdůrazňována plná svoboda pro katolíky, aby
vstoupili dofašistické Unie, ale takovému rozhodnutí se doporu
čuje předchozí zpytování svědomí.

Katolické pokroky ve Skotsku. Skotsko bylo považováno ze všech
anglosaských zemí za nejvíce protestantské. V posledních dese
tiletích vzrůstá zde však katolicism velmi potěšitelně. Před 80
lety tvořili katolíci mezí obyvatelstvem jen necelých 5 00 a nyní
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je jich již 14 00. Tento vzrůst je tím potěšitelnější, že ostatní
obyvatelstvo, jak o tom svědčí zpráva rady skotských protestant
ských církví, z víoe jak jedné třetiny je bez církevní příslušnosti,

Ž i v o t k

Zvětšení počtu katolíků ve Skotsku dlužno přičísti z velké Části
přistěhovaleckému proudu z katolického Irska.

Rozmach slovinské katolické nakladatelské činnosti. Červnové
číslo slovenské „Kultury“ přináší původní článek slovinského do
pisovatele V. Smoleje o tiskovém slovinském spolku „Družba sv.
Mohorja““,který má funkci našich Dědictví: rozšiřovat mezi lidem
levné katolické výchovné i zábavné knihy. Spolek byl založen
r. 1852 v Celovci v Korutanech a v r. 1919měla „Družba“ celkem.
95.000 členů, což je z celkového počtu Slovinců 1,900.000 velmi
pěkné procento. Hned nato v důsledku poměrův Italii i Ra
kousku, na jejichž území zůstala značná část Slovinců, poklesl
počet členstva na polovici. V Italii si Slovinci založili vlastní
Spolek sv. Mohorja. R. 1951 dosáhl zmíněný spolek mezi Slovin
ci, kteří jsou ve vlastním jihoslovanském státě, 61.848členů v ob
lasti, v níž žije celkem jen 1,060.000Slovinců. Hospodářská kri
se ohrozila i tento spolek a projevil se r. 1951 úbytek členstva,
kterého je teď asi 50.000. Spolek vydává knihy řádné a mimo
řádné. Řádné (u nás ft. zv. podíly) dostává členstvo za roční po
platek 20 dinarů, což je asi 10 Kč. Knih bývá pět až šest ročně.
Mimořádně vydané knihy se platí zvláště. Vedle těchfo knih vy
dává spolek kalendář a rodinný časopis „„Mladiky“ (Dorost).
Řízení nakladatelské činnosti a časopisu převzal letošním rokem
mladý básník a kritik dr. Jožo Pogačnik.

IV. salcburský vysokoškolský týdan. Ve dnech 7. až 15. srpna
t. r. koná se v Salcburku čtvrtý vysokoškolský týden. Každý den
je ráno missa recitativa, več2r je kompletář. Přednášky tvoří tři
velké skupiny: 1. bohosloví a náboženská věda, 2. přírodní vědy,
3. pedagogika. Každá skupina vedle přednášekmá pracovní se
mináře. Z programu uvádíme: v oddělení bohovědném prot. dr.
Hofbauer S. J. z Celovceo stvoření a nejstarších biblických ději
nách, prof. dra Dillersbergera ze Salcburku o Idei Logos v evan
geliu sv Jana, prof. dr. Premm o Bohu jako tvůrci. Zvláštní před
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Politisující mládež. Všechny politické strany z obavy © svou
budoucnost pěstují svoji politickou mládež. Jsou fo jacísi pre
toriáni, kterým jest ve stranách dovoleno mluviti hodně radikálně
a bojovně, a od odpovědných činitelů politických více se jim
slíbí, než pro ně skutečně udělá. Ale i ty sliby starší pracovníci
ve straně nelibě mesou,neboť oni, kteří snášeli břímě dne i hor
ka, jsou stále víc a více odstrkováni mladšími, z nichž ti nejmladší
projevují právě největší dravost. Avšak ani ty mladé všechno
lichocení a hýčkání od vedení strany nedovede uspokojiťi a
čas od času mladí se bouří. Dožadují se splnění slibů ať výslovně
nebo mlčky učiněných a hrozí pomistou mladých. Co chvíli do
chází k různým excesům a secesím. V těchto dnech byli jsme toho
svědky u mládeže strany národně-sociální, jež donedávna byla
pokládána za nejdisciplinovanější. Došlo zde k vzpouře proti ve
dení strany a ani nejradikálnější protiopatření vedení strany ne
mohlo rozkol již zažehnati. Podobné procesy odehrávají se iv ji
ných stranách; jejich vedení však úzkostlivě tají před veřejností
tyto úspěchy mladých. V jedné občanské straně vydali si mladí
bouřlivácký Časopis, v němž se vzájemně vychválili a obořili na
politické starce, Vedení strany se včas podařilo skoupiti oelý ná
klad. Znovu se ukazuje, že poliťika není hračka pro děti.

Uznání sovětského Ruska de jure se strany naší republiky stalo
se skutkem. Současně s námí uznalo sověty také Rumunsko, Ju
Soslavie učiní tak později.V Rusku kvitován tento formální akt
s uspokojením; zvláště se zdůrazňuje, že obnovení normálních
diplomatických styků s Ruskem znamená další posílení míru ve
východní Evropě. U nás pak jediné Dr. Kramář a Národní listy
odmítají uznání Ruska, ostatní veřejnost však přijala je jako
nutnou polifickou i hospodářskou skutečnost. V určitých výrob
ních kruzích — železářský a strojní, textilní a chemický průmysl
— očekává se od lepších politických styků i zlepšení hospodář
ských a obchodních vztahů mezi oběma státy a vzestup našeho
exportu do Ruska.

Agrární krise vyřeší se asi sama. Katastrofální sucha zničila ne
jen krmení pro domácí zvířata, ale ohrozila i vývoj obilnin, takže
obecně očekává se menší úroda. U nás jest odhadován pokles le
tošní sklizně o 20—530prooent. V Americe ztráty na pšeniční
sklizni odhadují někteří až na 50 procent“ Jak už v Písmě sv. psá
no — po letech tučných přijdou leta hubená. A možná že nám při
jdou ještě velmi vhod uskladněné zásoby obilí minulých sklizní,

Zmocňovací zákon bude prodloužen na další rok a snad i roz
šířen. Současně má býti znovu novelován zákon na ochranu re
publiky a zákon tiskový. Novinkou bude zákon na ochranu proti
hospodářské špionáži, který má chrániti výrobní i obchodní ta
jemství našich hospodářských podniků.
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nášky o germánských náboženských dějinách. Peštský prof. dr.
Schůtz o Bohu a dějinách a j. V oddíle přírodovědném: doc. dr.
Alers z Vídně: „Základní pojmy přírodních věd“, prof. dr. Pe
tritsch z Vídně o přírodovědném obrazu světa v přítomnosti,
prof. ThDr. Mitterer o základech přírodní filosofie. Mezi před
nášejícími je i rektor milánské university Božského Srdce P.
dr. Agostino Gemelli OFM. Promluví o krisi přírodních věd.
Také pedagogická skupina má dobré obsazení. Podle předná
šejících zahraničních hostí jsou tu také zastoupeny university
lovaňská, amsterodamská, frýburská ze Švýcar, Mety, Pešť a j.
Závěrečná slavnost za účasti rakouského presidenta Miklase bude
15. srpna. Účastníci mají na rakous. drahách slevu 25 9%,studenti
a abiturienti 50 %. Přihlášky ohledně ubytování, stravování, le
giťimace na dráhy atd. zašle: Kanzlei der Salzburéer Hoch
schulwochen, Salzburé, Dreifaltigkeitsgasse 12. Poplatek pro ů
častníky týdne je 24 šilinků, pro studenty jen 12 šil. Společné
ubytování v prostorných sálech jeden šilink za noc, zvláštní svět
nice pro jednotlivce 2.50 až 5 šil. Stravování, třikrát denně, za,
3 nebo 5 šilinků. Kromě uvedeného programu konají se po skon
čení dvě týdenní studijní cesty. Kdo by se zajímal o týden,
nechť si napíše na adresu kanceláře. Dostane prospekt podrob
ný zdarma.

Školské porady německých katolíků. Ve dnech 5. až 7. července
t. r. bude se konati v Liberci zasedání školské německé katolické
centrály u nás „Hilfsverband der deutschen katolischen Erzie
hungs- und Bildungsanstalten in der ČSR“ se sídlem v Litomě
řicích. Čtvrtletník tohoto svazu „Die katolische Schule“ zabývá
se v Červnovém čísle kromě chystaného sjezdu také otázkou
volby povolání u dívek, vyučováním zpěvu ve škole a j.
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Válečné nebezpečí. Časté návštěvy státníků, diplomatů i hlav
států ukazují, že jedná se o vážné věci. Stejně tak před balkán
skou a pak světovou válkou jezdili hlavy států navzájem se na
všťěvovati a obecně se návštěvy uváděly v souvislost s násled
nými válečnými zápletkami. Ani nyní nemůžeme se zbaviti dojmu,
že válečné nebezpečí jest blízké. Nejen snad na Dálném východě,
ale i v Evropě samé. Horečné zbrojení všech evropských států,
vzrůstající imperialismus a konec konců i hospodářská krise, či
spíše podle některých právě pro její odstranění, to vše nasvěd
čuje tomu, že lidstvo jest opět v nebezpečné blízkosti nějakého
nového krvavého dobrodružství. Od moru, hladu a války vysvo
boď nás, Pane!

hr a n i č n

Rakousko jest stále neklidné. Socialistické živly byly sice dů
kladně zastrašeny, ale teror hakenkrajclerský zdolati. se vládě
nepodařilo. Denně jest z Rakouska hlášena celá serie terorisfic
kých čČínůa atentátů hakenkrajclerských úderníků. A zpravidla
se úřadům nepodaří pachatele dopadnouti. Kryjí je asi jejich
příznivci i ve vlastním státním aparátě administrativním. Uklid
nění mohlo by přinésti jen urovnání poměrů s Německem. Snad
rozvaděné sousedy podaří se smířiti Mussolinimu, který se má
sejíti v nejbližší době s Hitlerem. Zase tedy budou rozhodovatí
jiní o budoucnosti Rakouska. l

Rooseveltův experiment hospodářské přestavby Seweroamerické
Unie jest stále více ohrožován nepochopením se strany dělnictva,
jež obává se dalšího zhoršování svých životních podmínek. Co
chvíli jsou hlášeny velké stávky a jen s největší námahou daří se
Rooseveltovu důvěrníku, gen. Johnsonovi, odvraceti těžké škody,
jež by hrozily provedením všech ohlášených stávek.

Puč na Litvě. Po Bulharsku a Lotyšsku dostali chuť na diktaturu
i na Litvě. Puč, který měl silně vojenský charakter, se však ne
podařil, nebo byl odložen, jak se dá souditi z uvěznění bývalého
diktátora Voldemara a současné demise Tubelisovy.

Španělsko jest stále zmítáno zmatky, jež tentokráte vždy jsou
vyvolávány levicí. Průbojnost její však i její revolučníavantgardy
— dělnických synďikátů — jest značně oslabena, takže vláda po
měrně snadno a bez většího krveprolití všechny revoluční i túero
ristické pokusy vyřídila. Vláda energicky snaží se o udržení po
řádku a její dobrá vůle o uskutečnění sociální a hospodářské
spravedlnosti pomáhá jí získávati stále větší důvěru občanstva.
V příštích volbách nepochybně zvítězí pravice a katol. střed ještě
více,
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Valná hromada Ústředí katol. studentstva čsl: koná se letos na
Velehradě ve dnech 29. června do 1. července. — 4.—9. červen
ce konají také slovenští katol. studenti svůj jubilejní sjezd v Ru
žomberku.

Konýres Pax Romana, mezinárodní oréanisace katol. studentstva,
koná se v příšťím roce ve dnech 31. srpna do 8. září v Praze

II. Akademická konference v Dalečíně pořádaná správou Suši
lovy koleje v Brně pro akademickou mládež, koná se letos ve
dvou skupinách, a to od 2. do 30. července a od 2. do 30. srpna. Na
kursech přednáší: Dr. Chudoba, Dr. Peřich, P. Dom. Pecka, Dr.
Voříšek, Dr. Krejčí, Dr. Habáň, Ing. Sokol, Vyskočil,

Americké kriminály jako salony. Dominikánský převor z Lei
cester, P. Edwin Essex, měl možnost prohlédnouti si pověstné
newyorské vězení Sing-Sing, o němž u nás koluje mezi pubertální
mládeží bojovně ufňukaná písnička. Převor prohlásil, že je to
parádní kriminál. Má vlastní bio, nemocnici, operační sál, stálý
sbor lékařů, nádhernou kapli. Má-li trestanec dost peněz, může
si udělati z vězeňské cely pěkný salon. Pravil, že když viděl pro
cházeti se „obyvatele“ (slovem „trestanec“ se tu opovrhuje) po
chodbách, kouřící a rozmlouvající, měl dojem, že je na oceánském
parníku v první třídě. Všechno jde tu společensky vyžehleně. Při
popravě elektrickým proudem sedí na lavici dvanáct svědků, kteří
se na popravu oblékají jako na společenskou událost. Není divu,
že máme o americké spravedlnosti všelijaké pochybnosti, vzpo
meneme-li si na poslední případ Insullův a vidíme-li, s jakou
úctou byl tento kridatáf dopravován do vězení. U nás, zaplať
Pán Bůh, tak daleko v napodobování Ameriky ještě nejsme.

Přes 45 a půl milionu odborově organisovaných na celém světě.
Mezinárodní federace odborová v Paříží vydala ročenku, v níž se
pokouší zachytiťi přehled všech odborových orsanisací na celém
světě. Uvádí, že koncem r. 1932 bylo v 55 zemích 42,114.766odbo
rářů, což není číslice přesná (bez Italie). Mezinárodní úřad práce
v Ženevě odhaduje tento počet na 45.5mil., v čemž už je Italie za
hrnuta. Podle jednotlivých světadílů je odborářů: v Evropě 33,7
mil., Americe na 4 mil., Asii na 2 mik, Australii a ostrolvach
319.000a v Africe jen 70.000osob. Překvapuje malý počet v Ame
rice. Evropa. tvoří plných: 85 %ovšech odborářů. Data jsou zpra
cována podle jednotlivých ideových směrů. Dnes mají tyto čís
lice jen cenu historickou, protože události v Německu a Ra
kousku změnily obraz dokonale. Ve skupině konfesijního od
borového hnutí, kam statistika zafadila katolické i početně slab
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ší evangelické odboráře, je počítáno 1,939.575členů, z toho bylo
v Německu na 700.000, Rakousku asi 100.000, Holandsku 527
tisíc, Belgii 239.000, Polsko 180.000,Československo na 120 tisíc,
z mimoevropských je na př. Kanada s 25.000, Hol. Indie s 5319
křesť. odboráři.

Střípky. Citát z polemiky jednoho týdeníku: „Pan -11napsal o
jednom bývalém novináři v T., že prý někdy myslel i tou části
těla, na níž se sedává. Dejme tomu, že tomu tak bylo, jak sí to
pan -Il představuje, ale pak i v tom případě byl onen novinář ve
výhodě, poněvadž měl v té části těla, na níž se sedává, více 10z
umu, než ho má pan -Il v hlavě.“ — „Své vlasti neznaje běh, jsi
li ty Čech?“ ptá se vyčítavě Jungmann v jedné ze svých mála
básní. Společnost přátel starožitností v Praze vydává výborný
Hosákův „Historický mísťopis země Moravskoslezské“. Odbě
ratel má více z Čech než z Moravy. Naní to ostuda pro zemi,

která měla své Bartoše a Sušily? — Eoupost lidská je nevyčerpatelná. Po bílých týdnech textilních výrobků, pražských řezníků
— nehledě ovšem k bílému měsíci fisku a bílému roku průkop
nic — dostali jsme se k „bílému týdni kreseb“, některých čes
kých kumštýřů, jako Frinty, Holého, Kotíka atd. Při tom, jakvAsu,jednotnécenyzakresby50,100a150Kč.— Židovskáor
sanisace mládeže v Michalovcích na Slovensku „Brif Trumpel
dor“ žádá o připuštění k vykonání dobrovolného výcviku ve zbra
ni v čsl. armádě. Nejde ovšem o žádné,branné nadšení pro obranu
čsl. státu, nýbrž, podle jednoho slovenského listu, chystá se prý
tato organisace na výboj proti Angličanům a Arabům v Pale
stině. Interpelace v londýnském parlamentě ještě o tom nebyla.
— Ve Vršovicích zemřel jeden sportovec. O jeho oestě do Ne
známa(?) promluvil nad hrobem místní československý farář tak
sportovně výstižným způsobem, že „„Pol.Lisť“ referoval, že „tak
krásně odůvodněnou řeč dosud od našich sportovních veličin ne
slyšel, tím více to překvapilo, že byla pronesena ústy kněze cír
kve československé, jež nám všem přítomným zůsťane dlouho
v upomínce.“ Podle slovosledu nevíme, týká-li se ta upomínka
čsl. církve nebo slov kazatele, al2 proč by nebyli taráří této církve
sportovně vyspělí, když mormonští misionáří jsou přeborníky ve
volleyballu? — Stále se uvažuje o různých způsobech, jak by
se daly ušeťřiti státu výdaje. V parlamentěv době zasedání jezdí
tři paternostery hned vedle pohodlných schodišť. Při tom trek
vence na těchto důmyslných vytahovadlech je tak slabá, že by
si u nich žebrák nevydělal ani na polévku. Ten peníz za spotře
bovaný elektrický proud by mohl pomoci slušnou měrou k ú
sporám na naše zákonodárné sbory.

Sv. Norbert od P. Ludolfa Czermina O. P.,
populární sepsání životopisu Sv. Norberta
vydané k norbertinským slavnostem mna
Strahově. Autoru podařilo se znamenitým
způsobem podati nejen život světcův, kte
rý patří od dávných dob mezi české zem
ské patrony, ale zajímavě vypsati i historii
premonstrátského řádu v našich zemích,
která počíná již brzy po smrti svatého za
kladatele r. 1140 založením Strahova. Kní
žečka jest i dobrou propagací bílého řádu
mezi studující mládeží.

Svatá hodina přátel Božského Srdce Páně.
Praktická příručka pro pobožnosti k Nej
světějšímu Srdci Páně vychází již ve dru
hém vydání. Knížečku o str. 26. vydalo a
za Kč 4.— expeduje Družstevní naklada
telství v Hradci Král., Adalbertinum.

T. G. Masaryk: Moderní člověk a nábožen
ství. V Laichterově nakladatelství vyšly ja
ko 68. svazek sbírky „„Otázky a názory“ Ma
sarykovy články, psané v letech 1896až 1898
v „Naší době““. Cena svazku Kč 39.—, str.
407. Soubor článků rozdělen ve tři oddíly:
Moderní sebevražednost, moderní filosofie
a náboženství, moderní titanism. V druhé
z. těchto tří částí probral Masaryk ve svém
osvětlení zakladatele skepse (Hume), kri
ticismu (Kant), positivismu (Comte), histo
rismu (Spencer), humanity jako filosofic
kého termínu (Aug. Smetana). Články ne
jsou kompletní práce, je fo torso, které asi
nebude-nikdy dokončeno. Vydání uspořádal
Vasil K. Škrach, který v tomto souboru
vidí typické Masarykovské dílo. Je to první
knižní vydání citovaných článků.

Gunnar Gunnarsson: Jon Arason. Ladislav
Kuncíř ve své edici „Kozoroh“ uvádí k nám
nového severského autora, jehož zvláštní

způsob vyprávění dovede strhnouti již na
prvých stránkách této pohnuté historie po
sledních dnů katolické církve na ostrově 1
slandském. Jon Arason, poslední biskup
sjednocený s Římem, jest hlavní postavou
Gunnarssonova románu. Má své chyby
tento muž vyšlý z prostého rodu až k nej
vyšší hodnosti Církve, ale vlastní hlavou
dovede ručiti za věrnost Církví, když i na
Island přivalila se vlna reformace. Bojuje
proti ní, ale na konec přece jen podléhá a
jeho hlava padá pod popravčí sekerou. Děje
líčí autor tak dynamicky, že čtefte jej plní
vzrušení, popisné parťie pak nálad a krajů
jsou mistrovským kouskem. Kniha pěkně
vypravená jest trochu předražená. Kč 42.—
jest přece jen dnes peníz značný.

Abiturientské číslo „„Jitra“. 10. číslo stu
dentského časopisu „Jitro“ vyjde se zvlášt
ní přílohou pro abiturienty, kteří chtějí stu
dovati na vysokých školách. V příloze najde
absolvent přesné informace o studiu na vy
sokých školách, o zápisu, o kolejích, so
ciálních institucích, stipendiích,i akademic.
kých spolcích v Praze a v Brně. Cena pří
lohy bez časopisu Kč 1.— a s časopisem
Kč 1.50. Pokyny pro abiturienty obsahuje
také kalendář katolického studentstva, kte
rý vydal SKA Moravan v Brně. Objednávky
na přílohu Jitra i kalendář řiďte na tis
kový.odbor ÚKSČs., Praha II., Spálená 15.

Časop:s katolického duchovenstva. Z čísel
4. a 5.: Prof. dr. Cibulka pokračuje o koru
novačních řádech středověkých a Karla IV.
korunovačním řádě králů českých. Rektor
a prof. dr. Beran: „Který byl první svátek
mariánský v římskéliturgii“, dr. Pořízka po
kračuje v rozboru „Syn člověka v nejnověj
ší exegesi.“ Dr. Šíma o právu konkordát
ním a konkordátech po světové válce (vydá

separát), dominikán dr. Dacík píše o po
svěcující milosti. V obou číslech zajímavé
drobné články a poznámky.

Kultůra. Z 5. čísla upozorňujeme na: Dra
Třňovského „O literárnej Činnosti v XV.
storočí“, „Hodnotenie křesťanstva v dneš
nom Nemecku“, Jozefa Baráta „Bélova cha
rakteristika Slovákov““,K. Čulena polemika
s drem Pražákem „Boly Slovenské Noviny
maďaronské“. Několik beletristických pra
cí, obvyklé přehledy.

Plameň, obrázkový čtrnáctideník slovenské
katolické mládeže. vydávaný Spolkem sv.
Vojtecha v Trnave, dosáhl jedenáctým čís
lem prvního svého ročníku 14.581odběratel.
Blahopřejeme.

Stímmen der Jugend, orgán německé kato
lické akademické mládeže v Českosloven
sku, o jehož poslání jsme již zde referovali,
změnil redaktora. Dr. Rudolf Schreiber,
který list vybudoval, předal řízení časopisu
drům: Erichu Hofmannovi a Fr. Weiserovi.
Ve směrnicích listu nebude..změn. Dosa
vadní redaktor se uvolnil pro přípravu k vy
sokoškolské dráze. Ve dvojčísle 7.—8. (du
ben-květen) píše prof. dr. Wintero duchov
ním podkladě českoněmeckého vyrovnání s
katolického hlediska, O. Waldbrunn o uvě
domení našich Němců, inž. Pfob o proble
matice stavovské myšlenky, dr. Simon o
„stavu“ podle OAuadragesimo anno atd.
Drobné zprávy a situační referáty.

Maďarský katolický tisk na Slovensku. Nej
starší popřevratový list maďarských kato
líikůna Slovensku je patnáct let vycházející
náboženský týdeník .„UjSzív“ (Nové srdce),
Rediguje dómský kaplan Augustin Hladík
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v Bratislavě. Časopis je nepolitický, sleduje
tendence výchovné a brání katolické zásady,
Pro děti vydává list měsíční přílohu „„Szív
gardista“ (Gardista Srdce). Katolický kle
rus má výborný měsíčník „Katholikus Lel
kipásztor“ (Katolický duchovní pastýř), re
diguje dr. Jozet Kohégyi. List ma kazatel
skou přílohu „Eucharisztikus Apostol (Eu
charistický Apoštol). Tyto oba náboženské
listy vznikly záhy po převratě. Postupně
vznikaly tyto listy: „Szůz Maria Uj Vírá
gos Kertje“ (Panna Maria, zahrada květů),
měsíčník, původně v Nových Zámcích, nyní
v Komárně, redigovaný farářem Jozetem Ki
rály a benediktinem P. Lucián Biró. Je to
orgán mariánských družin a spolupracuje

dobře s „Uj Szívem'. Uřednímorgánem ka
tolické akce maďarských věřících je rož
ňavský„Krisztus© Királysága© (Kristus
Král), redisovaný drem Juliem Priviczkým.
V Nových Zámcich vychází list katolických
profesorů a učitelů „Világosság (Světlo),
v němž jsou dobře glosovány pedagogické
aktuality. Tlumočníkem mladé katolické in

teliýenoc je košický měsíčník „Uj Éleť“ (Novy Život)za redakoe Eleméra Rádyho. Člán
ky vysoké úrovně a přehledy z celého kato
lického života. Komárenský měsíčník „Ka
tholikus No“ (Katolická Žena) je listem
vzdělávacím a organisačním kafolických
žen. Rediguje Šára Schalkházova, sociální
sestra. Katolický skaut a mládež mají svůj

měsíčník „Tábortůz“ (Táborový oheň). Mi
sijný Dom Matky Božej v Nitre vydává pro
maďarské katolíky obrázkový misijní mě
síčník „Vilásposta (Světová pošta). Ka
tolický tisk je dobře doplňován četnými tar.
ními věstníky, z nichž jsou nejlepší košic
ký a komárlenský. Politické katolické tý
deníky jsou: v Rožňavě „Sajo-Viděk“ (Náš
Kraj), v Nitře „Nyitramegyei Szemle“ (Ni
transký Přehled), v Bratislavě „„Érsek-Uj
vár“, „Magyar Neplap“ (Maďarský lidový
list), a v Užhorodě „Hétfói Ujsag (Pondělní
noviny), Maďarští katolíci nemají na Slo
vensku svého denního listu.

Más—

Hospodářskásíla

zvyšuje nás v

Pomáhejme proto budovati

Lidové záložny
po celých Čechách.

livve

státě ispolečnosti!

Úspory ukládejte jen do Lidových záložen, a kde tyto

nejsou neb z určitých důvodů nechcete všechno uklá

Ustřední
záložna lidová
Prahall.,Spálenáč.15
Zvláštní účelné zařízení pro soukromé vkladatele z ven

kova. Nenápadný způsob korespondence pro ducho
venstvo, které z celých Čech, i z Moravy, velice četně

u Ustřední záložny lidové přímo ukládá.

Lidové záložny spravují od 31. prosince 1933 již 150 mil. Kč vkladů.

Objednávky, reklamacea čísla na ukázku zašle
o ČASOPIS „ŽIVOT“Prahali, Spálená 15

Příští číslo vyjde 1. července.

Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha I.,
Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-V1|-27.Podací úřad Praha 25.
Tiskne Českoslovanská akc. tiskárna v Praze II., Karlovo n. č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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Do tohoto čísla přispěli: Dr. J.

O. Martinovský, P. Stankovský,
Dott. Marko Weirich, B. Zub, Vi

lém Bitnar, Dr. Khunt, Karel

Vlček. — Poznámky. — Zrcadlo.
— Život náboženský, kulturní,
politický. — Co život dal. —

Z knih a časopisů.

časopisproveřejné otázky současnosti náboženství kulturu a politiku

VPrazedne1.července1934.RočníkXVI... O

Uskutečněte myšlenku sv.Prokopa, stavťe most dle
jeho plánů.

Úcta světců v českém nátodě v době přítomné jest cosi nezáživného. Neboť průměvnému člověku jest
světec jakýmsi odvážlivcem, který z pouhé svévole proti obecnému řádu chce na sebe upoutati pozotnost
zbožnými úkony. Čo je tak představa obecná, že nelze vůbec se nad ní pozastaviti. Víme a vidíme kolem
sebe, že i dnes několik světců požívá zvláštní pozovnosti. Ale přihlédneme-li blíže, setkáme se spíše s mó
dou a egoismem, než s láskou a pochopením pravého poslání těchto přátel Božích.

Proto nikterak nezatazí (třebas zabolí), když český člověk docela nic neví 0 těch květech Církve, jež
vydala jeho vlast. Bývaly ovšem časy, kdy byli jsme hedi a pyšni na své národní světce, ale to vše jest.za
pomenuto v legendách a zbožných písních. Čehdy totiž ješťě návodďžil a zpíval.

Svatý Prokop je dnes také jedním z těch pomíjených světců. Jeho úcta zachovala se ještě nejspíše mezi
horníky, jichž jest patronem. Ale matně byste jeho jména hledali v matvikách. Moderní dítě nepotřebuje
ochránce a přímluvce. A přece, kolik zajímavého nám vyptavují legendy a staré paměti o tomto poďivu
hodném knězi-poustevníku! Kolik krásného by o něm mohla vypravovati matka svému dítěti, jež byozdobila jménem Prtokopovým?

Svatý Prokop byl českého původu, od Kouřimě. Za jeho života dohasínala na území kdysi velkomotav
ské říše slovanská liturgie. Sémě zaseté svatými větozvěsty bylo sice Wďušenonáporem ze západu, ale jesť
jisto, že spojení mezi troskami „stavrověrců“v českých zemích a dosud existujícími kláštery v Uhrách
za života světcova nebylo ješťě zcela přetušeno. A tak Prokop znal už z domova východní tvitusslovan
ského jazyka obřadního. Nejprve byl světským knězem. Ale vozhodl se záhy, že věnuje se cele Bohů a
odešel na poušť do lesů nad Sázavou. Leč těžko se utají světlo, třebas bylo ukryto. A tak i poustevník
Prokop z přízně knižete Oldřicha shromažďuje kolem sebe rodinu mnišskou a podďřídivse s bratřími te
guli svatého Otce Benedikta, založil klášter slovanského obřadu. V té době ještě nebylo tolik klášterů,
aby založení nového netozhlásilo se po celé zemi. I přízeň knížecí zajisté k tomu přispěla. Proto stal se
nový klášter při kostele Panny Marie a sv. Jana Křtitele (to nám připomíná obvyklé patrony kostelní na
Východě) záhy milým a touženým útočištěm ďuším, ktevé v úplném oddání se Bohu viděli svůj křesťanskýidedá bi

Jest, zdá se, mylným tvrzení, že slovanský klášťer. na Sázavě jest uměle vypěsťovanou květinou, předr
určenou k záttiku. Klášter byl vyvolán jistě naléhavou potřebu,a žemý odbudeme tak důležitý moment
z 'dějin domácích frází, nesmí nikoho překvapiti. Účast, ba skoto spíše naléhání Oldřichovo, aby Prokop
shromáždil kolem sebe todinu mnišskou, to potvrzuje spíše opak. Ješťě v době Oldřichově nebyla trvale
ustálena politická a kulturní orientace českého národa. Vzpomeňme, že svatý Vojtěch byl docela cizí
vpčeském prostředí. Proto zaveďení slovanské větve benediktinské prostřednictvím svatého Prokopa bylo
pokusem, věřme, že cílevědomým, ze střeďiska kultury — kláštera — vzkřísiti výchoďní obřad a tak po
staviti protiváhu kultuře šířené z Němec. Není to ostatně nic divného, neboť toto ďoznívání zápasu ob
jevuje se v českých dějinách ještě několikrát, jako jiskry doutnající pod popelem. Že nezachvátily oh
něm český národ, to spíše tkví v jeho povaze, než v nemohoucnosti myšlénky.

Sázavský klášter byl a zůstane zajímavým a, myslím, také důležitým úsekem českých dějin. Svatý Prokop
svým vědomým navazováním mnadomácí tradici a oživením styků s kláštery na Východě naznačil českému
nátodu cestu, Rudy musí se ubiívati, chce-li v dějinách Evropy skutečně udržeťi to místo, jež mu jeho
zeměpisná poloha předurčila.

DPřivtělenímSlovenska k českému státu byla část tohoto Východu vpočtena do sféry západní kultury.
Podkarpatská Rus jesť potom tím mostem, po němž musíme přejíti na druhý břeh, chceme-li splniti pťo
gram svatoptokopský. Neboť jest frází myšlenka slovanská, když nemá pevných pylonů most, který by
spojoval dva tozdílné světy. Plány ktéto stavbě byly zakopány v vozvalinách sázavského kláštera. Obno
vený český stáť, posunuvší hranici svoji daleko na východ do sféry výchoďního obřadu, na štěstí s pře
vahou sjeďnocených Slovanů, jest nyní povolán, aby použil tohoto starého plánu, aby vyhledal mezi seboudoveďné stávitele, zvučné pracovníky.

Čoto století, které začínalo dozníváním liberalismu a všech jeho zplodin, toto století bude zase stoletím
Ducha. Nátodové, znechucení oďdpornýmižongléry, budou hledati náplň svého poslání ve věcechvyšších,
než v třídní nenávisti. Národové Evropy, mají-li býti zachtáněni před htozícím nebezpečím Výchoďu, bu
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dou donuceni ke skutečné svaté alianci, kde Šlované budou míti hlavní slovo. Nejen ptoto, že jsod na potmě
zí žlutého nebezpečí, ale také proto, že tento veliký národ dosud se nevyžil. Ani kulturně nesplnil docela
svého poslání. Proto most, jejž i ztakům okolnich národů představují naše země karpatské, proto tento
most musí se státi branou, kterou Slované z Východu nejen přejdou dotábova Evropy, ale také přijdou ja
ko svatí mudrcové z Východu ke kolébce křesťanstva. Čoto století buďe stoletím víry. Zbožné víry a lásky.
Slované pak mají tolik pokladů, jež mohou přinéstt Božskému Dítku, že s úžasem na ně bude patřiti celý
svět.

Svatý Prokop ovšem očekává, že národ, který má v tukou veliké tajemství, jak otevřiti bránu, že tento
inároď nezklame. Dosud mohl jen pochybovati. Nedopusťme, aby naď námi naříkal, jako naď martnotrat
mými syny.

Dr. J. O. Marvtinovský:

Bořivoj Benetka.

Z historie rasového badání.
Biologické dějiny lidských plemen jsou skutečnými a zá

kladními dějinami států. Válečné a duchovní skutky států
buďtež vykládány z fysiolosických zvláštností a z nerov
ností plemen, žijících v těchto státech.
(Ludv. Woltmann: Politische Anthropologie. Cit. z Rádlo
vých Dějin výv. teorií.)

Opakuje se tu stará historie. Francouzský mozek
zplodí geniální myšlenku, jejím matrikovým otcem a
pěstounem sfane se však mozek německý.

Francouzský diplomat M. A. de Gobineau vydalr.
1853—1855 čťtyřsvazkové dílo „Essai sur Vinégalité
des races humaines“ (Pojednání o nerovnosti lid
ských ras“), jež je považováno za počátek rasového
badání. Gobineau se snažil dokázati, že nositelem
kultury jsou aristokratické vyšší vrstvy, uchováva
jící ušlechtilou rasu. Neštěstím pro národ i lidstvo
je křížení ušlechtilých plemen s rasami méněcenný
mi, které se na neštěstí vždy více děje. „Sprostý pes
jest dosud nejkrásnějším výsledkem křížení. Za týmž
ideálem míří také lidstvo,“ píše Gobineau. Bylo v tom
nepochybně i hodně zatrpklosti k oběma revolucím
u tohoto jistě geniálního muže, když se nerozpa
koval dále napsati, že nebude-li zavčas učiněna
přítrž pronásledování a vymírání šlechty, stane se
francouzský národ i lidstvo ospalým lidským stádem
jako přežvykující bůvolové v hnijících pontických
bažinách.

Francie v minulém století vždy — i za přechod
ných císařství — plná revolučních ideálů — neměla
ovšem pochopení pro takovéto nedemokratické uče
ní. Zato však v Anglii a v Německu našlo dílo Gobi
neau-ovo mohutný ohlas, ovšem také proto, že ideál
rasy spatřoval v severských národech. V Anglii spi
sovatel Houston Steward Chamberlain (zeť Wagne
rův) ve své „Filosofii dějin“ horlivě se obírá rasovou
otázkou a „rozmarný osud“ fomu chtěl, že rčení:
„Každá rasa musí zaniknouti, která svou krev obětuje
rasovému smíření,“ vyšla z úst anglického státníka
Benjamina Disraeliho — židovské národnosti.

Pravou vlast však našlo studium rasových otázek
v Německu,kde mají dosti universit a nadbytek trpě
livých, pilných, horlivých a důkladných universit
ních profesorů-učenců, jakých právě rasové stu
dium — tolik budující na statistikách a měřeních —
vyžaduje. Na německé půdě vykvetla v f. zv. „Ger
manentheorie“ vrcholící ve velebení nordické rasy,
o níž se Němci domnívají, že je to původní rasa sta
rých Germánů a v níž spatřují výkvět lidských ple
mén vůbec. |

Znamenité pomoci dostalo se rasovým teoriím
v zavedení kraniologie (měření lebek), kterou pro
pracoval švédský anthropolos Refzius. Jmenovitě
t. zv. délkošířkový index hrál své doby v anthropolo
gii význačnou roli. Tímto indexem se rozumí poměr
stonásobné největší šířky lebky k největší lebečné
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délce, tedy Elka % ,z toho vyplývá, že čím je

lebka delší, tím má nižší délkošířkový index a na
opak. Dle indexu rozlišujeme dolichocephaly či
dlouholebce s indexem pod 75, mesoocephaly či stře
dolebce s indexem od 75 do 80 a brachycephaly či
krátkolebce s indexem nad 80.

Tento index byl svého času téměř jediným a vý
hradním vodítkem v rozlišování ras a Němci si ne
smírně zakládali a zakládají na tom, že mají největší
procento dlouholebců. Tvrdívalo se a někteří rasoví
extremisté němečtí dosud hlásají, že rasa mající dlou
hé lebky je vývojově nejvyspělejší, ostatní jsou mé
něcenné. Francouzský anthropolog Laponge, který
svými názory znamenitě hrál Němcům do nofy, na
psal: „Skoro všichni velcí mužové patřili dlouhole
bému plemeni blondýnů, i když se zdá, že byli pří
slušníky docela jiného národa, a nedivil bych se,
kdyby světlo, které jiná některá plemena rozšířila,
mělo se přičísti tomu, že k jejich líné hmotějest při
dáno něco živlu světlého, dlouholebého, který však
jest zakryt neprůhledností doby. Světlé, dlouholebé
plémě dodalo asi vůdčí kruhy Egyptu, Chaldaei,
Assyrii. Věc je skoro jistá v Persii a v Indii a možná

-snad i v staré Číně. Její význam jest skoro jist v civi
lisaci řecko-římské,a dnes jest význam národů skoro
docela úměrný množství dlouholebých blondýnů,
kteří jsou v jejich vůdčích třídách. K tomuto plemeni
patřili prvkové galští a frankští, kteří založili Fran
cii a její lesk; jsou to titíž lidé, kteří v Němcích do

aji davůmživotaa pohybu“(cit. z RádlovýchDějin).
Z uvedeného vysvítá, že nynější rasový radikalis

mus němécké národně-socialistické ideologie není
naprosto jejím majetkem a vynálezem. Je to pozdní
sirotek po vědeckém maferialismu a darwinismu,
z druhé poloviny minulého století, jemuž se nad
očekávání dostalo vřelého pěstouna se strany nesná
šenlivého šovinismu. Kdežto druhdy materialismus
se stal úhelným kamenem marxismu, rasová teorie,
tak alespoň, jak je v Německunárodně-socialistický
mi teoretiky chápaána, produkt maferialismu, stává
se jedním z pilířů zdánlivého protikladu marxismu —
šovinismu. Vskutku, je fo jen další doklad, že obě
hnutí mají společné kořeny, či lépe, jsou napájeny
z téhož pramene — totiž z matferialistického nazírání
na život. Či není materialismus tam, kde kultura je
určována počtem dlouholebců? Kde fo, co jest vlast
ností dlouholebců, je eo ipso vynikající, pravdivé,
dobré a mravné? O tomto směru rasového badání
plně platí slova vynikajícího německého rasového
badatele Merkenschlagera, jež napsal v knize „Ras
sensonderunýé, Rassenmischuné, Rassenwandlung“,
že je to pohrobek materialistické epochy, ač se zdá
býti velmi antimatferialistickým.

Psychologicky ovšem heslo kultu rasy znamenitě
zapadá do národně-socialistické mentality, která
burcujíc v politice „zbědovaný“, „pokořený“, „poní

1 V serii několika článků vylíčím čtenářům „Života“ vznik, vývoj a stav badání některých zajímavých rasových problémů, které
vlivem 'událostí německých vstoupily nyní v popředí zájmů Širší veřejnosti. Články budou tvořiti samostatně celky, aby smysl je
jich nebyl čtrnáctidenními, event. delšími intervaly rušen a čtenář měl vždy před sebou uzavřené pojednání.
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žený“ a „vyssávaný“národ, našla v rasové teorii ještě
také „desenerovaný“, nebo alespoň „ohrožený“ ná
rod tělesně a duševně míšením s cizími, méněcenný
mi rasami. Tento pesimismus politický, hospodářský
a rasový, z něhož národně-socialistické hnutí se sta
vělo jako jediný vysvoboditel, ukázal se ovšem, jak
známo, heslem velmi působivým. Již ostatně před
válkou byly německými šovinisty nároky německé
ho imperialismu takto ospravedlňovány. V pováleč
né hospodářské bídě, kdy našli národní socialisté
psychologický moment, kdy sfará hesla dosáhla
zvláštní působivosti a přitažlivosti. Také anfisemitis
mus, který už dlouho před válkou doprovázel ex

„Duch vane, kde chce.. .“

trémní rasové hnutí, našel poválce živou půdu vko
rupci židů, kteří dovedli kořistiti z politické kon
junktury v poválečném Německu.

Skuteční vědečtí rasoví teoretikové němečtí jsou
ovšem dalekoumírněnější a kritičtější, jak bude jin
de uvedeno. Bohužel tak hluboce německému du
chu 'zakořeněná solidarita žádá podřízení se tře
bas i pravdy násilí, A tak vidíme, že žádný německý
vědecký pracovník se proti hrubostem výstředního
rasismu neozve. Ta slavená německá věda ukázala, že
její morální váha u vlastního národa je velmi slabá.
Mnozí z vědců se dali úplně do služeb nového reži
mu, jiní mlčí. To už ruská věda obstála čestněji.

Sv. Jan.

(Ke dvacátému výročí smrti Josefa Kotka.)
Nevyzpytatelné jsou cesty Boží milosti k lidské

mu srdci. Najednou zavane jak živý vítr z nadpo
zemských sfér a rozjasní rozum a zachvěje vůlí člo
věka, střese se stromu našeho všedního života suché
a prázdné plody a dá vypučeti nebeským, věčným.

Vrcholem moudrosti křesťanské jest: pozemským
pohrdati, nebeské milovati. K těmfo vrcholům do
spívají někdy konvertité náhle a za cenu trpkých 0
bětí, jindy — po těžkých bojích duševních.

Konvertitou vskutku zajímavým v historii českého
boje za obnovu samostatného státu českého a česko
slovenského jest redaktor Josef Kotek, rodák z Plz
ně, kde se 17. června 1883narodil. Jeho ofec byl za
městnán ve Škodových závodech. Povoláním byl Ko
tek soustružníkem; k tomuto řemeslu se připravil
školou měšťanskou a pokračovací průmyslovou. Po
liticky byl orýanisován ve straně nár. socialistů. Po
něvadž byl člověkem velmi snaživým a odborově čin
ným, stal se redaktorem prostějovského časopisu
„Pokrok“. |

Na schůzi potravního spolku ve Smržicích u Pro
stějova řekl Kofek několik vět o válce, o rakouské
monarchii a českém právu na vlastní stát. Byl udán
někým z přítomných, zatčen a odveden do Mor. O
stravy k polnímu soudu, souzen a 23. prosince 1914

odsouzen k trestu smrti pro pobuřování profi monatchii.
Po vynesení rozsudku hledal vojenský soud pro

Kotka kněze, ač Kotek byl bez vyznání. I v tom jest
zvláštní řízení Boží. Byl volán kněz z vojenské ne
mocnice, ale nemohl přijíti, poněvadž byl maďarské
národnosti. Druhý opět byl řeckokatolický Rusín. Až
konečně našel soud kněze rodem Čecha z Mikolajic
od Opavy, pátera Hoblíka, který během dvou měsíců
byl již u třetí popravy. Páter Hoblík byl upozorněn
hned při svém příchodu obhájcem doktorem Rad
lewským, Polákem, soudním radou ze Lvova, že od
souzenec jest v přízemía že jeho ženaje s ním a čeká
na kněze,aby šla s knězem prositi o zrušení rozsudku
smrti. Kněz bez váhání šel s Kotkovou za generálem
Matuschkou. Ale generál Matuschka přijal jen kněze,
Koťkovou nikoliv. Žádost kněze briskně odmítl. Po
návratu do cely redaktor Kotek požádal kněze, aby
ho vzal do Církve zpět a aby jej i církevně sezdal
s přítomnou ženou, Marií Průšovou. Kotek byl od

P. Stankovský*

hlášen z církve a úředně-civilněoddán s Marií Prů
šovou v Plzni 11.ledna 1911.Kněz vyhověl jeho přá
ní, přijal jej do církve a po svaté zpovědi redaktoral
Kotka ve vězeňské cele oddal. Tak to kněz Páter
Hoblík vykládal v Ostravě v prosinci 1914a v DPulji
v roce 1915.Prostějovský „Ječmínek“ přinesl o kon
versi zprávu v lednu 1915.

Zcírkevnění sňatku je podle předpisů církevních
poznamenáno v křestní matrice Kotkově v Plzni i v
křestní matrice Marie Průšové v Jičíně. Kdyby se
byl Kotek vrátil do Církve před rozsudkem, bylo by
nasnadě podezření, že chtěl tím získati pro sebe
soud. Ani mu však nešlo o majetek a o dědické prá
vo, poněvadž byl už oddán civilně s Marií Průšovou
v roce 1912.Zbývá tedy jen jediná možnost, že Kotek
se vrátil do Církve z vnitřního a pevného přesvěd
čení. Stál před bránou věčnosti. Viděl, jak se řítí
před ním vše do propasti. Poznal, jak nespravedli
vým soudcemumí býti člověk a jak zlomyslným a
ďábelským tvorem je — udavač. Kotek byl poctivým
přítelem chudého lidu. Zastával právo českého náro
da na vlastní stát. Státní právo české má v Kotkovi
svého legionáře, který položil v den před Štědrým
dnem svůj život pozemský jakoby za vánoční dar čes
kému národu.

Kotek musil býti přesvědčen, že Bůh je nejvyšším
pramenem spravedlnosti v životěnároda i jednotliv
ců a že Bůh musí všechny účty vyrovnati na onom
světě. Tím vysvětlíme si Kotkovu zbožnou smrť.
Modlil se po celé cestě až ke kůlu popravnímu. Umí
ral podle vypravování kněze s modlitbou na rtech.
Černožlutý katolicismus, lokajské podkuřování na
horu a surovost dolů nenáviděl, ale měl důvěru ke
knězi,vněmž vycítil opravdového sluhu náboženství
a nikoliv sluhu režimu, který ho odsoudil na smrt. Vě
řil v Boha, jenž neopustí nikoho, ani popraveného
redaktora-dělníka, ani jeho národa.

Cizina hledí na náš stát někdy jako na nový útvar,
světu cizí a neznámý. Nejsme od včerejška, poněvadž
zákony přirozené též nejsou od včerejška. Kon
vertita Kotek vzdal čest věčným zákonům božím a
zpečetil jejich platnost pro sebe a pro svůj národ
svou vlastní krví, přiřadiv se čestně k těm, kdo už
před věky dovedli prolévati krev svou za českoslo
venskou vlast, Dr. V,

Vývoj slovenského autonomizmu.)
Zmienili sme sa o príčinách, ktoré daly vzniknůť

slovenskému aufonomistickému hnutiu. Infolerantná
pokrokárska kultúrna politika, nerešpektovanie slo
venských nacionálnych, rečových a povahových od

* Viď autorov článok „Vznik slov. autonomizmu“ v 8. č. Života.

lišností a neskrývané presvedčenie mnohých českých
udí v Čechách i na Slovensku, že Slovensko má byť
koloniálnou zemou obnoveného českého štátu (čo ne
skór český publicista dr. J. Pluhař napísal v Oftovom
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Obchodnom slovníku doslova takto: „Ani v době
největší persekuce převážná věťšinaneslevila ničeho
z maximálního českého programu, jehož jádrem byl
suverenní stát český z Čech, Moravy a Slovenska...
Slovensko buďe naší koloniální zemí; je mylným ná
zorem, jako by snad koloniální země nesměla s ma
teřskou hraničit. Příklad je Rusko se Sibiří.“) a v ne
poslednej miere aj na sto procent pochybená, egoi
stická a straniícko-protekcionárska personálna poli
tika pražských cenfrálnych úradov, ktoré po tejto
stránke spravodlivé požiadavky Slovákov ignorovaly
—a dodnes ignorujů alebo sabotujů, —boly by prav
depodobne bývaly podnetom pre založenie radikál
neho slovenského hnutia na obranu náboženských,
kultůrnych, národných a regionálnych záujmov Slo
venska aj bez Pittsburshskej dohody. Okolnosť, že
rev. P. Žiška doniesol na Slovensko text u nás dosial
neznámej Dohody, len urýchlila vznik tohoto hnutia
a učinila Slovákov, povedal by som, rozhodnejšími,
lebo im guasi ukázala, že slovenské špeciálne požia
davky sů písomne garantované nikým menším, ako
prezidentom-osloboditelom. Pittsburshská dohoda
vlastne dodala agresívnosťou českého centralistické
ho živlu (reprezentovaného hlavne socialistami, kto
rí, ako vieme, mali vtedy v šťáte rozhodujůcu moc)
priamo konšfťernovaným a zastrašeným Slovákom
odvahy, a ukázala im, čomóžu a čo majů žiadať.

Slovenskí udáci vedeli, že so svojimi požiadavka
mi musia vystůpiť na parlamentnej póde. Ale kto mal
ich požiadavky právnicky formulovať? Strana nema
la človeka, ktorý by sa bol vyznal v šťátnom práve
(z jej privržencov-právnikov, praktických advokátov,
si nikto na takůto doležitů vec asi netrůfal). Preto
jej prišiel velmi vhod profesor bývalej maďarskej
Alžbetinej univerzity v Bratislave, dr. V. Tuka, kto
rého objavil istý kňaz, hrajúůcidodnes v slovenskom
Tudovom hnutí dosť význačnů rolu. Dr. Tuka ako
univerzitný profesor a k fomu právnik mohol byť po
važovaný za schopného a kompentného sostaviť od
borný elaborát, shrnujůci slovenské požiadavky. Ne
mám naferaz možnosti zistiť, či dostal na to povere
nie od strany, alebo či konal z vlastnej iniciativy
(prípadne z iniciatívy niekoho iného, mimo Slová
kov stojaceho), ale dosť na tom, že takýto elaborát
—návrh autonomie Slovenska — v roku 1921vypra
coval.. Medzi stůpenci Slovenskej Iudovej strany
však tento radikálny dualistický návrh nikdy nezís
kal sympatií, vedenie strany ho odmietlo a preto ani
nikdy nebol podaný v parlamente. Mohli by smepre
to bez ďalšieho prejsť cez tento návrh, lebo prakfic
kého významunemal, ale chcemečitatelstvo obozná
miť s vývojom autonomistického hnutia a preto ho
skrátene uvádzame.

„Návrh zákona o autonomii Slovenska“ — takto
znel titul elaborátu dra Vojtecha Čuku — obsahoval
jednak text navrhovaných zákonných opatrení, jed
nak ich odovodnenie. Podla tohoto návrhu Česko
slovensko bolo bysvázovou republikou, pozostáva
jůcou z dvoch republikánskych šťátov: šťátu české
ho a šťátu slovenského. Obidva tieto šťáty by úplne
a neodvisle požívaly svoju najvyššiu šťátnu moc, tak
vo vzťahoch vnůťtorných,ako aj zahraničných. Vnů
torný život každého z oboch šťátov bol by úplne sa
mostatný. Každý z oboch šťátov mal by svoju vlast
nů ústavu i zákony, svoje orgány zákonodarné, vlád
ne, správne a sůdne, vlastné šťátne občianstvo, šťát
ne územie, šťátnu reč, ba i Šťátne znaky a prápory.

V medzinárodnom práve a politike vystupovaly by
oba štáty tiež úplne samostatne. Každý bolby zvlášť
členom Spoločnosti národov, samostatne by uzavie
ral a menil medzinárodné smluvy, len s tým omedze
ním, že by nemohly viesť samostatne vojnu a uzavie
rať smluvy vojenské a mierové.

Spoločenstvo oboch šťátov prejavovalo by sa dvo
jakým spósobom: tým, že by určité veci boly upra
vené jednofne svázovou lisfinou a tým, že by boly
zriadené určité spoločné orgány, a fo: 1. prezident
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republiky, volený na šťyri roky, striedavo: raz Čech,
raz Slovák; 2. generálny štáb, a 3. ministerstvoza
hraničných vecí. Toto by však bolo spoločným orsá
nom len dotial, kým by sdružené šťáty,buďto každý
osobitne, alebo svorným usnesením nedohodly sa na
inom opaftrení.

Každému je jasné, že fakůto aufonomiu, ktorá by
zo Slovenska bola urobila zdanlive šťát, vo skutoč
nosti korisť súsedov, Slovenská ludová strana chceť
nemohla a nechcela. V časoch,keď tento návrh uzrel
svetlo sveta, bol som práve abiturienftom gymnázia.
Je známe, že stredoškolská mládež tých čias bola po
liticky hodne exponovaná a radikálna. A památám
sa, aké sklamanie vzbudil v nás fakýto návrh auto
nomie Slovenska. O tom, že Andrej Hlinka takůto
aufonomiu pre Slovensko nikdy nežiadal, a že by ju
ani dnes neprijal, myslím, bolo by zbytočné reči šíriť.

Po vypracovaní Tukovho návrhu na aufonomiu
Slovenska teda Slovenská Iudová strana ešte vždy
nemala podla vlastnéhoželania formulovanéhosůhr
nu aufonomisftických požiadaviek. Poverila preto
svojho poslanca, ružomberského advokáta dra L'u
devíta Labaja, aby vypracoval nový návrh autonomie
Slovenska. Dr. Labaj návrh vypracoval a 25. januára
1922ho podal v poslaneckej snemovni N. S. (tlač č.
3405) ako „Návrh na zmenu ústavnej listiny Česko
slovenskej vepubliky zo dňa 20. februára 1020,kťo
rým sa uzákoňuje samospráva Slovenska“. Podpí
sali ho všetci fudoví poslanci s Hlinkou na čele, a aj
nemeckí kresťansko-sociálni poslanci. Tento návrh
je plný formálnych i vecných nedostatkov, nesvedčí
nijak o zvláštnej právnickej kapacite autora, ale je
o mnoho miernejší, než návrh predošlý, s ktorým ne
má nič spoločného. Základom Labajovho návrhu nie
sů dva samostatné štáty, ale jednotná Republika čes
koslovenská so spoločnými najvyššími orséánmi.Slo
vensko by podla tohoto návrhu tvorilo nedielnu sů
časť Republiky, malo by široků politicků aufonomiu,
ale pokial by určité veci neboly vyhradené sloven
ským zákonodárným a správnym činitelom, centrál
ne zákonodárstvo a cenfrálne úrady by aj naďalej za
sahovaly na Slovensko.

Podívajme sa aj na fenfo návrh zbližša. Návrh je
formálne návrhom na reformu ústavnej listiny. Je
motivovaný okolnosťou, že v ústavnej listine z 29.
februára 1920nebolo uplatnené samourčovacie prá
vo slovenského národa, a že revolučným Národným
shromaždením prevedené riešenie položenia Sloven
ska v ČSR. nezodpovedá ani záujmom Slovenska ani
záujmom Republiky. Rozoznáva špeciálne (vnůtor
né) záležitosti Slovenska a spoločné záležitosti ce
lej republiky. Špeciálne (vnůtorné) slovenské záleži
tosti podla návrhu sů: administrativa, školstvo, kul
tus, obchod, pravosúdie, orba, verejné práce, sociál
na pečlivosť a na tieto sa vzÚťahujúůcafinancie a záko
nodarstvo. Spoločné záležitosti celej Republiky sú:
šťátne občianstvo, vojsko, veci zahraničné, verejná
doprava, verejné právo, volba prezidenta a na tieto
veci sa vzťahujůce financie a zákonodárstvo.

Zákonodárnů činnosťpre celé územie Českosloven
skej republiky vykonávalo by, podla Labajovho ná
vrhu, Národné shromaždenie, v ktorom by zasedali
aj poslanci a senátori zo Slovenska, a pre zvláštne
slovenské veci bol by zriadený jednokomorový slo
venský zákonodarný snem, ktorý by sa skladalz fol
kých poslanoov, kolko poslancov a senátorov volí
Slovensko do Národného shromaždenia. Obidve
snemovne volily by sa na šesť rokov. Slovenský zá
konodarný snem mohol by suspendovať platnosť
zákonov na území Slovenska, ak by sa proti niektoré
mu fakémuto zákonu ohradil dvojtrefinovou váčši
nou. Voči zákonným usneseniam slovenského snemu
mal by prezident Republiky právo suspenzívneho ve
ta. Keby sa však na zákone slovenského snemu, kťo
rému prezident odoprel svoje schválenie, slovenský
snem znovu usniesol frojpátinovou váčšinou, stal by
sa zákon právoplatným, (Pokračování)



Thomas More vyznavačem římské jednoty.
Veliký anglický spisovatel Hilaire Belloc, autor děl

Evropa a víra, Marie Antoinette, Kardinál Richelieu
atd., napsal do časopisu L'Illustrazione Vaticana delší
studii o anglickém mučedníkoví Tomáši Morovi, kanc
léři anglické říše za Jindřicha VIII., z níž vyjímáme
ve výňatku následující nejdůležitější zajímavé poznat
ky. Thomas More narodil se v Londýně 7. února 1478.
Byl jedním z prvních advokátů v Londýně a r. 1510
jmenován podšerifem. R. 1518král ho jmenoval členem
Privy Council a 25. října r. 1529 nastoupil místo vel
kého kancléře anglické říše po Wolseyovi, který upadl
v nemilost. R. 1534 parlament odhlasoval zákon o po
tvrzení sňatku Jindřicha s Annou Boleynovou, jejž po
žehnal arcibiskup Cranmer přes protest papežův a od
por Tomáše Mora. Tento se zdráhal složiti novou pří
sahu a 6. července r. 1535 po dlouhém věznění byl stať.
Thomas More byl plodným spisovatelem, zvláště je zná
ma jeho kniha Utopia a úchvatné jsou jeho dopisy z vě
zení. Byl spřátelen s Erasmem z Rotterdamu.

V dějinách anglických mučedníků Thomas More
zaujímá místo samo pro sebe. Mučednictví Morovo
nebylo výsledkem nadšené obhajoby náboženství
proti velikému pronásledování se strany všeobecné
herese, nebylo ani zářivým příkladem člověka, kte
rý vedl jiné do velkého boje. Mučednictví Morovo
bylo isolovaným skutkem, skutkem, který tehdy se
zdál excentrickým, a představuje pro nás a pro celé

našebudoucí pokolení veliké poučení: Svatost svěomí. !
On zemřel pro jeďiný bod z celé katolické nauky,

bod, který tehdy byl nanejvýše nejasný pro lidi tako
vého vzdělání, jaké měl More, zemřel v okamžiku,
kdy jeho skutek se zdál spíše politickým než nábo
ženským, kdy jehovlastní obdivovatelé to pokládali
za excentrický skutek.

Co je ještě pozoruhodnější: on zemřel pro bod
katolické nauky, proti kterému sám dříve dokonce
horoval vědeckými aréumentacemi. A zemřel úplně
osamocen, aniž by dostal slova útěchy od někoho ze
svých bývalých obdivovatelů. Je to skoro jedineč
ným případem v dějinách mučedníků vůbec a jedi
ným případem v anglických dějinách. Co ještě dává
více vyniknouti jeho mučednickému skutku, je okol
nost, že se věc udála už v předvečer konfroversí 0 pa
pežský primát v okamžiku, kdy lehký kompromis,
jen krátký odklad mu mohl zachrániti život. Mohl
udělati to, co udělali mnozí jiní lidé jeho vzdělání,
jako Gardiner, mohl přijmouti přerušení styků se Sv.
Stolicí jako přechodní děj, který se vůbec netýká zá
kladů víry.

Přece raději šel do smrti, která nabývá dále zvlášt
ního významu, když se uvažuje, že More nebyl na
prosto konservativním živlem,naopak byl nadšeným
zastáncem obnovy katolické církve, ne menším než
Erasmus z Rotterdamu a dokonce s větší odvahou
než Erasmus. Odlišuje se také od celé řady mučední
ků protikatolické zběsilosti, kterými se může chlu
biti zvláště irský národ: More byl velmi národním,
snad nebyl nikdo větším Angličanem, než byl on.

Rozlišování mezi katolicismem a anglikanismem
a vůbec profestanftismem je dnes pro nás jasnou vě
cí: spočívá v uznání supremacie Svaté Stolice jako
nutné záruky jednoty církevní. Hlava Morova padla
r. 1535 a minulo dvacet left, než v Anglii všechny
vzdělané osoby byly přesvědčeny, že oddanost k pa
peži byla znakem katolicismu.

Za života Morova tyto poznatky nebyly ještě jas
né. Především bylotřeba 150 let k diskusi o mezích
papežské autority, která utrpěla po schismatech a
po politických zásazích tak, že obecně autorita kon
cilů byla pokládána za vyšší papežské autority. —
V Anéslii,kde mravní zkáza v církvi byla mnohem
menší než kdekoli jinde, církev byla dlouho spíše
pod řízením civilní moci, nové monarchie, než pod ří
zením ústřední duchovní autority v Římě. Přes to, že
církev byla považována v teorii za autonomní insfi
tuci, běžné záležitosti zdály se Angličanům jako otáz

ky rozhodnuty ve skutečnosti anélickou vládou,
ovšem vždy shodně se Svatou Stolicí, v případech
rozporu po dlouhých jednáních se Svatou Stolicí,
Mimo to Jindřich VIII., o kterém se v mládí zdálo, že
se sfane canferburským arcibiskupem, měl úplně
ortodoxní víru nad běžný průměr, studoval v mládí
bohosloví a skutečně obhajoval katolickou nauku a
zvláště práva papežova proti lufteránům. Byl silným
odpůrcem reformačních snah, které se už objevovaly
na pevnině a kterým zabránil přístup do Anglie.

Rozpor s papežstvím tedy neměl původ v nábožen
ských záležitostech, a to je důležité. Vznikl spíše ja
ko politická aféra, komplikovaná předchozími skut
kovýmiokolnostmi druhořadými a pravidly kanonic
kého práva, kterým obyčejný člověknemohl rozumě
ti. Rozpory mezi anglickou korunou a Svatou Stolicí
zdály se všem, jako by neměly co dělati s katolickou
naukou. Také nátlaky na Svatou Stolici se strany an
slické vlády byly spíše politického rázu a není pře
hnáno, říci, že i po divulgaci zákona o supremaci, po
dle které Jindřich se stal nejvyšší hlavou církve
v Anglii, pro mnohé byla novinkou čistě politickou,
poněvadž se v ničem nedotkla ani klášterů ani obřa
dů atd. Stejně Jindřich neměl ani v úmyslu ustanoviti
lokální papežství, což se mu zdálo groteskní, spíše se
mu jednalo 0 zajištění následnického práva pro dce
ru Anny Boleynovy. Pro Mora to bylo jen nahodilé,
že byl požádán odmítnouti papežskou supremaci ve
spojitosti s uznáním nového sňatku Jindřicha s Annou
Boleynovou,a v tom tkví zvláštní odvaha a neohrože
nost Thomase Mora, které není rovno: byl nakloněn
uznati i nové následnictví na trůn, také anglický zá
kon takovým, jakým byl, a v důsledku toho také le
gifimitu dcery Alžběty, narozené z Anny Boleynovy,
a také legitimitu ostatních synů, kteří se mohli naro
diti; jediná věc, ve které však nechtěl ustoupiti, byl
princip, že papež, a jenom papež je viditelnou hlavou
církve na zemi. Ani universální církev, ani národní
církve nemohly připustiti v duchovních záležito
stech, aby laická moc byla vyšší než papežova. Mu
selo tak dojíti ke schismatu, a dokladem schismatu
bylo odmítnutí spojení s Petrem.

V tomto jediném bodě, přes fo, že se to zdálo ne
rozlučně spojeno, Thomas More se ohradil ustoupiti,
ačkoliv věděl, že to má za následek smrt. Také biskup
Fisher neustoupil, ale on byl biskupem, který svou
morální autoritou chtěl dáti příklad. Ale More byl
laikem, který zastával nejvyšší funkci ve státě jako
kancléř.

A byl sám... Nebylo přátelského hlasu, který by
ho nadchl anebo povzbudil, nebylo nejmenšího ohla
su ani ve veřejném mínění. Nic nebylo pro něho než
studený, isolovaný příkaz svědomí. A toho příkazu
Thomas More uposlechl. Kolik skutků toho druhu
může najíti v celých dějinách lidského heroismu?
A této síle charakteru odpovídala duševní serenita,
byl šťasten a dobré nálady během procesů, takovým
zůstal v dlouhé době ve vězení a s lehkým srdcem šel
pod guillofinu, zjev, u kterého se Čas zastavuje, a zdá
se, jako by byl z dnešních dnů: vyjma snad v tom, že
dnes se nenajde oddanost tak absolutního rázu.

Dott. Marko Weirich.

Honba za řády a vyznamenáními.
Chybu udělal náš mladý stát,
šlechtictví že zrušil demokrat.
Každý přec — a nejen jubilanti —
za stužkou a řádem se jen fantí.
Ještě že lze jinde za groše
získat rytíře erb nebo panoše.
Moh' i stát svou ztužit existenci
vyráběním pseudoexcelencí.
Douška dí, že trochou parády
zakrýti lze všechny neřády.
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O Václava Beneše Třebízského.
Padesáté výročí smrti Václava Beneše Třebízského vyvolalo

v tisku řadu článků. I po tak dlouhé době nedovedli pochopifi
mnozí a mnozí klecanského kaplana. Někteří učeně rozebírali
jeho dílo, aby na konec usoudili, že dnes je hromadou potfištěného
papíru. Druzí ohřáli si při té příležitosti svoji zkyslou polívčič
ku. Odnesla to Církev, jíž byl knězem. V těchto věcech nedove
deme býti ani po tak velkém odstupu aspoň trochu objektivní.
Nejsme schopni přiznati pravdu, třeba při tom porouchá se tro
chu čára podle našeho pravítka kreslená.

Dědictví Svatojanské vydává zajímavý soubor povídek Třebíz
ského. Vezmete-li do ruky ty svazečky a čtete, budete čísti po
zorně a nepodíváte-li se na titulní list, neuvěříte, že tyto svěží,
živé povídky jsou z péra Třebízského. Neboť autor, který se sku
tečně horečným chvatem pracoval, nestačil zásobovati časopisy
svými povídkami. Hromadil proto myšlenky, často jen načrtl,
napověděl, co by poťfřebovalopropracování, rozvedení nebo za
se zhuštění. Hle, toť jedna z tragedií českého spisovatele. Sfal-li
se módním auforem, netrhnou se dveře prosebníků. Každý na
kladatel, každý list chtěl by se honositi módním autorem, neboť
— to nese peníze. Dokud neměl tuto gloriolu lidské slávy, dávalo
se mu fo znát na všech stranách, že je z milosti trpěn. Že se sice
tiskne, ale spíše k jeho potěše, než k užitku nakladatelovu, ke
slávě časopisu. Obrátí-lí se karta, pak je ovšem jinak.

A tak žadatelé příspěvků honili také Třebízského. Pod nejroz
manitějšími záminkami a úskoky vynucovali si příspěvky. Při
kročí-li nyní, po takovém odstupu let, bystrý fřidič a vybéře z hro
mady nakupených povídek a obrázků jich celé náručí, vidíme, že
možno odděliti i dnes ještě zrno od plev, že totozrno ještě je
schopné zasetí, může dáti dobrou úrodu. To, myslím, že je po
padesáti letech dobrá žeň.

Nyní ještě několik slov o knězi Václavu Beneši a jeho husit
ských povídkách. I tady se měřilo podle toho, kdo o tom mluvil.
Kdo četl kdy moje články o Jiráskovi, ví, jaké mám stanovisko
k jeho historickým románům, zejména pokud se týče nábožen
ských dějin. Napíše-li pan Arne Novák, že dílo Třebízského ne
bylo dílem básnickým, že bylo psáno docela bez intuice, a na dru
hé straně se koří básnickému duchu Jiráskovu, jistě to nemyslí
doopravdy zde, ani tam. Třebízský jako kněz prožívá právě dobu,
kdy vlastenectví stává se živou vzpruhou národu. Kdy každý se
snaží povzbuditi, oživiti vlasteneckého ducha. Proto i on sahá

Vilém Bitnar:

Třanovský a Rozenplut.
K300.výročí Cythary Sancforum.

Před třemi stoletími dokončil v Liptovském Svatém Mikuláši
rukopis svého kancionálu„Cifhara Sanctorum“ slezský emigrant
a evangelický farář slovenský, Juraj Čřanovský (1591 až 1657).
Tisk sborníku protáhl se v impresí Vavřince Brewera v Levočí až
do roku 1636a za rok nato, dne 29. května 1637Třanovský zemřel.
Pro roduvěrné Slovensko je to kulturní i národní událost prvého
řádu, ale ani Čechové nemohou přejíti klidně toto výročí, které
spíše než co jiného skvěle dokumentuje staletou jednotu obou
bratrských národů i v době rozkvétajícího baroku. Ani námitka
luterské orientace tohoto kancionálu nemůže odvrátiti katolíky
od uctění památky této klasické knihy, která v jistém smyslu ná
leží i jim. Třanovský při výběru svých čtyř set písní, jež první

dání kancionálu obsahuje, nevyhýbal se ani zpěvům sborníků
katolických, z nichž mnohé zařadil mezi své překlady a své
písně původní. Jest úkolem této stati poukázati aspoň letmo právě
na tuto okolnost, na niž nebylo dosud vůbec upozorněno žád
ným z literárních badatelů.

O výjimečném významu „„CiťharySanctorum“ pro slovenský ná
rod není ovšem sporu. Dlouhá řada znalců národní kultury slo
venské vyslovila se o vlivu písní tohoto kancionálu i © jejich li
fterární hodnotě slovy srdečného uznání. Z nich Pavel Dobšin
ský praví doslova: „Reč dosahuje krásy a často pravej básnickej
vzletnosti. Náboženský cit vyznačuje se pravou vrůcnou odda
nosťou Bohu, mysel' jejich neobmedzenou, až heroičnou doóverou
v riadenie božie a vo večné vykůpenie Kristovo. Poklad to i čo
do všestrannosti a rozsiahlosti či počtu piesní, tovnak i čo do
vnůtornej ceny náboženskej neocenitelný. Ale ani nebude evan
jelického slovenského domu bez neho: ofcovia a hospodárí slo
venskí na najvzácnejšie miesto odkladajů si ho v pribyťkoch.
Matere nevydávajů dcéry bez neho. Domácí všetci shromažďujů
sa k nábožnosti kol neho j stolu i kozůbka svojho. V sborech
oduševněných zneje slovo týchto duchovných piesní. Nebude od
cudzený ud náš od nábožnosti, ani od svojej reči, dokialkol

vek a kdekol'vek vo vážnosti Tranoscius“ (Slovenské Pohl'ady1885).
Při studiu tekstů duchovních písní našich katolických kancio

nálů z doby baroku srovnával jsem znění jejich i s písněmi sbor
níků ufrakvistických, luterských a českobratrských. Jaké bylo
moje překvapení, když jsem v luterském kancionále Třanovského,
v jeho „Cythaře Sancforum“, zjistil i několik písní, převzatých
z katolického kancionálu moravského, který v Olomouci roku 1601
vydal augustiniánský probošt šternberský, Jan Rozenplut ze Švar
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do té doby pro své povídky, která, podle tehdejšího názoru, byla
nejslavnějším rozmachem české slávy. Hledá v té době to, co by
bylo jeho srdci nejbližší. Nemůže svému zraku zastříti všechny
ty potoky krve, všechny ohně a požáry, všechny zničené chrámy
a drahé památky... Ale najednou před jeho očima se objeví
vojenský průvod, před nímž kněz nese monsfranci. Slyší promlou
vati o Božích bojovnících, k jeho sluchu doléhá nejkrásnější vo
jenský hymnus, jaký kdy bojovný duch kteréhokoliv národa vy
zpíval. Rázem zapomíná na ty černé a chmurné průvodoe husitské
slávy. Místo toho jeho horečnému zraku se zjevují horlitelé za
Boží čest a slávu. Bojovníci za právo českého národa hájiti českou
víru proti cizáckému útoku. Nevidí už boj zbraní, ale zápas o Čes
kou víru. Io se bojuje s celým světem o to, aby český národ ne
byl vylučován z katolicity. Aby český národ nebyl vyhozen na
smetiště, přede dveře chrámů jako prašivinou stižený ...

To všechno nastavila klecanskému kaplanu doba. To všechno
mu ukázala ve svém zrcadle. A on, naplněný láskou k vlasti, ale
i horlitel pro Boží slávu, on sedá ke stolku a nechá promlouvati
své srdce, To rozezvučí se fisícerými tóny, rozehraje se v bezpočtu
nových a nových černých znamének. A tento básník nemá intuice,
nemá nic z toho, čím přioděli rhapsoda husitství?

Výročí Třebízského přišlo v době, která neumí hodnotiti. Tato
doba dovede měřiti podle kapsy a podle kabátu. Nezná jiného
měřítka. Neslyší nikde o srdci, neví ničeho o pravém nadšení o
skutečné lásce. Proto ani nemůže rozuměti klecanskému kaplanu.

Vybili jsme sice Karlštejnské havrany, ale dosud marně hledá
me, co bychom do této tvrze českého národa nasadili. Snad asi
vybere se někde několik sýčků a kulichů, kteří jen za noci budou
houkati v pustině tmy. Ale to bude tak daleko od našich paláců
a vil, že docela nebudeme vědět o jich existenci. A přece budeme
také mít ptáky, kteří nejsou oškliví a odporní jako Karlštejnští
havrani.

Doba, která stojí před dveřmi i našeho národa, potom provede
už prohlídku našich účtů. Nebude-li všechno tak, jak mělo být (a
my víme, že nebude), zajisté i účet kaplana Václava Beneše bude
znovu přepočítáván. To, co bylo odtud fajně přeneseno na jiné
účty, bude navráceno na své místo. Neboť ani po knězi nikdo bez
trestně neohrnoval mos,když si z jeho práce nadělal peníze.

B. Zub.

cenbachu. Písně, o něž tu jde, jsou z části původním majetkem
Rozenplutova sborníku, novinkou odjinud před ním neznámou.Je
mezi nimi i píseň „O velebné Svátosti Oltářní“ (Rozenplut 285),
již Třanovský přetiskl:

Otče Bože všemohoucí,
jenž jsi nám dal člověčenství

Syna svého jediného,
Jezu Krysta, na spasení.

Z cyklu obecních písní vybral si Třanovský v Rozenplutově kan
cionálu „Píseň ranní“ (Rozenplut 614), psanou v tercinách s rý
movacím schematem „a a a“:

Povstaň, povstaň z prohřešení,
dušičko, boží stvoření,
povstaň k svému vykoupení!

Rovněž zajímavo jest, že dvě vánoční písně staršího kafolic
kého kancionálku „Písně nové“, vydaného u Buriána Valdy v Pra
ze 1588, převzal Třanovský rovněž prosfřednictvím kancionálu
Rozenplutova. Jest to především podnes zpívaná „Píseň o Vtělen:
Pána Krysta“ (Rozenplut 6):

Vesele zpívejme,
Boha Otce chvalme,

jenž nám Syna svého,
jednorozeného,

dal na vykoupení
národu lidskému.

Druhou je „Píseň o Narození Pána Krysta“ (Rozenplut 536)
jejichž sedm strof sedmiveršových přejal Třanovský doslova. Je
to svérázný tekst, počínající strofou:

Zvěstujem vám radost
převelmi velikou,

porodila Panna
čistotou panenskou,

Krále nebeského,
chvalmež s nebešťany

Pána angelského.
K jubilejním oslavám velkého literárního činu slovenskýck

evangelíků připojujeme tu zavčas upozornění na vliv katolických
zpěvů staročeských, které jsou neklamným svědectvím prastaré
kulturní jednoty Slováků a Čechů!



R. PD.:

Jest katolický názor na vznik státu a státní moci
slučitelný s demokracií?

Úvodní slova rakouské ústavy „Ve jménu všemo
houcího Boha, z něhož vychází všechno právo...“
dala podnět našemu socialistickému tisku k úvahám
o neslučitelnosti katolického názoru světového na
původ státu a státní moci s názory moderního, demo
kratického člověka. Katolické hledisko, že veškerá
moc pochází od Boha, bylo znovu odbyto jako dávno
překonaný přežitek minulosti, kdy monarchové se
psávali „Z milosti boží“. Jest zapotřebí, abychom se
občas, když jde o podobné zásadní otázky, vrátili
k jejich podrobnějšímu výkladu, aby neinformovaný
nebyl zbytečně demasogsickým (tvrzením uveden
v omyl.

K odlišnému názoru na vznik státní moci od scho
lastického výkladu došli někteří filosofové odklo
nem od názoru Aristotelova, že člověk jest tvor od
přirozenosti společenský. První to byl anglický filo
Sof z první poloviny XVII. století Tomáš Hobbes
z Malmesbury, jenž tvrdil, že přirozený stav lidí byl
naprostý stav válečný. Byla to neustálá válka všech
proti všem. Aby byl učiněn konec tomuto stavu, člo
věk z pudu sebezáchovy zakládá stát smlouvous vla
dařem. Tato smlouva mezi vladařem a lidem jest svo
bodný čin z lidské vůle vyšlý. Jiný anglický filosof,
žák Hobbesův, známý John Locke, věřil, že původní
stav člověka byl stavem naprosté svobody, že každý
mohl dělat, co uznal za nejlepší a že se nemusil ohlí
žeťna to, zda prospívá nebo škodí druhým. Lidé uči
nili konec tomuto stavu dokonalé svobody založením
státu v zájmu ochrany a bezpečnosti majetku. Podob
ně jako Lockeovi i francouzskému filosofu J. J. Rou
seauovi, jehož „Smlouva společenská“ byla ideovou
předehrou velké revoluce francouzské, se jeví příči
na založení státu ve snaze utvořit takové sdružení,
aby osoba i majetek každého byly pokud možno nej
lépe chráněny. U všech těchto filosofů setkáváme se
na konec se stejným názorem, že státní moc vznikla
v důsledku svobodné smlouvy lidí. Jestliže stát
vznikl svobodnou smlouvou lidi, pak logickým jeho
důsledkem jest, že i veškerá autorita a státní moc
pochází z lidu. Tento názor přešel skoro do všech
ústav novodobých států z „Deklarace práv lidských
a občanských“, slavnostně vyhlášené r. 1789revoluč
ním národním shromážděním francouzským, kde čte
me: „Základ vší svrchovanosti tkví podstatně v ná
rodě. Žádný sbor, žádný jednotlivec nemohou vyko
návati moc, která zjevně nevychází z něho.“

Tento názor jest docela odlišný od názoru schola
stického, jenž, jak již uvedeno, vycházel z Aristotelo
va učení, že člověk jest od přirozenosti tvor spole
čenský, poněvadž každý jednotlivec celým svým usi
lováním o dosažení prospěchů jak hmotných, tak po
kroků na poli výbojů duchovních jest odkázán na
pomoc a spolupráci ostatních lidí, společnosti. Jest
tedy stát zřízením,k jehož založení člověk jest veden
svojí přirozeností. Poněvadž Bůh jest bezprostřední

Dr. Khunt:

stvořitel lidské přirozenosti, jest Bůh i tvůrcem stá
tu. Stát jest tedy zřízení Bohem chtěné. Žádný stát
jako společnost nemůže existovat bez státní moci,
autority. Každý jednotlivý člen společnosti má svoji
svobodnou vůli, proto jest tu nezbytně zapotřebí vů
le vyšší, autority, jež sjednotí všechny v úsilí o do
sažení společného cíle. Teprve společná vůle a auto
rita a společenství cíle činí společnost tím, čím má
být, jednotou. Společnost bez autority jesť naprosto
nemyslitelná. Právě tak jako nemůže existovat tělo
bez duše, nemůže existovat společnost bez autority.
Toto spojení jednotlivců a autority v společnost jest
organické, tvoří životní jednotu. Jsou-li státy z vůle
Boží.Sám Kristus zdůraznil nutnost poslušnosti stát
tority, neboť bez ní nemůže existovat žádný stát. Slo
va sv. Pavla v epišťole k Římanům, že není žádná moc
mimo od Boha (153,1), jsou plně platná. Každá státní
moc jesť jedině a výhradně od Boha, jenž jest jejím
tvůrcem a propůjčovatelem. Katolík proto se posluš
ně podřizuje státní autoritě, poněvadž jest to vůle
Boží.Sám Kristus zdůraznil nutnost poslušnosti sťát
ní autority, když praví: „Dávejte tedy, 00 jesť císa
řovo, císaři a co jest Božího, Bohu“ (Matouš 22, 21).

Původcem veškeré státní moci jest Bůh a z Boží
milosti jest každá státní autorita, ať jest již státní
forma jakákoliv. V monarchiích byl nositelem státní
autority a moci pouze jednotlivec, panovník. Nosite
lem autority však nemusí být pouze jednotlivec, auto
rita může příslušeft i více osobám najednou. Tak
v konkretním případě může celý národ svobodnou
volbou určit si nositele státní autority, ať již jednot
livce, nebo nějaký sbor; v demokraciích lid označuje
za nositele nejvyšší moci a aufority sebe. Pak aufori
tu tvoří všechny osoby jako celek. Čelý národ vyko
nává nejvyšší moc jakožto její svrchovaný držitel.
Forma státního zřízení, určení nositele státní moci a
autority jest věcí svobodného rozhodnutí lidu, závisí
jedině od jeho vůle. Žádný stát nemá předurčeno, že
musí být monarchií nebo republikou, v jaké míře má
národ brát podíl na vládě, že tato má být tak či onak
rozdělena, že zastoupení lidu se má díf tím nebo oním
způsobem, nebo jak mají být zastupitelské sbory se
staveny. o vše záleží jedině a výhradně od historic
kého vývoje a od svobodného rozhodnutí lidu. Tedy
nejenom monarchie, ale i republiky jsou z milosti
boží a Bůh propůjčuje moc každému, ať již lid k tomu
buď přímou nebo nepřímou volbou určí kohokoliv,

Katolické učení o původu státní mocia autority te
dy neoklešťuje a nezužuje ani Vnejmenším práva a
svobody demokratického člověka. Myslím, že by to
bylo naopak jenom k prospěchu mnohým demoktra
ciím, kdyby jejich vlády, vědomé si foho, že moc jim
byla od Boha propůjčena, že před Bohem nesou za
všechno své počínání přísnou odpovědnost, vykoná
valy ji v duchu božích přikázání.

Ještě sdružení katolických lékařů.
V posledních číslech tohofo časopisu byla Dr. R. Hynkem a

Dr. A. M. veřejně ventilována otázka činnosti katolických léka
řů. Oba dva pisatelé|se shodli na tom, že Klub lékařů lidové stra
ny, který je zatím u nás representantem hnutí katolických lékařů,
— v této věci naprosto nevyhovuje. Audiatur et altera pars.

Oba páni pisatelé souhlasně tvrdí, ježto Klub nepodnikl při
boji o $ 144a o euthanasii žádné veliké akce, že nic nedělá. Pře

devším je nutno konstatovat, že při boji o 8 144 byl páčí Klubu
uveřejněn v „Lidových Listech“ článek zesnulého již prof. Ru
bešky, doc. Kulhavého, Dr. Kettnera a oficielní prohlášení Klu
bu a jiných členů Klubu. Jsme si vědomi, že fo na veřejnost ne
působilo dojmem mohutné akce, ale to je osud všech akcí, vede
ných jen několika lidmi v demokratické době, kdy rozhoduje čís
lo a kdy hlavní slovo vede žurnalistika a politika. Dále pak ne
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máme dosud mezi sebou bohužel takových odborníků, jejichž
slovo by v této věci bylo autoritativní a směrodatné.

Ostatně jestliže v těto věci jsme podle úsudku jiných (neob
stáli, neznamená to ještě, že Klub mic nedělá. Jsme totiž toho
mínění, že práce a zejména práce lékařů nespočívá v křiku a v ši
rokých gestech, nýbrž v množství drobných, pro neinformované
ho snad i nepostřehnutelných pohybů a akcí. Členům Klubu se
podařilo vychovati si v Praze značnou řadu samaritánů a sama
riťánek z řad orelských, s pomocí jichž je možno při všech vět
ších katolických podnicích v Praze organisovati řádnou zdravotní
službu, jak se již několikrát s úspěchem stalo. Tři členové Klubu
pracují v Prázdninovém odboru Sdružení katolické mládeže, kte
rý pečuje o vysílání chudých pražských dětí do prázdninových
osad SKM. Jeden pracuje v Katolickém skautingu. Někteří čle
nové Klubu byli velmi silně angažování při bojí o novelisaci zá
kona o zubních lékařích a zubních technicích. Jeden člen Klubu
pracuje ve Svazu katolické charity, kde v poslední době pracuje
zejména ©zlepšení osudu encefalitiků. Členové Klubu občas také
pořádají populární lékařské přednášky. Klub se chystá vydati
v dohledné době populární brožurku pro mladé matky o ošefťo
vání novorozenců a kojenců.

Jsme siovšem velmi dobře vědomi, že není všechno, jak bychom
si to představovali, že je velmi mnoho důležitých a aktuálních
úkolů, které čekají na vyplnění. Přiznáváme, že na lecčems nese
vinu náš malý počet a snad i malá naše průbojnost. Ale snad
ještě důležitější příčinou je nedostatek pracovníků. V Praze i na
venkově je dosti katolických lékařů, z nichž někteří se spokojí la
cinou kritikou naší „nečinnosti“ a většina nejeví vůbec zájmu.
Víme, že všichni lékaři jsou velmi zaměstnáni svým povoláním,
ale ono nestačí jen 'si stěžovat a kritisovat, nýbrž místo toho při
ložit ruku k práci.

Jsme vděčni p. Dn. A. M., že ukázal, jak pracují francouzští
lékaři. Mnohé z těch ivěcí se i u nás dají dělat a též i dělají! Ne
uzavíráme se žádným rozumným a dobrým návrhům, naopak je
velmi vítáme. Srdečně zveme mezi sebe každého, kdo má vhodný
nápad, dobrou vůli a chuť k práci. Jsme ochotní „ustoupit s úzké
teritoriální, národní a politické základny“, neboť nejedná se nám
o formu, nýbrž o práci pro katolicismus. Zakladatelé Klubu lé
kařů čsl. strany lidové 'se domnívali, že bude účelno pracovati
tímto způsobem. Bude-li možno získati více agilních pracovníků
pro Sdružení katolických lékařů,bude-li se lépe a účinněji takto
pracovati, jsme ochotní ustoupit la přizpůsobit se. Ve vhodné
chvíli a bude-li zájem, 'můžeme uspořádat i exercicie nebo du
chovní přednášky pro lékaře. Zveme všechny katolické lékaře
mezi sebe, ujišťujeme každého, že bude jeho hlasu pokud možno
vždy dbáno, že najde u nás každý široké pole působnosti. Je tře
ba jen, aby každý 'katolický lékař projevil dosti dobré vůle a
ochoty k práci a oběti. Pak i práce bude radostnější a korunová
na lepšími výsledky.

Karel Vlček:

Uroda s Láskou na polích zraje.
Těžká a zadumaná do ruda vstávají rána
truchlivě večery stahují těžkou oponu dní
za rosy pláče
starost když na poli zasetá
rukou jež od něho vděčnost čeká a musí žít s ní
vtělená do útrob hroud z nichž chleba klíčí
prorostlá do půdy ve které život a úroda vzniká
neskýtá naději na lepší dny
a na úsměv nasycených dětí
Pole, největší přítel a živitelka lidí
jak cítí sucho a mrazem spálené své děti
zamlkle sklopuje oči
ševelem jetele a vonícími květy
rolníka těší

Věrné jsem bylo vždy a vděčné
a dalo jsem ti víc než dals ty mně
Pán Bůh mi žehná
a ve své lásce nekonečné
vše správně řídí tak jak má svůj plán
Kdykoliv na mne pohlédneš
vždy spatříš Jeho lásku
Láska se v hroudách mých rodí
dozrává a vydává plody
A láska živí lásku

Když dám ti někdy méně než bys chtěl
pak pros a volej k nebi
— je vlídné a v noci se přibližuje k lidem a líbá zem —
a neviditelná ruka vládnoucí vesmírem
tvé snahy požehná
a úrodu tvou zmnoží
jak ruka kdysi svatá na poušti
zázračně rozmnožila chleby

Diskuse o mimopražském katolickém tisku.
Otiskujeme dnes další příspěvek k diskusi o tiskových pro

blémech v katolickém hnutí u nás. Je to výňatek dopisu z Česko
budějovicka o „Hlasu Lidu“. Pokud bylo možno,neměnili jsme
určité příkrosti vmázorech. Jen z prvého dopisu vynechali jsme
část, kterou považujeme za přílišné lamento. Nesmíme lámat nade
vším hůl, nic bychom neposfavili. jAutoři dopisů prominou, při
česá-li někdy redakce jejich příspěvek tak, aby se nevylila voda
z břehů. Redakční tajemství samozřejmě zachováváme.

Z dopisu o tiskových poměrech na Českobudějovicku:
„Mívali jsme v Budějovicích „Hlas Lidu“ docela rádi. Chodil

dvakrát týdně a byl dělán dosti pečlivě, i když se těžko přeorien
fovával ze starého způsobu úpravy na nový, lépe vyhovující list.
Pak si někdo vzpomněl, že by z „Hlasu Lidu“ 'bylo možno udělat
deník. Ani obchod nelze zvětšit bez větších investic a do obcho
du mohou mluvit jen lidé, kteří tomu rozumějí. Já myslím, že
myšlenka vybudovat v Budějovicích deník byla dobrá, ale způ
sob, jakým se to provedlo, velmi nešťastný. Myslím, že vydava
telstvo bude asi velmi zakrváceno, pnotože už list nevychází
v úomfo měsíci (dopis přišel v prvních dnech květnových, pozn.
red.) jako deník, nýbrž třikrát týdně. Předně osoba redaktora,
po odstranění Vedrala st. pro osobní neshody s některými pány
z vydavatelstva, vyžaduje větší 'pěče, než aby se dal do novin
inserát a vzal ten, kdo se přihlásí, třebas v životě dosud nena“
psal řádku. To je jeden příklad diletanfství, na který „Hlas Li
du“ doplatil. Druhá věc je technické a zpravodajské vybavení
listu. Zpravodaje v Praze nemá a není-li redakfor politicky ver
sírovaný, nemá list žádnou politickou linii. Těch několik článků,
které jsem četl se :jmény pisatelů z pražských sekretariátů, bylo
tak na vyplnění místa, protože máme o novinové kultuře určitě
vyšší ponětí, než jsou výklady po schůzích. Ve vydavatelstvu
„Hlasu Lidu“ je několik lidí, kteří tisku rozumí, ale jinak je to
výbor a ne vydavatelstvo. Jen tak se může stát, že jeden člen vy
davatelstva „Hlasu Lidu“ je zároveň členem pražského vydava
telstva „Lidu“, který statečně 'se snaží utlouci „Hlas Lidu“ a má
k tomu všechny předpoklady: dobrou redakci, technické vymo
ženosti, je v sídle ipoliťického ústředí a pak má u nás svého
zvláštního zpravodaje, který dává Ido Prahy o jihočeských vě
cech zprávy písemně nebo. snad i telefonem. .

Autor článku o mimopražském katolickém tisku uhodil na hře
bík, ale ne rovně na hlavičku. Jé jisté, že by v takových Budě
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jovicích mohl existovat deník, ale co by to musilo stát penězí
Předně by se musilo zaručit, že list nebude orgánem nějaké
strany, nýbrž najíti nadstranické vydavatelstvo, aby byla zaru
čena podpora širších kruhů. Redakce by musila býti aspoň dvou

čtené a k tomu ještě stálý kroužek spolupracovníků, dopisovatelů.“

Kněz a politika.
„Ať toho kněz pečlivě dbá, by se přespříliš nevě

noval záležitostem občanským nebo politickým; a ať
si často vzpomíná na slovo apošťola Pavla: „Nikdo,
kdoslouží ve vojsku Božím,nezaplétá se do věcí po
zemských, aby se tomu líbil, do jehož služeb se dal.“
Jistě podle tady sv. Řehoře Velikého je správné,
když se při péči a záležitosti vnitřní neopomíjí péče
o věci zevnější; a zvláště běží-li o hájení církve ne
bo o povznesení obecného blaha, nesmí se skutečně
ignotvovati ty prostředky a pomůcky, které s sebou
nese doba nebo místo. Je však při tom potřebí nej
vyšší opatrnosti a bdělosti, by se mužové posvátného
kněžství neptovinili proti vážnosti a nepřekctočili.
hranic a aby nepůsobili dojem, že se méněstarvají
o věci nebeské než o lidské.“

Lev XIMMI.v enc. Constanti Hungatotum.

Změny adres
oznamte ihned
administraci „Života“
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Tradice cyrilometodějská. Někomu by se zdálo, že usilování ©
náboženské sjednocení neskýtá dosti záruk k reelní kulturní a po
litické spolupráci. Není to snad cesta jediná, ale touto oestou
lze mejůčinněji proniknouti k srdci národa. Nám katolíkům jde
především ©jednotu u víře. Tradice cyrilometodějská jest tradicí
slovanské budoucnosti. Jest to tradice kladu a svorné spolupráce.
Jest to tradice slovanská. Nesmíme ztráceťi naději a nechati se
odraditi počátečním neúspěchem. — Dr. O. Tauber: Otázky cyri
lometodějské.

Život. „Život (podle víry) velmi se podobá povídce, vycházející
po čásťkách v časopise. Život končí se přislíbením (nebo pohrůž
kou) „příště dále“. Také s ušlechtilou vulgárností život napodobí
dílo sešitové a přestává vzrušujícím momentem. Neboť smrt jest

pochopitelně vzrušujícím momentem. — G. K. Chesterton: OrtoOXÍe. t

Všední tvář katolické pravdy. „Kdyby katolická pravda měla
vzhled neobyčejný, nechybělo by jí horlivých následovníků, kteří
by se dali pro ni rozsekati, ale lidé si tolik zvykli na její tvářnost,
že se již o ni nezajímají a že se shánějí po věcech novějších a za
jímavějších. A přece je mnohem podivnější a neobyčejnější než
všechny bludy, na nichž se pasou filosofové. Jestliže katolicis
mus vámi nepohýbá, nelekáte-li se toho, co praví, a nezastrašuje-li
vás svrchovanost, s níž hlásá své učení, pak máte dobrý žaludek,
ale chatrnou obraznost a srdce shnilé.“ — Th. Delaporte: Katolíci
MOroví.

Pravá láska mládeže k vlasti. „Ne blouznivé horování jen, nýbrž
účinná, svědomitá práce pro vlast. Celých mužů potřebuje vlast
v této kritické době. Připravte se proto na to, abyste svůj úkol
mohli jednou splniti pravým vzděláním a ctností. Potřebuje práce
obětavé. Učte se už nyní ovládati své egoistické zájmy, touhu
po cfi, po majetku, jichž tu očekávati nemůžete. Je k tomu třeba
i úcty k práci již vykonané, vybudované na položených už zá
kladech. Odložte mladistvou náklonnost k negafivnímu, destruk
ťivnímu kritikářství ij povýšené pohrdání vším, co jiní vykonali!“
— Dr. Jan Sedlák katolickým akademikům.

Potřeba svornosti v kafolickém hnutí. „Při sporném nazírání a
při protichůdných cílech a akcích chraňte se toho, abyste nepře
kročili hranic, které předpisují zákony spravedlnosti a lásky; a
abyste lehkomyslně neobviňovali a nepodezřívali mužů jinak cír
kevnímu učení oddaných, zvláště však těch, kteří v Církvi za
ujímají důstojnost a postavení vynikající“ — Lev XIII. Liceť
multa.

Z i v o t n á b o ž e n s

Češi a Jihoslované. Zatím ale utužíme se my dva bratrští kmenové
Slovanů, Jihoslované a Čechoslované, jejichžto přátelství nezišť
né nepodaří se ani peklu pokaliti, kteří vždy jako dvě hivězdy
posestřice stejnou cestou kráčeti budou na obloze slovanské. —
Karel Havlíček v Nár. Novinách 11. února 1849.

Obecné vzdělání. „Kdo nevidí rád kolem sebe jen hnus, prostřed
nost, lež, zhlouplost a nízkost, jistě sám od sebe bude na díla, jež
podáváme, upozorňovati přátele studia. Studia, jak mu dlužno
rozuměťi a jak se mu i rozumělo, dokud nebylo „veřejného škol
ství“, dokud blbství nebylo systemisováno na hodnosti profesorů
a ministerstev a státem placeno.“ — A. L. Stříž: Z úvodu k 1.
svazku Nova et vetera. 1912.

Co je brannost? „Pěkné slovo, které hřmotí, ale nemá ceny fajfky
tabáku. Přednášky, tábory, průvody, muzika, to všechno není
brannost. Brannost není paráda. To je kus odpovědné práce. Je
snadné pochodovat vedle hudby a řvát slávu armádě, měně snad
né je žít životem poctivého chlapa, který koná svou povinnost, ať
již má flintu v ruoe nebo prodává jízdenky v podzemní dráze. Ne
nadšení, ale mlčky táhnout, ij když nohy jsou samá krev, nepoddat
se, když mučí žízeň a hlad, bdít v dešti a sněhu, když střežíš ka
marády za sebou, padnout jako chlap a nevzdát se — tomu se
říká brannost. K brannosti je dlouhá cesta. Brannost se nezíská
přes noc. S tou je třeba začít od kolébky. Když nepřítel stojí!
před branami, je pozdě volat lermo.“ — Riel Niestebode: Tram
poty kapitána Van der Elbe.

Katolická akce a církevně-politický problém. „Církev musí se
uplatnifi ne jako politická moc, také ne v prvé řadě jako kulturní
moc, nýbrž jako náboženská moc. Církev musí proniknoufi státní
život náboženskostí a křesťanským duchem. To je pro ni nejvyš
ším příkazem a existenčním důvodem. Nikdo nemůže a nesmí
býťi v tom na pochybách. Veřejný život však, proniknutí státního
života křesťanským a katolickým duchem, to je cílem Katolické
akce.“ — P. Josef Will S. J.: Handbuch der K. A.

Potřeba pokání. „Pán volá k lidem skrze mne. Kajte sel Napravte
se! Pán již dlouho hleděl na mravní zkázu lidstva a byl by všecko
pokolení lidské vyhladil; leč vida, že zkáza ta jen z velikých a bo
hatých vyšla, kdežto lid obecný že v jádru přece zůstal dobrým,
shovívá. Bude navštěvovati a soužiti lidstvo nezhojitelnými ne
mocemi, válkou, hladem, kobylkami a všemi ranami a z polovice
je vyhubí. Chudí zbohatnou a bohatí zchudnou a potom bude
blahá svornost. Lidé uvěří v pravého Boha a budou šťastni.“ —
Z proroctví br. Františkána z r. 1840.
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Sjednocení církevního zpěvu na Slovensku. Po l4leté přípravě
vyjde v nejbližší době ve Spolku sv. Vojtecha v Trnavě jednotný
Církevní zpěvník, který bude dílem historické, umělecké, národní
a náboženské hodnoty. Péčí o uskutečnění tohoto sjednocovacího
zpěvníku mají v prvé řadě slovenští biskupové. Zpěvník vynikl na
základě důkladné sbírky, pořízené z archivů, muset, archivů far
ních úřadů, od varhaníků a učitelů. Budou v něm pravé poklady
lidového umění. Zpracování, prozkoumání a přepracování mafe
riálu obstaral obětavý Msgre Ján Póstényi s kruhem slovenských
spisovatelů, jazykozpytců. Jako umělecko-hudební odborník fun
goval známý skladatel mistr Mikuláš Schneider-Trnavský. Ve
sbírce bude pamatováno i na významné české písně, jako „Svatý
Václave“, „Ejhle, oltář“ a některé české mariánské. Budou moci
zpěvníku na Slovensku užívat Slováci i Češi.

Reorýéanisace Katolické akce v Anglii. Angličtí biskupové uve
řejnili zajímavý pastýřský list o Katolické akci. Zdůrazňuje se
její přísná politická neutralita a čistě církevní charakter, z čehož
vyplývá bezpodmínečně řízení církevní autoritou. Katolická akce
koření ve vnitřním posvěcení každého křesťana, které se však
musí navenek zvláště v dnešní době projeviti bojem pro příslušné
uspořádání všech životních úseků podle křesťanských zásad. Při
tom upozorňují biskupové na určité zvláštní cíle: Mají býti na
pravou míru uvedena bludná vyličováníkatolické nauky a prakse
v fisku a rozhlasu, musí býti hájeny zájmy katolického školství,
zásady katolické morálky proti novopohanské propagandě. Mimo
to je třeba vyvinouti péči, aby se dostalo přiměřeného a účinného
zastoupení katolíků ve všech veřejných korporacích. Protože
je laický apoštolát v Anglii odedávna organisován ve více pra
cujících spolcích, nemají býti v Katolické akci zakládány nové
spolky, nýbrž práce již existujících má se jednotně sdružiti a
společným vedením učiniti úspěšnější. Proto byl zřízen národní
výbor Katolické akce a složen z anglických biskupů, v čele s kar
dinálem-arcibiskupem westminsterským Bournem, a také ve<iskávejte

všech diecésích dostala práce katolických organisací jednotné
vedení.

Činnost německého svazu Charity v r. 1933. Říšský svaz Charity
(německý) spojuje charitativní svazy z 6 diecésí v historických
českých zemích. Do konce r. 1935 spracoval 44 ošeťřoven (během
letošního ledna přibylo dalších 6), v nichž pracovalo 55 sester.
Tyto ošefřovny jsou větším dílem ve venkovských okresích ; zvláš
tě v průmyslových městech a okresích. Opatroven bylo 143 a v
nich pečovalo 468 řádných sil o 7.255 dětí. Pro výchovu pěstou
nek uspořádal svaz vzdělávací kursy od 2. února do 26. června
1933. V pěči o chudé v zimních měsících podařilo se svazu zís
kati 282.528k$ potravin, t. j. 28 vagonů; Ministerstvo soc. péče
poskytlo na charitafivní účely svazu celkem 167.580Kč. Minister
stvo zdravotnictví 46.500 Kč. Celkem vydaly všechny diecésní
charitafivní svazy v r. 1933 3,713.016 Kč. Ošetřeno bylo 15.169
pacientů v 158.257 návštěvách, 23.044 celodenních a 15.540 noč
ních ošefřováních. U bran klášterů rozdáno 852.672obědů, což
znamená, že bylo nasyceno průměrně 2.356 lidí.

Katolická osidlovací akce na anslickém venkově. V Anslii, kde
během posledního století zemědělství téměř upadlo, a proto dnes
Anglie je závislá na dovozu plodin odjinud, dějí se pokusy od
ustavení Macdonaldovy národní vlády r. 1931,aby se znovu oži
vilo zemědělství a tuzemská produkce. V Anglii se utvořila kaťto
lická zemědělská družina, která chce myšlenku návratu k půdě
mezi katolíky šířiti, choe vzdělati mladé katolíky, zvláště měst
ské nezaměstnané, pro zemědělství a vytvořiti uzavřené katolické
zemědělské osady. Očekává se finanční přispění vlády, která vítá
a podporuje soukromou iniciafivu při reagrarisačních plánech.
Vůdocovékatolického osidlovacího hnutí vydali soubor svých plá
nů a názorů ve sborníku „Zpět k půdě“ (,„Flee to the Fields“),
k němuž napsal úvod spisovatel Hilaire Belloc.

|

Ioprázdninách mMovéodběratele!
169



Me < o je x

Pocta svatého Otce H. Bellocoví a G. K. Chestfertonovi. Svatý
Otec jmenoval oba vynikající žijící katolické anglické spisovatele
Hilaire Belloca a G. K. Chestertona komandéry řádu sv. Ře
hoře Velikého na znamení uznání služeb, které oba svými spisy
Církvi prokázali. Ohlas této pocty byl veliký i v liberálním ťisku
anglickém.

Ze slovanského katolického literárního světa. Polská katolická
revue „Przeglad Powszechny“, vycházející letos již v 51. roč

o Wwwníku, je tlumočníkem názorů polské hierarchie, jejíž důvěře se

Z i v o t p

D o m á c (Í

Volby na podzim? Stále častěji mluví se o možnosti vypsání voleb
sněmovních i samosprávných sborů o letošním podzimu. Také
tentokráte snaží se republikánská strana vynutiti si volební ter
mín sobě nejvhodnější. Některé její počiny, o nichž se veřejnost
poměrně málo dovídá, nasvědčují tomu, že agrární strany zmoc
nila se volební horečka již nyní. Při politických jednáních po
číná si agrární strana tak, jako by již volební vítězství měla v kap
se. Stále důrazněji naléhá na státní pomoc, kterou však není už
dávati z čeho. Ostatní strany vládní koalice, téměř již všechny,
jsou agrární neústupnosti sice znechuceny, ale zároveň i jaksi
přestrašeny a ochotně ustupují vůli po moci agrární strany. Často
fo vypadá tak, jako by už i u nás bylo nějaké usměrnění, zelený
sleichšaltuné. Volby na podzim mohou býti za takovýchto okol
ností velmi zajímavé.

Rozšíření vládních plných mocí. Vládě dostalo se znovu od pat
lamentu rozsáhlé a na celý rok rozšířené plné moci k vydávání na
řízení s platností zákona. Parlament bez nějakých obtíží a zvlášt
ních výhrad přenesl na vládu své nejvyšší právo — vydávati zá
kony. Sice jsou věci speciálně politické vyňaty z této plné moci,
ale bude-li vláda chtíti některou i politickou věc pokládati za
hospodářskou či administrativní, kdo bude míti odvahu i moc do
kázati opak? Parlament tedy opětně dobrovolně vydává se veřejné
kritice a dokazuje sám, že není nezbytně nutným při vydávání
zákonů a že dobrovolně sám sebe staví do funkoe jen jakési státní
rady. Parlament nemaje moci vládní — výkonné, nemaje mocí
soudoovské a zřeknuv se výsostného svého práva — podle nauky
klasické státovědy — zákonodárného, stal se pouhou represen
tací, bez přímého vlivu. Připojíme-li k tomu ještě vládou žádaný
radikální prostředek na umlčení veřejného mínění — zosffení
tiskových předpisů, máme dokonalý obrázek naší demokracie.
Těch obran, hradeb a zajišťění demokracie jest tolik, že demokra
cii samu není za nimi téměř viděti.

Uznání sovětů. Uplynulo již několik týdnů od našeho uznání so
větů de jure a nic se nestalo. Otázka přestala býti heslem dne a
veřejnost přijala ji s klidem. Ani vášnivá slova odsouzení a klatby
pronesené Dr. Kramářem veřejnost zvláště nevzrušila. Mnozí
sice si ještě postýskli, že přece jen jsme neměli ty bolševiky uzná
vaťi, ale jest to takové resiénované, jako by se říkalo, ono se nic
jiného nedalo dělati, když celý ostatní svět se se sověty již do
hodl. Mravní stránka věci zoela upadla již v zapomenutí. Skuteč
nost ta znovu ukazuje, jak krátkého života jsou všechna politická
hesla i kdyby byla sebe opravdovější a upřímnější.

C o NC <

Jak je nutné zřízení katolické školské centrály s oddělením stu
dijním, organisačním a právním, ukázalo se názorně nedávno,
když kdosi jistě z dobré vůle v seznamu poplatků za úřední vý
kony v oboru ministerstva školství objevil položku Kč 50.— po
žadovanou za osvobození od vyučování některému předmětu po
vinnému; pln horlivosti napsal do deníku lidové strany, o kolik
peněz přichází republika, když se uděluje osvobození od ná
boženství zdarma. Ku podivu našla se instituce, která chce býti
brána vážně a má v čele znalce práva, jež potom k obraně proti
odhlašování dětí z náboženství využila i toho aréumentu, že ta
ková odhláška na dobu jednoho roku stojí Kč 50.—.Zbytečně se
tím katolíci blamují a dávají se usvědčiti odpůrci z velmi chatr
ných znalostí školských zákonů. Osvobození ditěte od nábožen
ského vyučování nepodléhá totiž nijakým pop'aťtkům, ani kol
kovnému, ani dávce za úřední výkony, protože státní předpisy vidí
v fom pouhé oznámení, jimž uplatňují se nároky a oznamuje se,
že existují okolnosti, pro něž zákon připouští určité výjimky. Tak
je výslovně prohlášeno v paragrafu 8, odst. 1 vlád. nař. ze 4. dub
na 1925 č. 64 Sb. z. a n. a ve sdělení ministerstva školství otiště
ném ve Věstníku Mšano 1951, str. 244. Zato však nebývá z naší
strany dosti zdůrazňováno, že odhláška z náboženství má se díti
„zpravidla“ po vzájemné dohodě obou rodičů, jinak žádost o
osvobození dítěte od vyučování náboženství nemá nároku na
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wWWwsplně těší. Vychází v Krakově, ul. Kopernika 126. — Pětasedm
desátý rok vychází ilustrovaný týdeník „Tygodnik Illustrowany“.
Mezi jeho spolupracovníky byli Sienkiewicz, Reymont, Žeromski,
B. Prus a j. — „„Mohorjevadružba“, katolické slovinské nakla
datelství na způsob našich „dědictví“, vydala IV. svazek vy
braných spisů zakladatele slovinského křesťanského družstev
nictví, sociálního spisovatele a politického vůdce v posledních le
tech Rakousko-Uherska, dra Janeza E. Kreka. V tomto svazku
jsou články a listy z prvních let jeho působení ve vídeňském
parlamentě (1897—1900). ||
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Obilní monopol přece bude? Vyhlídky na úrodu se dlouhotrvají
cím suchem zhoršily, ale jak znějí zprávy z různých krajů, nebude
neúroda nějak katastrofální, aby bylo nutno již dnes dělati paniku
na bursách a hnáťi ceny některých obilnin, jako ovsa, do nesmy
slných výšin. Stejně tak ukvapeným jeví se úsilí republikánské
strany o zavedení obilního monopolu. Věc jest prý již hofova a
monopol má vstoupiti v účinnost ještě přede žněmi. I na tom jest
viděti, jak lehce a bez skrupulí dělají se u nás věci tak daleko
sáhlého hospodářského významu, jako jest zavedení obilního mo
nopolu. Marné jest poukazovafi na smutné zkušenosti ciziny s tím
ťo experimentem, marné jsou protesty odborníků národohospo
dářských, zbytečno jest poukazovati na to, že zavádění monopolu
jest přibližování se státnímu socialismu, který jest přece v od
poru s programem fakové občanské strany, jakou dosud byla
strana republikánská. Marné všechno. Někteří páni ve straně
si to umínili, a tak se to musí provésti. Že zavedení monopolu
bude stát spoustu peněz, jeho udržování že bude rovněž drahé,
že zvýšené pevné ceny obilí budou pohlceny nákladnou režií a
administrativou monopolu — pamatujeme to ještě dobře z války
a z prvých let poválečných a byla to právě strana agrární, která
brojila proti tomuto vázanému hospodářství, to vše nic neplatí,
před pevnou vůlí agrární strany. Pokud víme, ze všech pokusů
pomoci zemědělcům osvědčil se letošní způsob intervence po
mocí družstev a obilních zástavních listů poměrně nejlépe ze
všech dosavadních, leckdy i experimentů. Režie není při tom té
měř žádná a zemědělcům se efekfivně pomohlo. Ale proč bychom
se drželi něčeho osvědčeného, když můžeme zkusiti něco nového?

(0 |
Konec radikálního slovenského aufonomismu. Orsán nejmladší
aufonomistické slovenské senerace „Nástup““ byl úřady zastaven
na půl roku. Není to žádný akt msty nebo násilí, nýbrž prostý dů
sledek dosavadní působnosti tohoto časopisu. Nám nelze vy
týkati, že bychom nebyli dosti objektivní a spravedliví k oprávně
ným slovenským požadavkům, ale to, oo prováděl „Nástup“, to i
slovenské věci více škodilo, než prospívalo. Sami Slováci dosvěd
čovali nám, že silné výrazy „Nástupu“ nelze bráti vážně a že za
časopisem nestojí žádná větší skupina opravdu slovenské mladé
generace. Co však platno toto ujišťování, když v čele časopisu
stál syn předního politika ludové strany Dr. J. Durčanský a když
ludová strana nenašla dosti odvahy, aby se těchto radikálů zřekla.
Mohla se na ně i občas vymluviti při vyjednáváních třebas o kato
lickém bloku. Zastavením listu slovenských mladých radikálních
autonomistů slovenská otázka ještě vyřešena ovšem není. „Ná
stup“ jesťtzastaven, ale jest třeba také zastaviti vínu nespokoje
nosti, jež zasahuje dnes na Slovensku i stoupence těch nejstáto
tvornějších stran.
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splnění. Kdyby podobné rady a názory, dříve než se dostanou
do denního tisku a natropi zbytečný zmatek, který katolíkům
nebývá ke cfi, prošly censurou odborného právního oddělení
katolické školské centrály, nedocházelo by k takovým blamážím.
Kdy se vzchopíme k založení takové školské centrály?

Reban.

Slovenská Liga má již přes 16.000 členů. Nepolitická organisace
vlastenecky uvědomělá na Slovensku je Slovenská Liga, založené
mladým americkým Slovákem Iónácem Gessayem, který by se
v červnu f. r. býval dožil padesátky. Hnutí má velice slibné ú
spěchy. O jeho nejbližším programu byla již v našem listě řeč.
Podle jednatelské zprávy na nedávno konaném X. konisresu Slo.
venské Ligy konstatováno, že organisace má 356 místních skupin
o 36 více oprofi minulému roku. Členstva přibylo za tutéž dobu
o 2.432, takže dnes má hnutí přes 16.000členů.

Konverse redaktora Tosefa Kafka před smrtí. Vylíčení konverse
redaktora Josefa Kotka, zastřeleného v Mor. Ostravě 25. pro.
since 1914, jak je přinášíme v článku v dnešním čísle, je potvir
zenoi doplněno zprávou v „Ostravském Kraji“ z 20. června 1954
Ofiskujeme odtud dokumentární věty: „Redaktor Kotek vráťi
se po přečtení rozsudku smrti ve vězeňské oceledo lůna círk've
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katolické a byl ve vězeňské ocelepo sv. zpovědi řádně oddán ka
tolickým knězem Felixem Hoblíkem, rodákem z Mikolajic u Opa
vy, který byl u generála Matuschky prositi o milost pro Kotka,
ale marně. Generál Matuschka se odvolával na to, že rozsudek je
už podepsán, zákony že platí pro všechny a že Kotek prý nemá
žádné morálky (důvodu neuvedl) a proto aby kněz šel a konal
svou povinnost. Paní Kotkovou, kterou kněz ohlásil, vůbec ne
přijal. Red. Kotek je rodák z Plzně. Civilně byl oddán v Plzní
dne 11. ledna 1911s touže Marií Průšovou z Jičína, se kterou byl
pak církevně oddán 25. prosinoe 1914v Mor. Ostravě, těsně před
zastřelením. Církevní sňatek je řádně poznamenán v rodné ma
trice v Plzni a v Jičíně. — Před 20 lety vypravoval P. Hoblík o
celém průběhu popravy svým spolubratrům na faře v M. Ho
rách. Podle jeho slov byl red. Kotek člověkem velmi důsledným
a hluboce myslícím. Kotkovou jedinou největší útěchou před
smrtí byla pevná víra ve spravedlnost Boží. Zastřelen byl, když,
maje oči zavázány, vyslovoval svatá jména“

Největší procento vojáků tvoří řemeslníci. Dalo by se očekávat,
že na vojně bude nejvíce synků z venkova, ze zemědělství. Vždyť
tři čtvrtiny obyvatelstva republiky žživí se zemědělstvím. Skuteč
nost však postavila na prvé místo u všech kategorií — řemeslníky.

je , vědecký ústav vojenský zpracovává ve statistickém oddělením.j. takénováčkypodlezaměstnání.Vr.1950nastoupiloupě
choty 41 proc. řemeslníků, 18 proc. zemědělců, 5 proc. příslušníků
obchodu, 19 proc. nováčků s vyšším vzděláním, 6 proc. továrních
dělníků a 3 proc. nádeníků. U dělostřelectva bylo 46 proc. ře
meslníků, 20 proc. zemědělců, 4 proc. obchodníků, 15 proc. inte
lisence, 6 proc. továrních dělníků a 10 proc. nekvalifikovaných.
K letectvu nastoupilo 73 proc. řemeslníků, 3 proc. zemědělců,
4 proc. obchodníků, 9 proc. nováčků s vyšším školním vzděláním,
6 proc. továrních dělníků a 5 proc. bez zvláštní specialisace. U
jezdectva bylo 44 proc. řemeslníků, 33 proc. zemědělců, 3 proc.
obchodníků, 4 proc. studovaných nováčků, 3 proc. továrních děl
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níků a 12 proc. nádeníků. Podobné výsledky byly zjištěny iu
technických a dopravních zbraní a u služeb, tam je ještě vyšší
procento řemeslníků. V celé armádě se pak jeví tyto výsledky:
44 proc. řemeslníků a živnostníků, 19 proc. zemědělců, 5 proc. ob
chodníků, 14 proc. studovaných, 7 proc. továrních dělníků a ll
proc. dělníků bez odborného vyučení. To těch synků ze strany
p. ministra národní obrany moc vlasti se zbraní neslouží.

Střípky. Jistý zákonodárce napadl svého kolegu na veřejné schůzi,
kde o něm veřejně řekl, že je křivopřísežník. Podivíte se, jak si
týž pán otaxoval svůj výrok, když dal do novin protivníka odvo
lání. Vyslovil politování, že užil „neparlamentárního výroku“. Jak
vidět, je urážka na cti asi jen u obyčejných smrtelníků a v po
litice je to neparlamentární vyjádření. — Komunisté se polepšili.
Dříve v novinách psali jen samé „pryč“ jako pryč s válkou, zbro
jením, diktaturou atd. V posledním fermanu komunistického úů
středí vedle obvyklého „pryč se...“ čteme v družné souhře „sem
se zlepšením nemocenského pojištění“ Je to politika pryč-sem.
— „Sámpan“ říká se lidově některým veličinám. To proto, že
se v tisku o jejich podnicích nebo projevech hemží takovéto
perličky: ,,... děkovnýproslov pronesl sám pan starosta... po
tleskem přijat byl projev samotného pana ministra (bodejť s na
povědou)... probral úsilí samotné vlády...“ a tak dále. —
V našich sťřípcích vyprášený případ, kdy dvoutuctový spolek vy
dával manifesty podepsané „„úřadujícímmístopředsedou“, našel
lepší protějšek, Potulkami v denním tisku našli jsme jiný spolek,
který vydal prohlášení podepsané „úřadujícím předsedou“. Mož
ná, že jen proto, že místopředsedu nemá. — „V Lidových Novi
nách napsal moloděc Val. S. Vilinský, že mezí předsedou strany
a obyčejným poslancem má býti minimální vzdálenost tři čtvrti
metru. Bude-li tato míra vzata za základ v úpravě málo vykrysta
lisovaného ceremonielu v politických stranách, doufáme, že zmízí
leckde kompromitující těte á těte mezi vůdci, podvůdci a různý
mi kategoriemi spolupracovníků a náhončích.

a S o p i S ů

Dr. F. M. Hník, Duchovní ideály českoslo
venské církve. Draha 1954.Z té knihy se do
vídáme: že církev československá nevěří v
nejsvětější Trojici. „Československá církev
nepřijala učení o Trojici ve smyslu pravo
věrné dogmatiky historických církví křes
ťanských. Prohlásila víru v Trojicí ve vý
znamu (ří samostatně bytujících božských

osob za skryté trojbožství“ (162). Českoslo
venská církev nevěří v božství Ježíše Kris
ta, „V nauce československé církve sefká
váme se s radikálním škrtem dogmatu ©
božství Ježíšově, v důsledku čehož jest vy
loučena též božská pocta Ježíši Kristu a
modlitba k němu“ (108 n.). Církev česko
slovenská nevěří v božství Ducha svatého,

což následuje již z jejího učení o nejsv. Tro
jici. Církev československá nevěří v Písmo
svaté jakožto nadpřirozenýpramen zjevení
Božího. „Bible je knihou náboženských zku
Šeností, jejichž závaznost musí býti měře
na náboženskou zkušeností nejvyšší, to jest
zjevením Božím v Ježíši Kristu“ (163). Ale
Ježíš Kristus je té církvi pouhým člověkem
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A V nadpřirozená zjevení vůbec nevěří, jak
hned uslyšíme. „Evangelium obsahuje ur
čitě pravdy o Bohu, o světě, o duši lidské
a o jejím učení ve věčnosti ... Logická je
jich (těch pravd) správnost a ethická plat
nost jest odvozena z jejích metafysické pra
podstaty: jsou odrazem Boží moudrosti a
dokonalosti“ (118). Československá církev
nevěří v nadpřirozené zjevaní vůbec, „Mys
lím, že by znamenalo počátek konců nábo
ženské tvořivosti, kdyby se naše církev spo
kojila se slepým přijetím učení nábožen
ství křesťanského.. Zbývá nám v česko
slovenské církvi provésti spravedlivé zhod
nocení nábožensky tvořivých složek křes
ťanské zbožnosti a myšlenkovéstruktury...
přes scholastiku,renesanci, proti
reformaci až k modernismu“(163).Čes
koslovenská církev nevěří ve vykupitelské
dílo Krista Ježíše. Srdoe a podstata vyku
pitelského díla Kristova a víry v ně.je víravbožstvíJežíšeKrista.Jakz© mnohých
mísť knihy Hníkovy vysvítá, nevěří jeho cír
kev v Boha-člověka Krista, nevěřív
jehozázračné narození z Marie
Panny ani v jehozázračné zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Církev československá nevěří vůbec v zá
zraky. Vždyť církev československá je „cír
kev moderní“ (147), „choe vyhověti před
stavámnovodobého,pokrokového člo
věka československého“ (57 pozn.), který
„novodobý člověkreviduje podstatné
složky náboženského názoru“ (94) a „snaží
se jej uvésti v soulad s učením Ježíšovým,
jak mu je v Novémzákoně,kriticky při
jímaném, podáváno“ (96 pozn.). Po těchto
kusých ukázkách mi odpustíte další otáz
ky o svátostech, o mši svaté, o pevných
dogmatech, o opravdové autoritě v té církvi
— pokud ovšem jste věřící křesťané a od
pověď dle víry křesťa nské správ
nou očekáváte. — Čo tedy po tom všem 0
pravdu zbývá v té církví československé?
Cistělidské rozumářství, kde člo
věk soudí nad věcmi božskými, kde Kristus
Pán je na roveň postaven různým „proro
kům“, i pohanským, starého a nového vě
ku, kde se o věčnosti mluví a rozumí se čas
nost, o duchovosti se hlásá a rozumí se
hmota, kde poslední slovo má moderní
věda,„kritisující“, „revidující“,
„vysvětlující“ saméhoBoha,ta věda
ve svých posledních koncích mechanická,
z živého člověka činící ztracený a zmařený
stroj... A ještě něco má ta církev podle
dra Hníka: frázi, bujnou, všeovládající frá
zi! Když všeho se vzdala, co kdy křesťanu
ve víře bylo drahého, vlastně jiného jí ani
nezbylo. A tož tak tomu musíte rozuměfi,
když v knize se mluví o „Ježíšově vůdoov
ství“, o „jeho spasitelském a vykupitelském
díle“ (109), o „souhlasu s Ježíšovou zvěstí
evangelia“ (102),o „budování na Ježíši Kris
tu jako na úhelném kameni křesťanského
života“ (107), jinde se Kristus Pán nazývá
„básnickým visionářem“ (30), a jinde ještě
„nazaretským Židem“ (101), Frází, a níc než
frází jest, když v knize je řeč o „Duchu
pravdy“ (104), o „charismafických darech
Ducha svatého“ (116), o „hříchu proti Du
chu svatému“ (129), © „posvěcující působ
nosti Ducha Božího ve světě“ (125). Frází
jest a zůstává, jestli se evangelium nazývá
„souborem pravd o mravních výšinách vzá
jemných souvztažností mezi Bohem a lid
mi a lidmi mezí sebou, které platí nadcírkví s absolutní závazností“
(118), když se mluví o „kultickém
zpřítomnění poslední večeře
Páně“ (165),tu maně připadá na mysl sta

rý trik te cirkvé: „(Í nás je všecko jako u ká
tolíků, jenže je to české,“ (p. p.) atd. atd.
A to umění obratem ruky udělati z něčeho,
co je černé jak peklo, něoo bílé jak sníh,
eskamotérsky věci nejsvětější na jedné
stránce stáhnouti do prachu všednosti a
hned na stránce druhé je vydávati za bož
stvo.Opravdu„církevzbudovanána
frázích“ (dr. Fr. Cinek),tak prázdná vší
hlubší opravdovosti, až člověku je z toho
úzko. Vrátím se ještě k té knize jinde del
ším pojednáním.

Dr. F. X. Novák.

Vilém Bifnar: O českém baroku slovesném“
Svými studiemi dějin kultu svatojanského
přiveden byl Vilém Bitnar k neznámým do
sud krásám barokní literatury. Do nedávna
převládal názor o naprosté úpadkovosti li
teratury období barokního, ale novější stu
die literární dokazují právě opak. I tato
doba, tak charakteristická svou renesancí
katolickou, má své vynikající literární zje
vy. Byly však zapomenuty nebo zamlčovány.
Jest velikou zásluhou Bitnarovou a jeho
kruhu, stejně tak jako mladších ostatních
literárních historiků, že baroko obhájeno a
vlastně znovu objeveno. Přítomná Bitnarova
studie odkrývá nové krásy barokního slo
vesného umění, ukazuje jeho souvislosť s
ostatními druhy umění výtvarných. Autor
nezakrývá své nadšení, ale dovede býti ob
jekťtivní. Nejkrásnější věci dovedl pisatel
snésti k oslavě kultu svatojanského a uká
zal, jak silnou byla inspirace prýštící z kul
tu tohoto světce. Musíme býti Bítnarovi
vděčni za jeho práci, která jest novou ob
hajobou a oslavením dobý t. zv. „temna“.
Knihu vydala Lidová Akademie v Plzni.

L'Illustrazione Vaticana vychází každých
14 dní v Římě s bohatým obsahem literár
ním i obrázkovým. Obrázky jsou reprodu
kovány na křídovém papíře dokonalou tech
nikou, takže několik čísel revue jest již ma
lou obrazárnou. L'INlustrazione Vaticana vy
Chází v řečech: francouzské, německé, ho
landské, španělské a italské. Roční před
platné činí 125 lir. Zprostředkujeme naším
čtenářům výhodný odběr přímo z Říma.

Oliver Lodse: Člověk a vesmír, přeložil J.
A. Theurer. Vydal Jan Laichter 1954.Stran
331. Čena Kč 35.—. Mnozí to nazývají „sla
bosti“, pro mě však je to přímým důsledkem
opravdového sťtudia, že přírodopisci na
sklonku života stávají se filosofy. Člověk,
který obsáhl v určitém oboru nejvyšší lid
ské vědění, rád si tvoří synthesu svých
vědomostí — filosofuje. Někdy je to filo
sofie dobrá, jindy horší, zpravidla však své
rážná. Také Oliver Lodge, Angličan, je pří
rodopísoem — znamenitým fysikem. Když
mu bylo 60 let, počal psáti věcí filosofické,
z nichž „Člověk a vesmír“ je třetí dílo vy
šlé v českém rouše. Je příznačné pro tyto
přírodopisoce-filosofy, jak často se hlásí k
panteismu a spiritismu. Touž oestou jde i
Lodge. Nejprve je to zpravidla panteismus.
S tohoto hlediska je psána kniha, o níž re
ferujeme, jež náleží mezi Lodgeovy filoso
fické prvotiny (orig. 1908); ale už tu jsou
spiritistické náznaky (str. 138). Vysloveně
okultního rázu jsou pak už poslední jeho
práce (Posmrtný život, Raymond). Týmiž
cestami šel také vývoj filosofie našeho Ve
lenovského. Kniha L. se rozpadá ve dvě
části. V prvých dvou dílech (Věda a víra,
Nesmrtelnost duše) píše povšechné úvahy.
V díle III. a IV. (Věda a křesťanství, Spo
lečné uctívání a pobožnost) obírá se křes

ťanskou naukou a dnňáhámi refofrmáčními.
Osnova prvé části je zkrátka asi následují
cí: Mezi vědou a vírou jsou jisté nesrovr
nalosti. Pokusme se je urovnati. Stane se
to tak, vzdá-li se víra všeho, co se nazývá
zjevením a dále toho, co náš mozek ne
chápe jako zázraku, Božství Kristova, jeho
zmrtvýchvstání atd. Pak nebude nic pře
kážeti, aby se věda s vírou nesešly na pan
teistickém chápání kosmu. Bůh je imma
nentní v celém Vesmíru, „hmota je živým
rouchem božím“, „my všichni jsme zlom
kovými, spolupomáhajícími částmi“ tohoto
boha. Závazné budiž proto pro nás jen Úo,
COnám zjevuje náš rozum. Při tom ovšem
najdeme v knize i pěkné kapitoly, s nimiž
možno souhlasiti. Najdeme tam na př. krás
né výroky © duši. ,,... zdravý rozum se
vzpírá, že by to nebylo nic“ a také žádná
pravá věda se neodváží prohlásiti to za Čis
tě pomyslné“. Ovšem na konec vždycky vy
cítíš panteistické pozadí těchto myšlenek.
Jindy zase narazíš na kapitoly ku podívu
naivní. Takovou je na př. kapitola o vzkří
šení (227) nebo jeho fantastická klasifika
ce křesťanů (247), nebo konečně jeho měl
ký výklad o vzniku „legendy“ o nadpřiíro
zeném zrození a zmrtvýchvstání Kristově.
To už naprosto nesluší duchu, který se v ji
ných částech knihy jeví tak exaktní a při
znejme i důmyslný. V posledních dvou dí
lech o křesťanství se několikráte projevuje
jeho nepřízeň ke katolicismu. Zato je patr
no, že mu leží na srdci osud církve jeho
vlasti, již chce reformovati a v zreformované
vidí nástroj pokroku. To vše je ovšem po
chopitelné u člověka, který chce reformo
vaťi v duchu výše naznačeném, že nepochodí
u Církve, ale může reformovati církve. Jak
naznačeno, s katolického stanoviska obsa
huje kniha řadu bludů proti víře.

Dr. J. O. Martinovský.

Postavy svatých. V Poznani nákladem knih
tiskárny sv. Vojtěcha vydávají sympatické
knížečky průměrně třicetistránkové s ba
revnou obálkou, věnované svatým. V první
skupině vyšlo dosud pětadvacet čísel. Ze
zaslaných ukázek jeden sešitek obsahuje
život sv, Stanislava, druhý nás seznamuje
se svatou Helenou. Je to opravdu dobrá
myšlenka, šíří-li se známost svatých, tako
výmto způsobem pronikne i do nejširších
vrstev lidových, které by si jinak sotva kou
pily velké folianty svatých, jak obyčejně
vycházívají, zejména by to těžko šlo v ny
nějších smutných dobách. Ve sbírce už jsou
i svatí nejnovější, sv. Jan Vianney, sv. Ie
rezička Ježíšova a jiní. drb.

Školskáliteratura:Brouci a motýlo
vé. Soustavný popis brouků a motýlů v re
publice Čsl. F. Dlouhý a K. Exler. Sešit 16.
10 sešitů za 25 Kč. Vydává Kober v Praze.Sbírání a preparace přírod
nin. Sešit 13. Obsahuje návod k úpravě
sbírek vajec a sbírek rostlin. 10 sešitů za
25 Kč. U Kobra. Štorch a Čondl:
Pracovní učebnice dějepisu pro
I. tř. měšť. škol. Státní nakladatelství v Pra
ze. Nevhodná učebnice, zesměšňující bibli,
obřady, modlitby (str. 62, 140 a j.). Sloh
vhodný pro socialistické brožurky, ale ne
pro školní učebnici.Paur: Cesta. U
čebnice dějepisu pro školy měšť., díl I.
Státní nakladatelství. Proti předešlé struč
nější a ve výrazech opatrnější. Doplňkem
k ní je Pracovní sešit pro dějepis. J. Zlámal: Počtářovo dílo. II. Státnína
kladatelství. Dostatek příkladů, které ško
le dodává moderní život. KBH.
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Co život dal. — Z knih a ča

sopisů.

časopisproveřejnéotázky současnosti náboženství kulturu a politiku

Jacgues Maritain:

Praktické úvahy.
L Z těchto úvah* vyplývají jisté praktické důsled

ky týkající se našeho zřízení. Kultura nebo civilisace
je zakořeněna v zemi přirozeného života, zatím co
Církev má své kořeny v nebi nadpřirozeného živo
ta. Avšak civilisace křesťanská, nadpřirozeně vzty
čená v svém řádu ctnostmi křesťanskými a k posled
nímu cíli nadpřirozenému svou podřazeností, pone
chává některé věci časné, podstatou svou pozemské,
a tedy tím vzdorující, nepřetržitě náležet do přírod
ní oblasti. Mámese tudíž nejen vystříhat, abychom
nesměšovali Církev s jakoukoli civilisací, nýbrž i jest
třeba se vystříhat, budiž to v čemkoliv, abychom ne
směšovali s křesťanskou civilisací nebo s křesťan
ským světem Církev a se světem katolickým kafoli
cismus. Církev, katolicismus jsou podstatně nadpři
rozené, nadkulturní, jejichž cílem je život věčný. Ci
vilisace křesťanská, kulturní svět katolický tvoří ci
vilisaci, svět, jehožcíl zvláštní, právě tak zřízenýk ži
votu věčnému, je v témže řádu časném.

Církev, mystické tělo Kristovo, nadpřirozená spo
lečnost má pouto, nadpřirozeného ducha společného,
kterým je Duch Svatý. Přirozeným úkonem, až příliš
přirozeným, se přihází, že právě návrat přirozeného
sociálního ducha, který, chceme-li, nazveme při
vzpomínce na Durkheima návrat živelného sociolo
$ismu, že právě tenfo návrat může cizopasiťna našem
záměru, který zamýšlíme jak v katolickém společen
ství, tak ve společenství přirozeném nebo časném,
s nimiž by ztotožnil tento návrat „naši záležitost“ a
nás se zájmy lidské skupiny katolického pojmeno
vání i zájmy samého katolicismu a věc Otce nebes
kého. Právě tímto se prakticky dopouští, že niašená
boženství sestupuje v naturalismus, ježto Svatý Duch
není duchem kmeneani strany. A my se odvažujeme
právě tak uzavírat duším brány království Božího
a způsobujeme svou pýchou a vlasfními bědami, že
je uráženo jméno pravého Boha mezi národy. Ihned
shlédneme, jak tato chyba, která spočívá v fom, že
se katolicismus úplně má za pozemskou obec nebo za
pozemskou civilisaci a že se vymáhá pro něj a pro
Božípravdu tytéž triumfy jako pro každou obec nebo
civilisaci zde na zemi; ihned uvidíme, jak tato chyba,
která je jakýmsi imperialismem žn spiritualibus, je
spřízněná s chybou, o níž byla výše řeč, a jež je ja
kýmsi nacionalismem in spiritualibus. Tyto dvě chyby
jsou téhož původu, jsem donucen věřit, že velice těž
kým břemenem zatížily historii křesťanského lidu a

* Z úvah o náboženství a kultuře (překl.).

VPraze dne 15. července1934. RočníkXVI.zal]

že je velmi naléhavé, aby jedna i druhá chyba byla
udána. Je to totéž zaslepení za Nového Zákona jako
pozemské zaslepení u židů za Starého Zákona. A ta
ková zaslepení se draze odpykávají.

Katolíci nejsou katolicismus. Omyly, nemotorno
sťi,nedostatky a ospalost katolíků nezavazuje vůbec
katolicismus. Není na kafolicismu, aby opatřoval
odůvodnění pro nedostatky katolíků. Nejlepší apo
logetika neslouží k tomu, aby ospravedlňovala kato
líky nebo je obžalovávala, když jsou pošetilí, nýbrž
naopak, aby poukazovala na tyto pošetilosti a ukáza
la, že se nedotýkají podstaty katolicismu, ba že tím
více osvětlují sílu náboženství živého i v souvislosti
s tímto. Církev jest tajemství, má svou hlavu skrytou
v nebi, její viditelnost ji neprojevuje rovnocenně;
hledáte-li, co ji beze zrady představuje, pozorujte
papeže a biskupy, vyučující víře a mravům, a pozo
rujte svaté v nebi i na zemi, nevšímejte si nás ostat
ních hříšníků. Nebo raději pozorujte, jak Církev oše
fřuje naše rány a jak nás kulhavé vede k věčnému ži
votu. Leibnitz se podjal oslavovat Boha fím, že uká
zal, jak bylo dílo vyšlé z ruky tohoto dokonalého děl
níka skvělé o sobě, tedy že ve skufečnosti všechna
rozhodná nedokonalost stvoření nejlépe dosvědčuje
slávu Nestvořeného. Největší slávou Církve je, že je
svatá i s hříšnými údy.

II. Není třeba znát, kolik péče a pozornosti se vě
nuje prakticky těmto pravdám, aby jim byla vrácena
úcta. Abych mluvil jen obvyklým slovníkem, jest to
lik obdivu pro „dobrý tisk“, pro „dobrý film“ a pro
„dobré romány“, které se věrně přičiňují a s jistou
dobrou vůlí snaží, aby byly ustaveným svodičem dob
ra. Nebere-li na sebe každá katolickárevue, je-li fo
časopis mladých, že bude orgánem katolické obnovy,
nebo je-li to časopis vědecký a informační, že bude
podávat úplný obraz katolického smýšlení o katolic
ké činnosti z naší doby? Což se uvidí na konci světa
a odběratelé se vydávají sázce, že budou trochu pře
kvapeni.

Rovněž tolik obdivujeme katolické spisovatele,
kteří se přesvědčují, že jejich díla tvoří literaturu ka
tolickou, nedím-li literaturu o Bohu. Vzdáleni myš
lence tvrdit, že věci milosti by nedovedli přetvářet
v náměty fikce nebo románu, jsou-li hlubší oblastí
života lidského nežli je sám živof, jak jich použije ro
manopisec při abstrakci? Ale je nezbytné, aby jejich
díla je nezmenšovala a měla úctu k jejich transcení
denci, k tomuto hlubokému tajemství, které je znám
kou fajemsfví Božích. Nám-se nesluší měřit cesty
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Boží našimi měřítky, i když by se to stalo, aby byla
podána pravda, jak tomu je u Leibnitze, Malebrau
che a u přátel Jobových. Vždyť některá díla se zdají
obhajovat věc Boží, jako by měla zapotřebí, aby do
sáhla rozřešení, zatím co jeho díla podávají sama se
bou důkaz, justificate in semet ipsa. Román, který
složil od počátku světa, je děsně prostý všeho apolo
getického opatření a vší předpojatosti duchovní po
litiky. Napsal Bibli jak vládne okrsku zemskému a
v těchto dvou dílech nám podává svrchovaný příklad
veškeré vnuknuté tvorby.

Po pravdě je pro katolického spisovatele velkým
trápením a bázní myšlenka, že snad katolicismus bu
de. souzen podle jeho vlastních nedostatků. Byl by
raději považován za mohamedána, aby vrátil takto
pravdě a Církvi poctu, která by nebyla v sázce, že ji
uvede donesnáze. (Na štěstí jeho bratří bdí a usi
lují dosáhnout skoro rovnocenný výsledek v tom,
co se jich týká.)

Ale mluvme o hlubších předmětech. Tento způsob
zpozemštění náboženství, na které jsem nyní upo
zornil, má za výsledek, že přetvořuje lživě v myslích,
které zasahuje, kafolicismus v stranu a katolíky
v straníky. Taková přeměna se objevuje s velice jas
ným znamením za hnutí anfisemitského, kdy se hlá
sá evangelium k vůli poséromům,a u osob, které vy
kládají každé osobní zfroskoťání ustavičným svět
ským spiknutím špatných proti dobrým. Nacházíme
zde ještě jiné znaky utěch, kteří mají především ob
rácení duší za strategické zesílení, seslané armádě
nebo za řadu úspěchů, kterých třeba zapsat do se
znamu vítězství. Obzvláště obrácení není dílo poli
tické ani vojenské. Taková díla, ztrácejí-li půdu dří
ve získanou, jsou nezdařilá. Avšak duše, která se
vrací k Bohu, i když se pak přihází, že viditelně ne
vytrvá, způsobuje událost napsanou v nebi, svědectví
samo© sobě, slib, jehož konečné naplnění uniká na
šim očím.

Katolicismus není náboženská strana, je fo nábo
ženství jediné a pravdivé, které se raduje bez zášti
z každého dobra, vzniklého i za jeho hranicemi, ježto
toto dobro je jen zdánlivě za hranicemi katolicismu.
Nezáleží-li ve skutečnosti všechno na nás, kteří jsme
Kristovi. Rozšíření království Božího nemá žádné
společné měřítko s pozemským výbojem nebo s čas
ným vítězstvím. Jestliže drasouni Ludvíka XIV. ob
těžovali a trápili hugenoty, nebylo v fom nijakého
zisku pro království Boží. Jestliže někde schismati
kové utlačovali katolíky, kteří se fím sfali mnohem
silnější a olupují pak schismatiky, jako tito olupovali
katolíky, není v tom nijakého zisku pro království
Boží. Jestliže vědecká dokonalost nebo síla stmelují
pýchu některého směru nebo třídy, jestliže některá
dobročinnost má za cíl najímat stoupence, spíše než
sloužit chudobě, není v tom nijakého zisku pro krá
lovství Boží.

Protože nám bylo předepsáno jednat jinak, tak jak
jedná sama Církev. Jediný postoj, který třeba zacho
vat k duším,jest sloužit jim. Příklad byl dán jednou
pro vždy. Jemný úkol se klade zde pro fy mezi námi,
kteří studují vše, co se týká kultura civilisací nekře
sťanských. Velice často se tu naskýtá pokušení zleh
čovat je; nebo míť pro ně pouhou zálibu, zatím co
je nutná pro ně pravda s láskou a pochopením, aby
jim vrátila Život.Naším přánímmá být nikoliv zniče
ní, nýbrž služba s věrností těmto kulturám, chci říci,
aby se jim pomáhalo, by znovu nalezly, co je v nich
opravdu ctihodného, moudrého a pravdivého, by se
očistily od svých skvrn a navršily kameny očekávání,
pokterých sestupují nejvyšší pravdy. Jedině tímto
způsobem se budou připravovat na hodinu naznače
nu pro přijetí návštěvy Syna člověka.Dílo čistě kato
lické má rozněcovaftpouze pravdu.

II. Rozprava, která nás zde zajímá, týká se toho,
oo Péguy nazýval mystikou a politikou, a což řečeno
slovy přesnějšími je rozprava o moci duchovní a po
zemské nebočasné. Přemýšlejme okamžik na osud
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Základ křesťanské vlády v České
zemi - Bořivoj.

Úsvit dějin české vlasti jest spojen také s počátkem křesťan
ské éry. Neboť to, co dochováno z doby předchozí, to jsou spí
še staré zkazky, než zprávy ověřené zpravodaji. Vždyť i pokřtění
oněch čtrnácti knížat (r. 845) jest pouhou zmínkou v cizím zpra
vodajství. Skutečným křesťanským knížetem jest Bořivoj. O něm
o prvém máme již zřetelné zprávy co do péče o šíření víry Kris
tovy, jemu se tradicí přičítá založení prvého křesťanského chrá
mu na půdě české vlasti, na Levém Hradci.

Postava tohoto českého, křesťanského knížete, který vykonal
pro svoji zemi dva důležité činy: uvedl křesťanství a sjednoco
val pod žezlem pražského knížete moc vládní v celé zemi, po
stava prvého křesťanského knížete zasluhuje i dnes osvětlení
z té stránky, která nám nejvíce leží na srdci. Moudrost českého
knížete, který položil základ k pozdějšímu rozmachu české říše.

Kdesi ve středu Čech tvoří se, teprve v počátcích, český stát.
Leží ve sféře dvou vlivů: říše Franské a říše Velkomoravské.
Oba tyto územní celky také samy teprve se krystalisují. Záleží
na státnické moudrosti toho kterého vládce, aby soustředil pod
svým žezlem, nebo aspoň sjednotil kolem sebe takový státní
útvar, který by mohl v nových poměrech střední Evropy politicky
i kulturně hráti vůdcovskou úlohu.

Tehdejší stav říše východofranské nebyl takový, aby mohla
brániti Svatoplukovi rozšířit svoji moc i na Čechy. Uchovala-li
nám domácí tradice zprávu o smírném sblížení s Čechy, pak třeba
hledati příčiny toho. A tu mezi jinými okolnostmi, které rozvá
děly Čechy s říší franskou, ale sbližovaly s Moravany — na prvém
místě je víra Kristova. í

Nesporně i na území českém objevili se už dávno předtím
misionáři ze sousední říše franské. Proto tím spíše knížeti Bořivo
jovi nebyla nauka Kristova neznáma. Jeho styky se Svatoplu
kem mu jistě také umožnily na jeho dvoře seznámiti se s po
drobnostmi nového náboženství. Svatý Method zajisté | jemu
předložil nový obraz, který skýtá duši nauka křesťanská. Světec
promlouval ke knížeti jazykem mu srozumitelným. A kníže zase
nebyl tak nevnímavý, aby neviděl rozdíl mezi pohanským a křes
ťanským knížetem. To, co tak drasticky líčí legenda, že musel
odděleně jísti od stolu křesťanského Svatopluka, to snad jest spí
še náznakem rozdílu mezi duchovní předností křesťana před po
hanem, než skutečné gesto velkomoravského knížete. Naznačuje
nám pocit v duši Bořivojově, když uvažuje o všech rozdílech,
které jsou mezi ním a hostitelem.

Proto prosí svatého apoštola, aby také on mohl požívati těch
všech milostí, kterými jest obdařen každý, kdo obmyje svoji duši
vodou křestní a vstoupí tak do družiny Kristovy. Snad v jeho du
ši zakmitne se také přání, aby spolu se křtem mohl přijmouti na
ději ve světskou moc, jaká tehdy byla soustředěnav rukou Sva
toplukových. Snad i tento státnický sen vzklíčil mu v hlavě, když
na ni lil svatý Methoděj vodu křestní. Snad v této chvíli po prvé
vzklíčila v duši českého knížete touha spojiti v jedno všechny
kmeny v Čechách v jednotě státu i v jednotě víry.

Kníže Bořivoj měl i k tomuto cíli už položeny základy sňatkem
s Ludmilou, dcerou knížete Pšovanů. Tato dvě knižetství souvisela
spolu jako srdce knížecích manželů. V srdci Čech, na soutoku
dvou hlavních řek slavili asi svůj sňatek. A při tom kladli zákla

nepřemožitelné Armády, abychom si fak ujasnili ce
lou rozpravu. Král velice katolický, celé Španělsko
na modlitbách, aby byla ve světě obhájena a pový
šena věc Boží, nejsou-li pak ujišťěni,že se zrodí dru
hý Lepantos? Malý závan větru nad vodou a celá flo
tila je na dně, Jelikož Bůh sám bere odpovědnost ze
svého. Věříme-li, jak máme, ve vládu Boží, jest třeba
vyvoditi, že Bůh, který v řízení historie především
má na zřeteli své království a svaté, oddělil zde způ
sobem skvělým zájmy své slávy a korouhve těch, kte
ří se domnívali, že mu slouží. Bez pochyby zásluhy
mučedníků Tyburnských —a ani zdání nemáme0 je
jich budoucích účincích —jsou většího významu pro
úmysly Boží, než triumf katolického krále. Strojená,
škrobená protiva sv. Ludvíka, Filip II., se zjevuje
jako jeden z těch obrovských ještěrů, kteří vyhy
nuli v době palaeozoické. Celé jeho dílo má význam
dobře vyznačený. Představuje nám, spočinutý v pří
krosti, v nezměřitelnosti a v krajnosti, v které ctnost
se stává neřestí, jak středověk, ať jakékoli mohly být
jeho výstřelky, nevytvořil nikdy systém, středověkou
koncepci pro pozemský nástroj duše — vždyť tu
srostla s nástrojem ruka, která přestala být svobod
ná, proč nás fo pak udivuje, že se ocitla v nebezpečí.

Nejvěrnější obraz opravdového a živoucího stře
dověku poskytuje nám postava sv. Ludvíka. U něho



dy české říši, která i po tisíci letech může s hrdostí vzpomínati
na své zakladatele.

Územní sjednocení ovšem utvrzeno sjednocením ve víře.
I Ludmila stává se křesťankou. Ona prožívá tuto radostnou Zvěst
srdcem. Pro ni otevírá se nový, širý svět dosud nepoznaných
krás. Zatím co její muž stojí v čele mužů, ona jako matka volá
k sobě matky a děti, aby i jim poskytla vody živé.

Rozumíme-li dobře dochovaným zprávám, bylo i Bořivojovi
okusiti hořkosti, jakou dovedli mu připraviti uražení ctitelé staré
víry. On, který už roku 872 stojí v čele pěti domácích knížat, on
musí opustiti zemi, aby se uchránil pomsty starověrců. | on po
zná, že nová víra neskýtá jenom moc a panovnickou slávu. Že
to nové učení není jenom posilou pro upevnění moci, ale také
posilou, utužením oddanosti ke Kristu v dobách zlých a těžkých.
Měl u sebe však svoji choť, které jistě její srdce povědělo, jak
má utěšovati, posilovati a při tom láskou povzbuzovati knížete,
který místo povznesení najednou ztrácí i vlastní území...

Takovou tedy zkoušku podstoupil první křesťanský kníže český.
Ale i to bylo jen k dobru české země. Neboť u dvora Svatoplu
kova mohl se tím více posíliti u víře, tím spíše mohl získati pro
sebe dobré misionáře, kteří jazykem lidu srozumitelným by hlá
sali evangelium Lásky. S nimi jako s předním vojem vrací se do
mů, jim otevírá dveře, aby mohli vstoupiti do příbytků, aby mohli
pod jeho záštitou rozsévati sémě víry. A že to bylo semeno dob
ré, ukázala bohatá žeň na knížecím poli.

Oceniti a pochopiti význam křesťanského knížete v té době, to
snad i dnes není bez ceny. Dáti zemi základ k jednotě státu,
otevříti Čechům prameny víry a založiti kulturní jeho život, což
to není trojice takových činů, za něž národ musí býti vděčným
1 dnes? Což právě v té době nebyly dány prvé povely ke zničení
mocných kmenů Polabanů? Ne. Ten kníže, choť svaté Ludmily,
viděl a věděl více, než snad chceme věřiti. A kde čerpal tu vše
chnu odvahu,tu sílu a chut? Jsi-li křesťanem, víš to dobře. A ne
jsi-li jím, proč aspoň nechceš jím být, abys to pochopil?

Zařadili-li si Čechové do kalendáře i jméno svého prvého
křesťanského knížete, Bořivoje, vzpomínají-li jeho památky
30. července, neučinili tak jenom náhodně. Po tisíc let byl vzo
rem knížete a vzorem skutečného otce svých poddaných. On
jest měřítkem pro dobrého vládce. S ním porovnávali své panov
níky, aby měli měřítko, které nebude jednou kratší a po druhé
delší, podle nahodilých okolností.

V obnoveném českém státě, který také převzal na sebe závaz
ky někdejší říše velkomoravské, v tomto státě také český křes
ťanský kníže má svoje místo. | dnes může a má býti měřítkem
dobrých a méně dobrých vládců. | dnes mohou mnozí a mnozí
přiložiti měřítko jeho zásluh k zásluhám svým. A bude-li se tato
stará česká míra shodovati s mírou jejich zásluh, potom mohou
býti pyšní a hrdi, neboť dosáhli dobré staré míry. A což když ten
to dobrý český loket bude daleko převyšovati ten nový, ještě
nevyzkoušený?

A tak i po tisíci letech možno se vraceti z doby přítomné do
dávnověkosti národa, aby odtud se čerpalo poučení, povzbu
zení a hlavně víra. Neboť víra to byla jako jediná posila,
která sílila a utvrzovala prvého křesťanského vládce u nás. A
bude-li i dnes zase nastolena na prvé místo mezi rádci, bude-li
1 dnes zase prvá brána na potaz, zajisté moc i sláva tohoto kní
žete budou dobrou mírou i přítomným jeho následovníkům. Ne
boť mění se jenom systémy vládní, ale národ a povinnosti k ně
mu ani za tisíc let nejsou jiné. Bořivoj Benetka.

Dr. E.X. Novák.
(K 50. výročí kněžství.)

75 let života a z nich 50 let kněžských, toť řada, před níž musí
me stanouf s úctou. A běží-li o dra F. X. Nováka, bude ta úcta
ještě vystupňována, Je to kněz, na kterém není hany a jako je
bílá jeho krásná hlava, tak je bílý jeho kněžský karakter. A jako
je nadšené jeho srdce, tak je nadšené jeho dílo. Oheň, kterým
jest ustavičně rozpalováno jeho nitro, přenáší se do jeho díla, a
i na ty, kdož přijdou ve styk jak s osobností, tak s dílem samým.
A když dnes uveřejňujeme článek, který má zhodnotit vykonané
dílo a vypovědět sílu jeho života, činíme tak zvlášť rádi v době,
která nezná plně hluboké a nesdělitelné krásy kněžského po

volání a nesmírného dobrodiní, jímž je kněz rázu Novákova pronárod.
Dr. F. X. Novák jest dítětem Ostravska, které se ovšem mnoho

změnilo od dob, kdy jako synek chudých rodičů pásal kravky na
lučinách, dnes již posázených domy a podemletých doly. Je
dítětem ctných rodičů, vyvolil si chudobu vstupem do kongregace
svatého Alfonsa, a jest dodnes chud a zemře v chudobě. V tom
jest ostatně osud každého katolického spisovatele, nepíše-li kýčů
a lechtavých povídek. Ale dra Nováka nekarakterisuje jen chu
doba, radostně snášená, nýbrž i veselost. Je to čistá radost mládí,
posvěcovaná ustavičně oltářem a pronikaná paprsky světla ctno
stí. Celá jeho postava jakoby byla jimi nadnášena, zveličována a
zároveň přibližována. Člověknení ani překvapen přemírou dob
roty, lásky, čistoty, tak se mu zdají přirozené. Ale když znajíce
těžký růst člověka vůbec, se zamyslíme nad obtížemi, těžkostmi,
s jakými se děje, pochopíme velikost toho, kdo se jimi honosí.
Život lidský může býti srovnán s horou, ne takovou, jež rázem

Š i (P vs ,je opravdu pozemské — sevší hodností a pokorou,
jež přináší takový název, — povolné, svobodné, sku
tečně zřízené a podřízené — prostředek vtělení du
še. Toto je tedy problém království křesťanského,
který se vztyčuje před námi se všemi svými rozměry,
ve spravedlivých dílech, a jednotlivě pojatý problém
křesťanského království je nejvynikající a nejryzej
ší obecný úkol pozemské činnosti křesťanské, jaký
se ukládá pro každého z nás a kterému se vynasnaž“
me být věrni v zesvětštělém světě. Jestliže zaujme
me stanovisko úspěchů světských, bude nejspíš tako
vá práce nevděčná. Ovce se snaží vnutit vlkům svůj
způsob vidění. Nezapomínejme, že sv. Ludvík nebyl
velikým vítězem, jeho křižácké výpravy se ztrosko
taly, býval poražen. Avšak zcela jinak než Filip II.
Jeho pohromy, jako jeho vítězství způsobily jen, že
rozšířil svou sílu a věhlas. Protože síla duševní ener
gie přecházela skutečně v nástroj, kterým vládl tento
král. Pozemské se sdílí tedy nějakým způsobem se
zákonem ducha, vstupuje v jednání této božské arit
metiky, v které se děje vše obráceně k obecnému
smyslu, kde první jsou posledními a kde dělníci, kte
ří nedělali nic po dvanáct hodin, za dvě hodiny ob
drží tutéž mzdu jako fi, co pracovali celý den.

Zde jest užitečné umístiti scholastické rozlišení.
V každém nástroji lze pozorovat dvě funkce, příčin
nost vlastní a příčinnost případkovou. Co se týče
pozemského, vkládá vztah velice jemný mezi těmito
dvěma funkcemi rozličné měřítko podle ustavičné
ho střídání úspěchů a porážek, Ve vlastním řádu čas
ném, v takovém, v němž pozemské usiluje samo 0 So
bě, jež je zcela podřízeno vyšším cílům, v takovém
řádu, v němž má chránit vlastní dobro, působit svou
vlastní silou a směřovat k rozhodným výsledkům,
tam je třeba ztratit anebo získat. Žde máme — aniž
ho klademe nad zákon Boží — úsilovně chtít vítěz
ství, neboť má význam biologický, minoufi se ví
tězstvím zde znamená zemřít. Pokud pozemské jed
ná přesně jako nástroj duše, a slouží-li jejímu vlast
nímu řádu a směřuje-li k rozhodným výsledkům, to
nezávisí na úspěchu bitvy, nýbrž na způsobu, kterým
je vedena, a na zbraních, kterých používá. Zbraně
světla! Pravdy, věrnosti, spravedlnosti, nevinnosti,
ať jsou naše zbraně čisté! Budeme poraženi, ať se to
i stane, historikové a politikové mají pravdu, upozor
ňují-li nás na to. Je nemožné, abychom byli poraženi;
pro sázku ne již biologickou avšak více duchovní
ztratit nebo získat s čistými zbraněmi znamená vždy
získat. (Pokračování.)

vyvřela, nýbrž která byla pomalu tvořena nánosy. V našem pří
padě byly to oběti, poznávání sebe a jiné prostředky askese,
které budovaly tuto horu.

Dítě bylo veselé a bylo i zbožné. Bylo vzpurné, ale vždy když
byl urážen jeho český původ. Jak se dostal vlastně na studie ten
ostravský chudý synek? Nedal se a nebál se. Rval se bez bázně
s dětmi odrodilců, které Čechy jen pohrdaly a smály se jim.
Kdysi jeden kluk začal nadávat Novákovi „slovanů a čechounů“,
strhla se rvačka, při které vrazil do třídy katecheta. Ušlechtilý
a český kněz, ale přísný, jal se vyšetřovati příčiny rvačky, při
níž i šaty pocítily hrůzu dětské nevraživosti. Když zvěděl pří
činu zápasu, zavolal si Nováka, který byl vítězem a otázal se ho
— byl to chlapec nadaný — chtěl-li by studovat. Jak by nechtěl,
vždyť častokrát si přál, kdyby byl knězem! Ale rodiče byli chudí
a na studia nebylo ani pomyšlení. Když katecheta přislíbil po
moc a dohovořil se s rodiči, bylo vyhráno. Novák odešel na měst
ské gymnasium v Hranicích, které bylo tehdy založeno. Hranice
jako mnoho tehdejších měst se začínaly národnostně probouzet
a vlastenecky smýšlející hoch se ocitl tedy ve svém živlu. Pobyl
v onom městě čtyři roky a pak přešel do arcibiskupského gym
nasia v Kroměříži. Studium mna vyšším gymnasiu bylo mu
zvlášť radostným a ještě dnes, když líčí svůj pobyt. v tom
krásném městě, se mu chvěje hlas. Představení byli řádní
a inteligentní kněží, svědomitého studenta měli rádi, chápali
i jeho touhu po vzdělání a dovedli ji ukojiti tím, že mu dávali
díla opravdu hodnotná. Zvlášť se těšíval na duchovní cvičení, pří
nichž jeho životní ideál se stále jistěji vyhraňotal. Dostudovav,
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byl ná rozpácích o volbě povolání a podal hned žádost do olo
ouckého kněžského semináře. Jeho matka mu ráda dala své po
hnání a pomalu mu chystala výbavu. Tato prostá, ale věřící
na neměla na růžích ustláno a často nastavovala noci, aby
»břeopatřila své čtyři děti, dva chlapce a dvě dcery. Těšila se,
: si poněkud oddechne, až její drahé dítě bude knězem. Fran
šek, který celým srdoem Inul ke starostlivé mamince, si jí
těl vzít později k sobě a netajil se jí s fím.
Prozřetelnost však určila mladému bohoslovcí jiný směr cesty.
ím rychleji se přibližoval k oltáři, tím větší měl bázeň z kněžství.
tíčinou té bázně nebyla snaha po světském životě, nebo skrytá
uha po útěku, nikoliv, důvody byly jiné. Kněžské povolání se
u jevilo stále krásnějším a vznešenějším, poslání kněze zodpo
*$dnějšímv době, vé které byl veden již proti Církvi ostrý boj
několika stran. Bude moci, tázal se častokrát sebe sama, vyko
ávati řádně všechny povinnosti svého stavu? Neutone v přílivu
n světa? Jak těžce by se provinil, kdyby zakolísal a pak strhl
© propasti duše nesmrtelné!í Zkušený spirituál byl by mohl
Jolat tyto námitky, ale ono jich zatím jen přibývalo. Novák jimi
lice trpěl. Chvílemi pomýšlel na to, že bude studovat profe
siru,avšak láska ke kněžskému ideálu byla tak mocná a důvěra
Boha tak silná, že zase zůstal a čekal. Nečekal marně, při exer
ciích byl osvícen: Jeho pravým povoláním je život v řeholní
ongregaci. Svědomitě se zkoumal a po několika týdnech ozná
il představeným, že vystoupí ze semináře a © velikonočních
rátcích — byl ve třetím ročníku — oznamoval toto rozhodnutí
latce a sourozencům. To již byl přijat k redemptoristům, čehož
všem své matoe nesdělil, ponechávaje jí ještě naději, že bude
>dnou žíti se svým synem — knězem. Teprve poslední den před
djezdem jí vyjevil pravdu, sám maje slzy v očích. Ale teprve
e chvíli rozloučení pocítil celou tíhu budoucího svého života,
plného odloučení od svých drahých, že bude musit kráčet bez
ich. Domlouvali mu, ale nepřemluvili ho. Druhého dne již od
házel do noviciátu v Egóenburgéu,po noviciátě dostudoval boho
loví a r. 1884 byl v Českých Budějovicích vysvěcen biskupem
chónbornem na kněze. Tehdy byl provinciálem kongregace Nej
větějšího Spasitele P. Hammerle, prozíravý a zkušený řeholník,
terý brzy rozpoznal nadání a sklony mladého českého řeholníka
určil ho za profesora řádového kněžského dorostu. Novák byl

oslán do Mautern ve Štýrsku, kde dokončil ještě studia a zá
oveň se připravoval na doktorát z bohosloví. Ve studiích po
račoval ve Vídni, kam byl po rooe poslán a kde bohatá univer
itní knihovna skýtala žíznivémuknězi tolik možností k zdokona
zní se ve svaté vědě. Bydlel v klášteře Panny Marie Na nábřeží,
laje i povinnost česky kázat a zpovídat české katolíky.
Několik let ve Vídni prožitých mu přineslo mnoho radosti, ale

yly i začátkem pozdějšího utrpení. Byl knězem bez smlouvání,
eholníkem, jenž se vážně díval na pravidla řehole, kterou měl
pravdu rád. Vídeň byla velkoměsto, které jako nenávistná oblu
la pohlcovala a zabíjela mnoho českých lidí, kteří přicházeli

Čech, Moravy i Slovenska, aby v ní hledali zaměstnání. Za
ijela je hlavně duchovně a duševně. Je známo, že Češi musili
louho zápolit, než jim bylo uvolněno několik chrámů, v nichž by
e mohli modlit ve své rodné řeči. Konečně jim to bylo povoleno,
Je oo bylo několik českých pobožností na měsíc pro takové množ
tví ve velikém cizím městě? Novák cítil hlad duší a jejich po
řeby více než kdo jiný. Jeho postoj k lidem, hlavně k chudým
| nejchudším byl vždycky důvěrný, každý hned poznal jeho dob
otu a ušlechtilost a lásku, a není tudíž divu, že zpovědnice, v níž
vysedávalkaždý den ráno a večer, v neděli někdy celé dopoledne
odpoledne, byla ustavičně naplněna kajícníky. Jeho pověst jako

Dr. J. O. Martinovský:

Čo je to rasa?
„In der modernen Anthropologie wird der Mensch leider zu

viel als Leibwesen und zu wenig als Geistoráanismus óewertet.“
A. Wagner.

Pojem rasy vytvořili biologové pro určité skupení
jedinců rostlinných, živočišných nebo lidských, při
hlížejíce k jejich příbuzenským vztahům vyjádřených
především v tvaru těla, respektive v tvaru jednotli
výchorgánů. První dokonalejší roztřídění přírodnin
provedl Švéd K. Linné. Základní jednotkou jeho i ny
nějších systémů biologických jest druh (species). Ta
kovým druhem jsou na př. všechny sýkorky koňadry
nebo violky vonné atd. Některé druhy jsou si více
méně podobné — příbuzné. Tak na př. se sýkorkami
koňadrami mají mnohé společné znaky modřinky,
uhelníčkové, mlynaříci, s violkou vonnou macešky,
violky psí a j. Z takových příbuzných druhů vytvořil
Linné vyšší jednotku —rod (genus). Tak rod sýkora
(Parus) obsahuje druhy: sýkoru koňadru (Parus
maior), modřinku (Parus caeruleus), uhelníčka (Pa
rus after), mlynaříka (Parus candatus), rod violka
(Viola) druhy: violka vonná (Viola odorata), maceš
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zpovědníka se šířila a brzy do zpovědnice přicházeli i četní Němci
hlavně z vyšších kruhů, jež poutala jeho inteligence. Tedy kaza
telna, zpovědnice, práce mezi rodáky zaměstnávaly úplně zaní
ceného kněze a mimo fo pilně studoval. Theologický doktorát na
vídeňské universitě nebyl lehkou věcí a pochopíme snadno in
tensitu jeho studia, když za dva roky po svém vysvěcení mohl
odevzdati rigorosní práci a ještě téhož roku, 1886 složil první
rióorosum. Zdraví začalo vypovídat službu a snad proto ho po
slali představení na Svatou Horu v Čechách, domnívajíce se, že
mu venkovský vzduch lépe poslouží, a že ohrožené zdraví se
zlepší.

Na Svaté Hoře pobyl tři léta, ale nebyla to léta klidu a zotavení
tělesného. O velikých korunovačních slavnostech, které se konaly
před třemi lety, děl mi jeden redemptorista, že Svatá Hora je
po výtce místem kajícníků. V letech devadesátých minulého
století bylo totojejí poslání ještě silnější a ročně se vystřídalo
ve svafohorských zpovědnicích na 20.000kajícníků. Redemptoristé
zpovědi neodbývají a Novák byl v tom ohledu věrným synem sv.
Alfonsa. Na Svaté Hoře kněží působív letních měsících a v ostat
ních měsících se rozjíždějí na misie. Totéž dělal i Novák, kázal,
zpovídal a téměř každá zpověď byla generální. A ve volných chví
lích — jak je musil přímo chytat! — se připravoval na druhéri
$orosum, které složil ve druhém roce svého pobytu na Svaté Hoře.
Z Vídně se hned vrátil na Svatou Horu — bylo to o Svatém
týdnu — a opět zpovídal muže, kteří odbývali duchovní cvičení,
a na velikonoční pondělí dával již exercicie ve Slezsku. Byly to
pro misionáře pravé hody, ale jak vyčerpávají, může říci zase
jen misionář. Hlava přímo pálila, ve zpovědnici si ji musil usta
vičně potírati studenou vodou; tělo bylo propocené a průvan
nebyl jistě prospěšný.Po misiích ve Slezsku konal misie v jiho
západních Čechácha po nich začínaly pouti na Svaté Hoře. Tam
mu ke všem starostem přibyla ještě nová: Měl dokončovati stu
dia s kněžími, kteří přijeli z Mautern a měli ještě skládat zkouš
ky z některých předmětů. Bylo toho moc a zdraví vypovědělo
službu. Jednoho dne po vyčerpávající práci se mu zatočila hlava;
měl dojem, jakoby ho ranila mrtvice. Toť začátek hrozných bo
lestí hlavy, které byly někdy tak těžké, že se bál, aby se nezbláz
nil. Kázání i zpovědi mu způsobily nesnesitelné obtíže, často vy
seděl dlouhé hodiny nad knihou, aniž vnímal jednu větu. Při tom,
vypadal zdravě, a jak se již někdy v komunitách stává, domnívali
se někteří spolubratří, že jen nemoc předstírá, aby se vyhnul na
máhavé práci. Tušil z narážek jejich mínění a ještě více trpěl.
V tomto stavu prožil na Svaté Hoře třetí rok a pak byl opět po
volán do Vídně, aby dokončil doktorát. Ale nebyl by to Dr. F. X.
Novák, kdyby nepomohl tam, kde ho duše potřebují. Studoval cír
kevní právo u známého profesora a nadšeného národovce, dra
Laurina, a poněvadž bolesti hlavy poněkud ochably, rychle po
kračoval. Ovšem netrvalo to dlouho. Na Komenského škole po
třebovali katechetu, Novák měl děti rád, a proto ho nemusil pre
lát Laurin dlouho přemlouvat, aby to místo přijal. Několik měsíců
vyučoval a r. 1890byl povolán za rektora do Mautern. Těchto osm
let vytrvalé práce, přednášek, starostí jistě nepřispělo k uklid
nění. Snad, pravil sám, nebylo minuty, aby mne nebolela hlava,
celé noci jsem probděl, byla to pravá muka. Ale nicméně do
studoval, byl promován doktorem theologie a pracoval na vě
deckém díle z církevního práva. Současně se věnoval českým
bohoslovcům. Nebyla to lehká práce. Vyrůstali většinouv ně
meckém prostředí, a ovládali písmem špatně svoji matefšťinu.
Rád je učil a nejeden mu později vřele poděkoval za hodiny věno
vané v Mautern studiu mateřštiny. Čování ,

y. (Pokračování.) Dr. Ktlín.

ka (Viola tricolor), violka psí (Viola canina) a j. Ta
ké mezi rody shledány byly příbuzenské vztahy. Pří
buzné rody zahrnují se pak v čeledi (familie), příbuz
né čeledi v řády (ordo) atd. Už však Linné pozoro
val, že i jeho nejnižší jednotka druh, obsahuje menší
skupinky, které on nazýval varietami. Nepřikládal
jim však valného významu, považuje je spíše za na
hodilé hříčky přírody, vznikající vnějšími vlivy.
Avšak právě tyto variety staly se důležitým činitelem
v feorii vývojové, která Linnéovým kategoriím více
méně uměle zkonstruovaným, dala zcela jinou náplň.
Na povrch zůstalo zdánlivě vše při starém, názvy
kategorií ani jednotlivých biologických druhů se ne
změnily, zdůraznilose však, že druh není něčím stá
lým, strnulým, jak mínil Linné, nýbrž že je to vlast
ně jen pomocný pojem klasifikační, který si vytvořil
člověk, aby si onu bohatou tvarovou rozmanitost or
ganických bytostí nějak utřídil. To, co my dnes nazý
váme druhem, to po čase už druhem nebude. Vlivem
vnitřní síly, kterou nazýváme variabilitou — dnešní
druh se v budoucnosti ve svém poťfomstvurozroste



— vyvine v nové druhy od sebe se lišící. Linnéovy
variety uvnitř druhů, to jsou právě už jakési základy
pro nové budoucí druhy. Tyto variety se stále totiž
budou vzdalovati od společného druhového typu až
nastane doba, kdy systematikové je uznají za nový
samostatný druh. Už nyní jedni systematikové po
pisují některé variety za druhy samostatné, zaťím co
jiní je ještě pokládají za variety, z čehož nejlépe ply
ne, jak relativní pojem je biologický druh.

Zvlášť nápadné je rozpadávání druhů ve variety
u domácích zvířat, či jak se jim zpravidla zde říká —
plemena či rasy — kde vrozené variabilitě pomáhá
důmysl lidský, který si vybíral k dalšímu pěstování
typy zvlášť odchylné. Tak na př. z původního druhu
holuba skalního, který dosud žije divoce na skalách
pobřeží Středozemního moře, bylo vypěstováno ve
liké množství plemen, jimiž jsou na př.: holubi poš
tovní, pavíci, slepičáci, staváci atd., celá ta nepře
hledná řada dnešních kulturních ras.

Veliký, ba rozhodující vliv při vzniku ras je připi
sován prostředí. Tak vznik tolika ras holuba skal
ního vysvětluje se tím, že původní volný způsobži
vota byl zaměněn zajetím. Nové podmínky životní,
jež holubu skalnímu vnutil člověk, na př. nový způ
sob života, změněná jakost pofravy, omezování po
hybu atd., to vše má za následek změnutvaru i barvy.
Dle toho lze vasou či plemenem nazvati takovou sku
pinu zvířat, která vznikla z určitého druhu, ť. j. vlí
vem prostředí získala nové znaky, které se v potom
stvu dále děďičně uchovávají, pokud se ovšem nemě
ní vnější podmínky.* :

Pokud se týče člověka po stránce tělesné, tvoří
biologický druh, který Linné označil termínem „„Ho
mo sapiens“. Vnější podmínky životní člověka jsou
ovšem velmi pestré, neboť žije ve všéch pásmech kli
matických, jakost jeho potravy a způsob života jsou
rovněž velmi rozmanité. Rozličný způsobživofa činí
také na duševní vlastnosti nejrozmanitější nároky.
Nedivno tedy, že i lidstvo se během věků rozrostlo
v rozmanitá plemena. |

Krev a duch.
Dlužno však na tomto místě zdůrazniti, že se vliv

vnějších životních podmínek na vznik rasy přeceňu
je. Nedá se ovšem popříti jejich vliv, který na př.
u zvířat domácích a rostlin kulturních je naprosto
zřejmý. Jde však ještě o to, kdo je při tom hlavním a
prvotním činitelem. Je prostředí tak silné, že může
vnutiti zvířeti jaksi samo o sobě nový tvar, zbarvení
a pod., či je tato změna tvarová reakcí vnitřního ně
jakého činitele na nové prostředí. Jinými slovy: je tě
lo organických bytostí utvářeno mechanickými a che
mickými vlivy prostředí, či vlastním umělcem je tu
vnitřní síla? To je staré jádro sporu mezi biology-vi
talisty a maferialisty.

Kdežto první míní, že primérním činitelem je tu
jen vnitřní nehmotný vitální princip, jehož výtvo
rem je tělo po sfránce tvarové i se svými ději fysiolo
gickými, třebas všechny vývojové i fysiologsické pro
cesy jsou kausálně spjaty, probíhajíce dle zákonů
fysikálních a chemických, druzí existenci vitální síly
popírají, dovozujíce, že prvotním je tělo a fo, co na
zýváme vlastnostmi duševními, jsou jen speciálními
vlastnostmi tělesné hmoty, především soustavy ner
vové. Mezi rasovými badateli jest materialismus vel
mi rozšířen. Rasa je stanovena a odhadována přede
vším dle vlastností tělesných a vlastnosti duševní
jsou považovány za následné vlastnosti tělesné kon
stituce. Jmenovitě německýmnárodně-socialistickým
teoretikům je materialismus dosmatem, na němž bu
dují svůj kult rasy a krve. Už v minulém článku jsem
ukázal, že to je dědictví z materialistické éry biolo
gie z druhé poloviny minulého století. Křížení toho
to maferialismu, ať už v jakékoliv podobě, je v dneš
ní biologii anachronismem. Vědeckého podkladu ani
německý rasový materialismus nemá. Je fo pouhé
agitační heslo, sloužící politické ideologii právě tak,
jako materialisťický názor na život v bolševickém
Rusku.

Pokud se dnešní vědecké biologie týče, mohufní
v ní sice vitalistiockýsměr a slábnou materialistické
tendence, nicméně nelze je prohlásiti ještě za vitalis
tickou, jak se někdy ukvapeně děje. Většina biolo
gů sťtojína neutrálním stanovisku, fvrdíc, že naše
dnešní positivní biologické vědomosti nejsou dosud
tak silné, abychom se mohli pro ten či onen směr roz
hodnouti. Zdůrazňuje se význam drobné infensivní
práce experimenfální, při tom však ani tito neutrálo
vé nemohou popříti, že teoretické úvahy na základě
positivních biologických fakt jsou velmi příznivé vi
talismu, který řada biologů po vzoru Drieschově do
kazuje také přímo experimentálně.

Vitalistické stanovisko v rasovém badání lze for
mulovati asi následovně. Duše lidská, jakožto životní
princip, přizpůsobuje, či řídí tvarovou změnu těla
tak, aby za změněných okolností životních nejlépe
prospívalo, a sice jakožto její nástroj, čili hmotný
podklad jejích projevů, a dále bylo schopno novým
nepříznivým vlivům co nejlépe vzdorovati a přízni
vých vlivů nového prostředí co nejlépe využíti. Tím
ovšem nemá býti nic řečeno o způsobu, jakým duše
s hmotou pracuje a do jaké míry ji skutečně ovládá,
o čemž biolosie ví skutečně velmi málo. Chtíti proto
biologický důkaz vitalismu, je požadavek zatím vel
mi těžký, pokud se nedostává dostatečných experi
mentů. Daleko snažší je podati důkazy nepřímé, totiž
dokázati, že s materialistickým názorem na živof na

prosto nevystačíme. To však již do této kapitoly nenáleží.

Vývoj slovenského autonomizmu.
(Dokončení.)

Pre spoločné veci celej Republiky bola by vláda
spoločná, složená tak, že by jedna tretina ministrov
bola vybraná z príslušníkov Slovenska. Vedla toho
bola by zvláštna krajinská vláda slovenská, v čele
s ministerským predsedom. Slovenská krajinská vlá
da prevádzala by na Slovensku nielen zákony, vyne
sené slovenským krajinským snemom,ale aj zákony,
vynesené Národným shromaždením.

Úradnou rečou na Slovensku bola by slovenčina,
v spoločnýchústredných úradoch, v Národnom shro
maždení a v zastupitelských úradoch v zahraničí češ

1 Výraz „rasa“ dlužno odvozovati od novolatinského slova „ha
racium“, značícího stádo koní. Ze slova haracium vzniklo nejprve
francouzské „„haras“ a z foho „race“, italské „rasza“, německé
„Rasse“. Český název pro tento pojem je plémě, plemeno.

tina i slovenčina. Pri spoločných úradoch a v praž

ských centrálnych úradoch má byť jedna tretina Slovákov.
Vojsko má byť podla tohoto návrhu spoločné. Ale

počas pokoja slovenské pluky (so slovenskou velia
cou rečou) majů byť na Slovensku, české pluky len
v osfatných zemiach.

Finančné otázky maly by byť upravené tak, že „ú
traty samosprávy znáša Slovensko zo svojich prí
jmov, pochodiacich z krajinských majetkov a pod
nikov ležiacich na Slovensku, dalej z daní, poplat
kov a cla na Slovensku, slovenským krajinským, po
ťažne spoločným snemom vyrubených. Naproti tomu
„útraty spoločné kryly by sa z príjmov, pochádzajů
cich zo šťátnych podnikov, ďalej z percentuálnej
šťáfnej prirážky, spoločným snemom na územie ce
lej Československej republiky vyrubenej“. Labajov
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návrh obsahuje aj ustanovenia ohladne autonomie
Podkarpatskej Rusi.

Tento návrh bol prikázaný iniciatívnemu výboru,
ktorý po desiatich mesiacoch postůpil výboru ústav
no-právnemu. Ďalej sa snemovňa ním nezaoberala.

Parlamentní zástupcovia Slovenskej ludovej stra
ny s času na Čas urgovali prejednanie tohoto návrhu
v Národnom shromaždení, ale bez výsledku. Sloven
ská Iudová strana zmenila časom svoje stanovisko
k nemu a dňa 8. mája 1950,teda po Ósmichrokoch od
podania návrhu Labajovho, podal Andrej Hlinka
novší návrh na autonomiu Slovenska.* Čento návrh
sa tiež vzÚťahujena zmenu — vespektive doplnenie —
ústavnej listiny.

Hlinkov návrh je najstručnejší. Má len tri krátke
paragrafy, a keďže tento posledný návrh je, ako sa
bol v svojej prednáške v pražskom klube „Přítom
nosť“vyslovil generálny sekretár Slovenskej Iudovej
strany, dr. Martin Sokol, dnes mmaximompolitického
programu slovenských autonomistov, ku ktorým sa
medzitým pridružila aj Slovenská národná strana,
skladajůca sa váčšinou zo slovenského auftonomistio
ky smýšlajůceho evanjelictva, a reprezentovaná v Ná
rodnom shromaždení poslancom Marfinom Rázu
som, hospitanftom slovenského udového poslanec
kého klubu, prinášame znenie spomenutých troch
paragrafov doslovne:

„[S 1.] 8 3. ústavnej listiny doplňuje sa týmto 10.
odsfavcom:

(19)Účinnosť tohoto Su, rozšírená i na pravosůdie,
Kalej účinnosť článku II. zákona zo dňa 29. tebruára
1920 čís. 121 a SS 1. a 21. zákona zo dňa 9. marca
1920, čís. 162 prenesie sa s osobitnou platnosťou aj
na Slovensko.

[S 2.] Týmto ústavným zákonom doplňuje sa ústav
ná listina v smysle odst. 2., čl. I. zákona zo dňa 29.
februára 1920, č. 121.

[S 3.] Tento zákon nadobůdu platnosti dňom vy
hlasenia. Prevedenie ukladá sa vláde.“

Čo vlastne chce tento lakonický, úplne podla „,o
svedčenej“ šablony všetkých československých zá
konných noviel koncipovaný návrh?

Paragraf 3. ústavnej listiny obsahuje ustanovenia
o autonomii Podkarpatskej Rusi. Navrhovaný od
stavec (!9) žiada preniesť účinnosť tohoto S-u, roz
šírenů i na pravosúdie (dr. M. Sokol hovorí, že by
toto tozšívenie podla jeho názoru nebolo účelné)
a ďalších paragrafov a zákonov, vzÚťahujůcichsa na
auftonomiuPodkarpatskej Rusi, s osobitnou platnos
ťou aj na Slovensko. Rámec organizácie aufonomk
ného Slovenska vyzeral by podla tohoto návrhu fak
to:

Na čele Slovenska stál by guvernér, menovaný pre
zidentom Československej republiky na návrh vlá
dy a zodpovedný aj Slovenskému snemu. Slovensko
by malo svoj vlastný zákonodarný snem, ktorý by
vynášal zákony vo veciach jazykových, vyučovacích,
náboženských, miestnej správy, (súdnictva), ako aj
vo veciach, ktoré by naň preniesly zákony Ná
rodného shromaždenia. Prezident Republiky mal by
proti zákonným usneseniam slovenského snemu prá
vo absolůtneho veta. Slovensko bolo by v Národnom
shromaždení zastůpené primeraným počtom poslan
cov a senátorov. Funkcionári Slovenska boli by po
dla možnosti vyberaní z jeho obyvatelstva. Hrani
ce Slovenskavoči ostatným zemňiamčeskoslovenským
boly by upravené zvláštnym zákonom, ktorý by tvo
ril súčasť ústavnej listiny. Do ústavného sůdu Re
publiky vysielal by aj slovenský snem jedného člena,
ktorého by z navrhnutého terna vyberal prezident
Republiky.

Okrem dvoch slovenských aufonomistických frak
cií — Slovenskej strany fudovej a Slovenskej strany
národnej — sů na Slovensku aj iné politické strany,

* V predošlom článku bolo nedopatrením uvedené nesprávne
poradie i nesprávny výpočet autorov autonomistických návrhov.
Terajší článok mýlne dáta opravuje.
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ktoré tvrdia o sebe, že stoja na základe autonomi
stickom, a fo menovite „Krajinská kresťansko-soci
álna strana“ (Országos keresztény-szocialista párt)
a Maďarská národná strana (Magyar nemzeti párt).
Úsilie týchto dvoch maďarských strán však nepri
chodí pri riešení slovenského auftonomistickéhopro
blému so stanoviska slovenského v úvahu, lebo tieto:
strany dosial a) nehladaly možnosťakfívnej spolu
práce so slovenskými autonomistickými složkami, ba
sů V určitých smeroch priamoproti ich snaženiam,
b) nikdy nepodaly nijakého konkrétneho návrhu au
tonomie, ani sa k žiadnemu z podaných návrhov ne
pripojily, a c) ich „aufonomizmus“ má celkom iné
tendencie, než auftonomizmushlinkovcov a rázusov
cov. Tieto strany zariadily sa, ako sa zdá, na večné
opozičníctvo, vyplývajůce z ich negafívneho postoja
k československému šťátu. V dohladnej dobe ani ne
možno očekávať zmenu v menfalite týchto strán (zná
me sů citové i iné vzťahy ich vodcov k Maďarsku),
a preto ani slovenské autonomistické strany nehla
dajů kooperáciu s nimi, hoci by fo nesporné zname
nalo kvantitativne posilnenie autonomistického tá
bora.

Tak zvané československé politické strany stava
jú sa dosial odmietave k problému aufonomie Slo
venska. Zo slovenských predstavitelov českosloven
ských politických strán snáď jedine dr. Hodža má
k slovenskému autonomizmu kladnejší pomer. Nie,
že by akceptoval stanovisko Hlinkovo alebo Rázuso
vo v tejto ofázke, ale on jediný neobviňuje sloven
ských aufonomisftov paušálne z maďaronstva alebo
hungarizmu, a keď sa aj stavia proti politickému au
fonomizmu,uznáva potrebu riešiť slovenský problém,
akceptuje myšlienku zvláštneho etnického sloven
ského národa ne pri tom svoju vlastnů koncepciu
jednotného politického národa československého) a
ním vyvolané regionalistické hnutie slovenské žiada
Kalekosiahlu decentralizáciu správy Slovenska, čiže
— móžeme užiť toho slova — administraftívnu auto
nomiu. Ž českých politikov zas hádam len Jiří Sřří
brný uznáva oprávnenosť slovenských aufonomistic
kých požiadaviek (o fašistoch a o f. zv. národnej
fronte, ktorá nemá nijakej politickej váhy, nehovorí
me), ale mnohí Slováci hladia skepticky na jeho „au
fonomizmus“ vzhladom na jeho niekdajšie účinko
vanie vo vláde a vysvětlujů si ho straníckym utilifa
rizmom. Českí politickí katolíci (Čsl. strana ludová)
a ich priatelia na Slovensku (dr. Mičura) aufonomiz
mus Slovenskej Iudovej (i národnej) strany zavrhu
jú, ale vzhladom na to, že chců so slovenskými Iu
dákmi vytvoriť — teraz už až po volbách do parla
mentu — spoločnů kooperačnů bázu, budů pravde
podobne nůtení, ak chců v svojom úsilí dosiahnuť
nejakých výsledkov, svoje stanovisko v tejťtoveci re
vidovať a zaujať k nej, ak aj nie priam priatel
ský, ale aspoň tolerantný postoj. V parlamente by sa
tento ich revizionizmus prejavil tým spoósobom,že by
nehlasovali slepo proti všetkým, aj tým najoprávne
nejším slovenským požiadavkám, predneseným Iuď
mi z aufonomistického tábora, ako fo robili dosial.

Rozhodne aj ostatné strany budů muset v krát
kom čase znovu upraviť svoj pomer k slovenskému
auftonomizmu, lebo slovenský aufonomizmus priamo
kričí, že v republike existuje slovenský problém. A
slovenský problém nesmie sa v našom štáte stať
chronickou chorobou. Ministerskou dema$gosiou,
akej sa rád dopůšťa najmá p. dr. Dérer, a ktorá ženie
vodu na mlyn maďarských revizionistov, sa fáfo vec
vyriešiť nedá. DP.Stankovský.

Cesta k popularitě.
Na světě každý po slávě lační
(v tom není problém generační).
Prostředků mnoho a jeden za tři:
Proslav se rdousením vlastních bratří!



Vilém Bitnat:

Jednota
(K90. výročí její činnosti.)

AŽ do šedesátých let minulého století objevoval se Pražanům
obraz Hradčan se svatovítským chrámem jako slavná ruina. „Mo
hutná věž jako samostatný chmurný týn, opodál chrám se zele
navou sťřechou, oživenou třemi lucernovitými vížkami, a mezi
oběma velké, prázdné, hrotité okno, jakoby obrovský zbytek ně
jaké zříceniny...“, popisuje ten pohled biskup Antonín Podla
ha blahé paměti. „Zdálo se mi, jako by záhadná ta budova byla
obrazem dějin drahého mého národa, jehož vývoj rázem byl
podťat, když nedaleko za tím polozbořeným oknem, na pláni bělo
horské na dlouhou dobu osud jeho byl zpečetěn... A přece
zase vznositá ta budova, oživující tak malebně jednotvárnou li
nii opuštěného Hradu, zdála se mi býti nevýslovně velebnou ve
svém majesťátním smutku. Než přes to v oněch blahých dobách
prvního mladistvého zápalu vlasteneckého jsem si přával, aby
smutná ta silueta změnila se v útvar neobyčejné krásy. Vždyť
jím měla býtí“

Obraz metropolitního dómu, jak nám jej zachovalo péro Pod
lahovo, byl odkazem druhé poloviny osmnáctého věku. Byl to syn
starobylého rodu české šlechty, Antonín Petr Příchovský z Pří
chovic, pražský arcibiskup, který se v dobách vlády Marie Tere
zie ujal zubožené svatyně národní, a dědictvím jeho snah zůstala
podnes slavná měděná helmice jižní věže z noku 1770,o níž Podla
ha mluví ve své vzpomínce. Příchovskému nepodařilo se dosta
věti slavnou svatyni, význam jeho práce tkví jinde. Jestliže jeho
zásah v dobudování dómu nelze zhodnotiti počtem nově vysta
věných pilířů, třeba uznati, že poslední tři desítilefí osmnáctého
věku, v nichž jako arcibiskup působil, znamenají v dějinách chrá
mu obrat k rozhodnutí o jeho konečné dobudování!

Byla to zajisté doba klíčícího buditelství českých kněží, burcu
jicích lid k uvědomení národnímu. Nebylo opomenuto ničeho ze
slavné minulosti... Historie politická i kulturní, stará litera
tura i kulťtslavných patronů národa musily pomáhati v slavném
díle obrody. Jaký to skvělý námět objevili tito ušlechtilí synové
českých dědinek a městeček v myšlenoe dostavby chrámu
svatovítského! Kazatelny hořely nadšeným líčením horoucí víry
starých předků, putujících k zázračným hrobům Svatého Václava
i Svatého Jana Nepomuckého. Nedostavěný kostel i kaple Sva
továclavská ožívaly zas a zase nočními průvody a tajuplným
zpěvem prastarých písní. Obrozenští básníci zpívali vroucně
o kostele Svatého Víta, a lid byl tím vším uchivacován proudy
podivné, polo slastné, polo bolestné lásky k tragickému symbolu
svého osudu. „„Hle,zde ční a králí nad Prahou věkem, výší, krá
sou, cenou svou“, zpíval o chrámu v nesmírném dojetí obrozenský
premonstrát Boleslav Jablonský ...|

Slávy české vzácný pomníku,
jak tě pojmout slušno básníku?
Jako město Boží tuto čníš,
o svatých jen tajemnostech sníš.
Tys fo velké, zbožné srdce Čech,
v němž se vlní city srdcí všech,
ve tvé hloubi tajemně tmavé
jak zní slavně: Svatý Václave!

Toto nadšení a probuzený smysl pro význam katedrály, to byl
zajisté vzácný odkaz osmnáctého věku novému století devate
náctému, v němž posléze počal uzrávati plod dlouho marně kve

pro dostavění chrámu svatého Víta.

toucího stromu. V romantickém ovzduší první polovice devate
náctého věku, prosyceném neurčitými ještě touhami po dostavbě
chrámu, z vůle Prozřetelnosti žil v Blučině na Moravě skromný
kaplan s hrdinskou duší v těle. Ten měl jedné noci v roce 1828
úžasný sen. Zdálo se mu, že Svatý Václav podává mu ohromný
obnos tří milionů zlatých, aby opravil jeho pražský chrám. Po
čtyřech letech povolán byl moravský kaplánek neočekávaně do
Prahy, kde se v roce 1852 stal metropolitním kanovníkem právě
onoho kostela, který měl obnoviti! Poslušen zřejmé vůle Boží
učinil dostavbu chrámu svým životním úkolem...

Bylto Václav Michael Pešina z Čechorodu, kte
rý na dlouhých cestách po cizině seznal z vlastního názoru restau
rační hutě gotických chrámů, zejména německých, a své zku
šenosti hodlal využitkovati doma. Po neúnavné a oddané agitaci
uvedl konečnědne 27. července 1844do života „Jednotu prodostavění chrámu Svatého Víta“. Devadesátdlou
hých let působí tedy toto bratrství, které za pomoci národa a za
spolupráce nejlepších duchů katolických provedlo dílo, na něž
čekaly věky. Zatím co Pešina sám již roku 1859umíral, rodil se
nový život v staré huti na Svatojiřském náměstíčku hradčanském.
Starobylá katedrála je zhruba opravena péčí Krannerovou a v říj
nu r. 1873klade již kardinál Švaroenberk základní kámen k novo
stavbě lodi... A romantické nadšení neutuchá ani v druhé polo
vici věku devatenáctého. Sbírky na dostavbu se mezi lidem mno
žily a zatím co architekt Josef Mocker vytvářel umně ,„zkameně
lou báseň“ dómu, nejlepší pěvci národa prožehovali obecnou
touhu mocnějším ještě nadšením.

Do výše vyrůstala kaple dómu,
v barevných oknech slunoe zlatem plálo,
bouř třásla klenbou jako jásot hromů,
a množství, jež kol klečelo a stálo,
to zchváceno se zdálo
nejvyšším plesem, závratí a blahem,
neb Aleluja, jež se z úst mu dralo,
to přehlušilo trouby, děla, zvony...

zpíval Jaroslav Vrchlický o příští dokončené katedrále a v gran
diósní visi zřel klečeti oelé české plémě od vrat dómu dál až
k horám České země... Víme, jak do této jedinečné doby růstu
české duše vstoupil pak Antonín Podlaha, jaký byl podíl jeho
přičinění v lůně „Jednoty“, až do blahoslavené chvíle svatovác
lavského milenia, kdy posléze dóm byl dostavěn, biskupem Ja
nem Sedlákem vysvěcen a vzrušeným kázáním Podlahovým pře
dán celémunárodu...

Než gotická katedrála je jako spanilé děcko, které musí býti
neustále pozorováno, ošetřováno a pěstováno. Huť kamenická
zůstává věčně přilepená ke kamenným zázrakům architektury,
klepot kladiv nezmlkne a drobná lešení sunou se zvolna kolem
pilířů a fial dómů... Tak je tomu i s katedrálou Svatovítskoul
„Jednota“, slavící V tomto červenci své devadesáté narozeniny,
nemůže a nesmí složiti ruce v klín. A stejně nesmí utuchnoufi
nadšení lidu k novým a novým obětem! Symbol národa bude za
jisté i v příštím tisíciletí obnovován novými a novými generace
mi ušlechtilých pracovníků této tiché, ale houževnatě pracující
„Jednoty“, které přejeme hojného zdaru!

O malou novelu živnostenského řádu.
Jest tomu právě deset leť, co ministerstvo obchodu zahájilo

práce na reformě živnostenského řádu vydáním dotazníku, zasla
ného zájmovým korporacím a organisacím, jehož 21 otázek týkalo
se jednak nejhlavnějších požadavků živnostenských a jednak
sporných bodů, které prakse živ. úřadů shledala buď neúplnými
nebo nejasnými či nepřiměřenými poměrům poválečným. Došlý
materiál roztříděn a připraven byl sborem úředních znalců pří
min. obchodu a postoupen pak k projednání výboru pro reformu
živ. řádu při Sťáťtníradě živnostenské k tomu účelu zvlášť ustavenému.

Tímto způsobem projednáno bylo během desíti let postupně
celkem 61 paragrafů v prvých čtyřech hlavách dosud platného živ.
řádu. Zbývalo by tudíž k projednání ještě pět hlav s 90 para
grafy, aby zpracovaný materiál mohl býti postoupen příslušnému
oddělení min. obchodu k vypracování referentského návrhu cel
kové novely živ. řádu. Při dosavadním tempu reformního výboru
Státní rady živnostenské a při potížích, které se při pracích na
celkové revisi živ. řádu vyskytují, mohla by se tedy novela živ.
řádu, i když by pak příslušný referentský návrh min. obchodu
byl vypracován s urychlením, dostati na pořad parlamentního jed
nání nejdříve tak v r. 1945,případně i později, kdyby v některém
ministerstvu narazila na odpor a musela býti znovu přepracována.

Tato okolnost byla příčinou, že se v min. obchodu začalo uva
žovat o tom, aby dříve než bude možno přistoupiti k celkové
novele živ. řádu provedena byla dříve tak zv. malá živnostenská

novela, která by prozatím vyřešila aspoň ty nejnaléhavější po
žadavky živnostnictva, které byly již aspoň zhruba Státní radou
živnostenskou projednány a pak takové, u nichž lze předpokládat,
že nenarazí na zásadní odpor zejména vrstev dělnických, což by
mohlo uskutečnění i malé novely značně ohroziti.

Proto vyšel na popud ministerstva obchodu z porad úředních
znalců a příslušného reformního subkomitétu St. rady živ. návrh
na tak zv. malou živnostenskou novelu, do které pojato bylo ze
jména nové rozdělení živností na: svobodné, řemeslné, obchodní
a koncesované. Mimo fo rozšířen byl též dosti značně počet živ
ností řemeslných a koncesovaných o další obory živností, které
dosud byly živnostmi svobodnými, zvýšena dále věková hranice
pro nastupování živností z dosavadních 21 roků na 24 roky, sta
noveny nové a podrobnější předpisy pro nastupování živností
osobami právnickými, společnostmi, spolky, družstvy a svazky
veřejnoprávními. Nově upraveny též důvody vylučovací, pro kte
ré není možno provozování některé živnosti opověděti a pozmě
něna též ustanovení o současném provozování několika živností
současně osobami právnickými, společnostmi a spolky. Hlavním
bodem navržené malé živnostenské novely zůstává však návrh na
zavedení průkazu způsobilosti pro provozování živností obchod
ních v drobném, který jest vlastně hlavním podnětem chystané
novely. Vedle toho obsahuje návrh malé živ. novely též nová usta
novení o podmínkách pro nastupování živností konoesovaných.
Návrh přináší též Částečnou změnu v ustanoveních o vnějším 0
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inačování živnostenských podniků (o firmách), pozměňuje čás
iečně též ustanovení o vdovském právu a zvyšuje peněžité pokuty
za přestupky živ. řádu v dolní hranici na pětinásobnou a v horní
aranicí na desefinásobnou částku dosavadních sazeb.

O tomfo návrhu jedná nyní reformní výbor Státní rady živno
stenské, jehož konečný návrh má býti použit pak za podklad re
terentského návchu min. obchodu, aby nastoupil potom svoji
sestťudo porad meziministerských a do jednání příslušných ko
nisí a výborů parlamentních. Čeká tedy malou novelu živ. řádu
sesta ještě hodně dlouhá a hodně trnitá a jsou tudíž zprávy,
jako by malá živ. novela byla věcí skoro již hotovou, velmi před
žasné.

Projednávání návrhu malé novely živ. řádu naráží totiž na
značné potíže i v samotném výboru reformním a není jednotného
názoru na malou živ. novelu aní v kruzích živnostenských samot
ných. Některé politické skupiny živnostenské staví se zásadně
proti provedení malé novely a namítají, že provedením malé no
vely odložena bude celková reforma živ. řádu do doby nedohled
né. Některé kategorie žívností staví se zase proti jednotlivým
navchovaným změnám profo, že jim ubírají na jejich vydržených
orávech ve prospěch kafesorie jiné a nechybí ani hlasů (viz
Baťa), které odmítají jakoukoli novelisaci živ. řádu vůbec, proto
ze jim nepřináší podstatného prospěchu.

Jest proto málo naděje, že by se připravovaná malá živ. novela
stala v brzké době skutkem, protože ostře se stýkající konkurenč
ní zájmy jednotlivých kategorií výrobních a obchodních brání
1irychlenémuprojednání novely cestou vzájemné dohody a vydati
zovelu živ. řádu cestou nařizovací nelze, protože struktura živ.
zákonodárství jest příliš citlivým a složitým ústrojím, než aby
snesla nějaký prudší zásah z venčí. Proto i malá živnostenská
novela bude velmi tvrdým oříškem pro min. obchodu a jest odů
vodněná obava, aby se na konec nescvrkla na bezvýznamné ko
sektury některých paragrafů dosavadního živ. řádu, jež by ne

byla živnostnictvu ani průmyslu nic platná a která by byla vydána
jen proto, aby byla zachráněna reputace příslušných institucí.

Proto, by bylo jistě lepší odložiti celou věc na dobu pozdější,
až bude sjednána pevná základna pro nový živnostenský řád vů
bec, protože nějaká narychlo sdělená novela, vyšlá z dnešních roz
háraných poměrů hospodářských, byla by spíše jen opafřením
nouzovým a přechodným a nikoli řádem, který má regulovati hos
podářské podnikání výroby a obchodu na celá desetiletí. Mimo
toho skrývá se v malé novele živ. řádu skutečné nebezpečí, že
odsune oelkovou novelu na dobu velmi dalekou, ne-li vůbec.

Bylo by profo nejlépe upraviti prozatím vhodným zákonem
nebo nařízením ona opatření, kterých jest neodkladné třeba k o
chraně živnostenského podnikání a připraviti pak řádně celkovou
novelu živ. fádu tak, aby se aspoň do tří let mohla státi skutkem.
Tato cesta byla by nejen schůdnější, ale co hlavního i rychlejší
a účinněji. Šlo by hlavně o průkaz způsobilosti u živností ob
chodních a pak o přesnější vymezení rozsahu a výkonu práv živ
nostenských mezi živnostmi řemeslnými a podniky po továrnicku
provozovanými. To jsou vlastně nejaktuálnější a nejnaléhavější
požadavky živnostnictva, na jichž vyřešení čeká toto netrpělivě
již deset let. Všechno ostatní může ještě nějaký rok počkat až
bude připraveno důkladněji a v klidu. V. Š.

Rozhodl se Demosthenes:

„Nač má můj lid míti oddech?
Musím mluvit na všech hodech.
Politicky nebo nepoliticky ?
Nezáleží. Hlavně — mluvit vždycky!“

Rozvoj aspecialisace vědní na universitě Karlově.
(Dokončení.)

Již tento pohled do disciplin na universitě tradovaných kdysi
1nyní přesvědčuje o rozvoji a specialisaci vědních oborů na ťéto
jaší nejstarší universitě. Pro svoje pozorování najdeme však pře
svědčivé potvrzení v rozvoji vědeckých ústavů. klinik a podob
ných zařízení. Při fakultě právnické jsme podotkli, že jsme se
u ní sefkali se zařízením. na ní neobvyklým, s ústavem, a že
prvním takovým ústavem jest ústav kriminologický. Zajímavý jest
rozvoj ústavů fakulty lékařské. Tato fakulta začínala po svém
>samosťtatněnív zimním běhu 1883/4 pouze s 2 ústavy (anatomic
ký a experimentálně-pathologický), 5 klinikami (lékařskou, ran
lékařskou, oční, porodnickou a kožní) a 1 polyklínikou lékařskou.
Nutno připomenouti, že na tomfo malém počtu ústavů a klinik má
zásluhu samotný S 4 zákona č. 24/1882 f. z., který vyslovil, že
vědecké ústavy, sbírky a zřízení na nerozdělené universitě po
nechají se stolicím, při kterých jsou, vyjímajíc bofanickou za
nradu a kliniky, jichž universita německá nemá zapotřebí. Ještě
však o deset let později v zimním běhu r. 1895/4 má fakulta jen
2 ústavů, 11 klinik, 1 polykliniku a 1 ambulatorium, zatím co
v zimním běhu 1933/4 má fakulta 19 ústavů, 20 klinik a 1 poly
kliniku se 7 odděleními. Rozvoj a rozsah prací dá se posouditi
také z rozmnožování vědeckého personálu na ústavech a klini
kách: zafím co v zimním běhu 1883/4 mají vědecké ústavy a kli
niky 11 asistentů (fakticky obsazená pouze 3 místa asistentská)
a dva demonstfrátory (místa neobsazená), má v zimním běhu
1952/55— 184 asistentů honorovaných i nehonorovaných, 40 vě
deckých pomocníků a 73 demonstrátorů. Zatím co vědecké ústavy
a kliniky po dlouhá léta se tísnily v najatých nevhodných míst
nostech, dík úsporné praksi vídeňského ministerstva na českých
školách, zaťím oo do r. 1918/19 nejlépe vybaveným ústavem a
skoro ojediněle vybaveným byl pouze ústav Hlavův, má dnes
fakulta celou řadu ústavů, před nimiž kdysi ojedinělý ústav
Hlavův, zejména pokud vnifřního zařízení se týče, ustupuje do
pozadí. A rozvoj a specialisace vědy to jistě byla, která donutila
zákonodárné sbory vkládati do státního rozpočtu podle kogent
ního usťanovení čl. XX. finančního zákona č. 187/1950 Sb. z. a nm.
na stavby vysokých škol a jejich vnitřní zařízení na období 15 let
900 mil. Kč, ročně po 60 mil. Kč. Zde nutno poznamenati, že
některé dnešní universitní kliniky jsou vlastně velkými nemoc
nicemi. To, co uvedeno o vědeckých ústavech fakulty lékařské,
platí i o vědeckých ústavech zbývajících světských fakult, filo
sofické a přírodovědecké. Fakulta filosofická začínala v zim
ním běhu 1882/5 se 6 semináři, po 10 letech v r. 1892/5 měla
jich 8, v předválečném roce 1913/14 měla 15 seminářů a prose
minářů, 1 ústav (archeologický) a 2 kabinety (pomocných věd
historických a dějin umění), v prvém roce poválečném 1918/10
byl stav přibližně stejný, v zimním běhu 1932/55 má však již
30 seminářů a proseminářů s rozsáhlými odděleními (seminář
filologie slovenské na př. má 9 samostatných oddělení a je spíše
ústavem než seminářem), 3 vědecké ústavy, 3 kabinety, 1 labo
ratoř (fonetickou), vedle samostatných archivů a sbírek. Stejně
jako na fakultě lékařské vzrostl i zde velmi počet ostatního vě
deckého personálu. Rozmnožení počtu lektorátů bylo již dotče
no, fakulta má dnes ze 3 lektorů z r. 1882/5 lektorů 39. Ve stav
bách obrazil se rozvoj fakulty velmi znatelně, fakulta z Kauli
chova domu a z ostatních najatých místností přestěhovala se do

vlastních novostaveb. Na fakultě přírodovědecké můžeme sledo
vaťtiohromný rozmach právě na nových ústavech. Přírodovědecký
obor fakulty filosofické měl v zimním běhu r. 1882/5 1 seminář,
4 ústavy a chemické laboraforium, v r. 1892/3 měl 8 ústavů, 2 se
mináře a laboratoř pro chemii farmaceutickou, v předválečném ro
ce 1915/14 měl 12 ústavů, 1 kabinet a 5 semináře, po odšťěpení
od fakulty filosofické měla nová fakulta 15 ústavů, 1 kabinet,
3 seminářů a proseminářů a v zimním běhu 1932/55 má 24 velkých
ústavů, 8 seminářů a proseminářů. Zde dala by se sledovati ces
ta, kudy se specialisace ubírala; že specialisace byla všestran
ná, možno souditi z toho, že z 2hod. kolegia © tělocviku, kona
ného v zimním běhu 1883/4 na fakultě lékařské, vyrostl velký
ústav pro tělocvik a sport, který samojediný činí velké požadavky
na státní pokladnu. Vypočítávání zvýšeného počtu ostatního per
sonálu vědeckého bylo by opakováním enormního vzrůstu, jaký
jsme viděli na fakultě lékařské. A v nákladech na novostavby fa
kultní musel se rozpočet státní podříditi požadavkům rozvětve
ných a specialisovaných oborů vědních, které si prostě náklad
rozpočtový vynutily. Sledovati rozmach vysokých škol po stránce
rozpočtové byla by zajímavá kapitola sama pro sebe. Pro tento
účel stačí, vyzvedneme-li rozpočtový náklad osobní a věcný před
válkou a týž náklad, jak jej uvádí rozpočet na rok 1932.V roce
1914 resort školský uvádí ve svém rozpočtu osobní zatížení na
universitě částkou 701.733 Kč, zatížení věcné částkou 359.824 Kč.
Stejná zatížení v rozpočtu na vok 1932 paradují částkami 19 mí
lionů 259.781 Kč a 11,578.000 Kč, nepočítaje v to částku připa
dající na Karlovu universitu z úvěru preliminovaného v důsledku
cit. čl. XX. fin. zákl. z r. 1950 ma vnitřní zařízení. Dlužno ovšem
připomenouti, že v částkách těchto stavební náklady nejsou.

Rozvoj a specialisace university Karlovy nezastavily se však
před branami university. Již výše bylo dofčeno, že universita
Karlova je universitou mateřskou, která uvedla v život dvě nové
university československé, universitu Masarykovu v Brně a uni
versitu Komenského v Bratislavě. V universitě Karlově má však
svůj základ a původ dlouhá řada vědeckých ústavů a institucí
dnes samostatných, u nichž na př. již obtížně sledujeme jejich
odštěpení. Vypočítávati celou řadu těchto vědeckých finsfitucí
dobřenelze, příkladmo uvádíme státní ústav archeologický, ško
la archivní, knihovnická, ústav slovanský, ústav orientální, státní
ústav zdravotní, zubolékařský, meteorologický, hvězdárna, obser
vatoř, ústav radiologický, různé učené společnosti atd. Zatím co
účelům universitním dostačovala kdysi jediná knihovna univer
sitní, mají dnes nejen fakulty, resp. odvětví vědní. své knihov
ny (knihovna lékařská), nýbrž dnes každý ústav, každý semi
nář mají své vlastní knihovny. A počet svazků, které tyto jed
notlivé knihovny vlastní, není u četných malý. Tak seminární
knihovny fakulty právnické měly podle statistiky před 5 lety
celkem 25.272 svazků, samotný seminář historický 15 tisíc svaz
ků, seminář filologie slovanské 18 tisíc svazků, knihovna ústavu
zoologického 11 tisíc svazků, knihovna ústavu geografického 9 fi
síc svazků; stejně fisícové jsou i knihovny klinik a ústavů fa
kulty lékařské, ač tento vědní obor, jak již zmíněno, je repre
senfován samostatnou velkou knihovnou lékařskou.

Přirozeně, že jedním, a to velmi vážným faktorem v rozvoji a
specialisaci sledované na naší nejsťarší universitě, jest její vě
decký personál, předně ovšem její sbor učitelský. Učitelský sbot
university Karlovy, zejména v době popřevratové, jde hájit naši



vědeckou vyspělost na forum světové a čestně reprěsentuje, ale
čestně umisťuje ji mezi university nejlepší. Umisťuje ovšem i se
be, jak o tom svědčí styky cizích universit s universitou naší, obe
sílání našich vědeckých kongresů, zvaní našich učitelů k před
náškám na cizích universitách, na cizích kongresech, propůjčo
vání členství ve vědeckých institucích zahraničních členům na
šich profesorských sborů, zájem cizích knihkupeckých trhů o vy
dávání děl našich profesorů atd. U této kapitoly nelze se zasta
vovati děle, poněvadž její materie by se rozrostla v pojednání
zvláštní.

Bylo naznačeno, že jedním z faktorů rozvoje a specialisace
jest vyspělost vědních oborů na universitě Karlově tradovaných
a osoby zvučných jmen ve světě vědeckém. V této souvislosti nut
no se pak zmíniti o jednom zevně nejpatrnějším důsledku této
naší vyspělosti: vzrůst počtu posluchačstva, zejména pak vzrůst
posluchačstva cizího. Universita Karlova měla sice ve svých po
čátcích na 10 tisíc posluchačů, tedy skoro týž počeťf,jaký vyka
zuje dnes. Tehdejší nával na universitu Karlovu má však vysvět
lení více v jejím tehdejším okruhu, z něhož své posluchače sbí
rala, v povaze tehdejšího studia a v jejím významu, který jí
dodával náš tehdejší význam národní. Proto toto číslo ke srov
nání vzestupu počtu posluchačstva se dobře nehodí. Sledujme
však vzrůst v posledních 50 letech. V zimním semestru r. 1882/5
má celá universita 1055 posluchačů, z nich 21 cizinců, o 10 let
později 2733 posluchačů, z nich 19 cizinců, v roce 1902/5 3550 po
sluchačů se 47 cizinci, v roce 1912/3 4428 posluchačů s 54 cizinci,
v posledním roce před válkou 4740 posluchačů se 753cizinci,
v prvém roce poválečném 5852 posluchačů s 340 cizinci, v roce
1951/2 však již 11006 posluchačů s 1265 cizinci. Zde překvapuje
právě vzrůst počtu cizinců, který v letech poválečných velmi
stoupal. A bylo to jistě zvučné jméno university Karlovy, které
nám tak vysoký počet cizinců přivábilo. Tato skutečnost má
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ovšem i svoji stinňou stránku, že klade zvýšené požadavky ná
učitelské sbory, a, oož jest ještě nesnadněji překonatelné, zvý
šené požadavky na pokladnu státní, zejména co do nákladů věc
ných. Jako důsledek rozvoje a specialisace vědních oborů nutno
však zejména vzestup v posluchačích cizích zvlášť vytknouti.

Na počátku jsme řekli, že chceme přehlédnouti jen zevní zna
ky, které rozvoj a specialisaci provázejí. Sledovati ještě jiné
momenty vycházelo by z rámce této úvahy a vyžadovalo by sa
mostatného zhodnocení, čímž by se ovšem předsevzatý úkol roz
rostl. Vždyť ani zevní znaky rozvoje nelze v pojednání tohoto
druhu vyčerpati a v pojednání omezili jsme se na zjevy nejmar
kantnější. To však, co bylo podáno, ucelený obraz rozvoje po
dává a je cfí naší almae mafris, že mezi universitami světovými
se tak čestně umístila, doma pakže zasáhla a zasahuje ve funkci
vůdčí. Rozvoj a specialisace na ní sledovaná půjde v příšťímpa
desátiletí ještě rychlejším tempem, než tomu bylo dosud a roz
voj tento nezastaví ani brzda, která se snad objeví ve formě ne
dostatku budov, místností a zařízení a v nedostačujících dota
cích, které státní pokladna bude moci poskytnouti.

Dr. Plocek,

Na konci života.
„Všecko prchá... na sklonku života jen láska zů

stává... Je třeba konati všechno z lásky... je tře
ba na sebe neustále zapomínat: dobrý Bůh to má tak
táď, když na sebe zapomínáme.“

Sestra Alžběta Čatez oď Nejsv. Čtojice.
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Křesťanský život nerozvíjí se v lidskou mrtvolu. „Nebojme se
vášní. Musí nám sloužit jako můstek, abychom se vrhli na výboj
karakteru. Není pochyby, že jsou při tom podmínky, které bude
me muset zkoumati; bude se muset celá taktika zachovávat. Aby
chom se však oddali této taktice, je třeba dobře věděti, že křes
ťanský život se nerozvíjí v lidskou mrtvolu, a že není nutné —
právě naopak — abychom usmrtili v sobě člověka, máme-li míti
právo na název křesťanů.“

Dr. M. S. Gillet O. P.: Výchova karakteru.

Výpomoc v duchovní správě a laický apoštolát. „Výpomoc v du
chovní správě jest laický apoštolát, který je pod přísným vedením
farního duchovenstva a slouží výhradně a přímo úkolům a cílům
duchovní správy. Laický apoštolát vůbec nemusí vždy býti pod
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Sedm nových světců na nové medailli pontifikátu Pia XI. K svátku
apoštolů sv. Detra a Pavla předal kard. Pacelli Svatému Otci
tradiční každoroční medailli, raženou v upomínku na trvání ponti
fikátu. Na jedné straně je poprsí papežovo s nápisem, na druhé
straně uprostřed je sedm nových světců, povýšených na oltář od
12. února 1934,za nimi tyčí se kříž a kolem tvoří ze dvou třetin
obrubu nápis „„Annosacro redemptionis feliciter absoluto“. Je
fo po prvé, že na výroční medailli je sedm světců. Za Pia VIL.a
Řehoře XVI. bylo na medailli po pěti světcích, za Pia VL, Lva
XIII. a Benedikta XV. po třech světcích. Medailli vytvořil pro
fesor Mistruzzi.

Konkordát s Jugoslavií. Jednání o uzavření konkordátu Sv. Sto
lice s Jugoslavií blíží se rychle ke šťastnému závěru. Podkla
dem jeho má býti starý konkordát srbský, který bude modi
fikován vzhledem k novým hranicím diecésním. Církvi zaručuje
se úplná autonomie, státní dotaci bude si spravovati a rozdíleti
biskupský sbor. Stát si vyhrazuje jen reservace při jmenování
nových církevních hodnostářů. Že jednání o konkordát chýlí
se ke konci, svědčí i ta okolnost, že v zápětí po biskupských
konferencích byl přijat ve zvláštním slyšení Sv. Otcem sekretář
bělehradské nunciatury Msýre Paolo Bartoli. If.

Katolická mezinárodní fronta proti váloe. Několik let je činna
v Holandsku a Flandřích organisace Katolické Jongeren Bre
des Actie (Mírová akce mladých katolíků). Mají týdeník „Chri
stus Koning“, redigovaný kapucínem P. Henrikem, který pořádá
stálé přednášky o mírové akci a podařilo se ustaviti již 50 sku
pin. Při organisační práci bylo toto nizozemské hnutí ve stálém
kontaktu s mírovými katolickými hnutími v jiných zemích, takže
se podařilo záhy vytvořiti katolickou mezinárodní frontu proti
válce. Nedávno konal se v Amsterodamě první kongres. Fronta
není pevným útvarem organisačním, nýbrž takovým pracovním
souručenstvím, daným společnými názory. Až dosud je zastou
peno 14 zemí, a to jednak organisace, jednak osobnosti, episko
pát i laici. Akce vychází ze správného předpokladu, že v úsilí
O mír je nutno praocovatihlavně mezi mládeží, protože v jejích
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přímým vedením farního duchovenstva a věnuje se všem úkolům
veřejného a soukromého života, jimiž se podporuje čest Boží,
spása bližního a blaho Církve.“

W. Wiesen: Laický apoštol.

Základní pravidlo v četbě. „Základní pravidlo v četbě, ve výběru
četby jest: nečísti to, co jest smrtí, co smrť přivolává, co škodí
duši, oo ji otravuje. Ti, kteří soustavně čtou knihy, jež otřásají
věrnou,které lehkomyslně mluví o otázkách nejsvětějších, si po
malu na tuto stravu tak navykají, že stále sahají po větších a
větších dávkách, že jejich svědomí otupuje. Otrava špatné knihy
nepůsobí někdy okamžitě, ale působí vždycky jistě.“

P. Dr. Silv. Braito O. P.: Život.
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rukách je celé budoucí snažení a z nedávných událostí víme, že
nerozvážné horování mladých nacionalistů razí si cestu — k vál
ce. Na ustavujícím sjezdě Katolické mezinárodní fronty proti
váloe v Amsterodamě mluvili zástupci 4 zemí, ze14 zemí přišly
pozdravné přípisy. Není bez zajímavosti všimnouti si autorů pří
pisů: švýcarští biskupové ze St. Gallen, Frýburku, Ženevy, Lau
sanne, Don Sturzo, dnes bojovník pro mír v exilu v Londýně,
kdysi zakladatel a vůdce italské strany lidové, P. Fr. Stratmann
O. Praed., kdysi vůdoe mírovéhosvazu katolíků v Německu,
nyní po dlouhém vězení exulant v Římě, dále jesuita Petr O'Hea,
ředitel katolické dělnické vysoké školy v Oxfordu, francouzský
mírový apoštol P. Remilieux z Lyonu, vůdce hnutí „Druhů sv.
Františka“, pak známý prof. dr. Ude ze Štýrského Hradce, Bel
gičan prof. Daels a j. Z Německa přišlo hodně dopisů, ale nelze
jejich autory publikovati pro možné pronásledování. Na sjezdě
mluvilo se o všech oťfázkách stoupajícího zbrojení. Ve veřejné
schůzi promluvili posl. Josef de Lille, samostatný kandidát, zvo
lený do belgického parlamentu na křesťanský protimilitaristický
program, dr. Pillecyn, který každoročně organisuje pouť až 100.000
Flámů k válečným hrobům v Dixmuiden, gen. sekretář řím. katol.
státní strany v Holandsku W. Wesseliný a četní mluvčí z řad
mládeže. Delegace položila při zahájení sjezdu v kostele kapu
cínském na oltář Královny míru kytici růží. Je to gigantická prá
ce, která čeká mladé, aby zabránili válečné litici. Je to také práce
záslužná, ba heroická.

Nové kostely na polsko-sovětské hranici. V těchto dnech byly
vysvěceny v Polsku v těsném sousedství sovětských hranic dva
nové katolické kostely, a to ve Wiczowce u Piuska a v Rubryňu
v okr. Stolin.

| | | |

Mravní výchova katolických lékařů v Číně. Při opouštění kato
lické university v Šan-hai podepisují mladí lékaři toto prohlá
šení: „Zavazuji se, že zůstanu věren ve svém lékařském povo
lání vždycky mravním zákonům a své stavovské cti. Věnuji všem
nemocným, ať jsou bohatí nebo chudí, svoji největší péčí a
s ohledem na fo vynasnažím se podle svých .sil, že budu své zna
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Jošťi rozšiřováti a stále sé vzdělávati v praksi lékafského umění.
Považuji za svou zvláštní povinnost dbáti o všechny nakažlivě
choré a jim veškerou svou lékařskou péči věnovati, bez ohledu
na nebezpečí, kterému jsem při této práci osobně vystaven. Za
vazuji se, že zachovám 00 nejpřísnější mlčení o všech věcech,
které se mi při lékařském povolání stanou zjevnými. Všecky síly
nasadím k boji protí novomalthusiánským teoriím. Protože je
život posvátný, vynasnažím se za všech okolností © jeho lidsky
možné zachování. Tak budu zvláště bojovati pro zachování ži
vota matky a dítěte. Považuji za svou vážnou lékařskou povin

Ne <
zuje X©

II. Akademický týden v Praze koná se od 1. do 7. října 1934 ve
Fůirstenberském paláci, Praha III., Valdštýnská ul. č. 10.Proóram
druhého Akademického týdne jest daleko bohatší i orsaničtěji
uspořádán, nežbyl prvý týden, který teprve vlastně hledal vhod
nou cestu. Program člení se na dva hlavní oddíly — čistě filoso
fický a státovědecký. K prvému dílu patří vlastně také cyklus
přednášek © umění pod heslem „Intuice“. Ostatní hesla cyklů
jsou: Přirozenost, Individualita, Obsah a forma, Autorita, Stát.
Kazatelem Týdnu jest P. Dr. J. Urban. Na večery jsou připra
veny přednášky spisovatelů: Jar. Durycha, F. X. Šaldy, J. Ma
ritaina, univ. prof. Przywary a Weingarta. Podmínkou účasti

Nec < Oo je Le

Do m á c (Í
Ministr Dr. Beneš o zahtaniční politice promluvil ve sněmovnách
a přes to, že snažil se býti optimistou, nemohl utajiti, že Evro
pa prožívá jednu z nejvážnějších chvil od skončení světové vál
ky. Jeho výklad přijal parlament s úchvalou, jež patřila nejen
jeho osobě, ale i oelkové linii zahraniční politiky. Jen jednoscházelo— trochuvřelejšítónoPolsku.Ksblíženímusípřece
jednou dojíti a čím dříve, tím lépe. Iniciativu musíme dáti však
my a ne Čekati až nás Poláci přijdou prositi. V tom ovzduší na
plněném přízraky válečného nebezpečí nesmíme se zříkati ni
koho a ničeho a musíme si i v zahraniční politioe a právě v ní
uvědomovati stále, že nás jest jenom 15 milionů, kdežto Polsko
jest dnes už velmocí a jako s takovým, že musíme s ním jednati
1 my.

Politické prázdniny začnou 15. července, kdy už i vláda nastoupí
svou dovolenou. Bilance letošní jarní politické kampaně jest proti
jiným letům dosti bohatá; ale vzhledem k dnešním poměrům
a potřebám také i dosti chudá. Něoo se udělalo, ale ješťě více
toho zbylo na podzim. Odkládací taktika jest už tak vžita, že
na politické prázdniny se u nás nikdy neodchází od čistého stolu.
Tentokráte tam zůstaly ležeti důležité věci, ať už jmenujeme
reýres, sanace samosprávných financí, zákon o obchodních po
mocnících. Začínají prázdniny a s nimi obvyklé už kombinace se
změnou vlády, jež ohlašuje se na podzim.

Potřeba nové obchodní politiky jeví se stále nutnější. Jediným
naším sousedem, s nímž máme trochu živější a pravidelnější
obchodní styky jest — Německo. S Rakouskem sice byla nedávno
sjednána nová úprava obchodních vztahů, ale k těsnější spolu
práci asi nedojde. Zato s Polskem jest náš obchod více než stu
dený. V Jugoslavii a nyní i v Rumunsku stále více se množí stíž
nosti do naší obchodní politiky. S Maďarskem, s nímž kdysi měli
jsme čilý obchod — ne ke svému neprospěchu — vedli jsme
3 a půl roku hospodářskou válku. Škodu máme z ní více my, než
Maďaři, © čemž mohl by mluviti hlavně průmysl textilní. Jedině
s Francií jest čilejší oběh zboží, ale na fo jen doplácíme. Jest
jisto, že naše obchodní politika potřebuje radikální změnu. Ta
splendid isolation, do níž jsme se dnes dostali, zničila by v brzku
nejen náš průmysl a zahraniční obchod, ale těžce poškodila i
celé hospodářství, nehledě ani ke stránce politické, neboť i po
litika prochází žaludkem a kapsou. Bude třeba především hle
dati nová odbytiště doma, umožniti rychlejší a intensivnější oběh
statků, — předpokládá snížení obchodních daní a revisi do
pravních tarifů — a pak nalézti odbyt v nejbližším sousedství.
Plán musí sice býti promyšlený, ale musí se uskutečňovatí rych
le, aspoň rychleji než Exportní ústav, jehož realisace teprve v
poslední době nabývá trochu konkrétnějších forem. Nejdůleži
tější však jest, aby plán byl sděláván výhradně s hlediska ob
chodně politického a ne aby se, — nač trpí ostatně oelý náš
život — uplatňovala jen a jen úzká hlediska stranicko-polifická.

ff.

Obilní monopol přece bude. Vláda se o něm dohodla a tak letošní
sklizeň bude už obhospodařována — jaké krásné vzpomínky fo
slovo vyvolává — Čs. obilní společností. Obilí zkrátka to bude
monopolem a všecky obchody s obilím musí jíti přes tuto spo
lečnost, která ovšem tuto službu bude dělati téměř zadarmo —
tak za pouhých nějakých 8—10 procent brutto oeny. V agrární
straně jest uspokojení monopolem, ale venku fi, jimž vlastně má
monopol pomoci, nijak nadšení neisou. Stíny Válečného obilní
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nost zpraviti v případě nebezpečí simnrtiněmocné nebo jejich
příbuzné, aby chorý mohl splniti své náboženské povinnostia své
čistě hmotné závazky uspořádati. Nebudu žádati od nikoho vyš
ší honorář, než může býti s ohledem na sociální poměry zapla
cen a budu si považovatí za čest, budu-li moci denně věnovati
určitou část své práce bezplatnému ošetření chudých. Nejvyšší
čest budu viděťi v tom, nevezmu-li sumu, která. není honorá
řem, stanoveným pro řádný lékařský výkon.“ — Rádi bychom
viděli takový revers i od našich mladých českých katolických
lékařů. Či nejsou?

je středoškolské vzdělání. Přednášky večerní jsou všestranně
přístupné. Kolejné pro studenty 25 Kč, pro ostatní 50.—Kč. Při
hlášky jen písemné řiďte na Sekret. Akad. týdne, Praha I., Hu
sova 234.

Mezinárodní tomistický kongres v Poznani koná se pod protekto
rátem J. Em. kardinála Hlonda a generála jesuitů Ledochówské
ho ve dnech 28.—530.srpna 1954 v Poznani. Na kongresu budou
vedle polských přednášeti i vynikající tomističtí filosofové ze

rabraničí. Z našich filosofů přednáší na kongresu P. Dr. Metodabáň.
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ho ústavu ještě zcela nezmizely a proto veřejnost — ta oprav
dová ne pouze papírová ve vládních novinách — dívá se na mo
nopol skepticky. My jsme jenom zvědaví, jak dlouho se monopol
udrží při životě a co to nakonec bude stát státní pokladnu.

Z ah r a n i č ní
Albanie odkloňuje se od Ifalie. Demonstrace italského válečné
ho loďstva před albánským přístavem v Drači, osvětlila trochu
napětí mezi Albanií a Italii. Italie vyloučená z balkánského paktu
pokoušela se zvýšiti svůj politický a hospodářský vliv na Albanii.
Účinek byl však opačný. Nespokojenost se stoupajícím vlivem
italským projevila se nyní i oficielně a albánská vláda, ač za
tížena různými závazky k Italii, velmi důrazně upozornila na
suverenitu albánského království. Důsledkem jest propouštění
italských instruktorů a inspektorů z albánského vojska i admi
nistraťivy. Italie zatím chová se sice reservovaně, ale není po
chyby, že znovu se pokusí snad přes Albanii, snad s jiné strany
o uplatnění svého vlivu na Balkáně. A tak nebezpečí balkánské
přestěhovalo se z jeho východní na západní hranici. ff.

Slovinci v Italii mají těžké postavení. Fašistický režim chce za
hladiťti tuto slovanskou menšinu a počíná si při tom hůře, než
césarové starého římského imperia, za jehož dědice se fašismus
prohlašuje. Italský tisk o menšině té jinak nepíše, než jako o
„slovanských barbarech“, „divoších“, „primitivních lidech, které
fašistická civilisace požene na pastviska“ — tak doslova píše
Corriere Istriano ze 16. června. Věru ušlechtilá řeč, důstojná
režimu, ale nedůstojná minulosti římského imperia a sladké mlu
vy Vergila, Tibula, Sv. Františka, Danteho, Manzoního atd. Či
opravdu řítí se celá Evropa zpět do dob barbarství? ff.

Bartolomějská noc v Německu. Totalita došla v Německu tak da
leko, že Hitler ztotožnil svou osobu se státem a po vzoru starově
kých panovníků osvojil si právo „ius vitae necisgue — právo roz“
bodovati nad životem i smrtí“. Svou vůlí, bez jakýchkoli soudů!
a procesů dal odpraviti celé desítky svých nejvěrnějších. Mno
hých po stránce relativní spravedlnosťi netřeba litovati, neboť
jejich vina krve byla již dlouho a velmi zřejmá, třebas Hitler
dříve snažil se ji neviděti, ale již dnes jest zřejmo, že mezí
obětmi 30. června 1934 jest mnoho nevinných. Proto také, jinak
velmi mnohomluvný Goebbelsi Hitler mlčí. Ten fanal z 30.červ
na svítil příliš rudou září a vyvolal zděšení v celém“světě. Lidé
byli odstřelování jako psi, bez milosti, bez výslechu, v postelích,
za pracovními stoly, na ulicích, ve vězeňských dvorech. Střílení
byli stejně tak nejvěrnější kamarádí Hitlerovi — Róohm,Ernst —
jako jeho političtí odpůrci s pravice i s levice. Padla hlava gen.
Schleichera, stejně tak jako Dra Klauzenera, předsedy Katolické
akce. Podivnou shodou okolností zemřel „přirozenou smrtí“ i vůd
ce komunistů Torgler, jehož krátoe předtím předešlo několik ji
ných komunistických předáků, odpravených popravčími S. S.
(Sturm, Stapffel). Prý šlo o velezradu, o spiknutí proti státu a
proti vůdci. Nepochopitelné však jest, kdo to byl ten fenomen,
který dovedl spojit živly nejkrajnější pravice — neboť 1 Papen
v odměnu za své služby při sjednávání konkordátu, kterému Va
tikán nechtěl rozuměti podle Hitlerova diktátu, jen o vlas ušel
smrti a zachránila ho jen říšská obrana — i levice. Spíše šlo
o to, zhostiti se svědků minulosti, proto vraždění bylo inscenová
no jako pověstný požár říšského sněmu loní v únoru. Brutalita a
cynismus, s nímž popravy vykonány, v ničem si nezadají pověst
ným masakrům rudých bolševiků. Zdá se, že oelý hitlerismus
není nic jiného než hnědý bolševismus, A krev, kterou se po



skvrnil 30. června Hitler, jej neočistila, ale bude ho pronásledo
vaťi a nemůže býti odpuštěna, i kdyby byla vykupována nejlepší
mi úmysly a největšími obětmi. Vraždami 50. června byla Evropa
vržena ve svém mravním vývoji celá staletí zpět a zůstane ostu
dou celé Evropy, že strpěla tyto krvavé poličky do tváře práva
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Prázdninová kolonie S. K. M. V tichosti a bez oslavných řečí a
fanfár odjely naše děti. do prázdninových osad Sdružení katol.
mládeže na zotavenou. Začalo se před několika lety a dnes už
jest velky kus práce vykonán. Prázdninové osady ve Dvorku u
Přibyslavi, ve Skalici, v Jílovicích a letos nově v Nasavrkách
budou trvalým svědkem opravdovosti snah S. K. M. a pochopení
sociálního poslání organisace katol. mládeže. Katolická veřejnost
musí býti vděčna za tento téměř ojedinělý sociální počin a inicia
tivu S. K. M., Družiny sv. Kláry a jejich obětavých pracovníků a
příznivců.

Sociální škola lidová. Ústředí křesťanských odborových organi
sací v Čechách spolu s Říšskou odborovou radou uspořádalo po
čátkém července v Praze pětidenní vzdělávací kurs, na němž 58
účastníkům kursu podány systemaficky informace o všech děl
nických otázkách. Přednášeno právo pracovní, sociálně-pojišťo
vací zákony, psychotechnika, sociální lékařství, sociální praksé,
kapitoly z dějin sociálních, hospodářských, výchova mravní i tě
lesná, řečnictví, dělnické zpravodajství, výklad encykliky „Aua
dragesimo anno“ atd. Kurs navštívil také ministr Šrámek, který
s uspokojením kvitoval touhu mladých odborářů po odborovém
vzdělání. Kursy měly by býti častěji a ještě více specialisovány.

Bohoslovci literární. Tento druh jest chovu moravského a nevy
hýnul a na Velehradě letos při bohosloveckém sjezdě manifesto
vali za to, že nechce vyhynouti. Hlavním programem letošního
sjezdu jak se mi zdá, bylo velkorysé informování bohoslovců o
literárním hnutí a proudění současném. Tak se mi zdá, že by zase
měl přijíti Pius X. a zase do seminářů zavolati, nač vlastně Pán
a Církev bohoslovocedo semináře volá. Co vlastně by fam boho
slovci měli hledati. Od modernistických dob nemožno potlačiti
tuto hlízu literatury v seminářích. Jediná naděje jest, že je dnes
tolik kněžské práce, že na tyhle vedlejší skoky nezbude později
času. Rapax.

Smysl klášterních ústavů a škol. Svatá Angela Merici ujala se
profo vychovávání dítek, protože chtěla, aby se tato křesťanská
výchova dostala skrze ony dívky do nových jimi založených rodin.
To jest tedy smysl škol a ústavů katolických. Ne obchod, ne hro
madění peněz. Protože ty konce pakbývají takové, že se ďábel
pod kůží směje, když vidí kolikráte zakládání katol. ústavů a škol.
„Jen si je zakládejte, myslí si.“ Ovoce bude moje a ještě mi k to
mu budou pomáhati „nevěsty Kristovy“ a služebníci Kristovií.
Někdy to dochází pak tak daleko, že kdyby někdo měl opravdu
upřímnou vůli odkřesťaniti školy, pak by mohl sáhnouti klidně
po jednom prostředku; dáti nějaké řeholní družině monopol na
vyučování. V daném případě, který mám na mysli, mohl bych
mu garanfováti na 98 prooenf, že do 20 leť se to odkřesťanění

provede skvěle a bezbolestně. Jest to kruté, co píši, ale apax.

Ethokracie. V Praze se ustavila nedávno společnost ušlechtilých
vzdělanců se štítem, jehož heslo, název i podstatu vystihuje slo
víčko Ethokracie. Prozatím vydávají prospekty a brožury,
v kterých když listujete, divíte se, že na fitulní stránce není uve
den jako nakladatel některý podnik Adventistů, Methodistů nebo
Kostnické jednoty. Usilují o vládu Dobra, aby pod jeho vlivem

Z k n i h a (Dc

i spravedlnosti. Spravedlnost jednou porušená rozpadne se brzy
zcela, ale v jejích ssutinách pohřbeni budou na konec nejen ne
vinné oběfi, ale i všichni vinníci, kdož spravedlnost porušovali
i kdož k odbourávání tohoto hlavního nosného sloupu společnosti
nečinně přihlíželi. Justitia fundamentum...
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napravili veřejné mínění, podepřeli demokracii, zvýšili blahobyt,
a byli tak státotvornými. Tedy ušlechtilost s pseudoprorockou
rozhorleností, neboť vysvětluje-li někdo, že bída se odstraní,
bude-li svědomí sdruženo s rozumem, ptáte se nač má mít kapi
talista rozum nebo svědomí, kdyžtě není ničím jiným než mohut
ným jeřábem, který skládá rakve svých otroků do základů svého
Babylonu. Ušlechtilí lidé byli vždy, byli však nadání hlubším
„praktičtěji“ zaměřením duchem a měli vůli pracovat a dřít se
účinněji než v papíru a za stolem v kanceláři. A proto snad nebyli
senfimentální ani nedávali reoepty na lidská neštěstí a poblou
zení. Avšak také nesnižovali svrchované a nejvyšší pravdy na
ukojení vlastní ješitnosti a nebalamutili lid. K. V.

4544 sebevražd v minulém roce v celé republice. V r. 1933 bylo
podle právě vydané statistiky 4.544 sebevražd, pokusů o sebe
vraždu bylo jednou tolik. Z toho počtu připadá na Čechy 2.875,
jenom Praha sama 347, na Moravě a ve Slezsku 1.058,na Sloven
sku 525 a na Dodk. Rusi 86. Samozřejmě, že nejvíce sebevražd
připadá na větší a průmyslová města. V Čechách: Kladno 35,
Liberec 74, Pardubice 43, Most 46, Plzeň 69, Poděbrady 27, Pří
bram 20, Přísečnice 25, Slaný 39, Stříbro 30, Trutnov 49, Tábor
28, Karlovy Vary 45, Teplioe-Šanov 39, Ústí n. L. 58, Vrchlabí 39,
z Moravy na př. Jihlava 26. Jedna z nejsmutnějších stafistik.

Olympiada ukázala, že síla sociální demokracie, přes všechna
opačná hesla dne o konci marxismu, jest přece jen ještě velmi
mocná. Sociálním děmokratům podařila se demonstrace a ma
nifestace po stránce vnějškové a i snad po stránce vnitřní, že to
tiž posílila unavené řady svých stoupenců. Ale po stránoe oprav
du duchové, Olympiada nepřinesla nic nového a starý materialis
mus ztotožňující tak pregnantně v závěrečné sletové scéně děl
níka se strojem, přikládající oběma stejnou „„duši“, ukázal, že
naši sociální demokraté se ze světových dějin ještě ničemu ne
naučili. Jinak nutno vzdáti však čest vnějšímu arangementu
Olympiady i velikému nadšení a obětavosti dělnických vrstev,
které byť tolikráte zklamány, zůstaly věrny. Dělnictvo jest vůbec
i v politice živlem nejvěrnějším a nejobětavějším.

Střípky. Manifesty a apely se někde dělají místo nedělní přílohy.
Je rozhodně zábavné, adresuje-li se apel na řešení otázky ne
zaměstnanosti inteligence mimo jiné rektoru university, který
ješťě nebyl vůbec instalován. Je to předtucha, že takové apely se
ukládají ad Kalendas Graecas. — Naší studenti dělají honimířiny.
Samě sjezdy, projevy a fotografování. Při ružomberském zájezdu
položili v Černové věnec na rov padlým. Nápis na stuze je česko
slovenský. Polovička slovenská a .polovička česká: „Černovským
martyrom katolické studentstvo české.“ Možná, že nikdo z celé
delegace neuměl složit celý nápis slovensky. Mezi mluvčími byly
totiž na předním místě lidé, kteří nemají o Slovensku ani zdání.
— Aby se nezdálo, že český márod vlivem valdštýnského jubilea
zhrubl, a že ztrácí smysl pro krásu mateřšťiny,zavádí se pro uhry
či maďary označení újedy. Je to české slovo a lékařsky významné.
V běžné řeči se totiž skoro nevyskytuje. — Oblíbená katolická
spisovatelka Vlasta Javořická otiskuje v jednom pokrokovém
týdeníku román ze života moderních děvčat a nechává hrdinku se
rozborlovaťi nad způsobem, jakým vznikají a rodí se lidé, Má to
ale katolická spisovatelka zvláštní známosti a pozorování,

Coa S o p i S

Filosofická revue č. 3., roč. VÍ. přináší za
jiímavou studii P. Met. Habáně o životní a
vypěstěné síle v lidském životě. Aufor od
suzuje moderní etiku, jež jako hodnotu u“
dává jen blaho a požitek osobní. ,„Manžel
ství se považuje jen za privátní věc, bez 0
hledu na rodinu, dítě a společnost. Zatím
oo věc jest docela jiná. Osobní zájmy jsou
velmi nesouhlasné, avšak lze je sjednotiti
v soulad v dítěti. V tom je cílevědomost
magnetické přitažlivosti lásky. Při tom o
všem se pěstuje i vzájemná náklonnost a
životní přátelství. Bez tohoto cíle rodinného
života ztrácí se hodnota manželství. Du
chovní prvek musí míti převahu i ve vitál
ních projevech erotu a sexu.“ P. Gillet poZiskávejte

kračuje v rozsáhlé sťudii o svědomí, Dr.
Partos o pojmu života ve fysiologii, Boško
vič © umění a morálce — velmi poučné pro
katolické umělce a spisovatele.

Pax. Číslo 7. přináší zajímavé nové zprávy
o kultu sv. Prokopa mezi horníky. Autorem
studie jest min. r. Kakš, známý ctitel sv.
Prokopa. Pozoruhodná jest studie Dra Be
rana © historii svátku Navštívení P. Marie,
Dom. Evž. Vandeura o Autoritě v rodině.
Pax vychází v Emauzích (Praha II., 320).
Roční předplatné 20 Kč.

Vítězové. Tato sbírka populárních životo
pisů svatých a pověsti svatosti požívajících

ioprázdninách

osob, vydávaná olomouckými dominikány
velmi pěkně se uvedla a jak se ukazuje i
dobře se udrží. Vyšlo již 6 čísel. Obsahem
čísla šestého jest životopis sestry Alžběty
od Nejsvětější Trojice z péra P. R. M. Da
cíka, O. P. Životopis této blažené řeholnice,
která žila ještě mezi námi — zemřela 9. lis
topadu 1906, — jest dokladem životnosti
katolické víry a ověřením možnosti dosa
žení nejvyšších met dokonalosti života. —
(Roční předplatné sbírky Vítězů činí 28 Kč.)

—Í.

Vychovatel č. 1., roč. 59. (v záhlaví jest ten
ročník římskými číslicemi trochu poplete“
ný), přetiskuje instruktivní přednášku Dra

nově odběratele!
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Jar. Beneše o Descartově metodě s hlediska
křesť. filosofie. Znamenitou novinkou jsou
dějiny pedagogiky, jejichž auforem jest
prof. Josef Hronek. V první stati podány
stručné dějiny pedagogiky v antice a staro
věku vůbec.

Revue - revuí " Argus, měsíčník přinášející
zajímavé drobné zprávy ze světa technické
ho, věd přírodních atd. Dobře se hodí k
zpestření obsahu krajinských listů. Admi
nistrace: Smíchov, Smetanova ul. č, 2.

Rozhledy po literatuře a umění všímají si
nyní soustavně i slovenské literatury. V po
sledním čísle — 10. má studii D. Chromák
o Gejzu Vámošovi. Fraenkl dokončil studii
o matce v básnickém díle Jana Nerudy.

Životopis Andreje Hlinky k sedmdesátinám
tohoto tribuna slovenského lidu vyjde v
srpnu v Bratislavě. Bude to veliké doku
menfární (dílo o 554 stranách s 37 obrazy
na křídovém papíře. Budou to prvé dějiny
slovenské politiky z let 1864—1926,sepsané
Karlem Sidorem, nejvěrnějším žákem An
dreje Hlinky, Našim čtenářům doporučuje
me subskripci kniby. Přihlásiti se nutno
do 1. srpna 1934. Subskribenti obdrží kni
hu za 43 Kč brožovanou a za 53 Kč vázanou.
Po 1. srpnu bude kniha -státi 48 Kč a 58 Kč.
Přihlášky řiďte na knihtlačiareň sv. An
dreja-Braťislava—Radlinského 51.

Na obranu J. E. Bora. Mezi mladými sloven
skými kritiky má své místo spisovatel a kri
tik J. E. Bor (vl. jménem Arnošt Žatko).
Má 'však jednu chybu v očích většiny slor
venských literátů: je přesvědčeným kato
líkem. To je rozhodujícím při posuzování
práce Borovy. Jako duchovní odchovanec
F. X. Šaldy má Bor určité vyšší aspirace
a snaží se dívati se na literární dílo sloven
ského básníka pod zorným úhlem evropské
nebo 'aspoň české a slovenské klasické po
esie. "To vyneslo Borovi prozatím soustavné
uťloukání!literátskými pokrokovými kruhy.
Nemohou-li jej úplně ignorovati, útočí na
něho sprostými výrazy, kterých nemá pravé
umění a literární tvorba ve svém slovníku.
Katolické studentstvo slovenské protesto
valo velmi důrazně proti takovým metodám
na obranu kritika, který není malicherným
hnidopichem, nýbrž nebojí se žádati od
„básníka“, aby také něco uměl a něco znal,
než si sedne ke psanía než si začne dělati
nárok na označení básník. V kritikách Bo
rových, které vyšly knižně v edici Praméň
u Urbánka v Trnavě, je tolik pravdivosti,
že jen nadutci a laureáti z pod viechu mo
hou se odvážiti útočiti na jeho práci. Pro
tože setak stalo svého času i v českém fis
ku, považujeme za svou povinnost připo

jii se k protestu proti školáckému způ
sobu ostouzení a umlčování J. E. Bora. Ne
silný výraz, ale hodnotná prácé může pře
svědčiti snad chybivší kritiku! Más—

Otčina. Měli jsmejiž v 8. č. „Života“ recensi
o dvou slovenských čítankách: Otčina IV. a
V., vydaných Unií v Praze. K napsanému
připojujeme několik dodatků: Bylo již pod
trženo v reoensi, že v čítankách je plně res
pektováno náboženské přesvědčení sloven
ského lidu. Autoři Jozef Sivák, okresní
školní inspektor a poslanec, a Peter Prí
davok, spisovatel a žurnalista, vypracovali
osnovu pro Vudové katolické školy. Škol
ské úřady viděly však ve vypracovaném ná
vrhu eminentně vhodnou čítanku i pro stát
ní školy obecné na Slovensku. Z čítanky
mluví skutečný duch Slovenska, nefalšova
ný, nýbržzvroucnělý. Oba autoři mají jem
ný cit pro potřeby ve výchově mládeže, kte
rou vedou k Bohu a vlasti. Mohli bychom
býti v českých zemích víc než spokojeni,
kdyby naše školní mládež měla čítanky, v
nichž se dočte o světcích, o hlavních svát
cích v roce, © svátostech, citáty z Tomáše
Kempenského atd. „Otčina“ má velkou bu
doucnost 'a hodnotu, jaké u českých číta
nek postrádáme. Kdo se zajímá © slovenči
nu, udělá dobře, když si opatří pro začátek
něco lehčího a zde na prvém místě připo
mínáme školní učebnice. Každý vázaný sva
zek „Ofčiny“ s četnými ilustracemi je po
9 Kč. Těch několik korun se snadno pro
tento účel najde. Čítanky vyšly již ve dru
hém, přepraoovaném vydání. Más—

Nový Svet. Slovenský obrázkový týdeník,
vychází v Praze XII., Slezská 2191. Ročně
60 Kč. Řídí redakční sbor: Kosťtantin Ču
len, Tido J. Gašpar, Jano Hollý, inž. Otto
Kapp, Hela Krčméry a dr. Josef Rudinský.
— Representační list velkého formátu, kte“
rý po různých změnách vychází nyní již 9.
rok. Každé číslo má osm sťtranobrázků, tiš
těných hlubotiskem a osm stran textu, bele
trie, kritiky, romány, ženskou hlídkou. Vý
prava a obrázková část snese skutečně vyš
ší měřítko. Redakce má smysl pro aktualitu
politickou a kulturní a pro své snímky slo
venských krás přírodních je jistě hleda
ným listem i v českých kruzích. Politiky
nepěstuje a v otázkách československého
poměru sfojí na stanovisku rozumné doho
dy a vzájemného poznávání. Současně ofis
kována je zajímavá anketa: „Slováci v Pra
he“. Vřele doporučujeme. Más—

Několik cenných překladů katolických svě
tových děl do slovenčiny. V druhé řadě
sbírky „Dobrá četba“ (vydává SSV. v Trna
vě), která obsahuje původní práce beletri
stické i poučné a významné práce cizí, vy

šly překlady dobře volených děl katolic
kých světových autorů. V prvé řadě upozor
ňujeme na- známé „Večery nad Ženevským
jazerom“ od P. M. Moravského, polského
jesuity, který před víoe jak čtyřiceti lety
otiskoval apologefické rozhovory ve formě
diskusí za večerů a procházek u ženevského
jezera v „Przesladu Powszechnom“ a kniha
pak vyšla v několika vydáních. Do češtiny
byla přeložena před válkou a vyšla ve Vzdě
lávací knihovně katolické. Je úplně roze
brána a proto slovenský překlad, který po
řídil PD.St. Weiss-Nágel S. J., přišel velice
vhod české katolické inteligenci a zvláště
bohoslovcům. — Z polských autorů je ješ
tě zastoupena spisovatelka M. Rodziewi
czowna sociálním románem o „slovenskej ro
doláske“, „Dewajtis“, poctěným oenou de
níku „Kuriera Warszawskiego“. Přeložila z
6. vydání Paula Becková. Posoudíme zvláš
tě. — Známý katolický spisovatel francouz
ský Pierre 'Ermite zastoupen je překladem
románu „Žena so zatvorenými očami“ (La
femme aux yeux. fermés), který. nevyšel do
sud česky a proto slovenský překlad Valen
tina Kalinaye najde jistě uznání i v naší
veřejnosti. — Klasické dílo R. H. Bensona
„Pán světa“, © posledních dnech a konci
světa, přeložila z angličtiny výstižně Elena
Brestenská-Gessayová. Český překlad své“
ho času mašel veliký ohlas 1 napodobení
v čtrtách i samostatných pracích. Překlad
tohoto díla je jistě oenným přínosem do
slovenské literatury vůbec. — Ještě nutno
upozorniti na novelky Paul Kellerovy „Tri
prstene“ (vyšly před časem česky), zabýva
jící se moderními manželstvími, které od
míťtají splniti své poslání, nechtějí míti dí
tek. Z dob maďarského režimu zvláště ve
slovenských smíšených městech nashromáž
dilo se dosti látek, které se staly živnou pů
dou pro pochybné zásady moderních man
želství. Je proto v překladu Kellerovy kni
hy, pečlivě provedený V. Vnukem, nový
dobrý bojovník pro čistotu stavu manžel
ského. — Zmíněná edice je desetisvazková.
Kromě uvedených překladů jsou tu dvě be
letristické práce původní (Blaho, Slabí a
mocní a Hronský, Tomčíkovci), o nichž pí
Šeme jinde, pak Antologie mladé slovenské
poesie, kterou uspořádal básník R. Dilongé
a dva vědecké spisy sborník Nitra a J. Fi
schera „Dějiny hudby“ (o všech těchto kni
hách přineseme zvláštní referáty). Všechny
knihy jsou vázány v modrém plátně, s čer
ným a červenýmtiskem a emblemem edice:
žíznící jelen ozářený slunoem. Cena oelé
sbírky 300 Kč. Lze objednati na deset mě
síčních splátek po32 Kč. Také jednotlivě
obdržíte knihy po 30 Kč. Posílá Spolok sv.
Vojtecha v Trnavě, Slovensko. Vřele dopo
ručujeme. |

MAS—

U.xzea

Pamatujte na horší časy
Spořte a ukládejte své úspory u

ní záložny lidové
Praha Il., Spálená ulice čís.15

Toto číslo jest o 12. stranách. — Příští číslo vyjde 1. srpna.
Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15. (III. posch.) Telefon 43473. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VI|-27. Podací úřad Praha 25.
TiskneČeskoslovanská akc: tiskárna v Praze tl., Karlovo n. č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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OB S. A iM
Do tohoto čísla přispěli: Msgre
Ján Postényi, Bořivoj Benetka,

Jacgues Maritain, Dr. J. Krlín, Ka
rel Vlček, K. Vach, Dr. F. Formá

nek. — Poznámky. — Zrcadlo.
— Život náboženský, kulturní,

politický. — Co život dal. —

Z knih a časopisů.
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Význam Spolku Sv.Vojtecha v katolicizme
na Slovensku.

Ktorí veríme v nesmrtelnosti fudskej duše nie len
z príčin rozumových, ale na základe Božieho zjeve
nia pozorujeme, že je určitý vývoj duševný, ktorý i
po smrti jednotlivca má svoj dosah na celé generá
cie v hodnotách kulfturných a civilizačných. Preto
radi študujeme minulosťa v prvom rade nás zaujíma
historia toho kruhu, v ktorom sme vyrástli a toho
smeru, za ktorý bojujeme, aby sme takto poučení
pokračovali v duševnom vývoji tých osvedčených
ideií, ktoré nám vytýčilinajšlachetnejšie duše nášho
národa. V tejto budovatelskej práci vždy dokona
lejšieho života duševného má pokračovať každá ge
nerácia novými síce silami, ale za ten samý ciel, aby
duševný vývoj nášho národa zaisťoval mu pokoja a
blaženosti. Prišli sme na Velehrad, kde je večný zá
klad jedine možného trvalého a zdravého vývoja
našej národnej kultůry. Ideou svátých Cyrila a Me
toda boli sme vradení do kultůry civilizácie, ňou sto
jí náš poctivý život jednotlivca, rodiny, spoločnosti
národa a šťátu.Preto v záujme tuzemského blahoby
fu a večnej spásy nášho národa musíme čo najváčšou
duševnou energiou a pracovitosťou rozširovať a pre
hlbovať tůto ideu v celom národe a v celom šťáte,
lebo ňou a jedine ňou móžeme sa Češi a Slováci
v duševnom živote utvrdzovať a spolupracovať na
blaho vlasti.

Jednou z viacerých složiek propagovania idey Cy
rilo-Metódskej medzi Slovákmije Spolok Sv. Voj
techa. Tisícročná ''pamiaťka príchodu Sv. Cyrila a
Metoda dala mu život. Čo bol Morave Sušil, to bol
Slovensku Dr. Radlinský. V ideách síce jední, alebo
v: spósoboch čo infenzivity práce dosť rozchodný.
My sme nemali inftelisentných kruhov, preto bolo
treba isť priamo ku pospolitému Iudu, aby sa sám
organizoval na obranu svojej viery prehlbovaním ná
boženskej nauky, svojej reči a národného vedomia.
Radlinský vedel, že tento vznešený ciel móže dosiah
nuť iba modernými kazatelmi, modernými obránca
mi a vychovatelmi, ktorými sů tlačené knihy a no
viny. Pre slabosť, alebo nedóstatok živého kazatela,
alebo vychovávatela nesmie zaostať idea a jej reálny
vývoj, ale treba prípadne slabého, ustatého a dočas
ného nahradiť silným, stálym a každému prístupným
tlačeným slovom.

Radlinský počítal s tým, že jak jednotlivec musí
mať zaistené existenčné minimum, tak i tlačené slovo

ako misionár predpokladá nevyčerpatelný prameň
finančný, na ktorom sa móže vyvinuť, alebo zlomiť.
Na mecénstvo v reálnom ponímaní života nepočíta sa
a v živote katolíckej tlače vobec — bohužial — tých
fo mecénov je velmi málo, lebo vysokej intelektuel
nej úrovni a sebažertvy je potrebnej ku tomu, aby
niekto vedel obeťtovaťna taký ciel, ktorý nevidí ste
lesnený pred sebou, ako sochu, školu, kostol, ale kto
rý ako slnko Kaleko široko roznietí svoju silu bez
toho, žeby ho človek vedel dostaftočne pochopiť, do
fvári mu nazrieť a symbolizovať.Nuž a jednako chcel
previesť svoj úmysel a dať mu (trvalý základ. Preto
založil vydavatelský spolok na alfruistickom kollek
ftivume,ako majů včielky svoj úl, do ktorého každá
snáša med, nielen preto, aby mala potrebný pokrm
pre seba, ale aby boly i rezervy na ten prípad, až by
bola váčšia potreba. Takto na široko Kaleko rozložil
Radlinský Spolok Sv. Vojtecha, aby tento móhol byť
majetkom každého Slováka katolíka. Hovorí sa, že čo
je každého, to býva obyčajne nikoho, ale milosť Bo
žia priala Spolku Sv. Vojtecha, že i keď je národ
ným majetkom, jednako sa cítime byť jeho majitelom
všetci, po svete žijúůcislovenskí katolíci.

Pri neopísatelnom útisku za bývalého Uhorska
vydržal náš spolok 48rokov a za raz navždy zaplate
ných 20.— K dával svojmu členovi až do jeho smrti
slovenské kafolícke knihy bez akejkolvek ďalšej ná
hrady. Takto zasahoval do nášho kaftolíckeho života
svojími podielovými knihami, učebnicami a časopis
mi priamo, nůkajůc temer zadarmo kafolícku tlač.
Vyvinula sa tu zvláštna organizácia tlačová, povedal
by som —rodina Sv. Vojtešská, ktorá počítalav prie
vrate už 32.000katolícko uvedomelých slovenských
rodín a svojím duševným vlivom zasahovala už nie
len do náboženského ale i národného, ba na slovo
vzatého života československého, a to z hladiska idéí
Cyrilo-Metodskej. Náš spolok už pred prievratom
bol tou zlatou reťazou československej vzájomnosti
na Slovensku, ktorá refaz má svoju kotvu na Vele
hrade. S údivom musíme hladieť na silu ideí nášho
spolku, ktorá vedela vzbudiť taků hůževnatosť vo
svojom rozširovaní ani v časoch prvých kresťanov,
lebo jako vtedy otroci a katakomby rozširovali kres
ťanstvo — tak sa rozširoval náš spolok kostolnými
žobrákmi a najchudobnejšou vrstvou národa, lebo
učitel, úradník a intelisent temer vobec, ba i v pre

185



mnohých priípadoch sám kňaz, preto že bol spolok
slovenský, nepriatelský ho ponímali.

Po prievrate nastal živoťnový, ktorému sa prispó
sobil spolok lahko, lebo fo, čehosme dosiahli, v pod
state vychovával i on. Otvorilo sa široké pole pó
sobnosti pro náš spolok feraz už nielen v ludovýcho
ve, ale i vo všefkých odvetviach nášho spoločenské
hoživota, ktorý žiada prehlbenie katolicizmu in ca
pite ef in membris. Už ze suchých číslic, že náš spo
lok od roku 1921do dneška vedel investovať do slo
venských katolíckych kníh Kč 38,000.000.—a že od
tej doby vydáva Katolícku spisbu ročne priemerne
650.000exemplárov nepočíťajůc do toho časopisy —
vidieť jeho velký — v relácii slovenskej tlače jedi
nečný dosah na slovenský verejný život. Riadený no
vými stanovami podla ktorých platí člen ročne Kč
3,—a pod dózorom Biskupského Sboru spravovaný
70členovýmvýboroma 8členovou správou, dozorným
povereníctvom a rozličnými hospodárskými i redak
čnými komisiami každý rok má svoje riadne valné
shromaždenie, na ktorom účtuje zo svojej činnosti.
Toho ročné valné shromaždenie bude 15. augusta
v Trnave a zpráva správy vykazuje počet žijúceho
členstva 96.751a že nieť už na Slovensku dediny ale
bo váčšieho usadliska, keď by nemal spolok miestne
ho jednatelstva a v zahraničí, kde len žije Slovák
voviacerých rodinách, tvorí sa už všade miesfne jed
natelstvo nášho spolku. Valné shromaždenie pri ur
čení spolkového rozpočtu určuje ich pracovný pro
sram, lebo spolok okrem organizačnej činnosti a po
dielových kníh svojho členstva má i rozličné odbory,
jako literárno-vedecký odbor pre katolícku inteli
genciu, vydavatelstvo nepodielových kníh, 5 časopi
SOV,svoju muzeálnu spoločnosť, archív a vedecků
knižnicu. Toho roku sa zapodieva zvlášť sbieraním
materiálu o frnavskej katolíckej univerzite, ktorá bu
de mať už 300 rokov od svojho založenia. Katolícky
a slovenský duch tejto univerzity i po jej odchode
do Budína sdružoval slovensků katolícku infeligen
ciu v slovenskom Učenom Tovaryšstve, ktoré bolo
prvou učenou spoločnosťou liferárnou slovenskou.
Pre svoj archív sbiera náš spolok památnosti po na
šich katolíckych národných buditelov. Pre knižnicu
zadovažuje frnavskou univerzitou vydané a jej tla
čiarňou tlačené knihy, z ktorých vyšlo asi 4.800ku
SOV.

V časopiseckom oddelení ukazuje sa značný roz
voj najmá pri novo založenom časopise „Plameň“,
vydávanom pre mládež rolnícku a remeselnícku, kto
rý za prvý polrok svojho jestvovania dosiahol 14.300
predplatitefov. Mesačníkpre pospolitý ud „Půtnik“
chodí každému spolkovému jednatefovi a mimo
týchto má do 10.000predplatitelov. Časopisy Kato
líckeho duchovenstva: „Duchovný pastier“ a „Kato
lícke kázne“ chodia temer na každů faru slovensků.

Zvláštny zástoj má v našem spoločenskom živote
literárno-vedecký odbor svojim časopisom „Kulfů
rou“ a podielovými knihami. Tentoodbor sa reorga
inizuje práve feraz, keď prechádza do růk mladšej
katolíckej g$enerácie,ktorá má vybudovať z neho
skutočný odbor kafolíckej literafůry a vedy vydá
vaním Sborníka, oréanizovaním krůžku katolických
spisovatelov, vypisovaním literárnych sůbehov a za
ložením literárno-kritickej komisie.

Tomuto cielu slůžia spolkové základiny vykazujů
ce dnes stav Kč 410.000.— a prichodiace poručen
stvá. Tu pripomeniem, na honorovanie literárnej prá
ce spisovatelov venoval náš spolok toho roku Kč
94.000.—.I z tohoto faktu vidieť, že sa náš spolok
stará o literárnu prácu a dáva možnosti našim kato
líckym spisovafelom, aby svoje falenty uplatňovali.
Musíme však konšťatovať, že i náš spolok pracuje
s nedostatočným porozumením. Tieto nedostatky ja
via sa najmá na strane slovenského katolíckeho spi
sovatelstva a jeho dorastu. Spolok dáva velké mož
nosti uplatniť sa každému spisovatelovi, ktorý ne
musi mať starosti o to, ako knihu vydať, rozšíriť a
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Otec a vychovatel, Tomáš ze Stítného.
Před šesti sty lety vydala česká země muže, který svým živo

tem a můžeme řící vědomým programem spojil v sobě to, oč
dnes tolik mužů marně se pokouší: učenost a prostotu, vzneše
nost a zbožnost. Proto snad český národ v tomvýročí neměl
důvodu si ve svém horečném spěchu připomenouti dosti sroz
umitelně Tomáše ze Štítného. A přece, o kterém muži smíme říci
oprávněněji, že on prvý se pokouší soustavně a zamyšleně
zpřístupniti u nás křesťanské nauky a tím dosíci to hlavní: pro
hloubiti celý život? On není ozářen falešnou aureolou reformáto
ra, neboť dobře dovedl postřehnouti rozdíl mezi posláním kněze
a laika. Vytýčil sobě za úkol prolnouti ty vědomosti, jichž získal
na studiích, cítěním lidovým. Dobře rozumí svému poslání. Ač
sám náleží vrstvám vzdělaným, může býti docela dobře označen
zástupcem lidového, laického živlu v našem náboženském vý
voji. Stavíme-li si právě dnes Štítného před sebe, chceme-li
aspoň zběžně pohlédnouti mu do tváře a vyslechnouti několik
jeho slov, máme k tomu velmi vážné důvody a příčiny. Neuvá
díme jich, neboť vyplynou samy jasně a zřetelně. Uplatnění
laického živlu i dnes se posuzuje z rozmanitých stran. Je-li pak
historia magistra vitae, tak právě na Štítném se to projevuje tak
markantně, že netřeba přidávati jakékoliv vysvětlení.

Štítný byl: nejdříve synem, potom otcem a za třetí, což plyne
z obého, vychovatelem. To jest obraz jeho života. Pohlédněme,
jak v těchto mezích, vytýčených více než stručně, dovedl žíti
tak, aby jeho život vyplnil je dobře a plně.

„Nuže, co píše sám: „Vzpomínaje, jak mi jest z mladu milo by
lo cos slýchati křesťanských věcí, od otce svého i mateře, pro
něž jsem pak i v písma přišel u nějaků známost, vymyslil jsem
knihy tyto, jakoby děti se tázaly otce a otec jim odpoviedal.“ Hle,
zde třeba hledati podněty k jeho práci; v rodině, kde vše prosy
ceno teplem lásky a křesťanské spokojenosti. Zde jinoch dostal
směr svého života, impuls všeho, co nám odkázal ve svém díle.

Opustil na čas rodnou tvrz, aby na učení Pražském seznámil
se se současnou vzdělaností. Vyznává, že „pilně z své mladosti
rád četl o tom, rád mistry slyšal"“,ale nepodlehl svodu zůstati
v Praze. A tak, „ačť sem byl i ztrávil v učení prvá léta své mla
dosti“, přece nebylo jeho cílem přinésti si domů hodnosti mis
trovské, ale spíše takový rozhled, aby celý jeho život byl stu
diem. Touha po vzdělání provází ho stále. | svá díla přepraco
vává a upravuje, takže každá úprava je zároveň svědectvím
dalšího jeho studia, dalšího rozvoje vzdělání. Co platný by mu
byl talár doktorský, co platno by bylo, že volali by jej mistrem,
kdyby ustrnul, zůstal stát, jak často se stává lidem učeným, nebo
aspoň za takové sami sebe majícím?

Praha byla Štítnému zbrojnicí, kde opásal se dobře vším, co
mu učení mohlo nabídnouti. Potom však vrátil se na otecké zboží
na své venkovské zátiší. Ovšem toto zátiší nebylo stvořeno
k tomu, aby poskytovalo pohodlí a nečinnost duši a tělu. Spra
vování statku, starosti rodinné, to všechno vyžadovalo si (při
povaze Štítného) celého člověka. I klidný a spokojený jeho život
rodinný není bez mraků, bez těžkých chvil. Byl postaven do ži
vota a chtěl-li býti jeho sto, nemohl mu unikati do ústraní pro
pochybný klid.

A jak vypadal ten rodinný život učeného zemana? Nahléd
něme zase do zápisů, aby nám to řekl sám. Jeho choť pravdě
podobně brzy jej opustila. Tak zajisté šťastné manželství bylo
rozděleno smrti. Štítnému zůstává péče o děti. Jak krásně jim
hovoří o matce: „Vidíte to a viděli ste, jak máti vaše darmo vás
milovala, a vy jí nic dobrého prvé byli neučinili... Protož
vždy pomněte na svů matku.“' Hle, tak mluví otec dětem o matce,
muž o své ženě. Rozumí své povinnosti nahraditi dětem matku.
Snad to nebyl hlavní popud k spisovatelské činnosti, než přece
zřetel na dítky jest vůdčím motivem každého jeho díla.

Péče o rodinné zboží, rozmanité spory a nedorozumění, to vy
plňuje na venek jeho život. Byl by však malým a slabým, kdyby
toto vše mu bránilo věnovati se vědecké práci. Sklonek života,
tak posledních deset let, může pak zcela se oddati své oblíbené

činnosti, takže smrt (asi 1401—2) mohla ho stihnouti uprostředpráce. | n- |
Nyní už máme před očima aspoň obrysy postavy Štítného.

Muž vynikající nejen nad průměr v dějinách našeho vývoje.
nýbrž i z nejvýznačnějších současné doby. Muž přísných zásad
mravních, který má stejné měřítko pro sebe jako pro druhé. To
však neznamená, že by byl mrzutým nenávistníkem života, jak
se tak často kreslí postavy českých reformátorů. Dovede se, ně
kdy ku škodě hmotné, pohroužiti přespříliš (dle obecných mě

odpredať. No jednako si robia naši najmá mladí spi
sovatelia svoje krůžky, vydavatelské spoločnosti,
ktoré nemajů trvalého významu, lebo sa zlomia na
nědostatočnej propagande a tak na finančnýchnedo
staťkoch. Štťudentia tak 'i naši bohoslovci po semi
nároch usilovne píšu články a půšťajů sa i do hlbšie
ho šťudia niektorých otázok, takže sa osmelujů i na
vydanie celých kníh, ale zasa skusujeme, že po do
šťudovaní vyhodí ím živoť pero z ruky. Ako sa kva
litelne vyvinovali za študenstva, tak sů znechutení
a odťahujů sa od práce pre verejnosť práve vtedy,



říitek)do svého poslání vychovatelského, ale při tom nepřestává
býti vzorným otcem a křesťanem. | k němu doléhají hlasy sou
časného myšlení, ale jeho bystrozrak dovede rozlišovati dobré
od zlého, falešnou minci od mince dobré. Jeť nejen teoretikem,
ale hlavně a na prvém místě praktikem. Jemu litera není literou,
zapuštěným kolem, kterým nesmí se hnouti, aby se stavba na
něm zbudovaná nesesula. Dovede se ubrániti vlivům své doby.
A to jej staví hodně vysoko proti druhým, pozdějším následov
níkům, kteří jsou spíše krokem vzad. A snad i v této nechtěné

přednosti tkví jeho zapomenutí v době prázdných hesel a dutýchrází.
„Rozochviel mě jedno kázanie sv. Augustyna, ež budu udat

nějie psáti české knihy, ješto příslušejí k sv. Písmu,“ přiznává
sám jako popud, proč v něm se utvrdilo starší odhodlání psáti
české knihy vzdělávací. Dotkli jsme se pravé příčiny, která mu
vložila péro do ruky: jeho dítky. Ovšem, měl-li na mysli své dít
ky, nevylučoval ani jiné čtenáře, nebránil tomu, aby díla v opi
sech se dostaly do rukou širší veřejnosti.

Ba spíše naopak, přál si toho, aby to, co uznal za dobré před
ložiti svým dětem, aby to se dostalo i jiným, kdož nemohli se
tolik věnovati výchově svých dítek. Vždyť už v prvé redakci
svého díla to říká srozumitelně: „prvním úmyslem pro své děti,
a potom všem, kdož by kdy kterým se z nich slovem upamatovali
k dobrému.“

Nejen pro dítky, ale přímo pro veřejnost jsou určeny Knihy
naučení křesťanského. Ale tu najednou narazil na odpor. Učené
společnosti tehdejší se nezdá, aby vladyka, muž bez mistrovské
ho baretu psal o věcech náboženského obsahu a k tomu ještě
v jazyku národním. To není snaha zabrániti nějakým bludným
naukám. Ti učení mistři brání se proti porušení své výsady.
Vždyť ne ze Štítného, ale z jich středu vycházejí kacíři a bludaři,
opojení cizí učeností a svou vlastní povýšeností. Jak přímo a při
tom srozumitelně jim odpovídá Štítný: „A nenie lépe česky čísti
dobré na hradiech nebo kdežkolivěk a aspoň mieti k Bohu
dobrů žádost, zapomenůc zlé milosti smilné, nebo klevet na be
sedě, nebo sváróv ?“ Ovšem jazyk mu není účelem, ale prostřed
kem. Nechce se hádati s učenými, neboť píše pro lid. Jeho spisy
mají účel vzdělávati. — Všude vyniká praktický smysl
Štítného, ale tím není popřeno, že neplatí pro něho ten krásný
název „praotec české filosofie“. Štítný nehlásá nějaké nové na
uky. Jeho filosofie je filosofií scholastickou. Tím ovšem nikterak
neubírá se mu to, co jest jeho zásluhou: jest prvním, který filo
sofii scholastickou učinil srozumitelnou.

Celou činnost Štítného charakterisují: praktický smysl, hlubo
ké založení filosofické a bystrá kritičnost. Cílem jeho jest obno
vení a povznesení křesťanského života prohloubením zásad ži
votních a znalosti povinností křesťanských. Tedy zbožnost, o
pravdová, vnitřní a skutečně hluboká, opravdu křesťanská.

Jeho bystrozrak dovede rozpoznati vady a kazy. Kárá-li je,
není to bombastické jich vypichování, ale spíše otcovské na
pomínání a povzbuzování pro lepší život. | v tom se značně liší
od jiných, kteří frází předem zabíjejí každou dobrou myšlenku.
Jeho zraku nejsou zakryty rozmanité nedostatky a vady života
kněžského a mnišského. Dovede na ně upozorniti, ale při tom
ty rozmanité vady nejsou mu záminkou k odsuzování všech:
dobrých i zlých, vědomých i nevědomých. Jeho úcta k autoritě
církve jest neotřesena. Vidí-li vadu, upozorní na ni, ale čeká,
že bude mu z autoritativního místa (rozhodnutí kostela nebo ško
ly Pražské) podáno rozhodnutí, jemuž se podrobí.

Nechci a neumím podati takový obraz Tomáše ze Štítného,
který by mluvil učeně a obšírně. | pro mne často jeho knížky byly
takovou milou četbou, při níž člověk zapomíná na všechny
strasti a útrapy. Dobrý hospodář promlouvá z nich tak upřímně,
tak srdečně, že čtenář zapomíná rozdílu půltisíciletí, zapomíná,
že kosti učitele a rádce dávno jsou prach a popel. Jakési smír
né světlo line se z těch řádek a v duši rozeznívají se struny, kte
ré dávno už pokryl prach a napojila vlhkost. Nemohu se proto
rozehráti v těch akordech, v jakých se ozývá duše Štítného.
Jeho řeči jsou jenom rukou přítele, který přišel v dobách zlých,
aby setřel chmůry z čela a v duši zatlačil bolest do nejodlehlejší
ho koutka. | |

A totéž bych přál všem dobrým srdcím, která budou kdy čísti
rozmluvy Tomy ze Štítného. Snad je dobře, že tato doba, plná
hrubé síly a úzkého sobectví, nemůže nahlédnouti do tohoto dí
la. Tímspíše je uchováno těm, kdož touží po osvěžení duše a po
těše srdce. Snad jednou naše děti budou šťastnější. Snad jim se
otevře zcela ten poklad. Nepovedeme-li je však k tomu, kdo je
poučí? PříkladŠtítného budiž i nám příkladem. Dnes zejména.

Bořivoj Benetka.

keď by mali svoje schopnosti najváčšmi uplatňovať.
Od prievratu minulo už 16rokov, vyšťudovalo už nie
kolko tisíc intelisenftova i v kňaztve je ich hodný po
čet a hodne vyše 50 mladých kňazov je i takých,
ktorí vyštudovali z univerzit tunajších i zahranič
ných. Nuž a nevidíme ich ani na poli literárnom, ani
na inom význačnom mieste nášho verejného katolíc
keho života, hoci čas je tu, aby nastůpili.

Nevidíme ani značenejšieho zásahu do spoločné
ho katolíckeho kultůrneho života po stránke zjedno
tenia katolíkov českých a slovenských, nijakého jed

notného programu a postupu v ofázkach kultůrnych
a sociálnych. Čokolvek sa podnikne v tejto veci,ostá
va pri začiatkoch, z čoho vidieť, že pri somknutí spo
ločných síl, nevyjasnili sa smery a spósoby spoloč
ného nažívania. My slovenskí katolíci žalujeme sa
už od časov Dra Radlinského a Sušila, že naše po
hyby nenašli tofkého porozumenia v Čechách a na
Morave, kolkého sa dostalo ktorémukolvek katolíc
kemu podnikaniu z českej stránky na Slovensku. —
Z našich kníh a novín katolických sotva 1 % sa ujme
vo forme vzájomného styku v Čechách a na Morave
z tej českokatolíckej knižnej produktivity, ktorá sa
rozšíri po Slovensku. Podkladom akéhokolvek spo
ločného podnikania katolíckeho musí byť presved
čenia, že si musíme navzájom uznať, že sa nemieme
ani na jednej ani na druhej strane podceňovať, ale
že vedia vyniesť kultůrne hodnoty jak českí, tak
i slovenskí katolíci a tieto nám majů byť rovnako mi
lé a cenné. Poznať sa a stýkať sa ako rovný s rovným
za tenže ciel na dobro cirkevnej a šťátnej veci pracu
júci je prvou podmienkou spoločného programu. —
Daj, Bože, aby bol Velehrad tým kúzelným bodom,
aby sme po príklade svornosti dvoch bratov našich
svátých vierozvesťov Cyrila a Metoda i my tak brat
ský nažívali.

Don Bosco novinář.
Katoličtí novináři mají plné právo uctívati svatého Jana Bosca

jako svého patrona vedle dosavadního patrona stavu spisovatelů
a novinářů sv. Františka Sales. A není fo jen proto, že Don Bosco
tolik dobrého vykonal pro katolický tisk, ale hlavně proto, že
i sám byl opravdovým žurnalistou. Již dříve před dobou Dona
Bosca bylo si stěžováno, že katolíci příliš dlouho zanedbávali
jednu z nejdůležitějších zbraní ducha — tisk a přenechávali toto
pole zcela nepřátelům. Francouzský abbé Verreyve vyjádřil to
slovy: „Co byste řekli modernímu národu, který by odmítl užívati
dobrodiní parního stroje a parníku? Že jest to stejně nesmyslné,
jako neodpovědné by bylo nechati nevyužit dar Prozřetelnosti
— tisk“ Cotéž kázal Don Bosco a kázání svá také ihned uváděl
ve skutek.

Stejně jako náš biskup Brynych měl i on heslo: „Proti tisku
— tisk“ Nejprve vydal několik letáků proti protestantské pro
pagandě. Roku 1853přiktočuje pak k vydání prvého — tehdy vů
bec v celé Evropě prvého — lidového časopisu s názvem „„Kato
lické přednášky“. Byla to sbírka apologetických a polemických
článků. Brzo náklad dosáhl čísla 14.000 odběratel, náklad to
v tehdejší době neslýchaný.

Povzbuzen prvými úspěchy, vnesl dilo tiskového apoštolátu i
do salesiánské kongregace jím založené. „Začnu nejprve s malou
tiskárnou, pak bude větší a konečně jich poběží více,“ tak řikával
Don Bosco. Dílo opravdu začalo v malém, ale brzy Se rozrostlo. A
již toku 1883získává obdiv a Spolupráci mladého kněze Rattiho,
dnešního papeže Pia, který tehdy Dona Bosca navštívil.

Sv. Don Bosco má mnóho podobného S Vincencem de Parl Bail
ly, zakladatelem největšího francouzského katolického listu La
Croix. Oba i Don Bosco i otec Bailly měli stejnou objektivitu
a schopnost užíti své novinářské práce k výchově a službě lidu.
Oba měli duchaplné pero, ale i ostré, bez jakékoliv však literární
aspivace, dávajíce je jen vSlužbu pravdě a apoštolské práci. A cíle,
který si oba vytkli, také dosáhli.

Četní katoličtí novináři jsou hrdi na to, že dostalo se jim no
vinářské výchovy právě u Synů svatého Bosca. Čak nedávno velmi
známý katalánský Spisovatel Ruiz y Manent v jednom článku na
psal, že nejlepší deník v Barceloně „El Mati“ má mnoho co dě
kovati za svoji organisaci a vnitřní výstavbu právě Salesiánům,

Novinářská činnost přinášela Donu Boscovi četná nebezpečen
ství. Pro jeden jeho novinářský projev byl také na něho spáchán
atentát, který však Boscovi neublížil, jen poškodil jeho poslední
sutanu.

Jako většina katolických novinářů a spisovatelů byl i Don Bos
co — chudý. Chudý však v přirozeném řádu světském, nikoliv
však v řádu Božím, jak svědčí jeho obrovské živé dilo a i jeho
svatořečení. ©o budiž i povzbuzením katolickým Spisovatelům
a novinářům dneška, aby více než po světské slávě a bohatství

snažili Se o větší čest a slávu Boží a působení Boží milosti. u—L r.

Opravené heslo.
O přípravách k válce mluví — nevojáci.
Před dvaceti lety dělali touž práci,
opravivše v teple heslo staré:
Dulce...propatria —praedicare.
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Jacgues Matitain:

Praktické úvahy.
(Dokončení.)

Není dosti chápáno, že věci pozemské mají být,
podle dvojitého názvu, který právě jmenujeme, pro
středky nečasovými, — nejen tedy prostředek po
zemský, který se vkládá k nečasovému, aby jej učinil
úspěšným už zde na zemi v zákonu hmotya zla, což je
krvavá zpronevěra, — nýbrž prostředek pozemský,
podrobený nejsvrchovanějšímu zákonu ducha. Jest
třeba konečně pochopit, že jest řád a hierarchie těch
to pozemských prostředků dobrých, zákonitých, ob
vyklých. Je to práce, kterou vykonává voják, rolník,
politik, básník, filosof; jsou to díla nás ostatních
křesťanů z davu, jsou to díla svatých, jimž byla ulo
žena pozemská povinnost stavu jako sv. Ludvíku, ne
bo časné poslání jako Jeanne d'Arc a i díla světců
svobodnýchs takovým závazkem.

Nuže, čím jsou hmofnější tyto práce a časné pro
středky, čím více mají své vlastní požadavky a pod
mínky, tím jsou těžkopádnější. A tím více je také,
podle zákona, který ihned naznačíme, vyžadována
jimi pravidelně určitá míra úspěchů časných. Kdo
ztrácí svou duši pro mne, nalezne ji, pravil Kristus.
Neřekl: kdo ztratí své království, nalezne jej. Svatý
Ludvík byl považován za dobrého správce svého
království, zvětšil jeho sílu a blahobyt. Jelikož jeho
ruka svírala pevně věčná rozhodnutí, měl za nezbyt
nost, aby římský vojín podrobil svět jejich zbraně
mi, čímž připravil, aniž to tušil, půdu, na níž sváděla
Církev své první půtky. Posléze ještě hlouběji, jaká
to závažnost slávy pro pozemskost je v historii patri
archů a dlouhé přípravy tělesného Vtělení. Dílo ča
su věčné důležitosti, v níž byl Bůh osobně zaujat do
posledního záhybu, vzor přirozené svatosti, možno-li
říci, ze všech děl nejdokonalejší a nejzdařilejší.

Můžemenazvati pozemskými prostřeďky bohatými
ty, které zajaté v hustotě hmoty, vyžadují ze sebe
hmatatelných úspěchů. Na tyto nedosahuje, leč ne
dokonale, zákon evangelia 0 zničení statků a o oběti,
který jest největším zákonem duchovním; jsou tedy
stínem Kříže, který je pomíjí. Tyto prostředky jsou
vlastní světu, duch je tu pojímán jako únos, ani jemu
nenáležejí, a budiž podle pravdy řečeno, tvoří pan
ství knížete tohoto světa od stvoření a pádu Adamo
va. Naší povinností jesťvyrvati mu je silou krve Kris
tovy. Bylo by nejapné, pohrdati jimi anebo je vy
háněti, jsou nezbytné, tvoří díl přirozené jakosti lid
ského života. Náboženství má svolit, aby přijímalo
jejich pomoc. Avšak sluší se pro zdraví světa, aby
byla střežena hierarchie prostředků v jejich neji
stých spravedlivých rozměrech. A v ní jsou zcela ji
né prostředky pozemské, vlastní duchu, ke kterým
právě teď přicházím. Jsou to pozemské prostřeďky
chudé. Kříž jest mezi nimi. Jsou lehčí hmoty, zbave
ny jí, sotva viditelné a účinnější, protože jsou čistý
mi prostředky síly duševní. Jsou fo vlastní prostřed
ky moudrosti, protože moudrost není němá, křičí na
místech veřejných, neboť křičet je právě vlastností
moudrosti, tedy má zapotřebí prostředky, jimiž ji je
slyšet. Omylem jest se domnívat, že jejími nejlepší
mi prostředky jsou ty, které jsou nejmocnější a nej
objemnější.

Čistota duchovní jest zcela vnitřní činnost, kon
templace,jejíž vlastní působivost zkoumati srdce Bo
žÍ nepřemísťuje ani atomu na zemi. Čím více se blíží
me čistotě ducha, tím více se zmenšují pozemské pro
středky, používané v její službě.,A toto je podmínka
její účinnosti. Pevně ovládány, aby nebyly pojímány
jako překážka, dosahují až fam, kam nedosahuje nej
mocnější výzbroj. Propter suam munditiam. Svou
čistotou pronikají z jednoho konce světa na druhý.
Nejsouce zřízeny, aby měly úspěch hmatatelný, ne

mají v své podstatě vnitřní potřebu časných úspěchů,
sdílí se jen, aby dosáhly účinky duchovní, o půso
bivost ducha.

Když Rembrandt maloval, když Mozart a Satie
komponovali svá díla, když sv. Tomáš psal Summu
a Dante Božskou komedii, když autor Následování
psal svou knihu, když sv. Pavel psal své epištoly;
když Plato a Aristoteles rozmlouvali se svými žáky,
když Homer zpíval, když David zpíval, když proroci
prorokovali, fo vše byli prostředky pozemské chudé.

Na rozhraní pozorujme jedinečného duchovního
člověka. Jaké byly pozemské prostředky vtělené
Moudrosti? Kázal po městech. Nespisoval knihy, což
je prostředek obtížený příliš hmotou, nezakládal no
vin ani revue. Měl jedinou chudou zbraň kázání. Ne
připravoval rozpravy ani schůze, otevřel ústa a křik
moudrosti, svěžest nebe vcházela do srdcí. Jaká svo
bodaí Kdyby byl chtěl obrátit svět velikými pro
středky moci, prostředky pozemsky bohatými, ame
rickým způsobem, nic nebylo snazší. Nepřinášel mu
někdoveškerá království země? Haec omnia tibí da
bo. Jaká příležitost k apoštolátu! Nenalezne se nikdy
nic podobného. Odmítl ji.

Svět zchátrá těžkopádností. Omládne jedině chu
dobou ducha. Ilusí, která není vzácná, jest chtít za
chránit statky ducha, jestliže se budeme snažit jim
sloužit prostředky nejmocnějšími v řádu hmotném.
Právě tak je možno upevňovat na jeřáb křídla holu
bí. Nakonec samoten tento veliký, moderní Minotau
rus, tato složitá výstroj a strategie velkých finanč
ních podniků, kterým se ukládá spasit duše, vystavu
je na obdiv banky a trusty světské pro světovou obi
novu Evangelia s účastí zakladatelů. Byla by to lico
měrnost popírat, že apoštolát a celé dílo duchovní
nemá zapotřebí peněz jako člověk jídla. Jest třeba
hodně peněz pro misie, školy a pro díla. Ale peněz
možno užíti způsobem pozemských prostředků chu
dých (vydají-li se, aby se opatřily věci), nebo způso
bem pozemských prostředků bohatých (zakládají-li
se jimi zřízení, aby bylo více peněz). S božskou ne
ostýchavostí ze svatosti šťastný Kottolengo svědčí
proti modernímu světu, z kterého hlediska peníze,
i když se hrnou v přebytku, mohou zůstat prostřed
kem chudoby. Ž moderního světa činí hrozného po
kušitele to, že rozšiřuje a zpřístupňuje lidu natolik
prostřeďky pozemské bohaté, těžké a rozdrcující, že
jich používá s takovou okázalostí a mocí, takže v ně
dává věřit jako v hlavní prostředky. Jsou hlavní pro
hmotu, avšak nejsou hlavními pro ducha.

Když se rozhodl David čelit Goliáši, zkoušel nej
dříve výzbroj krále Saula. Byla příliš těžká pro něho.
Dal přednost zbrani chudé. David znamenal ducha.
Ubohý Saul, žalostná postava pozemské moci krá
lovsky vypravené, aby sloužila řádu Božímua potíra
la ďábla. A když se David stal králem, hřešil také.
Ale litoval pak. A Ježíš „věda, že přicházejí, aby jej
vyhledali a učinili králem, skryl se znovu, samoten,
na horách.“*

Přeložil K. Vach.
* Jan 6, 15,

Rub a líc.

Rodný domek básníka J. Nohy
navštívil už turistů houf mnohý.

Knihovnu, stůl, péro okukuje,
zapíše se, lístky nakupuje.
V přístěnku však sekeru mělzřítí,
kterou básník dělal, by moh'žíti.



Dr. EF.X. Novák.
(K 50. výročí kněžství.)
(Dokončení)

Po osmi letech v Maufern zatoužil opět po Svaté Hoře, a to
tentokrát tam pobyl jen kratší dobu. Vynesla mu tofiž jeho pří
most soudní přelíčení. Dr. Novák dodnes si neodvykl přímosti,
která jest u něho pověstná a znepřátelila mu mnohé lidi. Není
zvyklý říci sto slovy o Špatné věci, že je špatná, zhodnotí ji jed
ním přiléhavým slovem, a to se lidem nelíbí. R. 1899, kdy se
zdržoval na Svaté Hoře, nepřátelé Církve našli zvlášť veliké za
líbení v Husovi a využívali ho jako beránka, aby prorazili neroz
bornou skálu Petrovu. Příbram též poznala jejich nenávist a dr.
Novák uznal za vhodné vypořádati se na kazatelně se všemi mo
derními svěťlonoši. Přímo bez oklik pronesl svůj soud a přišel
před světský soud. Bylo to v den, kdy bylo v Paříží zahajováno
přelíčení s Dreyfusem. Dr. Novák hájil správně svoji věc, ale
sobě neposloužil. Shroufil se po druhé a musil odejeťtiopět do
Eggenburgu. Bylo to v létě. Kázat nemohl, zpovídat nemohl.
Budu psát, řekl si v tě depresi, kdy jeho jméno bylo v Čechách
tak rozkřičenoa tak nenáviděno. Pokrokáři ho však neboleli jako
kněží, kteří koketovali s modernismem a nepřímo se stávali po
mocníky nepřátel Kristových. Novák je znal a trpěl jimi. Byl
misionářem lidí, nuže, bude ij misionářem kněží. V Eggenburgu
ho tato myšlenka přímo posedla. Tolikrát hovořil s biskupem
Bauerem a jinými církevními hodnostáři o bědném stavu součas
ného kléru, tolikrát dával duchovní cvičení bohoslovcům a kně
žím. Tolik se napřemýšlel o vznešenosti kněžské. Když v krás
ných letních dnech se procházel poli a vinioemi v Eggenburgu,
stále jasněji se formuloval příkaz: Jsi povinen napsat knihu
pro kněze. A tak se zrodily jedinečné „Pohledy do života boho
slovců a kněží“, kniha, která by měla býti vůdoem bohoslovců a
kněží, dnes ještě více než na počátku století. Meditoval, shro
mažďoval zkušenosti, modlil se. Dílo, které se nerodí modlitbou,
nemá ceny a neproměňuje lidí ve světce. Novák se mnoho mod
ll a „Pohledy“ jsou dítkem modlitby, lásky a proto jsou tak
neskonale krásně. Počáteční kapitoly napsal v Eggenburéu, další
ve Štýrsku. Ta slova, vrcholná v celém díle, zaléval bolestí, která
se jen stupňovala. Život dra F. X. Nováka Apoštola, jest výhní
bolestí; i jeho dílo. Jeho úžasný apoštolát byl bolestí posvěco
ván, a bylo jí posvěcováno i jeho dílo. Dr. Novák nepsal proto,
aby psal, jako nežil proto, aby se mu dobře vedlo, nýbrž psal
a žil proto, aby zapálil duše. V tom je největší jeho krása a
nikdy jsem, a nejen já, nýbrž 1 jiní, necítil tolik její žár, jako
když jsem prodléval dlouhé hodiny s tímto ušlechťilým knězem.
Tak se mi zdálo, že pro Nováka má život jen cenu jako oběť
druhým.

Z Eggsenburguse vrátil za profesora do Mautern, ale zůstal tam
pouze dvě léta, poněvadž tamní podnebí jeho zdraví nesvědčilo.
A ještě z jiné příčiny musil odejíti do Vídně. Bylo mu uloženo
vypracovafi pro semináře kongregace knihu kanonického práva.
S radostí tvořil toto své dílo a za rok měl hotové dvě třeťiny.
Dokončit je měl v Mnichově a v Římě. Do Mnichova ovšem nejel,
neboť se opět ozvaly nervy a na oestu nebylo pomyšlení. Dr.
Krafteling, známý specialista pro vnitřní choroby, dal tentokráte
přísný rozkaz. Hory, hory, samota, pohyb. Tak se dostal dr. No
vák místo do Mnichova do Svatého Mikuláše, obce ležící v ho
rách ve výši 1126m, kde napsal „Alpského faráře“. Podnebí bylo
drsné, obec chudá, práce mnoho, a na vědeckou činnost nebylo
ani pomyšlení. Tělesné bolesti se sice zmenšovaly, ale přibývalo
bolestí duševních. Daleko ve vlasti byly toťiž poměry málo utě
šené. Modernisťický časopis „Bílý prapor“ zle řádil a Dr. Novák
domýšlel důsledků té akce ij v horách. Byl sám s Bohem a měl
dosťi času na přemýšlení. Znal poměry v Čechách ji na Moravě,
cítil všecky starosti a dal je do knihy, kterou tehdy proti modet
nistům napsal. Poslal ji do Brna, kde prováděli její reoensi tři
vzdělaní kněží: Pnelát Pospíšil, Bula a Šťastný. Jejich úsudek
vyzněl ve smyslu, že běží o knihu, která řeší šťastně důležitě
problémy, čelí dobře bludům v kleru a povznáší a pěstí vyšší
idealism kněžský. Kniha se skládala ze tří oddílů, a některé ma
ličkosti měl autor poopravit. Jaké však bylo jeho zklamání, když
dostal zprávu, že kniha neobdržela imprimatur. A nejen fo, její
autor byl obžalován v Římě. Tehdy byl biskupem brněnským dr.
Huyn, jenž byl velice pohoršen kapitolami, které pojednávaly
o hierarchii. Dr. Novák říkal pravdu nahoru i dolů a to se nesmí.
Snad ani Dr. Huyn, který neuměl dobře česky, nerozumněl mě
kterým místům. V Římě dopadl pro dra Nováka soud přísně.

Snad měl na tom trochu viny 1 spisovatel, poněvadž odevzdal
k imprimatur svoji knihu bez poznámek a možná že i citace z mo
dernisťických časopisů byly uvedeny právě bez poznámek v textu,
čímž mohla míti určitá místa zdání obojakosti. Ovšem v tom pří
padě bylo přece velice snadno uvést věc na pravou míru, což
nedokázali ti, kteří beze všeho knihu odsoudili. Za několik málo
let byl dr. Novák pochopen, ovšem bylo již pozdě. Kniha nevyšla,
a v životě kněžskémpřibylo trpkosti. Pochopí ji každý, kdo píše,
a kdo bere své slovo a své spisovatelské poslání vážně, jako
službu Bohu a nesmrtelným duším.

Tehdy však pochopil jeden prelát, jak se potřebuje dr. Novák
utěšit a uklidnit a pozval ho k sobě. Byl to J. M. ndp. opat novo
říšský, Drápalík. Pozval ho do Nové Říšena Moravě, kde prožil
redempforista nejen chvíle potřebného klidu, nýbrž i stupňované
činnosti. Ve společnosti několika vzdělaných kněží a ve styku
s dobrým lidem svědčilo i jeho tělu ij duchu, zdraví se utužovalo,

a v několika měsících bylo připraveno k tisku druhé velké dílo
pro kněze napsané: Kněžské problémy. Přijal do ních některé
kapitoly z knihy, s níž měl tak veliké potíže, jiné prohloubil
a doplnil a tak vznikla kniha, která proniká ještě do větších hlou
bek než „Pohledy“ a jest z dosavadní jeho tvorby nejlepší. Ve
formě aforistické řeší autor nejožehavější problémy kněžské s
naprostou jistotou, jež byla ovocem jak jeho vzdělání theologic
kého a filosofického, tak jeho rozjímání a zkušeností. Nemohu
zde rozbírat kapitoly tohoto díla, ale na jednu věc musím upome
nout: Autor vysoko vyzdvihl nutnost theologického vzdělání kněž
stva a v jeho nedostatku vidí jednu z hlavních příčin opadávání
horlivosti a nejednoty i neúspěchů v pastoraci. Nesmíme zapo
menouti, že tehdejší doba zdůrazňovala vědu tolik, že ji přímo
zbožňovala, a že i dobří kněží viděli v ostrém světle nutnosť
sblížení vědy a víry. V ťtom smyslu byly i sepsány četné apolo=
gefické spisy konoem XIX. a začátkem XX. století. Vyzdvižení
inteligence bylo žádoucí a dr. Novák to správně pochopil. Dovedí
i spojiti zvýšení theologického vzdělání s láskou k Církvi, se
sentire cum Ecclesia. Mnozí z modernistů, nejen u nás, nýbrž
i v cizině, začínajíce, měli na zřeteli slávu Církve a spásu duší,
ale pokračovali již a končili v odpadu. „Kněžské problémy“ do
vedly nádherně a přesvědčivěukázat krásu Církve, vznešenost i
těžkost kněžského povolání a dobrodiní poznání pro lásku k obě
ma. Kněz v osadě a ve společnosti je hradem pro věřící a běda,
nejsou-li jeho základy dosti pevné.

Z Nové Říše odcestoval dr. Novák opět do hlavního města,
kde mu na Rennwegu byla svěřena péče o kafolické Čechy a
Slováky. Jako dříve konal i nyní rád tuto službu, kázal několi
krát za meděli a hodně zpovídal. Volné chvíle proseděl v univer
sitní knihovně, pracuje dále na svém pojednání o církevním
právu, ale dokončení mu bylo znemožněno ťím, že byl za několik
měsíců poslán z Vídně na venek, kde neměl vědeckých a theolo
gických knih. Nervy se chvěly a ozývali se noví jeho nepřátelé.
Život se stával nesnesitelným a konečně po duchovních cvičeních
se rozhodl požádati generála kongregace, mohl-li by z ní vystou
piti. Po rozmluvě se stařičkým generálem, jenž tehdy přijel do
Vídně ma visitaci, zůstal, ale ne na dlouho. Válka, která zasáhl
la do živoftanespočetných lidí, zasáhla i do jeho života. Vedení
kongregace ve Vídni bylo německé a dr. Novák miloval upřímně
svůj národ, ujímal se v nemocnicích Čechů a Poláků a asi tak
nečinil s dosti velikou opatrností, takže vojenské i politické ú
řady si počaly jeho pastýřské činnosti důkladněji všímat a daly

=—"z--=zzz
Karel Vlček:

Víš,

co šeptá navečer lesní šum, potůček, který se maliním
klikatí,

chladnoucí vzduch, vlažnost večera, motýli křídly na sluncš
ve dne vyhřátí?

Posloucháš přísliby větru, když po tváři tě hladí a vypráví
všem stejný v budoucnu nesplněný sen,

ticho, kteréti slibuje víc než zběsilost ulic a vřavatančíren ?
Vidíš tmu vtělenou ve vzduch a zem šetrně balsámem

všechno halící,
jasné oči na nebi ve hvězdy změněné, klidným a něžným

světlem v dušíti patřící?
Cítíš, jakou ti lázeň připravil vzduch objetím slunečním

hřátý a líibaný,

jak všechno se chvěje tak něžně a mile, jak na osudklidný
a čekaný?

Chápeš, že silnice rozčísly krajiny, dráha je rozřízla na
kusy,

auta že po kraji letí, ve vzduchu letadla smrtelně rámusí
proto, aby ti slíbily vše, kam ani rozum tvůj nesahá, aby

ti slíbily víc, než si sám pomysliš?
A ze slibů všech, spojených ve velký Slib nad tebou leticí,

splněn že nebývá často ni jeden — víš?
Proto se ptáš,
kolik, kolik těch slibů šeptaly pro tebe věci kol tebe,
a kolika z těch slibovaných sám se dočekáš *
Nic z toho, co slibuje zem.

Sliby své plní jen nebe.
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majevo predstavenym, aby byla dru Novakoví jeho práce zaká
zána. Tak bylo konečně splněno dřívější jeho přání a r. 1916
opouštěl znavený a upracovaný kněz Vídeň i kongregaci. V kuf
říku si vezl trochu prádla a na cestu do Orlických hor mu dali
několik korun.

Rokem 1916začíná nové období v jeho životě. Po 11 měsících
v Orlických horách se odstěhoval do Skály, odtud do Dobřejovic
u Prahy, pak do Bílska a nyní sídlí ve Věži u Něm. Brodu, kde
pro něho vystavěl statkář Štangler, věřící člověk, domek, do
měhož snesl dr. Novák veliké bohatství svých knih a kde ustavičně
žije mimo týdny strávené ve vídeňské universitní knihovně.

Po vnější stránce je to Život vpravdě jednoduchý, řeholnícký,
po vnitřní stránce vpravdě hluboký a plodný. Dr. Novák se pro
svě tělo spokojí s mlékem a bramborem, ostatní příjem, který je
ostatně pro kněze, který již je 50 let knězem, tak nízký, že by
Se s ním nespokojil ani kaplan po vysvěcení,věnuje na literaturu,
jíž potřebuje ke svému dílu o rodině, na kterém pracuje více než
10 let. Soudě podle vypracovaných kapitol, jež jsem měl čest číst,
bude to vrcholné jeho dílo a opravdu nádherná koruna krásné
mu kněžskému a apoštolskému životu.

Ndp. arcibiskup dr. Kordač, sám kněz hluboce inteligentní,
dovedl zvážit sílu Novákovy myšlenky a Novákova slova. Chtěl
ho jmenovati spirituálem ve velkém semináři, ale pro jeho od
por musil od toho upustit. Dr. Novák by nesnesl velkoměsta a
musil, ačkoliv velice neraď, odmítnouti návrh svého arcipastýře.
Svěřil mu tedy akademiky v České Lize Akademické. Již před
válkou jim dával jako redemptorista duchovní sílu v exerciciích
a dodnes si někteří z nich, skoro padesátníci, vzpomínají s břeji
vým pocitem na ta duchovní cvičení, která byla rozhodujícími
pro celý jejich život. Z nich vyšli četní pracovníci v nynějším
veřejném katolickém i politickém životě, kteří jsou věrní Církvi
a s radostí pracují pro čest a slávu Boží a spásu duší. Generace,
která po světové válce přišla do Ligy, zakládala „Život“, bojo
vala proti rozkolníkům zakládajícím československowcírkev, byla
vychovávána drem Novákem. Dva kněží tehdy se starali o mladé
katolické akademiky a tvořili z nich apoštoly: Dr. F. X. Novák a

hlouběťtínský tarář, P. Loman. LDovedlinadšenému mládí dáti
náplň, zvýšit jeho lásku a udržovat nadšení. P. Toman je již
mrtev, dr. Novák žije a oslavuje padesáté výročí svého kněžství.

Rozkolem trpěl nevýslovně a mlůvil o něm se slzami v očích
a dodnes zesmutní, když přijde řeč na hrozně události nábožen
ské v poválečných letech. Český lid, říkal, není založen nábo
žensky, nýbrž bludařsky, rozkladně, nejde mu o pravdu a nemá
aní náboženské opravdovosti. A oo dělá, není ani bludařská
opravdovost. Jen velikými obětmi a neúnavnou prací se dá pře
tvořit. Sám chtěl k tomu přispěti svými kapitolami, které sepsal
proti československé církvi, jež mu vynesly mnoho útoků, ale
málo porozumění u kněží, kteří je měli co nejvíce šířiti. Záchra
na se čekala od schůzí a nebyla nijak připravována.

Nemenší bolestí bylo naplněno srdce nadšeného vychovatele
kněžstva událostmi, jejichž dějištěm byla Praha a nositelem Jed
nota duchovenstva. Dr. Novák se účastnil všech tehdejších schů
zí, uspořádaných v Obecním domě v Praze a v Národním domě
na Smíchově a měl vždy odvahu mluvit na obranu církve a svaté
ho kněžského ideálu. Vidím ho dodnes, šedivého sfarce, stát na
podiu a mluvit, zatím co ti, kdož měli promluvit profi připravo
vanému rozkolu, mlčeli. Pokřikovalo se na něho, po každé větě mu
odnímalo předsednictvo slovo a Novák mluvil, jak slušelo na
kněze a autora „Problémů“. Slzy mu tekly po tvářích, neboť dobře
tušil konce a v tom se nezmýlil. Byly hrozné.

Život tohoto ušlechtilého kněze byl naplněn bolestí, prací,
studiem. Je to vpravdě misionář, jakých není u nás mnoho. Kon
$regace sv. Alfonsa měla v něm obětavého řeholníka a po letech
nový řádový generál uznal jeho práci a jeho beznáročnosť.
Dr. Novák se stále cítí synem sv, Alfonsa a bylo pro něho sku
tečně radostným okamžikem, když dostal od R. P. generála vře
lý dopis, oceňující jeho vyčerpávající práci pro slávu Církve a
spásu duší. V tyto dny, v nichž bělovlasý kmet vzpomíná pa
desátého výročí svého kněžství, prosím: Boha, aby mu dopřál
tolik zdraví, by mohl dokončiti své vrcholné dílo, kterého prá

vě nyní v době kafastrofálníhorozvratu rodiny je folm a„ Krlín.

Elisabeth Leseurová, vzor apoštolátu.
Toute áme gui s'éléve élěve le monde.

(Heslo, které dala E. Leseurová své sestře.)

Jen zlatem nebeské slávy, karmínem bolestného utrpení a ze
lenou barvou radosťi duše na pozadí trudné šedi dal by se plně
vyjádřit výsostný život této statečné ženy, která zemřela ve věku
čtyřiceti osmi let, dne 53.května 1914 v pověsti svatosti. Byl to
mocný křesťanský duch zaníceného apoštolátu intelektuálního,
který ji pudil tak, že žádná evangelická rada, žádná obět a nijaké
utrpení nebylo pro ni dost obsáhlé a těžké, aby je nepřetvořila
v modlitbu, v život, a tak v dílo spásy, které se snažila uskutečnit.
A zvláště po smrťi započal její příklad a zůrodňující vliv přinášet
plody jejího úsilí o spásu svých příbuzných a všech svých bliž
ních, kteréžto dílo spásy jí tak leželo na srdci, že mu věnovala
všechny své snahy a tužby celého svého srdoe i ducha svého,
mičeho si neponechala, ba i svůj život položila na váhy věčné
spravedlnosti jako oběť, aby dosáhla vykoupení pro své drahé,
pro přátele a pro celý křesťanský svět.

Život a dílo Elisabethy Leseurové jest pevně uťfkanýkoberec,
který její duše vynesla pod nohy Ofce nebeského, aby po něm
scházely věčné pravdy k duším zde na zemi. Jemná přadlena
utkala jej z lásky, utrpení, odříkání a bolestného umrtvování
v modlitbě a v radosti, s něhou na tváři. O tomto podivuhoďném
díle máme svědectví, její zápisník, který vydal její manžel po
její smrti.

Je to dílo posledních jejích patnácti let. Vzniklo celé z vnitřní
opravdové pofřeby, když žila v úplné myšlenkové odloučenosti,
z popudu úplně náboženského, aby svěřovala Bohu v skrytu
myšlenky a touhy, které plnily její nitro, čili jak sama tvrdí, „aby
sama pro sebe dala výraz skutkům zbožnosti, působení milosti,
aby vyznávala svou víru, a pokud to je možné, aby sama sebe
zpytovala, aby seznala, čím byl pro ni Bůh, co jí zbraňovalo učinifi
za Jeho služby nejdříve její nevědomost a pak nesmírná slabostť.“

Není to tedy vůbec deník a i nejpověstnější z tohoto druhu
literatury. Infimní deník Amielův nelze ani zdaleka přirovnaťi
ke křišťálné čistotě a svěžesti této studnice pravé vody živé,
jež má nadpřirozenou moc. očisty. Nemá vůbec nic společného
s literaturou v obvyklém slova smyslu. E. Leseurova nebrousila
věty ani neupravovala odstavce. Její zápisky, psané, když duše

„měla poťřebu sdílnosti a přetékala láskou a poznáním světla,
byly poslušny vyšších zákonů, nežli jsou ty, které tvoří písem
nictví. Byl to zákon Víry, Naděje a Lásky, který poznala v Evan
geliu, ve Skutcích apoštolských a v Epištolách, a jehož poznání
obracela v život. Pokud toho dosáhla a jak vystupovala po této
úzké stezoe, toho měřítkem měl jí právě být. tento zápisník. A
právě nejkrásnějším rysem tohoto měřítka je, že není úzkoprsé,
odvozené, nýbrž životní a široké, citlivé ke každému záchvěvu
z vnějška, radostně ukazující jaká velikost jest dána lidské duši,
skloní-li svou vůli do vůle Otce nebeského a přijímá-li radostně
veškerá utrpení, strasťi a bolesti tělesné i duševní, jako před
zvěsti a odpovědí milosti Boží.

Kardinál Gasparri takto hodnotí tuto knihu: „V těchto tak po
hnmuťtýchřádcích rozjímá duše jedinečné síly nadpřirozené: Bla
hodárným a silným působením milosti Boží, stále přesnějším
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a hlubším poznáním pravdy věroučné, stejně i rostoucí šlechet
ností v obětování bolesti a strasti Ježíši Kristu, bylo jí dáno, aby
ušla značně veliký díl cesty k Našemu Pánu, a že naráz uskuteč
ňovala svou žhavou touhu po apoštolátu již tím, že vylévala kolem
sebe zářící a povznášející vliv svého přitahujícího vzoru, svou
láskou vždy bdělou, vírou účinnou a zářivou, neustávající mod
litbou.“

Ve věku třiatřioeti leť počíná psát toto své dílo, které zabírá
úplně její myšlenkový svět. Rozhoduje se tehdy vésti hlubší a
soustředěnější život po letech tuhých bojů, o kterých bude níže
ještě řeč, soustavně dbát povinností a modliteb. Ač si E. Leseu
rová ani jeden den nemohla představit bez rozjímání křesťan
ských pravd a bez modliteb, nespouštěla přece nikdy se zřetele,
i když neduhem trápená nemohla opustit své lože, své povinnostfi
k rodině, k přátelům a k chudým, kterým pomáhala modlitbou,
radou, skutkem i penězmi. Síla jejího ducha nedala jí klesnouti
pod tíhou utrpení; i v největších bolestech, bývala skoro usta
vičně týrána těžkými chorobami, ukázala se vždy jako paní svého
chorého těla, laskavou a veselou, čilého ducha, jakou bývala,
když vítala hosty v svém bohatém domě. Všechny tyto sfrasft,
nejtěžší ztráty milovaných bytostí, naučila ji milost Boží pře
měňovat v modlitbu a v dílo očisty za hříchy svě, svých příbuz
ných a přátel. Modlitba byla jí nejsvrchovanější činností lidského
ducha. Skrze ni jedině doufala nasytit svou žhavou ťouhu, aby
její muž atheista stal se věřícím. Proto její úsilí nemělo mezí,
dychtila po probuzení pravého křesťanského ducha u Ihostejných
katolíků a ukázat Jedinou Věčnou Pravdu v plné Kráse a Slávě
těm, kteří klopýtají v svém životě o hřivny, aniž je poznávají.
A toto jest jedna z nejvyšších hodnot jejího vzestupu. Neboť
i když kniha Leseurové jest psána vytříbeným a ryzím slohem,
bylo přece více žen, které ovládaly stylistické umění, i když ne
postrádá vášnivých výlevů srdce zkroušeného bolestí, zdeptaně
ho neporozuměním a živého láskou k Věčnému Slovu, je přece
vlastností žen silná citovost, ale v čem předstihuje je všechny
a stává se jedinečnou, je hluboké a důkladné poznání Boží nauky,
dosažené pilnou průpravou filosofickou. Credo uťintellesam bylo
směrnicí také pro E. Leseurovou.

Z několika citovaných míst lze seznat správnost jejího úsudku,
hlubokost citu, půvab jazyka. Duch v tomto díle čerpá z věč
ných pravd a srdoe citů, v nichž energie bojovníka se snoubí
s laskavostí lásky k bližnímu:

„Pamatujme méně na lidství (humanitu) a více na lidi, nebo si
raději připomeňme, že jen jednotliví lidé tvoří lidství, a že každý
z nich má zapotřebí světla a síly, kterou dává Bůh.“

„Kdo hledá Pravdu, nachází Boha.“ .
„Jdeme-li kupředu, odvrhněme bez ohlížení vše, 00 nás združu

je, ideje, slovai přání.“ —
„Je toho tolik vylhaného v ideálu.“ „Mlčení bývá činem cner

gie, úsměv rovněž.“
„Pýcha z utrpení! Nedůvěřovat si ani v tomtof“ Mnohdy se

smích podobá vzlyku, mnohdy vzlyk se podobá písni díla milosti.
Nebo jinde, kde se slyší hlas sklíčenosti, kterou kalí ve svých

vlnách slastná náboženská odevzdanost. „Dva měsíce velice frap
né pro ustavičná tělésná utrpení, která přivodila oelkovou ochab



dost a k tomu ještě úzkost o: zdraví Juliino. Cit bolesti jako má
nemoc pofrvá po oelý můj život a spoutá jej navždy. Přijímám
jej úplně, bez jakékoliv radosti nebo vnitřní útěchy. Předsevzala
jsem si, že ze svých zkoušek učiním nástroj pro dobro duší. Vy
plním svůj život modlitbou, prací a láskou. Přese vše zachovat
mnavenek radost a jas.

Jinde zas nalezneme prozíravou a jemnou výstrahu nevěřícím:
+Velikými a silnými národy byli tí, kteří pojali Boha jako základ
zřízení národního i sociálního. Nedáme-li lidu poznat Boha, těžce
chybíme v nejvýznačnějším a V nejsoučasnějším úkolu.“ „Ne
ssmyslný sen © zničení Církve! Možný jedině u těch, kteří nepo
znali podivuhodný rozdíl mezi duší a tělem. Tělo může být zra
zněno,ochablé, ale žije potud, pokud jej duše oživuje a ta je ne
smrtelná!“

Často se zastavuje její duše v bolestech a čerpá odvahu a útě
chu v plnění vůle Otce na nebesích. Učí se skláněťi pod svatou
vůlí Nejvyššího Otce a přinášet jí utrpení bez zoufalosti a bez
hořkosti. Proto se najdou v tomto díle takové řádky: „„Věřím,že
utrpení dal Bůh člověku ve veliké myšlence lásky a milosrden
ství.“ „Věřím, že Ježíš Kristus přetvořil, posvětil, ba učinil bož
ským utrpení.“ „„Věřím,že Bůh je láska a že v jeho rukou je utrpe
imníprostředek, kterého používá jeho láska, aby nás přetvořila a
spasila.“ Tyto ukázky dokazují, že jest to dílo zdravé, které po
dává čistý nápoj duším žíznivým po dokonalosti křesťanské a po
úplném odevzdání do vůle Boží. Každý těží z těchto meditací,
vvnichž lítost, modlitba, prosba a poznání tvoří tak mohutný proud
„silného křesťanského života, jenž obsáhl nejvyšší ctnosti Evan

O charakter katolického
Příšťím rokem má se konati všeobecný sjezd katolíků v Praze.

Jeho ideový program byl sice již publikován, ale na všechny oba
vy pronesené z řad praktiků organisačních o jeho realisování a
"o mealisování sjezdu vůbec odpovídá se mlčením. INebylíi jsme
sami, kdož vyslovili tyto obavy, i v ostatním katolickém fisku
otevřeně byla kriftisována nedostatečnost organisačních příprav
sjezdových. Dovedeme si sice nedostatek ten vysvětliti velikou
zaměstnanosti proponovaných exponentů sjezdových na poli po
Jitické práce, poliťických manifestacích, sjezdech, ale k omluvě
nedostatečnosti příprav sjezdových to: nestačí. Dnes pokládáme
za nutné upozorniti ještě na některé věci základní i po stránce
ideové. Především třeba velmi důtklivě vatovati před zamýšle
"ným promíšením věcí čistě náboženských s věcmi politickými, po
kud se týče přibrání f. zv. katolických politických stran do aktiv
ního arangementu sjezdového. Jde-li o sjezd katolický, musí
všechny věci býti pořádány tak, aby katolíkům — příslušníkům
jiných politických stran — nebyla dána ta nejmenší příčina
k vzdalování se příprav a akťivní účasti na katolickém sjezdu.
Jsou nám známi ministři — příslušníci sťran, jež nemají kon
fesionelní charakter — kteří konají řádně své náboženské povin
mostťi,a fito měli by býti z účasti na katolickém sjezdu vyloučení?
„Což kafolicita není „universalita, vylučující jakýkoliv partikula
rismus, sektářství? Choeme zase i tímto sjezdem manifestovati
maši českou malost, malichernost, duchovní inferiornost? Nepo
učili jsme se dosud dosti z ciziny, když už ne doma? Katolický
sjezd musí tedy býti sjezdem.opravdu katolickým — přístupným
všem katolíkům dobré vůle, i těm tedy, kteří ve veřejných ofáz
kách mají odlišné názory než my, kteří chceme i ve veřejných
otázkách býti důslednými katolíky. Jest třeba to dnes říci olte
vřeně a nikdo ze žádné strany katolické politické aktivity nesmí
nám toto stanovisko zazlívati nebo dokonce, což právě v naších
českých „poměnech se dá nejspíše očekávati, vyčítati a pode
zřívaťinás z anarchistických sklonů. Bude to prvý sjezd celostát
mí a v tom smyslu nutno, aby byl opravdu velkorysý. S tím však
také souvisí i druhá věc. Proč tento prvý sjezd československých
katolíků má býti mezinárodní? Proč nemá to býti sjezd česko
slovenských, eventuálně českých a slovenských katolíků? Kato
licita nikdy v celých dějinách Církve neznamenala popření nacio

Třeba dobře rozlišovati.
Slyšíme v poslední době, jak politické strany se starají o svůj

politický dorost, který si opafřují z generací, jež takřka opustily
právě škamna povinně docházky školní. Mládež biologicky uzpů
sobená k percipování nejradikálnějších a nejprázdnějších hesel
snadno stává se hříčkou v rukou obratných demagosů. Jest do
cela fysiologicky vysvětlitelno, proč vždy nejradikálnější směry
nacházely nejživnější půdu mezi mládeží. Však také nejvíce po
liťických deliktů připadá právě na věk 18— 25 roků. Jestliže
však strany materialistické, ať už socialisté čí liberálové včetně
fašistů, pokládají za dovolené — strhávati mládež na cesty bez
myšlenkovitého politikařenía neplodného radikalismu, nesmí tuto
morálku následovati katolické strany. Pro ně, odlišně právě ode
všech ostatních stran, jest politika jen prostředkem k uskuteč
ňování vyšších cílů a u nich politika nikdy nesmí se stáťfisama
sobě účelem a konečným cílem, Prototaké. katolické strany poli
tické nikde na světě neprovozují demagogii, neradikálničí, nýbrž
dělají konkrétní positivní poliťikuvěprospěch myšlenek, jež mají

„jakokatolické vešťíťua ve prospěchtěch skupin občanstva, jichž

gelia a jemuž láska k bližnímu byla nejvyšším příkazem. „Dobře
jest myslit, lépe jest modlit se, milovat jest vše, říkávala E.
Leseurová, která se vznesla na perutích lásky tak vysoko, že pol
její smrti zpovědník její prohlásil: „Byla to opravdová světice.“

Nedopustil by se většího omylu čtenář,než když by se domní
val, že E. Leseurová žila životem samotářským nebo řeholnickým.

Naopak, tato žena usměvavé tváře, očí naplněných jasem a kli
dem, vykonávala všechny povinnosti manželky a paní domu. Ani
domněnka, že se jí v mládí nebo v manželství dostalo zvláštního
vedení, není na místě. Vyrůstala v prostředí blahobytného měš
ťanstva, jako doera pařížského advokáta, a jest známo, třeba ze
„Vzpoury Adrienny Mesuratové“ na kolik jest podnětné pro du
ševní náboženský život takové okolí. Jest pravda, že se jí dostalo
pečlivého vychování. E. Leseurová měla živý vztah ke všem umě
ním, ráda pobývala na venkově a hodně cestovala. Se svým mužem
byla ve Španělích, v Sev. Africe, na východě, v Řecku, v Italii
a i Německu. Znala anglicky, rusky, španělsky a italsky. Sama
se naučila laťině, když jí bylo pětatřicet let. Sňatkem se dostala
do prostředí, úplně levě orientovaného. Nejprve ji chtěl muž pře
svědčit o klamnosti učení křesťanského, ale pak se toho vzdal,
protože dosáhl vlastně opaku.

Zajímavé je, že E. Leseurová chtěla před svou smrtí spálit svůj
deník, o němž její muž neměl potuchy. Na přímluvy sestry toho!
neučinila, ba souhlasila s ní se slovy: „Máš pravdu, až bude toto
číst můj drahý manžel po mé smrti, osvítí jej fo v mnohém.“ Toto
dílo jej osvíťilo úplně, takže neviděl p. F. Leseur překážky, proč
by se neměl stát katolíkem. Vach.

sjezdu 193535.
nality. Naopak, právě inejkatoličtější národy nejvíce mají vy
pěstován zdravý a silný nacionalismus. Vzpomeňme jen kato
Jických Poláků, Irů, Basků atd. A všude jinde na světě katolické
sjezdy nejsou jen náboženskou manifestací, nýbrž právě mani
festací toho, jak v tom kterém márodě katolicismus jest živý
a oo nejlepšího ze sebe dovede dáti. Katolické sjezdy jsou vždy
a všude národní. I ten poslední sjezd rakouských katolíků, přesto, že Rakušané snažili se mu dáti charakter mezinárodní, nesl
ťitul „Sjezd německých katolíků ve Vídni“. Proč zase jenom my
stydíme se za svůj národ, proč my sami netroufáme si na prvý
národní sjezd katolíků československých? Proč? Což my čeští
i slovenští katolíci jsme tak ubozí, že si nemůžeme froufnoufi
na náš vlastní sjezd? Dokonce prvý sjezd! To nebyla správná
myšlenka, že prvý sjezd československých katolíků má míti cha
rakter mezinárodní. Vymlouvati se na katolicitu nestačí. Katoli
cita právě umožňuje nejintensivnější vyžití každého národa po
stránce národní. Pravda i ostatní národnosti republikymají prá
VOma své národní sjezdy, ale především má na něj právo národ
státní, národ, který jest zakladatelem, tvůrcem a udržovatelem
tohoto státu a jeho státní myšlenky. Právě proto měl prvý sjezd
československých katolíků míti především vedle katolického. cha
rakter národní. Ten měly i první sjezdy českoslovanských katolí
ků před válkou a v této tradici mělo býti pokračováno. Tak, jak
sjezd na rok 1955.připravovaný byl koncipován, nebude ho žád
ná národnost a žádný národ této republiky pokládati za svůj a
tím také ohrožen jest i jeho zdar.

Tímto nedostatkem vysvětlujeme si také i dosavadní nedosta
úečnost technických a organisačních příprav sjezdových, nehledě
ovšem ani k určitým osobním námitkám, jež byly vyneseny již při
konsťituování přípravného výboru. Třeba proto aspoň v hodině
dvanácté na fo vše upozorniti, třeba upozorniti profo také na to,
že katolický sjezd, ať už národní či celostátní a guasi mezinárod
ní, jest dílo veliké, jež hodno jest toho, aby nadšenci vzali si je
za dílo životní a jeho uskutečnění věnovali všechny a výlučně
všechny své síly, nadšení i prácí. Slova samotná, byť sebe krás
nější, k uskutečnění myšlenky nestačí. Slovu musí předcházeťí
myšlenka a následovati čin, práce — a té dosud nevidím.

F. Formánek.

zájmy veřejnou cestou hájí. Proto také nesmějí katolické strany:
ani s otázkou mládeže prováděti žádnou dema$osii. Mládež než
dozraje politicky, musí býti vychovávána — bylo ostatně těžkým

"omylemsnížiti volební hranici na pouhých 21 let věku —nejen
po stránce formální a věcné přípravy na život (škola, sebevzdě
lání, odborné školení, řemeslo), ale i po stránoe mravní. A to,
myslíme, že dostatečnou měrou — mluvíme pouze o poměrech
v Čechách — konalo a koná Sdružení katolické mládeže. Práce
byla obťížná, provázena často nepochopením a obětmi finanční
mi, ale důsledně konána, přinesla již dobré ovoce. A kdyby né
bylo právě této práce S. K. M., kolik by strana měla tajemníků,
řečníků a těch neznámých drobných pracovníků? Nebylo by tedy
správné — © vděčnosti se v politioe ani mnoho mluviti nedá —
aby tato práce byla bořena, nebo přestavována, hozením celé
:organisace jenoma výlučně na politickou kolej. Katolická mlá
"dež musí zůstati mládeží katolickou a musí i nadále a prá
vě dnes tím nesmlouvavěji držeti svoji katolickou, nepolitickou

"Jinii.Chce-li někdo mermomocí míti také mládež politickou, tož
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ať si ji organisuje, ale nepřenáší metody odtud do skupin a na
projevy Sdružení katol. mládeže. Ono vůbec v poslední době do
šlo k promíšení věcí čistě náboženských a politických. Konají se
politické pouti a náboženské manifestace s politickými projevy
nejen pro mládež, ale i pro ostatní lid. Nikdo dosud bohužel

O venkovské mládeži.
V jednom z minulých čísel „Života“ zabýval se kdosi pod znač

kou —Tis— stavem venkovské mládeže. Článek psaný s dobrým
úmyslem o venkovské mládeži, jako osobě třetí volá po doplnění
někým, kdo by psal o ní jako její součásti. Činím tak bez úmyslu
polemiky v naději, že se najdou povolanější lidé, kteří o tomto
vděčném fťhemabudou psát.

Skutečnost, že růst venkovského člověka jest položen do ma
prosto odlišného prostředí oproti obyvateli města, tvoří odlišné
celé duševní rozpoložení venkovanovo. Vzpomeňme na okolnost,
Žena př. mezitím, co v normálních poměrech příslušník městských
vrstev bere odměnu za svoji práci v obdobích týdenních aneb
měsíčních, sklízí zemědělec ovoce svých námah v hlavním obsahu
ročně, se zvýšeným nebezpečím zkázy. Nejen zápas o chléb, ale
i úsilí o kultumníhodnoty jest spojeno pro venkovského člověka
s většími obětmi, nehledě ani k tomu, že mnohému, zvláště malé
mu zemědělci jsou vyšší kulturní snahy téměř nedosažitelny a
omezují se nejvýše, ne snad nedostatku pochopení, ale peněžních
prostředků, jen na nějaké to ochotnické představení nebo bio
6raf. Mladý člověk venkovský také daleko později, než jeho
souvrstevník městský dostává se k vlastním penězům, s nimiž by
mohl volně disponovati.

Tyto psychologické momenty vytváří venkovského člověka fro
chu odlišného myšlení, s větším smyslem pro zodpovědnost
a větší dávku opravdovosfi než u mladých příslušníků města.
Ve svém okolí toto tvrzení mám důkaz ve skutečnosti, že
většina mladých hochů, kteří v době konjuktury hospodářské
byla zaměstnána mimo domov v městě, dokázala sí pro horší
doby zaspořit prostředky, o něž dnes mnohý opřel svojí existen
ci. Vím, že mezi druhými takové prooento opatrných bych nena
šel. Není také náhodou, že naše hosp. insfituce Svaz hospod.
družstev a Ústřední lidová záložna opírají své akce o mladé od
chovance z řad Zeměděl. odboru SKM., neboť mají naději, že
v práci potřebné pro celý katol. tábor na těchto se nezklamou.

Ponechání sama sobě a nedostatek společenského styku dává
venkovské mládeži rys jakési málomluvnosti a zamlklosfi. Ž toho
vzniká klamná domněnka, že lidé venkovští jsou duševně méně
ocenní.Jest to názor ničím nedoložený, odporující skutečnosti. Že

nenašel odvahy na tento nešvar upozorniti a proto také přes dílčí
pozoruhodné úspěchy katolické aktivity v celku vydržujeme jen.
staré posioe a dopředu se nemůžeme dostati. „Oui bene disťfin-
Suit, bene doceť“, platí i ve veřejném působení a proto — třeba.
rozlišovati. F. Formánek..

venkovský hoch nemá dostatek slov, aneb i odvahy, aby svůj ná
zor sdělil, mezitím co jiný, dík „společenskému brusu“, činí tak.
hravě, není ještě důkazem. Pravdou je, že i v našem politickém.
táboře těžko se přichází venkovu „na chuť“. Pamatuji se na in
úerview,ve kterém kdosi z význačných činitelů zdůraznil, že frek
ventanty jakéhosi kursu, jež v krátkém čase má mnoho naučif,
bude možno s úspěchem použít k agitaci na venkově. Je to osud
ný omyl! Na venkově se málo mluví, ale více uvažuje, a úspěch.
schůzový nedává záruku úspěchu trvalého. Politické pronikání
na venkov jest podmíněno jeho důkladným poznáním, a dokuď
tato práce nebude z větší části konána schopnými lidmi z téhož
prostředí (viz Moravu), dotud v Čechách politické úspěchy na:
půdě venkova zůstanou zjevy ojedinělými.

Rovněž tady počíná být patrný vliv spolkového žívota, na ven
ku hlavně SKM., neboť pozorujeme, že přibývá mladých praoolve
níků, schopných slovem i perem, a hlavně skutkem podepříti ka
fol. věc ve venkovském prostředí. Vliv mladých na samosprávu:
a hospod. insfituoe je stále více patrný. Též život politický při
jímá tyto mladé v podružných funkcích místních důvěrníků a:
pod., ale v těchto místech mladí odchovanci kulturních organisací
těžko zvykají, neboť zásadovost poliťického zápasu Často jim
mizí v kouři kadidla a v bouřích ovací a pochval, jež se udělují
ještě před začátkem, aniž se ještě co udělalo. To právě venkowv
ské mladé pracovníky, zvyklé tuhé drobné práci nejen doma ma.
svých hospodářstvích, ale i ve svých místních spolcích, skupi
nách, utváří chladnějšími a kritičtějšími k výlučné činnosti po
litické.

Jasným místem ve výhledech do života venkovanů je nesporně
náboženský život mladých. Na venkově, kde starší generace žila:
nábožensky z tradice, nastupuje rozlom. Radostný je pohled na
Život mládeže, již v našich vsích vychovává SKM., a též, řekně
me otevřeně, vedou dobří a horliví duchovní. Tato žije cele v du
chu Církve, používajíc v plné míře prostředků náboženského ži
vota. Z tohoto stanoviska je pohled do budoucnosti radostný, ne
boť v zápolení vynikne zdatnější, v zápolení pak duchovním bu

dou mít převahu duchovně vyspělí a mravně silní jednotlivci. SA. S.

Po. z n á m k oy

Zemřela křesťanka.
„Zemřela Rřesťanka“—tak divně zněla slova kně

ze naď otevřeným hrobem, do něhož na venkovském
hřbitově byla ukládána mladá ještě žena, matka,
manželka. „Zemřela křesťanka“, tak asi loučili se
prvokřesťané se svou zemřelou sestvou, jež opustila
toto slzavé údolí a zbavena všeho hmotného, očiště
na bolestí, vstoupila do bran tadosti věčné.Gaklou
čili se křesťané se svými nejdtažšími, dávajíce jim
na poslední cestě čestné označení, jméno, jež shrno
valo jejich nejďražší ideál — života dokonalého, 0
pravdu křesťanského. V těch dvou prostých slovech
— zemřela křesťanka — jest nejvyšší pocta a nejvyš
ší chvála, nejpvostší slova a přece nejvznešenější a
nejpůsobivější. Množství lidí, slavných i prostých,
všemi moderními dopravními prostředky přišlo na
pohřeb a zde místo obvyklých slov vychvalování a
chvalořečení,slyšelo ptostá slova spojující tak vzne
šeně časnosí i věčnost, vadost absolutní s dočas
ným Dbolem,communio sanctorum. Byla to slova
zvláštní, jimiž Rněz se loučil se zesnulou, zvláštní
nám proto, že v tuchu a shonu moďetvního života
zapomněli jsme se ďívati do Věčnosti, ztvatili jsme
tu bezptostřednost víry — prvních Rřesťanů. Mu
síme ji znovu hledati a s ní také naleznemei smysl
života: býti křesťany a jako křesťané umírati.

Ne scandalizetur.
Bedlivý pozovovatel života, zvláště veřejného, vi

dí zřetelně, že se všude uplatňují vlivy, které hřeší
na heslo „ne scandalizetuv“!Jejich jednání nenífair,
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ba mnohdy pohybuje se po hvamici trestnosti, ala
spoléhá se na to, že doví-li se o ftomněkdo, že je to
straník, ideový. koryfej, který — aby nebyl skandál
— Bude mlčet. Pokuď jde o případy gvoteskní, je
tolerance na místě. Čakové bublinky prasknou samy.
Horší je, jde-li o věcizásadní a dalekosáhlé působnor
sti. Každý z těch, kteří hřeší na zásadu „ne scandali
zetur“ snaží se, aby ďostal do své zájmové sféry fisk,
noviny, nebo aspoň přátelským poutemzavazuje si
teďaktory, aby včas příhodný sloužili cílům osobním
a málo celku na prospěch. Znám je případ z jed
moho velkého okresního města, kde zastupoval na
vadnici jistou občanskou stranu vážený vyšší stát
ní úředník. Všeobecné jeho vážnosti nebylo na újmu,
že jeďen šťírek z mísfní otganisace jeho strany oťá
čel všelijak klepeto, aby šťipl. Získal sí však po čase
jednoho místního vedaktova a náhle vyšla v týde
níku zpráva, že p. X., dlouholetý a nezištný zástup
ce strany y. na vadnici pro chutavosť vesignoval na
svou funkci. Nebyla to pravda, ale „nescandalizetut“
napadený opravdu vesignoval. Čakových případů By
lo by více. Čisku se všeobecně zneužívá k takovým
tažením. Není-li některý veřejný pracovník pohodl
ný pánům ve vavřínu, naříďí se vedakci, aby ignotvo
mala jeho činnost. Nahradí se fo zveličováním ptá
ce těch, kťeří se lfiřejív přízni, nešetří se potlesky
(spontánními, ftenetickými atďd.).Noviny oktrádaji
veřejnost o objektivní pohleď na celkovou činnost
hnutí. Místní zprávy tendenčně umisťují se na ptv
ní místo, práce na př. pto vzdělání dělnické milá
deže uspořádáním celostátního kursu zastrčí se do
zadu, program se vůbec neotiskne a málá zprávička
vzadu,snad aby zapadla,odbude všechno.Zásada „ne



Scandalizetuvť“i zde kryje všechny zákulisní rejdy.
Je na místě otázka, kde končí obava před skandálem
a kde začíná povinnost i za cenu veřejného tozťu
chu vozďttit hlavu lží a vynutiti průchod pravdě a
zbaviti ji tendenčních ovinovaček. Zlo nutno potí
vratia vozhodně, než se vozleze. Proti falši stavět
pravdu, pranýřovat lež a podvod, bojovat za ktálov
ství Kristovo i proti těm, kteří ostatní terovisují a
svým loudavým krokem vpředu, kam se stále detou,
chtějí zpomalit chod vznešených myšlenek, protí
tém, kteří zneužívají výroků církevních autotit, úst
ních nekontrolovatelných a veřejných, pisemniích.
Poslání „Života“ je velké, ale jďe o dílo, jaké dělá
militia Chvisti.

Mpa:
Upomínky křesťanského vítězství
na Balkáně.

Celý vývoj balkánského poloostrova děl se vlastně
ve znamení bojů, které vedlo slovanské obyvatelstvo
s vládci, vyznavači fo nauky Mohamedovy. Toto ob
dobí jest všeobecně známé kulturnímu světu, ale již
méně jsou známa některá fakta, menší okolnosti, vy
věrající z psychologické spíše stránky povahy náro
dů utlačovaných kdys půlměsícem. Při studiu těch
fo momentů musí každý naraziti na sílu vnitřního
přesvědčení křesťanského života jedinců, kdy hrdi
nové vyrůstali, prostě v houfech a stavěli se pod
prapor Kříže,aby bránili svoji víru a jazyk.

Nebylo by nikdy zůstalo kulturně samostatně se
rozvíjejících středisk zde na Balkáně, kdyby právě
to nebyla síla křesťanské morálky i učení, jež svým
velikým a hlubokým vlivem dokázala učiniti fo, co
dnes se skoro již zapomíná, ale co hlavně přispělo
k svobodě a neodvislému vývoji balkánských států.

Vliv všech theorií, které vyrůstaly dobou stale“
tí, v zemích fak zvaně kulftivovaných, ofravujíce
vzduch i nitro širokých mas, neměl zde vůbec kdy
se uplafniti, poněvadž jediné, co mohlo dáti něčeho
kladného porobenému lidu — bylo křesťanství. Ne
zůstalo ono pouze náboženskou silou, nýbrž za jeho
vítězství dány i oběti mnoha a mnoha statisíců lid
ské krve.

Proč to? Nejednalo se o výboj, nejednalo se 0 zís
kání nových a nových území, nikoliv; tehdejší vládci
a zástupci sultánovi mnoho a mnoho se snažili sliby
i odměnamizískati lid pro svoji víru, naprosto neše
tříce životů „zatvrzelých“ nevěřících. Bylo tedy vel
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mi snadno zanechati víry otců a za jas zlatých pias
trů, jimiž jako odměnou vezírové sultána cařihrad
ského neskrblili, prodati i zanechati učení Kristova.
A přece celý národ, celá ta masa lidí, dovedli se od
kloniti od úplatného zakoupení a raději trpěli dlou
ho pod tvrdou nohou mstivosti utlačovatelů.

Vítězství křesťanství na Balkáně nebylo jen vý
slednicí bojů se zbraní fysickou, ono bylo též důka
zem jasné a Čisté síly svých článků. Křesťanství mu
silo projíti zde cestou velikého mučednictví, o kte
rém hovořily housle i zpěvy guslarů a dnes snad se
jen přednáší v hodinách dějin mládeži školní. |

Ale jedině toto učení,víme dobře, dokázalo stavěti
Vpusfinách, zůrodňovati pouštělidské duše a opro
stiti člověka od mnoha vrozených mu vášní, jichž
rozvinutí znamená vždy úpadek a zkázu.

Balkán prožil celý tento přerod v krvi i pláči, ne
nechal ale při tom vzácných příkazů Mistrových. Tak
zachránil si svobodu, přerostl hrůzy násilí a konečně
obrození i konsolidace politické dožil se, když nej
více přilnul k učení Kristovu. Válka světová zase na
učila balkánského člověka zpínati ruce k modlitbě
a prositi o pomoc Toho, Jehož představa nebyla dá
na žádnou silou spojenecké armády s dělya smrtící
mi prostředky, nýbrž klidem a mírem lásky k člo
věčenstvu.

Zase přešlo několik let, kdy bouře války světové
doburácela, zase sluneční paprsky míru zalily zemi,
ale tentokráte přišli nepřátelé noví — s učením růz
ných forem, bojující posměšným smíchem proti zna
mení Toho, který dovedl ovšem odpustiti. Chtěli du
ši prostých rolníků, sahali po mozcích duševních
vůdců národa, dělali vše možné, až konečně opět od
cházejí bez výsledků positivních. |

Všude na široširém venkově balkánském zůstala
pevná víra, v tvrdé práci, mnohdy za velmi špatných
okolností hmotných a finančních, víra křesťanského
lidu zůstala nedotčena.

Diví-li se učenci, neb někteří literáti západní Ev
ropy této věrné oddanosti Kříži,v těch kučách, mnoh
dy velmi bědných, nemohou se zbaviti dojmu, pře
svědčujícího dojmu, který vyjádřil pisateli těchto
řádků nedávno jeden anglický lord, jenž projížděl
hukotem svého přepychového auta kraj, ve kterém
po staletí burácela ozvěna křesťanského — věřím
v Boha; tento chladný a skeptický syn Albionu mi
řekl: Neuvěřitelné, jak šťastní lidé zde žijí v tom 0
vzduší bídy a primitivity, myslím, že jest to všude
tam, kde se lidé naučili věřit čistým srdcem v Ježíše!
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K uskutečnění plánu Božího v člověku a skrze člověka, jenž
jest bytost obdařená rozumem a svobodnou vůlí, jest třeba dvou
podmínek: svobodného a milosťivého spolupůsobení vůle Boží
a svobodného spolupůsobení vůle lidské. A v modlitbě a skrze
modlitbu obojí fato vůle, obojí tato různá Činnost jedna s druhou
se stýká a obě slučuje k jednomu a témuž cíli. Všeliké pozdvižení
duše k Bohu: víra, chvála, láska, díkůčinění, adorace, oběť, od
prošení, nebo prosba, — vše to jest modlitbou. Pojímáme-li mod
litbu ve významu prosby, jest účelem modlitby, obdržeti něja
ké dobro nebo odvrátiti nějaké zlo. Toto obdržené dobro nebo
odvrácené zlo může náležeti buď v obor duchovní nebo mravní,
buď v obor fysický, časný, zavírající v sobě věci k životu potřebné
nebo užitečné. Duilhé de Saint-Projet: Apologie.

Dobrota a slabost. „Jeden z nejhloupějších bludů světa spočívá
ve víře,že dobrota je sousedkou slabosti. Každý člověk, jenž není
nikdy přísný, jest dvakrát nespravedlivý, neboť ustupuje-lí před
špatnými, zklame dobré. Lidská pošetilost miluje velice toto rče
ní: „Je dobrým až ku slabosti; je tak dobrý, že je to až hloupé.“
Svět přiznává tím svou hlubokou nevědomost o podstatě dobroty.
Dobrota jest věc ze světa, který žádá pro sebe sílu nejnepřeko.
natelnější a ráznost nejnezkrocenější.“

E. Hello: Podobizny svatých.

Mužnost. „Mužnost není, nechati se ovládati každým dojmem,
nechati se ovládati jediné srdoem, obrazivostí, náladou, prchavý
mi libůstkami, nedati srdci určitého stálého útvaru a rázu. Svět
potřebuje mužů. Klinkání o kráse, hezká slova citlivůstkářství a

písničkáařstvího nespasí, ale práce, činy. Ne snílkováním a rozplý
váním se v citech stali se svatí svatými, ale bojem, zápasy, utr
pením a sebezapíráním.“

Adolf v. Doss S. J.: Myšlenky.

Nutnosít mučednictví. „Veliké otřesy v národech, bědy, zpusto
šení a krutosťi nmejdivočejší,mučení nejvybranější a nejďábel
štější, jakož i nejhorší návraty k barbarství nejsou ničím novým,
co by nás mělo překvapiti a naše smyslení zmásti; není doby tak
temné a země tak bezůtěšné, aby vůbec neměla svého světlého
paprsku, své tajemné zahrádky, plné svěžích sťínů a živých vod.
Tak to už v lidstvu chodí. Přes úsilovnou snahu bojovníků dobra
zůstává zlo ještě nepřemožitelným. Odtud zákon oběti, občasná
nutnost mučednictví, fo znamená svědectví pro spravedlnost a
pravdu.“ L. Bertrand: Krev mučedníků.

Dvě základní zásady manželství. „Při základech manželství musí
státi tyto dvě zásady, neochvějně pevné: Manželství má vyšší
cíle, nežli ukojení jednotlivoe, v manželství žije člověk s člově
kem, oba naprosto stejných lidských práv, oba povoláni k rovno
cenné spolupráci a k jednomu vysokému úkolu. Mají-li býti
tyto dvě zásady zachovány, jest již předem vyloučena libovůle
jednotlivoova. Manželství je svou podstatou úkol: vychovati no
vé lidi, vzájemná pomoc a ukojení sexu způsobem člověka dů
stojným.“ P. Em. Soukup O. Praed.: Manželské kapitoly.

„Slavné pohřby ne pro mrtvé, ale k oslavě živých se konají.“
Sv. Augustin.
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400 let myšlenky Tovaryšstva Ježíšova. Jesuité slaví letos bez o
kázalosti veliké řádové výročí. Před 400 lety, dne 15. srpna 1554
Oopůl moci složili sv. Ignác z Loyoly a jeho šest druhů do rukou
Královny nebes v chrámě na pařížském Montmartru slib ustavičné
chudoby a čistoty, a slib, že budou putovati do Palestiny obraceti
nevěřící. Iáénácovýmidruhy byli: pozdější blah. Petr Faber, sv.
František Xav., pozdější druhý generál řádu Laynez, pak Boba
dilla, Rodriguez a Salmeron. Tehdy neviděl ještě sv. Iónác před
sebou přesný obraz cíle. Ještě se rozplýval myšlenkou dobýti
Jerusalemu a posvátných mísť a zatím byl povolán, aby získával
bojovníky pro nebeský Jerusalem. Papežská bulla 350 let stará,
z 25. května 1584,stanovila jasně cíl: „Hlavním účelem Tovaryš
stva jest obrana a Šíření víry katolické, podporování věřících
v křesťanském životě a učení; ve shodě s tímto povoláním jesf,
různá místa dle ustanovení papeže nebo vrchního představeného
tohoto Tovaryšstva navšťěvovati a život v tom díle světa tráviti,
kde je větší naděje na záchranu duší ke slávě Boží.“ (Řehoř XIII.
Bulla ,„Ascedente Domino“.)

Nedostatek kněžstva v Albanii. Msýre Guidovec, biskup Skoplij
ský posvětil v těchto dnech nový kostel v Dušanoviku, poblíže
hranice řecké. Svěcení kostela musil vykonati úplně sám, bez
jakékoliv asistence. V promluvě k věřícím také oznámil, že jim
sice kostel vysvětil, ale kněze prozatím dáti nemůže. Biskup také
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Pátý prázdninový kurs říšského Svazu katol. učitelstva. Místo
jeho položena opět do Čech a to do Náchoda. Kurs začíná 2.
srpna a trvá do 15.srpna. Program jest letos zvláště specialisován
ve čtyřech seminářích: psychologicko-pedagogický, literárně his
torický, historický a přírodovědecký. Vedle přednášek konají se
exkurse do okolí, bohatého na historii i přírodní krásy. Dří
kursu uspořádána jest v Náchodě výstava dobré knihy. Také
letos přihlásil se značný počet účastníků — 162 — což svědčí o
tom, že kursy staly se důležitou kulturní složkou našeho života
a že i v dobách těžkých dovedly své místo obhájiti. Přejeme i
tomuto kursu hojně zdaru.

Hilaire Belloc protestuje proti označení „římsko-katolický“, Zná
mý anglický katolický spisovatel Hilaíre Belloc v seriálu článku
v londýnském ,„„Universe“odráží pokusy o falšování dějin, zvláště
pokud se týkají katolické Církve. Dři tom zabývá se také označe
ním „římsko-katolický“, které je v mnohých zemích samozřejmo
stí, a ptá se, proč bylo toto označení vynalezeno. Mělo se podle
jeho názoru tím říci, že katolík je příslušníkem náboženské sekty.
Praví: „Označení vzbuzuje představu, že je velká křesťanská o
bec, která je celkem jednotna, ale uvnitř tohoto rámce, že je
zvláštní, poměrně malá skupinka, která slepě lpí na zvláštním
spojení se středem křesťanství. Všude jsou přirozeně katolíci,
ale zvláštní skupina se nazývá „římští“,aby se od ostatních odli
šila. Toto označení je absurdní, ale zdá se samozřejmostí. Boj
o naprostou dějinnou pravdu musí býti veden nejen proti ne
gativnímu dějinnému falšování, nýbrž také proti takovým „oficiel
ním“ falšováním. Je to boj plný odpovědnosti. Je však nutný ne
jen z ohledů manaši vlastní Církev, nýbrž především se zřetelem
k stále rostoucímu počtu hledajících a tápajících duší v masách
kolem nás.““Belloc má pravdu, protože katolík zůstává katolíkem
ať je „římským“, „řeckým“, atd. Toto označení mohlo by zůstat
jen ve vnitřní klasifikaci v rámci Církve. H. Belloc v ražení této
zásady má v prvé řadě na mysli anglické poměry, kde je katolík
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Politické prázdniny. Po členech zákonodárných sborů 31čle
nové vlády rozjeli se na prázdniny. Pracuje se jen na státním
rozpočtu a Čsl. obilní společnost autonomně provádí zajištění
obilní sklizně. Organisační práce postupují velmi rychle kupře
du, oč největší zásluhu mají družstevní organisace, které vlastně
staly se hlavním základem oelé orýanisaoe monopolu. — Také
president republiky dlí na zotavené, jíž zvláště letos použije
k rekonvalescenci po přestálé chorobě, jíž byl stižen bezpro
středně po své volbě.

Komunistické námluvy u našich sodalistických stran skončily ne
úspěchem. Obě naše socialistické strany na nabídku komunistů
o vytvoření jednotné fronty odpověděly kategoricky zamítavě.
Komunistům se zase jeden trik — třeba uznati, že dosti obratně
zavěšený na normalisování diplomatických styků mezi naší re
publikou a sověty — nepovedl. Komunistická strana jest odsou
zena k isolaci, kterou si v roce 1920vyveolilaa která se jí dnes
stává nepohodlnou. Komunismussei u nás vyžil a socialisté dob
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po obřadech zasedl do zpovědnice, slyšel kajícníky, podal jim
pak Tělo Páně — z nichž mnozí již dlouhý čas neměli příležitosti
k sv. přijímání, pokřtil pak několik dívek, požehnal dvěma sňat
kům a dvaceti dospělým udělil sv. biřmování.

Smrt Dr. Klausenera, předsedy Katolické akce v Berlíně, jež po
dle všech známek byla způsobena revolvery Góringovy státní po
licie, vyvolala živou účast katolíků nejen v Německu, ale i v celém
světě. A nebylo mezi katolíky člověka, který by věřil pomluvě o
sebevraždě. Lapidárně ji vyvrací projev berlínského biskupa Dr.
Barese, který také na čelném místě uveřejňuje „L'Osservatore
Romano“. Biskup Bares vzdává plnou čest zavražděnému katol.
pracovníkovi, chvále jeho čistotu života a vzornou obětavost ve
službě katolické věci, rodině i vlasti. Slova biskupova, který na
zývá Klausenera „pravým žákem Ukřižovaného“ vylučují jasně
možnost sebevraždy a potvrzují nepřímo, že Klausener stal se
obětí nenávisti nepřátel Církve. I ve XX. století jsou mučedníci.

Padesát let latinsko-německého misálku Schottova. Před pade
sáťi lety vyšel poprvé lafinsko-německý kapesní misálek DP.An
selma Schotta OSB. Za ta léta našel všeobecnou oblibu a je sa
mozřejmostí v rukou nejen katolické inteligence, ale všech kato
lických kroužků německé mládeže. Herder vydal teď jubilejní
vydání Schottova misálku, který dosáhl mnohoťfisíoovýchnákladů,

stále „Římanem“ a „papeženoem“ v ultraanglikánských kruzích
a katolické náboženství pro označení „římsko-katolické“ je po
mlouváno jako anglickému duchu nevyhovující, bigotní produkt
jižních zemí.

Před 150 lety zemřel encyklopedista Diderot. 50. července 1784
zemřel v 71. roce Denis Diderot, jeden z nejůtočnějších encyklo
pedistů, jejichž práce duševně připravila půdu pro franoouz
skou revoluci. Měl schopnost býti pojítkem mezi umělci, byl ge
niální improvisátor, ostrý kritik a člověk úžasné píle, uvážíme-lt,
že na encyklopedii pracoval plných 25 let. Když po devíti letech
vycházení byla encyklopedie parlamentem zakázána a d'Alembert
přestal z obavy na díle pracovati, dokončil práci Diderot a pra
ooval sám po 15let až dílo dokončil. Rozmar osudu učinil ď Alem
berta generálním tajemníkem Akademie, ale Diderot se do ní
nikdy nedostal. Za encyklopedii dostal Diderot celkem 21.000liv
rů a jeho nakladatel Le Breton na ní vydělal skoro 3 miliony.
Diderot při tom napsal do encyklopedie přes tisíc článků filoso
ficky útočných proti víře. Filosoficky vyšel Diderot z theismu
k pantheismu, hlásajícímu Boha jako přírodní zákon. V literatuře
má své místo jako novelista, dramatik, kritik a filosofický essayi
sta.

Vzpomínka na slovenského katolického spisovatele. Před sedm
desáti lety narodil se 15. srpna v Donovalech slovenský spisova
tel Ján Donoval, pseudonymem Tichomír Milkin. Studoval gym
nasium v B. Bystrici, Trnavě, Ostřihomě. Stal se knězem a ka
planoval v Radošovcích, Gbelech a v Šaštíně, administroval v
Brockém, v Dojči a Kovalově. 18 let byl farářem v Kovalově.
Jako básník psal reflexivní, náboženské, formou i obsahem vy
krystalisované verše do „Katolíckych Novín“, „Tovaryšstva“ a
„Slov. Pohl'adů“. Kritické úvahy psával do „Literárnych Listů“
a do „Slov. Pohl'adů“ © soudobé slovenské literatuře. Zemřel
v Smolinsku 4. listopadu 1920 Más—
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ře vědí, že kooperací s komunisty by sobě neposloužili a jen ještě
více by zeslabili své posice. I naši socialisté se už lecčemus na
učili a jejich odvrat od demagogie dlužno i v zájmu státním jen
vítati.

Z ah r a n i č n
Rakouský kancléř Dr. Dollfuss mrtev. Poslední jakoby ještě
výstřel světové války, vypuknuvší právě před 20 lety v předve
čer svátku sv. Anny, zničil ve Vídni život mladého státníka, říš
ského kancléře Dra Dolifusse. Stal se obětí hakenkrajclérské
ho puče a obětí své myšlenky jistě velkolepé, ale uskutečňované
jen lidskými prostředky moci a vůle. V únoru začal přebudová
vati Rakousko v nový stát a svůj vlastní život položil do jeho
základů. I v tomto řádu, řádu světa přirozeného jest spravedlnost
a každá tragedie jest vykupováním vyšších statků a hodnot. Snad
ani Dollfussova oběť nebude marnou a bude vyvážena šťast
nější budoucností jeho země a snad i celé střední Evropy. Ne
dej však Bůh, aby Dollfussova smrt, právě o 20. výročí vypuk
nutí světové války, nebyla signálem k nové válce, o níž se dnes
stále tak mluví. Dán Bůh buď jemu i nám všem milostiví



Továrna
NED.V
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V Třetí říši klid. Krvavá lázeň z 30. června, jejíž počet obětí není
dosud přesně znám, zastrašila všechny revoluční a extrémní živly,
takže jest dnes v Německu klid. Není sioe všechno dosud vy
jasněno, záhadou zůstává nejen říšská obrana sama i se svým
nejvyšším velitelem, ale i situace místokancléře Pappena, který
jediný z celého kabinetu měl odvahu aspoň pasivní absencí na
oficielních projevech demonstrovati proti krveprolití z 30. června,
jež připravilo ho o nejvěrnější spolupracovníky i přátele. Jeho
neúčast v politice jest tím nápadnější, čím veřejnější byla jeho
osobní přítomnost na pohřbu zavražděných jeho spolupracovníků.
Nevíme, co děje se pod klidnou maskou normálního všedního ži
vota v fřetí říši, nevíme zda v podzemí sešli se zklamaní bojovníci
úderných oddílů s nezdolanými dosuď zbytky komunistické a so
cialistické armády a zda teprve zde nevznikně opravdová druhá
revoluce. Přízrak její odstraněn není, neboť znovu se vracející
nezaměstnanost a stálé stoupání oen životních potřeb jest nej
lepší živnou půdou pro revoluční myšlenky. A revoluce jest jako
mnohohlavá saň, která znovu vstane i kdyby všechny hlavy měla
již porubány. Proto také Hitler i jeho oba heroldi z propagandy a
policie, jsou velmi opatrní na svou osobní bezpečnost a potlačili
i svoji největší vášeň — mluvení. V tomto všeobecném strachu,
který leží nad Německem, jediní katolíci mají ještě sebevědomí
a neustoupili ani o krok od svých práv. Hájí je stejně enerdicky,

C o ž i v

Obrácené nůžky. Zatím co ještě loňského roku stále se mluvilo
o cenných nůžkách, přistřihujících zemědělskou výrobu a její
produkty ve prospěch průmyslu, letos již poměr se obrátil a
index zemědělských výrobků poprvé vystoupil nad ceny výrob
ků průmyslových. Nůžky se obráťily; nejen však v indexu cen,
ale i v indexu zákonných opatření. Zatím co letos vydány byly
teprve 4 zákony k ochraně zaměstnanců, na ochranu a zajištění
zemědělství vydáno letos již 33 zákonů či nařízení s platnostízákona.

Technika ve službách válečného vraždění. Novinami probíhají
nejrůznější zprávy o nových vynálezech, které v případě války
mohou hubiti lidské životy v masách. Tak z laboratoře Davy
Faradyova ústavu přichází zpráva, že dvěma mladým chemikům
podařilo se objeviti látku, jejíž paprsky mají ohromný účinek.
Podařilo-li by se látkou touplniti letecké bomby, byly by všecky
i nejmodernější obranné prostředky bezůčelné. Neboť těmito
paprsky dá se propáliti blok martinské ocele ošířce jednoho met

vyrábí tyto známé tuky:

100*/. pokrmový tuk a jemné Smolce

SANA
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jako před 30. červnem. Ten den katolíky německé nezastrašil,

ale ještě více srazil dohromady, spojil biskupy, kněžstvoi věřící
v jedno tělo, v jednu vůli.

Holandsko, tato tradiční země klidu a občanského míru bylo
v minulých dnech postiženo komunistickými nepokoji, které místy
bylv dosti vážné. Vládě však podařilo se brzy obnoviti pořádek.
K jeho zajištění vyžádala si pak vláda od sněmovnyzvláštní zákon
„k ochraně veřejného pořádku“. Zákon byl přijat v těchto dnech
v horní Komoře 24 proti 10 hlasům.

Rakousko nemůže se zbaviti stálých nepokojů, vyvolávaných ha
kenkrajclery. Boj vlády jest proti těmto rozvratníkům velmi ob
tížný, neboť i soudy jim nadržují a sabotují vládní a policejní
opatření. Věci došly již tak daleko, že 1 samotná „„Reichspost“
musila se ozvaťiproti stranickosti soudů a nadržování jich haken
krajclérům. Důsledek objevil se 25. července, kdy hakenkrajcléři
pokusili se o puč, obsadivše budovu rozhlasu a říšského kancléř
ství. Zde zajali ministry Dollfusse a Feye, držíce je jako rukojmí.
Puč byl sice stáfní mocí likvidován během sedmi hodin, ale 9 lid

ských životů zmařeno. Obětí stal se i spolkový kancléř Dr. Dolluss.

o t d a

ru během osmi vteřin, nejsilnější betonové bloky rozpadnou se úů
činkem paprsků v pouhý prach a popel. — Z Ameriky přichází
jiná zpráva. Clevelandský fysik Longoaria vynalezl stroj na pa
prsky smrti. Neviditelné vlny, jež stroj tento vysílá, vyvolávají
poruchy a rozklad krve, který nezadržitelně končí smrtí. Podstata
vynálezu spočívá na jakýchsi ultrasluchových — jež lidskému
uchu jsou neposťižitelné — vín. Jak daleko ty vlny dosáhnou,
teprve se zkouší; sťátní úřady však veřejné pokusy zakázaly,
což zdálo by se nasvědčovati, že tento hrozný vynález nebude jen
pouhou fantasií, jako byly před lety projekty ing. Grindell Ma
therose. Zatím co na mezinárodních konferencích se mluví o věč
ném míru, uzavírají pakty o neútočení, západní a východní Lo
carna, odzbrojovací konference, oelý svět zbrojí, jakoby nová
válka stála přede dveřmi. O jejich hrůzách nedovedou si učiníti

ředstavu ani fi, kteří prožili nejhroznější bitvy světové války.
o bylo jen pouhými manévry proťi tomuto racionálnímu vraždění

aničení lidských životů v massách. Jak nazvati příští válku, když
už světovou označil Benedikt XV. „Sebevražda Evropy“? ff.
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Národně-socialistická mládež. Rebelie v organisaci politické mlá
deže národně-socialistické byla již zoela likvidována a sice autori
taťivní cestou. Nespolehlivé funkcionářské sbory byly vedením
strany suspendovány, největší buřiči ze strany vyloučeni, pode
zřelí vzdáleni od hnutí, — třebas až do Ruska — a tak v organi
saci mládeže dosažen klid a pořádek. Zda jest také ve skutečnosti
i uvnitř orgéanisaoesamé, nedá se říci a lze spíše o tom pochybo
vati vzhledem k tradiční radikálnosti nár. socialistické mládeže.
Také stále nové klatby vyhlašované vedením strany proti ne
poslušným a nedávné vyloučení Franty Klátila, svědčí o tom, že
klidu dosud dosaženo nebylo. Statisticky vypadá organisace nár.
soc. mládeže podle její oficielní zprávy takto: Ze 425 v roce 1924
stávajících organisací vzrost Svaz na 938 organisací a počet 50
ťisíc členů.

Střípky. O Synu Božím užívá křesťanství k vyjádření jeho moci
a poslání na zemi výrazů jako Spasitel, Vykupitel, Slovo a pod.
Jen lidé, kteří jsou nábožensky indiferentní a podléhají různým
frázím, dovolují si, bohužel, ve svých veřejných projevech užívati
plytkých a málo důstojných označení jako „Galilejský“ — „na
zaretský sociolog“ atd. Co už přesahuje všecky meze, čteme v jed
néch slovenských novinách. Doporučuje tam nějaká „Karitatívna
kostolná družina v X.“ nějaký žaludečný letkvar firmy, která jí
slíbila, že po tři měsíce dostane z objednávek 30 procent a pro
hlašuje o sobě, že „kráča v šlapajoch vel'kého Reformátora Naza
retského Ježiša Krista...“ Myslíme,že by příslušný ordinář měl
ve šlépějích Spasitelových vzíti karabáč a takové kupčení -po zá
sluze ztrestat. — Jeden říšskoněmeckýuniversitní profesor boho
sloví tak dalece podlehl hitlerovskému moru, že poslal do Vati
kánu dobrozdání, v němž vedle jiných bludů je tvrzení, že sterili
sační zákon německý není v nesouhlase s encyklikou „Casfi con
nubii“. Odpovědi přímo nedostal, jen „Osservatone Romano“,
aby kryl hanbu toho konjukturálního bohoslovce, píše, aniž by
jej jmenoval, že byl zplnomocněn, aby jeho tvrzení prohlásil zanaprostobludnéaneodůvodněné.— Chvályhodnéje,ževněkte
rých denních listech v turistické hlídce jsou postupně otiskována
oznámení, kdy jsou mše sv. v některých turistických místech.
Protožese noviny neschovávají, bylo by dobré, kdyby aspoň jedno
katolické nakladatelství — rostou jako houby po dešti — vydalo

o VI MWna př. pro Čechy nebo aspoň pro nejšírší okolí velkoměsta po

Z k n i h a č

drobný seznam všech farních kostelů s udáním, kdy je mše sv.
Nestálo by to mnoho a dělalo by se aspoň něco pro. větší čest a
slávu Boží a zachránily by se mnohé duše. Pak by ovšem byla
nutno, aby se takový sešítek s bohoslužbami octl ve všech knil
kupectvích s turistickými potřebami, v nádražních kioscích a ne
nechával se plesnivět za pulty t. zv. katolických knihkupectví.
Nejsme katolíci shettoví. — Můnsterská Katholische-Korespon
denz, která spolupracuje s římskou misijní centrálou Fides, byla
bez udání důvodů Hitlerovskými úřady zastavena. Řídil ji známý
jesuita Fr. Muckermann a jejím pražským spolupracovníkem je
P. Mitnacht OSA, předseda zahraničních žurnalistů v Praze. —
Charakteristický případ demoralisaoe americké společnosti udál
se po zastřelení gangstera Dillingera. Do tratoliště krve na ulici
namáčeli Čumilové honem kapesníky, noviny, aby měli něco po
Dillingerovi. Takoví lovci upomínek a zvědavcí svedli hotový zá
pas s policií o vstup do umrlčí komory. Policie je tam ale nepusti
la. Kdyby se postavil nemocný stařík doprostřed takového davu
a ukazoval své rány a prosil o almužnu, tak by ladies and gentle
mans utekli.

Život čtenářům.

Jako pták bez vzduchu,
rybička na suchu,
každý bez toho, co jeho —
Život bez předplatného.

Psát zvykem pánů, dam:
„život se líbí nám.“
Redakce dí však: „Co platné,
nepošlete-li předplatné!“

V městě i na venku
napište složenku.
Zaplaťte dluh a bez práce
budeme. — Administrace.

Coa S o p i S

Dobrá cesta. Jest to výbor nejlepších před
nášek ze IV. prázdninového kursu katol.
učitelstva loňského roku v Báňské Bystřici
konaného. Vybrané partie z paedagogiky

ručují již i jména autorů, P. Dr. Braito,
Dr. Závadský, Vejvodová, Krejčíř. Kniha vy
šla v Edici Krystal (Olomouc, Slovenská 14)
a stojí při rozsahu 116 stran textu Kč 9.50

formální i politické, studie psychologické a i s portem (pro studenty 7.50včetně porta.)
pěkná studie Dr. Neumanna o politice Vati
kánu za světové války činí z knihy dobrou
příručku katol. učitele a vychovatele. Vše
chny studie jsou vysooe hodnotné, což za

Doporučujeme.

Nový časopis katol. mládeže. V Praze po
čal vycházeti list katol. skautů — BOJ.

Prvé číslo nového čásopisu, který jest vy
dáván ve formě novin, vedle programové
proklamace, v níž vyzývá se mládež k práci
v katol. skauťingu, přináší jen několik pro
jevů katol. osobností a pak drobné zprávy
organisační. Snad příští čísla budou již ži
vější a více odpovídající myšlence účinné
propagace skautské myšlenky.

Ustřed

Pamatujte na horší časy

Spořte a ukládejte své úspory u

ní záložny lidové
Praha II.,Spálená ulice čís.15

Toto číslo jest o 12. stranách. — Příští číslo vyjde 15. srpna.

Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15. (III. posch.) Telefon 43473. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VII-27.Podací úřad Praha 25.
Tiskne Českoslovanská akc. tiskárna v Praze II., Kárlovo n. č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—. Redakční závěrka 10. a 25. každého měsíce.
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Do tohoto čísla přispěli: Dr. Bed

řich Vašek, Kleof. Pistorius, Boři

voj Benetka, Vilém Bitnar, Jožo

Más—, Karel Vlček, Karel Hora

lík, Dr. J. O. Martinovský, Karel

Vach. — Zrcadlo. — Co život

dal. — Z knih a časopisů.

časopisproveřejné otázky soůúčasnostináboženství kulturu a politiku
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Dr. Bedřich Vašek:

Tajemství úspěchu Katolické akce v Polsku.
|

Jsou státy, kde existuje Katolická akce, ale jen aby se vyhovělo liteře požadavků Vatikánu; skutečný vliv
takové Katolické „akce“ bývá roven nule. Jsou státyjině, v nichž přání Sv. Otce se provádí dle ducha; a

(am se KA.stává živelnou silou, fam je její vliv v životě cítit, tam dělá dojem bujných sil mládí; sil, kteréobývají.
Tak jest tomu v Polsku. Neznám národa —vyjímaje Italii — v němž byse byla vzala myšlenka KA. tak

doopravdy a v němž by byli se dostali v této věci tak daleko jako katolíci v Polsku. Znal jsem KA. polskou
již dříve z časopisů a knih a měl jsem k ní úctu; když však o letošních prázdninách navštívili jsme sboho
slovci olomouckými a brněnskými ohniska polské KA, a setkali se osobně s jejími vedoucími lidmi, má
úcta ještě stoupla. |

Jak vysvětliti, že — kdežto v jiných státech KA. skoro jen živoří — v Polsku se má fak svěže k životu?
Jak vysvětliti, že instituce této akoe jsou takové, že si pozorovatel nutně musí říci: „Vám patří budouc
nost!“ —kde je klíč k pochopení tohoto tajemství?

1. První příčina: Polský episkopát má neochvějnou vůli KA: ve smyslu Sv. Otce v Polsku provésti. Kard.
Hlond, kard. Kakowski a s nimi veškerý episkopát jsou přesvěďčeni, že Katolická akce jest nezbytná, že vů
le Sv. Otce, vzdor všem obtížím, provedena býti musí, a že fo musí býti doopravdy akce, velkorysá, kaťo
lická akce. Budování a vedení této akce svěřilizvláštní komisi několika biskupů, a to biskupů, kteří jsou po
celá desítiletí hybným pérem náboženského asociálního života polského, na př. katolický biskup dr. Adam
ski. A tak byl po delším hledání a zkoušení v r. 1930 vypracován „Sťatut konstytucyjny Akcji Katolickiej

v Polsced Regulaminy“, a každoročně bývá v mezích těchto stanov vypracován rámcový program pro celýpříští rok.
2. Ale co by pomohlo, kdyby hlava vypracovala sebe dokonalejší program, není-li rukou a vůbec ostatní

ho těla, aby myšlenky provedly? Co pomůže sebe geniálnější strategický plán, není-li.důstojníků (a-vyspě
lých důstojníků!), kteří by plán prováděli? Biskupové mohou vypracovati dokonalé směrnice, ale musí
zde býti orgány, živé a čilé orgány, které by nad prováděním tohoto prosramu bděly, po případě doplnily
ještě jednotlivosti, jež zůstaly ještě nerozřešeny v povšechných směrnicích. A tu je druhý klíč k tajemství
úspěchů KA. polské. Její vybudování a provádění nebylo svěřeno lidem, kteří jsou již jinak silně zaměst
náni, kteří tedy mohou při nejlepší vůli dělati Katolickou akci jen nanejvýše kouskem levé ruky, nebo kte
ří jsou již v takovém věku, že sice dobře u nich funguje rozum obohacený hojnými zkušenostmi, ale kteří
jsou již příliš staří na čilé „akce“. V Polsku uvolnil episkopát pro práci v Katolické akci řadu svěžích,mla
dých sil, dobře vědecky i spolkově kvalifikovaných, agilních, slušně honorovaných. Ty nedělají nic, než
práce v KA. Ale k tomu ještě mají ve svých kancelářích potřebné síly jiné, takže takový ředitel ústřední
nebo diecésní Katolické akce není na všecko sám. A když jste mluvili na př. s ředitelem NaczelnegoInsti
tutu Akcji Katolickiej v Polsce, ThDr. a I. C. Dr. Stanislavem Brossem nebo s ředitelem arcidiecez. In
stitutu KA. ve Varszawě ThDr. a PhDr. Wlad. Lewandowiczem nebo s diec. ředitelem KA. v Poznani Ks.

Fr. Marlewskim; pak cítíte, jací inteligentní, agilní, průbojní lidé v mladých nebo prostředních letech
jsou vybráni, aby byli hybnou silou v Katolické akci. |

3. Může však býti velmi dobré a velmi vybavené ústředí, není-li kvasem pronikajícím masu, co s ní?
Je-li krev v organismu nahromaděna na jednom místě a neproniká-li všech údů a celého těla, jest přiro
zeným důsledkem, že organism živoří. V Polsku o fo pečují, aby ústředí KA. bylo v živém styku s celkem,
aby myšlenky KA. nebyly majetkem a prosramem jen malé skupiny elitních lidí, nýbrž aby i celek vzal
tyto ideje za své. Proto se stará ústředí o horlivou vydavatelskou činnost, a má nazřeteli trojí momenf:
předně, aby věci, které se vydávají, byly opravdu hodnotné; dále aby byly přizpůsobeny různéúrovni jed
notlivých vrstev v Katolické akci: prostému členstvu; výborům a předsednictvu ;kněžím pracujícím v KA.
(chtěli napřed pracovati všeobecně, ale zkušenost jim ukázala, že diferenciace je nutností); a moment tře
tí: přidržovati členstvo k tomu, aby skutečně hojně odebíralo a platilo tyto publikace. |

Vedoucím orgánem. je „Ruch kafolicki“, vydávaný v Naczelny Institut Akcji Katolickiej pod redakcí
dr. Brosse. Ten informuje o aktualitách a přináší články zásadního obsahu, podává přednášky, jichž mo
hou pracovníci ve farních odborech Katolické akce použíti. Ale v časopise je možno uveřejniti jen kratší
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pojednání. Proto ukázalo se účelným zaříditi knihovnu, ve Které by důkladněji, šířeji, na vědeckém pod
kladě byly základní ideje Katolické akce pěstěny. Vznikla Knižnica Akcji Kafolickiej, dosud 21 svazek.
Chtěl jsem se původně o této sbírce zmíniti jen povšechně, ale aby bylo možno vniknouti do situace lépe,
uvádím nadpisy jednotlivých publikací. Dr. St. Bross: AKkcjaKatolicka a Polska; Akcja Katolicka we
dlu$ orzeczeů Stolicy Apostolskiej (2. sv.); Pius XI. o Akcji Katfolickiej. Ks. S. Adamski, A. K. i Ducho
weústwo. Ks. A. Szymaúski, A. K. a dzialalnosé $gospodarczo-spoleczna. F. Sawicki, Dusza nowoczesnego
czlowieka. F. Machay, Rozwiazanie sprawy spolecznej v ramach A. K.: Zadania duszpasterskie swieckich.
Wlaď. Depfuta, A. K. a organizacie koscielne. M.Grodzicka, Jeneralowa Zamoyska. — Dále překlady:
Encykliky Casti Connubii a Divini Illius Masistri. Adam, Istota Katolicysmu. K. Sudbrack, Kužnia Akcji
K. A. Vermeersch, Katechism malženstwa chrzescianskiego. L. Civardi, Podrecznik Akcji Katolickiej. P.
Gasparri, Katechizm katolicki.

Stejný skloro cíl sleduje, upouštějíc však od vědeckého aparátu, sbírka iiná, taktéž ústředím KA. vy
dávaná: Biblioteczka Akcii Katolickiej. Dosud vyšlo v ní 6 publikací: F. Machay, Wyszkolenie duchowne
apostolstwa swieckieso. Walka z pornografjou. W. Reinhard, Katolik swiecki w nadprzyrodzonyýmorga
nižmie kosciola. J. Pizzardo, Dyrektyvy dla Akcji Katolickiej. Mazurkiewicz, Czemu ucza kryzysy ubieg
lych wieków? F. Machay, Dogmatyczne podstawy A. K.

Mnoho se pracuje, aby myšlenka exercicií pronikala. Mimo jiné za tím účelem zřídilo ústředí další sbír
ku „Bibljoteka rekolekcyjná“. V ní vyšlo na př. C. Markiewicz, Zalety (f. j. ctnosti) dobrego rekolecjonisty.
K. Pekala, Rekolekcje zamkniefte — szkola ducha apostolskiego. K. Kowalski, Nauky rekolekcijné o Ak
cji Katolickiej.

Aby v členstvu byl pěstěn duch apoštolský, vydává se letáková „Szkola czynu“, asi po 10 gr. asi našich
40 h. Sbírka je svižná: Sdružujme síly farnosti. Úkoly KA. ve farnosti. O katolickou ofensivu. Žena v KA.
Apoštolát vnitřní i zevnější. Víra základem žití. Jest Bůhí Sektáři — apoštolé bludu. Do boje s novodo
bým pohanstvím! Co pofřeba vědět o KA. Praktikující katolík. KA. a lituréický ruch.

Tak propaguje KA. své myšlenky tiskem. Propaguje je i slovem. I v Polsku bylo na počátku nebezpe
čí, že lidé nedají si dost práce, aby se obeznámili s pravým pojmem Katolické akce, nýbrž že každý bude
za oficielní KA. vydávati fo, co si sám diletantsky pod Katol. akcí představuje. Tento pohodlný dilefan
fism uškodil na př. u nás v ČSR. Katolické akci nesmírně. V Polsku tomučelili fím, že hned na počátku
uspořádali v centrále pro vedoucí pracovníky několikatýdenní kurs o podstatě a úkolech Katolické akce,
a kursy podobné, arci v menším rozsahu, se opakovaly a opakují v jednotlivých diecésích i děkanstvích.

ní ověcn na kursech, Katolickouakcí hojně pořádaných, se probírají již praktičtější a konkrefní ofázprovádějí.
"Dobře mají vybudovány diecésní ústředny Katolické akce. Navštívili jsme jich několik; na př. Archidie

cezalny Institut Akcji Katolickiej we Warszawie: ti lidé jsou opravdu duší katolické práce v biskupství,
a mohou se věnovati jen této akci. |

4. Jak je však možno vydržovati takovou celostátní ústřednu KA. finančně? Platí ji biskupové? Má
fondy získané od dobrodinců? Ani fo ani ono. Jest soběstačná. Vydržuje se sama. Dr. Bross nám vyklá
dal, že je nepřítelem principu, aby ten, kdo pracuje v nezbytné věci pro celek, byl živ z almužen. Ať je živ
z věci samé. Vykládá dále. že pokládá za nemravné, aby jednotlivci, pro něž se pracuje, prostě řekli: Běž
te, ať vás živí ten a ten. Proto to mají zařízeno v KA. tak, aby z čistého výnosu z publikací, jež KA. vy
dává, se mohli čestně uživiti spolupracovníci v ústředí. Takový systém je nutí, aby vydávali jen solidní vě
ci, protože by jinak nebyly kupovány —a oni sami by se octli na suchu; dále aby se sami sťarali, aby bylo
odběratel co nejvíce, aby časopis neb kniha byly co nejaktivnější. A pravil, že tento způsob se jim tak
osvědčil, že mohou režii v ústředí dobře uhraditi, ba že z čistého zisku mohou pomocně zasahovati i jinam,
kde pomoci je třeba.

A tak finanční starosti, které ve mnohém státě hodně brzdí rozvoj
5, O zďar KA. polské mají velikou zásluhu i kněží a věřící v Polsku

KA., odpadají samy sebou.
Princip KA. klade na věřící laiky

Kleof. Pistorius:

Artikulové obecní,
proti nezbedným a nepořádným
skribentuóm na světlo vydaní.

Urozeným pánuóm, urozeným a statečným
pánuóm rytířuóm a vladykám, vzácné pocti
vosti a opatrnosti pánuóm Pražanuóm a měs
luóm, všem třem stavuóm království České
ho, pánuóm ujcuóm, Švagruóm, strejcuóm,
bratruóm a přáteluóm našim milým a přízni
vým pozdravení a službu přátelsků vzkazu
jeme.

Svědomo jest všechněm, kterak Pán Buóh
milý pro hrozné hříchy naše, pro rebelii proti
Hospodinu, pro všeliká kacířstva, naše ne
mírná pití a obžerstva, neřádná posvícení,
hody, nestydaté tance, hry, hromování, lání,
noční tůlky, povyky, přástky, tyto časy těžké
a nebezpečné války jest dopustiti ráčil a
z toho vyplejvající mordy, pálení, jímání a
všeliké hyndrování osob dobrých i podda
ných, vojenské durchcuky, lágrování a muste
runky i jiné outisky, kteréž drahně let pro
viny naše snášeti musíme.

Protož my všichni tři stavové království
Českého vidúce, že dobrý řád a pořádek se
k počepí chýlí, že mnohé sváry a potržky
v zemi netoliko skrze hříchy naše, vojnu s
ouhlavním nepřítelem křesťanstva Turkem
k zrostu přicházejí, alebrž obzvláště od ne
řádných mistruóv, fistruóv, skripturuóv, fova

ryšuóv písařských, kněhtlačiteluóv aneb im
pressuruóv a vuóbec vší čeládky, která brka
písařského čili škriptorálku užívá, znamenité
hadruňky, rozbroje, bitky, šarmicle na ryn
cích, v domech rathůzních, ano i v kostelích
— nemluvě o šencích aneb piternách — se
provozují, a to všecko skrze knihy potvorné,
cedule lipané, všeliké noviny, škartice, mi
nucí, traktáty — snesli jsme se s vědomím
a vuolí Jeho Milosti Císařské na tom, aby
cech literatorský čili skribentský. pokudž ne
podléhá pražské universí, na těchto artiku
lích dosti měl a jimi pod pokutami stanovený
mi se řídil.

Počínají se artikulové skribentští:

Primo:

O životě mistruóv a tovaryšuóv
cechu literatorského.

Nařizujem: Předně, aby Pána Boha, jeho
přikázání vezdy na paměti měli, jeho vuólí
svatů křesťansky se řídili, víru podobojí neb
podjednů dle zemských zákonuóv zachová
vajíce a do kaciřstva luteriánského nosuóv
všetečných nestrkajíce.

Item — přikazujem, aby do slunce západu
domuóv šenkovních prázdní bývali, v opil
ství, pitancie se nevydávali, bitek, svád, rva
ček neprovozovali pod trestem kázně pan
ské, neb známo jest obecně, že jest mezi
skriptory drahně korbelářuóv, hráčuóv, kost
kářuóv,

tem — ať dají pokoj svatý pohlaví žen
skému, zajisté skribenti jsúůvedle oficíruóv
školských prohnaní šlojířníci, prsténkáři, zá
stěrkáři, kteříž pohledným pannám sentencie
libezné, poemata krásná fortelně, obmyslně
do štambuchů píší a reisují. je slovy oulisný
mi svozují a do tenat svých zaplětají.

Item — ať se vyhýbají všelikému tělem ne
mírnému rejdování, jež tanec slove, vždyť
mnohý zajisté skáče co kozel, jako by s ním
čerti házeli, ousta nadýmá, škorněmi Šustí,
divně glídy křiví, usmrkuře, Doru nadnášeje.

Item — což se šatuóv tejká, ať se skripto
ři drží — jsů-li oudy universí pražské — po
ctivého oustrojí akademie, ti. kteří jsu ro
duóv měšťanských, strůře měšťanuóv "ať si
hledí skromně — neb klinotkv. řetězv zlaté,
aksamitové kabátce, hedvábné kreizlíky, rei
tarské boty, zbraň bodnů, sečnů i palnů jim
všem bez výjimkv zakazujeme, neboť mud
řec praví: Superbia praecedit ruinam.

Secundo:
Jak a co mají skribenti psáti
a se chovali.

Předně jim nařizujeme a aruntovně porů
číme, aby vrchnosti své duchovní i světské
v ouctě měli a k nim se chovali náležitě po
korně, jak ostatně zřízení zemské šířeji vy
pisuje. Anžto Jeho Milost král, item oudové
pánuóv stavuóv nádoby křehké, všelikým leh
kostem a křehkostem od přirozenosti pod
daní jsú, zakazujeme listy, noviny, traktáty a



dalekio větší požadavky než princip pouhé pasivní poslušnosti: povaha musí býti ukázněnější a oddanější
zájmům Božím, rozum musí míti větší rozhled, Obojímu požadavku se katolíci polští přizpůsobují: v exet
ciciích, v této „kovárně apošťtolského smýšlení laiků“, hledí v sobě zdokonalit ducha, na kursech a čet
bou se snaží opafřiti si potřebné vědomosti. Zavedení KA. však nutně vyžaduje i přestavbu i ve spolko
vém životě. Dosud na př. v řadě spolků předsedou, musil býti kněz; od 1. srpna f. r., kdy vstupuje v život
povinnost spolky přebudovati ve smyslu Katolické akce, kněží musejí předsednictví složiti, /aicí musejí
předsednictví převzíti. Zvláště živlům konservativním jsou tyto změny těžké,

Katolická akce znamená pro laiky zvýšené povinnosti, zvýšenou odpovědnost, kola zaběhlá dosud urči
ťým směrem se musejí roztočiti směrem jiným — česí budiž polským laikům, a zvláště spolkovýmfunk
cionářům, že v pevné důvěře ve svůj episkopát a v poslušnosti k němu přizpůsobují se ochotně.

Jen ta armáda je vítězná, která odhodlaně a bezvýhradně jde za svýmiveliteli,
Ó.Ještě jeden zvláštní rys v práci Katolické akce polské. Veliký důraz klade na to, aby jednotlivé far

nosti měly své vlastní farní domy. Jsou jako druh kostela. Tedy nikoliv jen kostel a fara, nýbrž vedle nich
ještě třetí druh, farní dům (jako v Americe všude kladou důraz na to, aby při každém kostele byla farní
dvorana). Viděli jsme těch domů několik. Některé jsou jen prostinké a zařízení v nich skromné, ale ně
které jsou vybaveny skvěle. Nikdy ve svém životě nezapomenu na př. na farní dům, jejž nám při svém kos
tele ukázal p. probošt Fajecki. Musil na to obětovat kus farské zahrady. Měl tuto zahradu velmi rád, ale
farního domu je třeba ještě víc než zahrady a profo přinesl oběť,Takový farní dům je zcela majetkem farní
obce, fa jím disponuje, Hostinské účely s domem spojeny nejsou, protože hostinec může vzdělávací práci ka
tolického spolku mařiti. Některé domy mají místnosti pro příležitostný bufet při slavnosti. Ale prodej al
koholických nápojů je vyloučen.

Shrnuji: Katolická akce v Polsku se daří, protože je postaráno o předpoklady zdatu.
(Ještě v jednom článku napíši o K. A. v Polsku, a to v čem záleží její drobná konkretní práce.)

10 milionů mrtvých, 19 milionů zraněných,
10 milionů mrzáků...

Dvacáté výročí vypuknutí světové války je podnětem dennímu
tisku, aby přinášel podrobné zprávy z tehdejších událostí na bo
jišti. Nebudeme následovati jejich příkladu a statistikou se vyrov
náme s celou tou strašlivou bilancí. Mluva číslic je nejúčinnější.

Ve světové válce bylo mobilisováno 74 mil. lidí, v důsledku vál
ky musilo ze svých domovů uprchnouti 10 milionů lidí. Žeň zbra
ní: 10 mil. mrtvých, 19 mil. raněných, 10 mil. zmrzačených, 7 mil.
zajatců, 9 mil. sirotků, 5 mil. vdov.B

Ztráty spojenců:
mobilisováno padlo

Francie 8,501.045 1,391.000
Anglie s koloniemi 9,270.000 869.000
Spojené státy 4,272.000 70.000
Italie 5,704.000 750.000
Belgie 390.000 41.300
Srbsko 707.300 380.000
Rumunsko 1,000.000 250.000
Portugalsko 200.000 8.570

Ztráty ústředních mocností:

mobilisováno padlo
Německo 13,250.000 1,950.000
Rakousko-Uhersko 9,000.000 1,542.000
Turecko 1,860.000 350.000
Bulharsko 1,000,000 100.000

Celá válka stála dohromady válčící státy 10 bilionů francouz=
ských fr. Francii samotnu 1,126.594mil. fr. Za peníze, které stála
válka, bylo by možno postaviti a nábytkem opatfřiti rodinný do
mek se zahrádkou v ceně 100.000fr. všem rodinám těchto států:
Spojených států, Kanady, Anglie, Francie, Belgie, Německa a
Ruska. Bylo by možno postaviti ve všech městech těchto států,
s větším počtem obyvatel jak 200.000, nemocnici za 125 mil. fr.,
knihovnu za 125 mil. fr. a universitu za 250 mil. fr.

Tuto bilanci by si měli současní státníci vložiti do svých zá
pisníků na první místo, aby viděli výsledky rozhodnutí ve chví
lích, kdy zvířecí pudy v člověku ženou jej na výboj proti bratru.

jiná skripta o nich psáti a jejich poctivosti

aneb stáří jakýmkoliv zpuosobem se dotejali.
Kdož po prvé takového ourazu Velebnosti

královské neb osoby šlechtické by se do
pustil, bude pětadvaceti slušnýmiranami bej
kovcem traktýrován, ač-li jeho skutek není
crimen laesae Maiestatis neb hrubé porušení
lantfridu.

Kdož se po druhé proviní, posedí den na
oslu přede tvrzí, tři dny v kládě o vodě a

Gnreběa na vejhost dostane padesát ran paicí.
Kterýž by se po třetí zapomněl a proti Je

ho Milosti králi, pánuóm stavuóm zjevně neb
v narážkách psal a psané rozšiřoval, četl aneb
čísti dával, posedí tejden v kládě, čtrnácte
dnuóv o chlebě a vodě u věži, sto ran, a to
padesát bejkovcem, padesát palicí jakožto
laufgeld dostane, načež podle provinění
vlastního a podle uvážení pána svého bude
nějaků dobu rynk v Praze mésti, načež do
tří dnuóv bude prázden království Českého.

tem — dovolujeme oněm skriptoruóm
svobodně a beze Isti psáti, malovati a rejso
vati listy posélací, smlůvy trhovní, svateb
ní, kšafty, registra, sirotčí i hospodářská, dě
tinské sylabikáře pro sylabikanty, traktáty,
noviny o mordích, povodních, národu turec
kém, zemích dalekých můúřenínských,o vše
likých oukazích nebeských, kteréž mor, hlad,
vojny, smrt potentátuóv předpovídají, dále
písně pro potěšení lidu obecného sprostné
ho, knihy historické, hvězdopravecké, nábož
né i mudrcké, o umění vojenském, o div

ných zemích, kde koření roste a jiné. Kterú
knihu by však scriptor chtěl v impressí vy
tlačiti, dá ji napřed, než na světlo vyjde,
pánu svému prohlédnůúti a není-li tento liter
ního umění mocen, přečte ji za něho jeho
ouředlník, neobsahuje-li něco scestného, za
čež do pánova měšce zaplatí kopů grošuóv
českých dobrého rázu a dvě kopy do poklad
nice královské za povolení Jeho Milosti krá
lovské.

Item — tlačení knih modlicích, Písem sva
tých, postil a jim podobných přísluší regálu
královskému.

Item — knihy tlačiti svolujem jenom u im
pressoruóv privilegovaných, kteří se listy krá
lovskými prokázati budů moci. Kněhtlačitelé
ať platí literatoruóm tolik, kolik jest k mírnému
životu potřebí, ale ne tolik, aby se tito lehko
myslní lidé nad stavy tohoto království ne
vejšili a nepejchali.

Tertio:
Kdož muóže v cech literatorský
vstůpiti.

Věztež, že osoby urozené pouze in politi
cis hlas a plac svuój mají, pročež člověk
dobrý, kterýž se škriptorálku chopí, aby sklá
dání všeliká marná, traktáty, listy, kroniky psal,
zchlapí, nad stavem svým se zapomene a
urozenost rovněž jako by kupectví, řemeslo
provozoval, ztratí. Zajisté známo, že stav pan
ský jest k vládnutí, rytířský k vojně určen a
oba spolu k tomu vyvoleny jsú, aby ostatní

stavy jim slúžily, nad ně se nevejšily a tedy
zbytečné a pošetilé by bylo od nich všeliké
kunšty literní, učenosti pohanských libomu
dřecuóv, latinu, muziku a jiné vejtopky ďáb
lovy v hlavě nositi — vždyť k řádnému re
gimentu potřebí v těchto dobách smutných
hrdla mocného, ouduóv aneb glíduóv hřmot
ných a kordiska z ocele dobré damascenské.

Přihlédajtež proto k tomu, aby v cech li
teratorský vstupovali měšťané, chámové ne
urození, a vuóbec lidé sedlští, poddaní, z
poctivého lože zrození, nanejvejš jednoštítní
novotní vladykové a to ještě persony ouduóv
mdlých jako ševci, krejčí, písaři, služebníci od
fraucimoru, pernikáři, tkadlci a jim podobní.
Zato řezníci, myslivci jelenuóv a divokých
vepřuóv, kováři a jiné osoby statur hřmot
ných, kteříž by se řemesel strhnúti a brka
chopiti v oumyslu měly, dajtež mezi lia vo
jenský, neb záslužnější je, aby takoví lidé u
Nových Zámkuóv šance kopali a rapírem proti
pohanu Turku fechtovali a tak patrie své dra
hé bránili, než aby planými tlachy a marnost
mi světu hlavy pletly.

Dáno na Hradě Pražském v outerý po páté
neděli po Sv. Duchu I. P. 1534.

Status et inclyti regni Bohemiae congre
gati.

L. S. L. S.

Petr z Rožmberka, Beneš z Černé Hory,
nejvyšší purkrabí. nejvyšší hofmistr.

L. S.

Jaroslav Černej ze Šternberka,
nejvyšší maršálek.
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Brněnský ochránce P. Martin
Středa T. J.

Dodnes ještě nejen mezi obecným lidem (čtenáři rozmani
tých večerníků), ale i v tak zvaných vzdělaných vrstvách se
traduje podání, jako by Tovaryšstvo Ježíšovo, apoštolující v čes
kých zemích před i po Bílé Hoře, tvořilo cizokrajnou společ
nost, která přišla vyhubiti český národ. Snad bývalo to dobrým
soustem v dobách krvavých románů na stosešitová pokračování.
Dnes.už těžko předstoupiti s podobnými neomalenostmi, když
jenom zběžné nahlédnutí dokatalogu Otců české provincie z po
čátku 17. věku nám vyvrátí toto nedoložené tvrzení, Není, to
jeden, ale desítky synů českých rodičů, synů českého národa,
kdožnejen vstoupili do šiků sv. Ignáce, ale skutečně se v tom
to vojsku proslavili jako vojíni Kristovi. Ke sklonku srpna (26.)
připomínají paměti řádové jednoho z těchto slavných členů:
Martina Středu S. J. Není to prázdné jméno. Ovšem, mezi námi
i nejslavnější jména nic nejsou, dokud nejsou obestřena gloriolou
efemerních tiskovin. Pochybuji však, že o tuto pochybnou po
zornost kdy by stál tento Otec, bojující proti marnosti a povrch
nosti, jichž jsou tací hlasatelé sluhy.
- P, Martin Středa S. J. přišel k nám ze Slezska, neboť jeho ko
lébka stála v Hlivnici. Devět mil od jeho rodiště stojí hrad Matky
Boží v Czechstochowé. Neudiví násproto jeho úcta a láska ku pře
svaté Panně. Byla také jeho ochránkyní a utěšitelkou po celý ži
vot. Byl dítkem Mariánským. U ní nacházel nejen ochrany, ale
také osvěžení, odvahy a síly ve svém duchovním díle. Události
z jeho života častokrát to vyzdvihují.

Z rodného města dostal se na studia do Prahy. Přichází sem
roku 1605, tedy v době, kdy se všech stran se chystalo k bouři.
Nekatoličtí stavové nejen na svých statcích, ale i v politickém
životě se těšili, že konečně úplně zmocní se politicky i nábožen
skv českého národa.pině a dokonale. Právěta tři léta pobytu Mar
tinova ve Svátováclavském domě pro chudé studenty jsou na
plněna nepokoji a zjevnými přípravami k poslednímu zápasu.
Neklidný rok 1608 jest zároveň rokem, kdy Středa vsiupuje do
noviciátu Tovaryšstva v Brně. Zde vstupuje do řádu jako novic,
zde také umírá jako rektor. A mezi tímto zrozením pro TŤovaryš
stvo a zrozením pro nebe bude probíhati život Středův. Prošel
všemi hodnostmi, pracoval ve všech oborech řádové činnosti, aby
na konec zase tak prostý, pokorný a chudý vydechl ve své svět
ničce brněnské koleje. Jak pestrý byl jeho život, kolik hodností
soustředil na sobě a přece to všechno nebylo mu ničím proti
tomu, že mohl umírati jako statečný vojín, před jehož očima se
na obzoru zvedá prapor vítězství, k němuž přispěl svýma rukama
a svou krví! V plném významu těch slov.

Dvě léta noviciátu nebyla pro něho vykořeňováním toho, co
na duši zůstalo z předchozího života. Jeho život potřeboval jen
doplnění, prohloubení, utvrzení. Sám později v jednom svém spi
se (Acta et memores Hieronymi Haudmorati Clerici Regularis)
naznačil v podrobném rozvrhu život pravého řeholníka. Tak za
jisté 1 jeho život byl rozdělen mezi modlitbu a práci. Áni té nej
hrubší práci rukou se nevyhýbal. Středa ji vždy posvěcoval dob
rým úmyslem. Životopisec P. Ondřej Schambogen krásně to říká:
„Od prvého počátku života řeholního zářila v něm vždy počest
nost panická, zralá malomluvnost, čirá láska k pravdě a právu,
stálé obcování s Bohem, vzor svatého umrtvování těla, pravá hor
livost následovati nejlepšího příkladu a tvář nikdy nezamračená.“
K této charakteristice těžko co přidati.

Složením jednoduchých slibů končí se noviciát a nastává stu
dium ve Štyrském Hradci. V této katolické zemi měl poznati, co
dobrého přináší vítězství katolické církve. Měl na vlastní oči
spatřiti, že pravda vítězí, aby tím spíše byl ochoten bojovati za
pravdu a právo. | zde Martin našel tolik příležitosti zdokonaliti
se, že I jeho starší druhové vyhledávali s ním přátelství a když
opouštěli Hradec, ještě na něho vzpomínali spíše jako na učitele
než mladšího druha. Neboť opravdovost jeho každého skutku,
"každé práce byla tak dokonalá, že budily pozornost a podiv.
Takový byl po celý život. Nestrpěl, aby co bylo povrchního,
zběžně a kvapně prováděno, ať to byly spisy, či řeči pro veřej
nost. Rok 1615 zastihl už Středu v Praze jako učitele rhétoriky
v koleji jesuitské. Přišel však do doby hodně neklidné. Sice 27.
srpna 1616Matyáš povýšil akademii na universitu, ale to byl zdán
livý krok kupředu. Ani ne za dvě léta o svatodušních svátcích
1618 stihl jesuity vypovídací dekret. Mandátem vyhnáni jesuité
1 z Jindřichova Hradce, z Krumlova (rozchvácena drahocenná
knihovna), z Chomutova a Kladska (kolej zpustošena a spálena,
co zbylo z kostela, přeměněno ve stáj). Středa téměř před do
sažením cíle — vysvěcením — opouštěl i s ostatními Prahu, aby
se vrátil do Štyrského Hradce na další studia. Tam také přijal

"kněžské svěcení. Vrátiv se po potlačeném povstání do Prahy,
věnoval se dřívějšímu učení rhétoriky a později filosofie. V den
sloučení Karlo-Ferdinandovy university (14. listopadu 1622) byl
P. Martin jako prvý prohlášenza doktora filosofie. Dosáhl i úřadu
děkanského na fakultě, ale to mu nebránilo, aby nevěnoval se mi
stím. Jakmile naskytlo se prázdno, ihned ubíral se na venkov,
aby sám prakticky prováděl, čemu (jako učitel polemiky) theo
reticky učil. Z Prahy odešel na čas do Nisy Kladské, odkud byl
roku 1627 ustanoven rektorem brněnské koleje řádové. Pečoval
horlivě o dílo misionářské, vyhledával dobré kazatele, vybíral je
tak; aby pracovali v prostředí jim nejvhodnějším. Mezi misionář
čteme jména Jindřich Vodička, Jan Vydra, tedyjistě nikoliv cizo
krajná. V Brně založil pro měšťany a řemeslníky družinu Očišťo
vání Panny Marie (Mariánská družina), pořádal poutě do Křtin,
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zavedl rorátní pobožnost. Přitom pamatoval i na hmotné potřeby
koleje, ačkoliv sám skoro nepochopitelně (pro oči zaslepené)
úzkostlivě- dbal chudoby. Srovnával lásku otcovskou s láskou
k matce chudobě, k ní své syny naváděl, aby byli prosti všeho
vlastnictví. Proto tak krásně řekl P. ministrovi, odůvodňuje zákaz
každému členu koleje míti peníze: „Kterak bych se mohl obraceti
k Bohu v potřebách koleje, kdyby mi mohl říci: Synové tvoji mají
penize, od nich se pomoci dožaduj.“ To není prázdné mluvení
o chudobě, ale příklad, jak třeba žíti, aby člověk měl nepřeber
né bohatství ve své duši. Chudoba byla mu branou do nebes. Ne
boť jen člověk neobtížený starostmi, co s sebou vezme, jen ten
může se kdykoliv vydati na cestu, neboť je stále připraven.

Na svůj svátek roku 1629vrací se do Prahy a byl prohlášen ve
večeřadle koleje rektorem. Toto nové postavení přidalo nové a
důležité starosti; neboť tu přibyla péče o universitu, rozmanité
spory a při tom zvýšena činnost misionářská. Ta byla dokonce
z rozkazu Ferdinandova (18. srpna1630) rozšířena na židy. Ovšem
to vyznělo na prázdno. Židé se bránili všelijak, neštítili se vše
možnýchúskoků a vpád saský učinil této misii konec. Za vpádu
saského zažil rektor P. Martin vše zlé spolu s družinou. A přece
vracel se ihned, jakmile mohl, zase tak rád, tak ochotně. Leč není
zde místa k popisování všeho, čím se P. Středa zapsal do dějin

Zrození lovaryšstva
K čty ř st é mu vý ro č (Ú

„jesutiský řád je obklopen čímsi tajemným. Vymyšleno
o něm bajek a pověstí, že již tvoří tlustou knihu. A přec
není přáním řádu, aby zůstal nepoznán. Píše o svém zří
zení a o svých dějinách. Jeho činnost je veřejná, neboť ne
má příčiny skrývati se v temnu. Kdyby již byly napsány
dějiny jeho působení v Čechách spravedlivě, viděl by
český národ, že s ním jesuité opravdu smýšleli upřímně.
Novou epochu značí zrození jesuitského řádu v církev
ních dějinách. Nová epocha našich dějin počíná jejich
příchodem do Čech. Je módou nazývati ji „temnem“, ale
jen na tak dlouho, pokud naše dějiny píší beletristé.“

Těmito slovy charakterisuje smysl řádových dějin jeden
z nejvzdělanějších českých jesuitů, profesor ,„„Orientální
ho ústavu“ v Římě, P. Bohumil Spáčil, ve své knize „Je
suité“ (Praha 1923). A není věru mnoho co připojiti k této
charakteristice, tak obsažné a tak stručné. Jisto je, že náš
národ nemiluje tohoto řádu. Spojuje s jeho působením
zdánlivě nejsmutnější periodu svých národních dějin, již
neváhal pojmenovati „temnem“. Připisuje mu mnoho či
nů, bouřících city národní i obecně lidské. Svůj odpor
vtělil do označení „jezovita“, jehož neváhali použíti i u
čenci, holedbající se svou „objektivností“. Teprve přísně
vědeckým badáním posledních desitiletí dospívá se nejen
k pravdě, ale zmírňuje se i přezírání. Čím přesněji po
znáváme náš barok, tím jistěji rehabilitujeme i činnost To
varyšstva Ježíšova v očích naší vzdělané společnosti.

Není ovšem druhého řádu, který by do českých dějin
duchovních po bouřích husitských zasáhl hlouběji a roz
hodněji, nad Tovaryšstvo Ježíšovo. Jesuité přehodnotil
hodnoty náboženské, přeformovali formy jejich vyjádření.
Učinili to cílevědomě, důsledně a rázně. Chaotické české
duši dali určitýtvar, vnutili jí drahocenný dar jednoty svě
tového názoru, vtiskli jí řád ideové architektury. Jejich
výchovné gesto bylo mnohdy kruté a velitelské. Takové,
jakým uzdravuje lékař, zdánlivě bezcitný, rychle a jistě
chorobu, ohrožující život člověka. Toto zdánlivé násilí cí
til tehdejší český člověk intensivně a, myslím, že cosi z rmu
tu chvíle přerodu zůstalo mu v duši atavisticky podnes. Je
to však příliš jemné, aby to mohli zhodnotiti suroví dema
gogové politické arény. Je třeba hluboce a oddaně studo



české provincie, jíž provinciálem se stal 1638. Bylo tehdy v jeho
provincii 600 členů. P. provinciál nejen visitoval, ale jako dobrý
otec poučoval, radil, pomáhal. Radoval se z rozkvětu družiny,
dovedl napomenouti tak, aby povzbudil. Jeho životopisci zazna
menávají tolik milých příkladů péče o kázeň, aniž by tím koho
popudil, roztrpčil. Jeho domluvy přijímají se synovskou oddaností
a láskou. Byl opravdu otcem. Přísným sice, ale milujícím. Láska
pak rodila zase lásku.

Na sklonku svého života vrací se P. Martin do Brna. Minul
úřad provinciála a vrací se znovu jako rektor do Brna. Těch po
sledních pět let života pak bylo nejslavnější dobou jeho veřejné
ho života. Kolej mívala kolem 100 členů a jich činnost zasaho
vala široký okruh. A rektor P. Martin zase byl tím podněcovate
jem veškeré činnosti, aniž by sám skládal ruce v klín. Zveleboval,
stavěl. V těžkých dobách, které švédskými vpády těžce doléhaly
na zemi, osvědčil se jako předvídavý a opatrný hospodář. Oble
žení Brna roku 1643Torstensonem bylo jen předehrou, průpravou,
aby za dvě léta nato Brno se ukázalo jako statečné a hrdinné
město proti přesile Švédské. Tenkráte ještě Torstenson proti dobře
opatřenému městu nic vážnějšího nepodnikl, neboť zatím byl od
volán do severního Německa. Zanechal sice zpustošené okolí,
ale na to už skoro lidé byli neustálým pleněním tak zvyklí, že to

Ježíšova.
hd 2jesuitského řáduvzniku

vati a chápati proudy religiosity onoho podceňovaného
sedmnáctého věku. Je třeba objektivně poznati nebezpe
čí reformace, rozleptávající ideové i mravní hodnoty go
tického katolictví. Je třeba vniknouti v psychologii velikých
jesuitských chirurgů té doby, aby se našlo tajemství pra
důvodu jejich záchranné akce, tajemství jejich metod i zá
zračné jich účinnosti, ono lapis lazuli, jímž vypálili zaní
cené rányduší...

Proto je nutno studovati nepředpojatě i dějiny vzniku
tohoto výjimečného řádu,jíti po stopách jeho zrodu. Pro
to nesmí nám ujíti bez horkého vzrušení taková chvíle,
jakou byla ona tichá Mše svatá v zapadlé kapli Svatého
Diviše na svahu vrchu Montmartre v Paříži, již blahosla
vený Petr Faber sloužil svým druhům. Bylo to o svátku Na
nebevzetí Panny Marie, dne 15. srpna r. 1534. Podle da
ného slibu sešli se tu mladí muži, lanác z Loyoly, Petr
Faber, František Xaverský z Navarry, Diego Lainez z Al
mazana, Alfons Salmeron z Toleda, Mikuláš Alfons Boba
dilla a Šimon Rodriguez, aby se zavázali a posilnili obřad
ným slibem před oltářem, že půjdou v ustanovený čas
do Jerusalema a po návratu podřídí se rozkazům papežo
vým... Faber vzal svatou Hostii a obrátil se k tovaryšům.
„Se srdcem v Bohu utkvělým klečeli na podlaze a skládali
všichni, jeden po druhém, sliby zřetelným hlasem, aby
se snadno slyšeli a pak přistoupili k svatému přijímání. Fa
ber, navrátiv se k oltáři, složil též sliby pevným a zřetel
ným hlasem a potom požil svatou Hostii...“

To bylo mystické zrození onoho mocného hnutí obrod
ného, které přeformovalo duchovní mapu světa. U zřídla
Eucharistie prožilo sedm jinochů nejsladší vzněty nesmír
ných nadějí, po nichž následovaly již jen boje a zápasy.
Nemohouce zapomenouti na nesmírné vytržení této histo
rické chvíle, vraceli se jinochové v příštích letech téhož
dne do téže kaple Svatého Diviše na Montmartru... Pak
přišel křest novorozeněte, dne 27. září 1540 v Římě, schvá
lením řádu bulou papeže Pavla III. „Regimini militantis Ec
clesiae“, pak počátek obrovité miste v celém okrsku země.
Ale ona chvíle v kapli pařížské září podnes běložhoucím
světlemextase... Dne 15. srpna uplývají od ní právě čty
řistaletí! VHémBitnar.

téměř pokládali za samozřejmou věc. P. rektor využil klidnějších
dob k tomu, aby křesťanskými cvičeními utvrzoval a upevňo
val víru tak, aby nebyla mrtva. Bylo třeba příklady vésti, křesťan
sky žíti a tak posilovati náboženský život. P. Martin nic nedělal
povrchně, polovičatě. Proto také v této činnosti chtěl plně dostáti.
Vzorný život, všecko jeho jednání, vážné, důvěru vzbuzující,
mocně působilo na každého. Země drancována, olupována. Píše
svému bratru do Klatov (1614, 26. března): „Věci k obživě domu
našeho jsou zničeny a schylují se k bídě a nuzotě. Vpravdě den
ně snášíme drsný útisk od vojáků a výběrčích. K tomu ještě zdá
se, že z Uher nám hrozí největší zhouba a ukrutnosti od jinověr
ců. Mezi nadějí a bázní očekáváme spasení Boží a pevně se drží
me těch slov modlitby Páně: Buď vůle Tvá.“ Sám cítí, jak sil
ubývá, jak stará nemoc úporně doléhá na tělo. A v té době při
pravuje se pro P. Martina vyvrcholení jeho života. Má se ukázati
celé vlasti jako muž statečný, který dovede bojovati nejen s ka
cíři, ale také se jim postaviti v odpor jako pravý vojín na ochranu
svého města.

Bitva u Jankova roku 1645 otevřela vítěznému vojsku švédské
mu cestu. Torstenson v květnu přirazil znovu před Brno. Veli
telem císařské posádky byl Francouz Ludvík Radvit de Souches,
kalvín. Město mělo jen asi 1500 obhájců (studenty a měšťany, ře
meslníky v to počítaje). Studenty gymnasia měl na starosti sám
P. Středa. Velitelem jich byl Jan Staffius, důstojníkem Rudolf Ří
kovský. Na obléhání se P. rektor dobře připravil, zásobil kolej
potravinami a stejně včas doporučoval městskému obyvatelstvu,
aby následovalo jeho příkladu. Torstenson se chlubil, že do třech
dnů Brno, do osmi Špilberk budou v jeho rukou. A zatím plných
šestnáct neděl bránila se posádka brněnská útokům oblehatelů.
P. Středa byl duší obhájců. V klidnějších chvílích snažil se udržeti
obvyklý chod: ve chrámě obvyklý pořádek, v městě se obvyklepracovalo,baveškoláchsevyučovalo.Tímovšemodvahaa síla
obhájců byla utvrzována nejmocněji. Sám velitel posádky, hrabě
Souches, ač protestant přicházel navečer k P. rektorovi si odpo
činout. Odcházel od něho posílen, povzbuzen v naději, že šťast
ně nepříteli odolá. Dokud stačily bohaté zásoby koleje, netrpěli
obhájci bídy. Ale i ty se vyčerpaly. Nebylo stravy pro koně, ne
bylo stravy pro obhájce, nebylo střeliva. Jen přímluvám P. Středy
se dařilo, že obhájci neklesli na mysli, když právě v den Nanebe
vzetí P. Marie dal Torstenson povel ke generálnímu útoku. Ve
městě se také připravovali k zoufalému odporu. A v den P. Marie
došlo k zápasu, v němž nezvítězila hrubá síla, převaha vojska
a zbraní, ale zbožná odvaha ochránců, vedených takovým stateč
ným knězem, jakým se P. Martin osvědčil. Právem se věřilo, že
přesvatá Panna nemohla trpěti posměchu, vmeteného jí do tváře
švédským vojevůdcem. Proto, když se nápor všech švédských
sil zlomil o obranu, Radvit vybízel měšťany, aby poděkovali Bohu
a knězi Martinovi. A od té doby se město zavázalo slaviti 15.
srpna slavný průvod a služby Boží na poděkování přesvaté Panně.
To ovšem bylo v dobách, kdy ještě věřilo se nejen v pomoc Boží,
ale kdy také statečnost a odvaha byly ctěny a požívaly úcty a
vážnosti. Dnes snad by to bylo trochu jiné...

Obránci Brna houževnatě tvrdili, že poslední dělová koule ze
švédské strany padla k nohám P. Středy. Tím mělo býti symbolic
ky naznačeno, kdo ochránil město. Oddaný ctitel P. Marie, který
v každé chvíli svého života v Ní nacházel pomocnici a rádkyni,
ani v této chvíli nezůstal neoslyšen.

Neuplynulo tolik let od Bílé Hory a katolické Brno dovede
se ubrániti švédskému generálu. Patres Societatis stojí v čele
obránců ne jako cizinci, ale jako stateční vlastenci. P. rektor,
Čech ze slezské Hlivnice, jest skutečným velitelem obrany. Le
gie jeho studentů bojuje s nadšením a láskou.

Po této slavné době, kdy vyvrcholila činnost P. Středy, blížil se
už konec jeho pozemského života. Obhájil Brno, zachránil čest
Matky Boží. Ještě čtyři léta slouží Bohu a národu. Nemoc hlodá
na jeho těle. 26. srpna r. 1649 zvítězila smrt nad tímto statečným
vojínem. Zemřel v Brně, tam, kde vstoupil do řádu. Zemřel v po
věsti světce. Milován všemi, uctíván a vážen a přece tak prostý,
chudý, pokorný jako před lety, když vstupoval sem jako žadatel.

P. Martin Středa není sám a opuštěn mezi českými členy Tova
ryšstva Ježíšova, kteří v dobách pro národ nejrozhodnějších vě
novali se mu s láskou cele a oddaně. Na jeho životě jenom jsme
si naznačili obětavost, vytrvalost a statečnost těchto bojovníků
svatého Ignáce. Není na nich nic odpuzujícího, hrozného. Ne
mučí, nevraždí, násilím nevnucují učení Kristovo. Mají na mysli
nejdříve svůj příklad, nejdříve sami na sobě ukazují ty ctnosti,
jimiž mají se ozdobiti praví křesťané. Proto současníci tak je ctili,
že už za života požívali pověsti světců. Nebyli to zmámení lidé.
Doba plná válek, krveprolévání nevychovává sentimentální lidi.
Když pak vzdor té otrlosti a otupělosti lidé ctí muže statečné a
zbožné jako světce, jest to důkazem, že žili mezi nimi, aby svým
životem byli příkladem, pobádáním, vzorem.

Doba protireformační nemá jen stíny, jaké nám kreslí nesvědo
mití světlonoši „osvěty“ a „pokroku“. Zdravé jádro českého ná
roda zápasilo se dvěma směry. Jeden táhl jej do sféry němec
kého vlivu, druhý přitahoval jej k Bohu. A jako kdysi ve staro
věké báji rozhodoval pozemšťan o kráse bohyň, tak v této chvíli
český národ si volil cestu: do Němec nebo do Říma. Bůh za
jisté na přímluvu národních světců a přesvaté Panny dal zvítě
ziti Římu. Dal mu zvítěziti pomocí takových vojínů, jakým byl P.
Martin Středa a legie jeho druhů. Z nich vzešlo obrození, restau
ratio českého národa.

P. Martin odpočívá v hrobce svého řádu v Brně. | jeho čas
přijde, neboť vojín neodpočívá jen tak bez důvodu. Přijde-li
dnes či zítra, těžko říci. Ale přijde a záse zvítězí. A český národ
s ním. Bořivoj Benetka.
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Osud katolíků-politiků.
Nešťastný skon rakouského kancléře Dollfusse

ukázal znovu světu, s jakým nebezpečím se setkává
politik, buduje-li své dílo jedině na podkladě myš
lenky, jež má uvést stát na nové cesty, které vedou
k rozkvětu a blahu národa. Svět, který se spravuje
nejraději obvyklými prostředky nemorálními, nená
vidí myšlenky a duši tak, že nic mu není špatné, co
odklidí s pohledu národa duši sfatečnou, silnou a
neoblomnou. Podobný osud stihl již před šedesáti
lety i statečného presidenta z Eguadoru, Garcia Mo
renu, jehož vstupní řeč jest dobrým příkladem, jak
má mluvit katolík a politik:

„Přisahám při Bohu, našem Spasiteli a při svatých
evangelistech, že budu věrně plnit úkol presidenta
republiky, vyznávat náboženství katolické, apoštol
ské a římské, že budu zachovávat svrchovanost a ne
závislost státu, stříci a dohlížet, aby byla zachovává
na ústava a zákony. Ať je Bůh mou pomocí a ochra
nou, dodržím-li slovo, jestliže je poruším, ať Bůh a
vlast jsou mými soudci“

V rozpravě pak řekl Garcia Moreno ještě toto, co
ani dnes by nemělo pozbýti účinnosti:

„Podroben vůli lidu zastupovaného národním
shromážděním, které bez uvážení, že opětně nabídku
odmíftnu, mi vtisklo do ruky moc, stále hrozící na
pohled nepředvídaností, odpřisáhl jsem přísahu pře
depsanou ústavou u svatého oltáře. A nyní nepozo
ruji bez úzkosti svou odpovědnost, zvláště při myš
lence na velké úkoly, jež jsou mi uloženy, a mé slabo
sti, která je má vyplnit. Vzpomínky na nezávislost,
jejíž slavné výročí dnes slavíme, získaná zkušenost
z vykonávání moci v době tak pohnuté, které jste mi
připomněli, naděje země a vás, ctění zástupci, spočí
vající na mé volbě, ospravedlňují jen mé obavy a
úzkosti.

Má přísaha mne zavazuje, abych se obětoval nábo
ženství a vlasti, aniž se budu bát smrti, aniž budu
doufat na jinou odměnu, než je vyplnění úkolů. —
A častokráte by podlehly mé síly ochablosti, často
kráte přemožen bojácností bych ztratil naději, kdy

by mé oči a srdce nebyly obráceny k nebi. Čím jsem
v srovnání se zářícími zakladateli naší svobody poli
tické, jichž vlastenectví, žhoucí často až do šílenství,
nás učí obětovat se, jak to udělali sami pro nezávis
lost a svobodu naší krásné země? Naopak čtyři léta
presidentství, za kteréhojste se věrně sdíleli se mnou
o práci, dala mi zakusiti, jak mnohem nesnadněji na
našich horách se pracuje čestnému muži pro veřejné
dobro, než špatnému, který je ničí; takový najde
vždy zaujaté spolupracovníky, kdežto potlačovatel
zla musí ustavičně bojovat proti egoistické Ihostejno
sti nebo zběhlé oposici. Jak tedy splnit naděje ná
roda a důvěru, s kterou jste mne vy a vaši ctění kole
éové poctili? Jak zajistit trvání a svobodu republiky,
jak uvésti národ na cesty civilisace a pokroku u pří
fomnosti zastánců anarchie, kteří zdvíhají revoluce,
aby se vyšvihli k moci jak voda, která na povrchu
země se mění v bahno?

V své příliš laskavé řeči jste odpověděli na tyto
otázky. Mravnost a síla lidu, jež občerství své zdra
vína pramenech vždy oživujícíhokatolicismu, stateč
nost a věrnost armády, zbavené zrádců, kteří zne
uctívali její řady, poslušnost zákonů, pevnost úřadů,
které vaše vlastenectví, osvícené zkušeností, dovedlo
dáti vlasti a jež lid potvrdil s nesmírnou věťšinou
hlasů; těsná jednota republiky se spojenci v Novém
i Starém světě; dobrá víra a spravedlnost, od nynějš
ka jediná vodítka politiky vždy důstojné, bezpeč
né a čestné a odtud pak důvěra v Boha, který nás ne
opouští ani za štěstí ani za neštěstí. Toto je jediná
pomoc, na kterou spoléhám, že potlačím úzkosti a
dodržím přísahy. Šťasten, dojde-li k tomu, že budu
muset zpečetit krví mou obhajobu náboženství a
vlasti.“

A po šesti letech Garcia Morena padl mrtev pod
úkladnými ranami svobodných zednářů a anarchistů.
Ale jest jeho dílem, že vyvedl Eguador na čas z usta
vičných revolucí a prolévání krve. Jeho dílo stejně
jak v přítomnosti Dollfussovo ukazuje, jaké oběti
svět žádá po katolících-politicích. K. V.

Cestou k Slovenské katolické akademii.
V posledním čísle „Života“ rozhovořil se Msgre

Ján Postényi, správca Spolku sv. Vojtecha v Trna
ve, o práci tohoto spolku na obrození katolicismu
na Slovensku. Nemohl ze skromnosti uvésti, že sto
jí-li dnes Spolok sv. Vojtecha na výši, jakou by mu
mohlo v Čechách záviděti leckteré větší katolické
nakladatelství a zároveň kulturně-vzdělávací institu
ce, je to v prvé řadě zásluhou Msgra Postényiho;
který své nadání spisovatelské a organisační, prostě
celou svou duši věnoval k zvelebení díla, které již
bylo před zánikem. Dovedl soustřediti pracovníky a
mecenáše. Jeho zásluhou rozšiřován zájem o Spolok
mezi Slováky, zvláště za mořem, takže soustavný
styk s větví americkou pomáhá tuto udržeti, dobrý
mi katolickými knihami ji vzdělávat a bránit sloven
šťinu před úplnou asimilací v americkém živlu.

Msýre Postényi ve svém článku zmínil se stručně
oliterárno-vedeckém odboru SSV. Chci zde podrob
něji na tento významnýodbor upozornif, protože je
ho cíle jsou veliké a metody pracovní ukazují, že je
otázkou času, kdy budou uskutečněny. Hlavním jeho
cílem je vytvoření — slovenské katolické akaďemie.

Několik slov z historie literárno-vedeckého odbo
ru SSV. Myšlenka začala býti programem SSV. od
schůze 4. listopadu 1920na podnět nynějšího nejdp.
biskupa spišského Jána Vojtaššáka. Již na trenčín
ském sjezdě Spolku r. 1921mluví se o nutnosti zalo
žiti Katolickou akademii slovenskou a žádá se zahá
jení přípravných prací. Překážkou velmi citelnou,
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která se postavila uskutečnění myšlenky v cestu, byl
—nedostatek peněz. Jiná překážka byla v inteligen
ci katolické na Slovensku, která se, jak praví dr. Krč
méry st. „v treťom roku jestvovania česko-sloven
ského štátu len tvorila, preorientovala. Nebol fo div
po takom urputnom tlaku maďarizácie a slovenské
mu smýšlaniu neprajnej šťátnej moci.“

Začalo se tedy zvolna, ale vytrvale. Správce SSV.
MsgýrePostényi staral se, aby Spolok se finančně zo
tavil, což se díky slovenskému kleru a americkým
Slovákům podařilo. Současně věnována práce na
soustředění slovenské katolické inteligence a za tím
cílem založen počátkem r. 1926 měsíčník „Kultůra“.
Je s krátkou přestávkou vydáván pravidelně a měli
jsme již v našem časopise příležitost upozonniti na
jeho přednosti. Práce se začala rozvinovati na slav
né tradici, jakou představuje Bernolákem r. 1795za
ložené „„Učenéslovenské Tovaryšstvo“ a v Osvaldo
vých pracích v „Literárnych Listoch“, jako příloze
„Kazatelne“ a v jeho třísvazkovém díle „Tovaryš
stvo“ na paměť Bernolákovy družiny vydané v le
tech 1893, 1895 a 1900.

Poválečná doba nesla v sobě příčiny, proč byl Li
fterárno-vedecký odbor SSV. vyvolán v život. Byla
to potřeba ochrany katolicismu mezi inteligencí a
ochrana svébytnosti slovenského jazyka. SSV. byl
postaven před namáhavý a odpovědný úkol: pečova
fi nejen o vzdělání obecného lidu, nýbrž obstarávati
duševní potřeby slovenské inteligence. Proto byl za



ložen „„Literárnyodbor“, který zahájil svou činnost
soustřeďováním katolických spisovatelů v odbor,
čímž byl učiněn první krok k dosažení hlavního cíle
„Slovenské Katolické Akademie“. Další práce zna
mená ponořiti se do minulosti a vytěžiti pro národ
a řeč vše, co se vytěžiti dá. Literární historie slo
venská má sice pěstitele v českých učencích, ale je
fo namnoze orientace podceňující práce katolických
spisovatelů a zde je nutno nános zapomnění odhra
bávati a zpřítomňovati nynější generaci všechno, co
předcházelo a na jejím kulturním vývoji z katolické
ho podílu se účastnilo. Studie v „Kultůre“ a pak sa
mostfatný sborník odboru, vydaný r. 1935, ukazují,
že rozvrh práce byl dobře volen a že se v něm hou
ževnatě pokračuje.

Jedna směrnice Literárno-vedeckého odboru vede
ke studiu minulosti, druhá soustřeďuje katolickou
inteligenci, chce ve všech odborech míti průkopníky,
ve vědě, v literatuře, aby talenty nezakrněly, aby ka
toličtí slovenští spisovatelé měli stálý příliv mladých
plodných sil. Obrana jazyková směřuje k očistě ja
zykové od cizích vlivů a žádá, aby spisovatelé slo
venští psali co nejryzejším jazykem, aby infeligence
i lid si jej osvojili.

Cílem Literárno-vedeckého odboru Spolku sváté
ho Vojtecha je „uplaftnenie záujmov Kkatolicizmuv li
teratůre slovenskej a obrana nacionalizmu sloven
ského na podklade čistoty spisovnej reči, zakladajů
cej se na rýdzosti strednej slovenčiny. Tento ciel
odbor chce dosiahnuť:

a) vydávaním časopisu vedeckého rázu;
b) vydávaním podielových kníh pre infteliéenciu;

c) kritikou rukopisných diel literárnych a vedeckých;
d) umožňováním šťudijných ciest tu- i v zahraničí;
©) usporiadaním kurzov, sjazdov, prednášok;
f) stananím sa 0 uctenie pamiatky zaslúůžilýchmu

žov,a fo památnými tabulami, pomníkmi, vydá
vaním literárnych diel, životopisov, zhodnoco
vaním ích zástoja vo verejnom živote, v litera
túre, vede a umení po katolíckej stránke.

Po výčtu prosramu tohoto odboru několik slov
© organisační výstavbě. Ve vzpomenutém již sborní
ku odboru z r. 1933ve studiu dra K. Krčméryhosf.
najdete podrobná data. Nám postačí pro informaci
jen stručný výběr.

Již na začátku bylo uvedeno, že SSV. našel v nej
důst. p. spišském biskupu Jánu Vojtaššákovi plnou
podporu pro položení základu, na kterém by pak nej
bližší slovenské generace mohly postaviti „Sloven
skou Katolickou Akademii“. Hned na druhém místě
nutno uvésti americké Slováky, kteří vedeni svými
kněžími, žijí pro rozvoj svého národa a otcovské víry
a všemožně podporují ušlechtilá snažení ve sfaré
vlasti, protože tím posilují kořeny i peň národa a
okřívají mízou společné národní síly. Když se poda
řilo správci SSV. Msgre Postényimu skoupiti kolem
trnavského domu Spolku všechny budovy a postavila
se nová budova SSV,, její západní křídlo zařízeno ja
ko knihovna a museum. Tímzačaly předběžné práce
k uskutečňování plánu zříditi Slovenskou Katolickou
Akademii (dále ve zkratc2 SKA.).

Začátky velkých věcí jsou vždy skrovné. Průkop
níci myšlenky SKA. začali se soustředěním sloven
ských katolických spisovatelů do odboru při SSV.
V krátkém čase shromážděno jich v odboru 136.Pak
rozhodnuto, že jakmile dovolí poměry, že se zřídí
Literárno-vedecký odbor SSV., k čemuž došlo na ju
bilejní valné hromadě SSV.4. srpna 1950.Předsedou
zvolen báňskobystřický nejdp. biskup Marian Blaha,
místopředsedy dr. Buday a dr. Krčméry a 1I5členná
komise k vypracování organisačního řádu a pracov
ního plánu. Sfanoveno trojí členství: čestné, zaklá
dající (jednou provždy 2.000 Kč) a řádné, které se
dělí na literárno-vedecké a podporující. Platí stejný
příspěvek a od členů „literárno-vedeckých“ se žádá,
aby ročně dali odboru k disposici aspoň jednu lite

rární práci, ať už z krásné literatury, nebo vědeckou.
Po rozeslání 6.000 přípisů vrátilo se napoprvé

jen 437 přihlášek. Bylo nutno užíti metody osobního
styku. Vedení se obrátilo na významné a vlivné jed
notlivce, zaslány jim seznamy těch, kteří se pro vstup
nerozhodli, a přihlášky a práce byla korunována
úspěchem. Ke konci roku 1950 blížil se počet člen
stva rapidně fisíoovce, koncem února 1931 bylo už
1.223 členů, 18. dubna 1.505a 25. srpna 1931 při valné
hromadě konstatováno již 1.717členů. Koncem roku
1951 bylo jich 1.831, z toho 858 duchovních (mezi ni
mi 148bohoslovců) a 974 laiků. Menší byla horlivost
v placení příspěvků, což je všeobecná bolest v našich
spolcích. Výsledek upomínek a reorganisačních opa
tření byl, že koncem r. 1932 bylo členů „Literárno
vedeckého odboru“ 1.665.

„Literárny odbor“ měl první schůzi 24. listopadu
1950.Přijal pracovní řád, zvolena pětičlenná správa,
která se pak koopfací rozšířila na 15 členů. Rozhod
nuto opět vydávati „Kultůru“, nedávno zastavenou
pro nedostatek porozumění v inteligenci, pod vede
ním dra Zlatoše, který ji s redakčním kruhem řídí až
dosud. Nyní má výbor L. O. 100 členů. Ž prací výbo
ru L. O. uvádíme hlavně důkladné probrání otázky
nových pravidel slovenského pravopisu. Správa od
boru pověřena,aby připravila potřebný materiál pro
vydání nových pravidel, které by pak Slovenská Ma
tica v novém vydání uplatnila. Orsanisováním této
práce pověřen místopředseda dr. Karol Krčméry.
Ustavila se zvláštní komise, jedna 5členná zabývala
se teorií, druhá 23členná měla praktický program na
vypracovávání slovníku. Tato práce byla později za
stavena a čeká se na to, až dojde k dohodě se Sloven
skou Maticí, pod jejímž protektorátem by mohla tato
práce býti upravena a doplněna vyjíti. Teoretická
práce na pravidlech slovenského pravopisu je skoro
hotova. Elaborát byl postoupen Matici Slovenské, na
jejíž loňské valné hromadě došlo proto ke srážce
z politických příčin, £. zv. centralistů conftra auto
nomistů.

O „Kultůře“ jsme v „Životě“ několikráte refero
rovali. Má pevný plán a plní své poslání dobře. Mla
dí přicházejí zvolna, ale určitě k vedení v odborui ve
vedení listu a fo je zárukou dobrého vývoje. Více je
třeba poukázati na akci odboru soustřeďovati kafo
lické spisovatele při soutěžích. Dyla vypsána soutěž
na témata: Katolická sociologie, nebo dějiny filoso
VOS.....-.——...——.————————

Karel Vlček:

Léto
Do nocí tryskají nesplněné touhy dní
Naděje

Vise
Měsícem chycené paprsky sluneční
Léto je

Šikmá vež v Pise
Sklání se

Nepadá
Žije

Když na venek duše ne jistě v ní
Každý rok má svoje léto
Každý věk
A někdy člověk neubrání se

Nálada
Zmije

Je hřích
Plazí se po zemi skryt

Sám jedovatý jed pije
V létě má kalichy plné a stápí se v nich
Lili mít

Dokrvácely jahody na stráních
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fie. Odměna 5.000Kč. Vedle toho tři literární témata
z dějin katolického písemnictví na Slovensku. Za
každou práci 10.000Kč. Podílovými knihami je vždy

sborník odboru a některá zábavná kniha, román apo
Pro doplnění přehledného obrázku literární a vě

decké práce v lůně Spolku sv. Vojtecha je třeba pou
kázati na čilé styky se slovanskými národy. „Spolek
sv. Vojtecha“ je ve styku s družstvem sv. Jeronýma

v Záhřebě, sv. Mohora v Lublani, sv. Vojtěcha v Po
znani, se Svatováclavskou Ligou a se všemi redakce
mi katolických listů. O spolupráci s „Životem“netře
ba zvláště se šířiti. Náš slovenský program je vyhra
něn a spočívá na soustavném glosování všeho kato
lického života na Slovensku. Neděláme to pro po
tlesk davu, nýbrž pro blaho společné, pro rozvoj ka
tolicismu ve svobodném národě československém.

Jožo Más—

Válka a mír ve světle křesťanské mravouky.
Pojednáváme-li o míru mezi státy, musíme si uvě

domiti, že základem veškerého míru jest vnitřní mír
člověka, o kterém sv. Tomáš Aguin. praví, že spočívá
ve vnitřní harmonii přán' člověka. Jestliže tento
vnitřní mír panuje u jednoho, druhého, třetího atd.,
tu docházíme k obecnému míru ve státě, který spo
čívá v jednotné vůli všech, ve svornosti.

Ovšem na základě asociace protiv při pojmu mír
vybavuje se nám hned opak jeho, válka.

Základem mravouky křesťanské jest učení Kris
ftovoa apoštolů. Zde pak nemůžeme se dopátrat nej
menší zmínky o válce. Ale v evangeliích jest mnoho
míst, zmiňujících se o míru. Nad Betlemem slyšíme
óraftulaciandělů lidstvu k narození Vykupitele: ,„Po
koj lidem dobré vůle“, f. j. mír lidem svorným. V hor
ské řeči praví Kristus: „Blahoslavení pokojní, neboť
oni zemí vládnouti budou!“, vláda na zemi bude svě
řena lidem vyhledávajícím pokoj a mír. Po zmrtvých
vsťánípozdravuje Spasitel své apoštoly božským po
zdravem: „Pokoj vám!“ Praví: „Milujte své nepřáte
le, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí!“ Petrovi:
„Schovej meč do pochvy!“ Učí nás modlitbě: „Od
pusť nám naše viny, jakož i my odpoušťíme našim
vinníkům!“ „Smiř se s bratrem svým a pak oběťtuj
svůj dar.“ „Udeří-li tě někdo na levou tvář, nastav
mu pravou.“ Na kříži se modlí za své nepřátele: „Od
pusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Jindy praví: „Neod
pírejte zlému.“ Poslední výrok je velmi často mylně
vykládán. To neznamená, že by člověk neměl hájiti
svého práva. Znamená to, že se nemá člověk mstífi
proti dřívějšímu: „Oko za oko, zubza zub.“ Miliony
svatých mučedníků dokazují správné chápání této
zásady..

U sv. Otců nevyskytuje se nějaká zvláštní doktrina
o tomto problému. Sv. Ofcové hlásali evangelium
pokoje a lásky, je rozvinovali a vykládali.

Ve středověku z osobních potyček šlechty vyvinu
ly se pravidelné boje mezi jednotlivými šlechtickými
rody spojené s lupem, únosy žen, zákeřná přepade
ní a vraždy. Tu církev zavádí instituci zvanou treuga
Dei, Boží mír. Byly to smlouvy, na základě jichžbyly
v určité dni v týdnu staveny rozbroje. Ž nich se po
sfťupemčasu vyvinuly landfrídy mezi většími územ
ními celky. Ochráncem míru, nejvyšším landfrídní
kem byl panovník, kterého podporovala v mírové
činnosti církev.

Ovšem církev, která hlásala treugam Dei, hlásá a
organisuje křížové výpravy. Církev spěchá zabránit
vraždění nevinného obyvatelstva, ničení Kostelů a
zneuctfívání svatých míst, křesťanstvu nejposvátněj
ších, s nimiž byla spojena musulmanská expanse na
východě. Což to byla maličkost takovému francouz
skému rytíři, opustit rodinu, vypravit se na dlouhou,
strastiplnou cestu po souši nebo moři do neznámých
končin, kde ho čekala smrt v boji, nakažlivou nemo
cí, vysílením? Byla zde idea spravedlnosti, nábožen
ské zanícení, které vedlo křížové výpravy, výkvět zá
padního rytířstva do pekla orientu.

Stejně fak boje proti heretikům měly svůj základ
v idei brániti bezpráví, míru; neboť heretici šířili své
podvratné nauky ohněm a mečem. První obsáhlejší
pojednání o válce nalézáme u sv. Tomáše Agu. II.
IIae. gu. 40, a. 1. :
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Zde andělský doktor praví, že válka jest nesvár se
zbraní v ruce proti vnějším nepřátelům, masy proti
mase. Aby válka mohla býti spravedlivě započata
a vedena, vyžaduje se trojí: Autorita nejvyšší moci
státní, spravedlivý důvod a pravý úmysl. K tomu kla
de katolická morálka příkaz zachovávat statuty me
zinárodních konvencí o vedení války, o zbraních,
bombardování zázemí,ochrana Červeného kříže atd.

Soukromá osoba nemůže totiž prováděti mobilisa
ci nutnou k válce. Stejně tak jako správa státu jest
svěřena vládcům, musí se vládcové postarati i o bez
pečnost sťátu uvnifř i na venek, třebas se zbraní v ru
ce.

Spravedlivý důvod není libovůle vládce, nýbrž
nutnost, diktovaná ohledem na lidské životy, škody
materiální a bezbranné trpící zázemí. Před započe
tím války nutno užít cesty smíru, arbitráže. Válka
může mít spravedlivou příčinu v obraně. K tomu sta
čí, aby jeden sfáťnavrhl satisfakci utrpěvšímu státu.
Jestliže satisfakce nebyla přijata a nepřátelský stát
si ji chce dobýt se zbraní v ruce, tu spravedlivě nutno
sáhnout k obranné válce.

Válku útočnou katolická morálka zavrhuje, ať se
jedná o imperialistický výboj o slávu, nebo mečem
učiti někoho víře a civilisaci. Jedinou spravedlivou
příčinou k útočné válce jest utrpěné bezpráví. Špa
nělský dominikán František de Victoria ze XVI. stol.
demonstrativně uvádí spravedlivé příčiny k útočné
válce, jako zpětné získání nespravedlivě zabraného
území, odplata za těžkou urážku státu a jeho před
stavitelů, porušení uzavřené smlouvy.

Spravedlivý úmysl války má být, aby se šířila ob
last dobra, aby se předešlo většímu zlu a konečně
spravedlnost vyžaduje odplatu. Sv. Augustin praví,
že válka se vede proto, aby se dosáhlo míru. Válčící
má míti Inazřeteli mír a válka má býti cestou k míru
S poraženými.

To by byly ovšem v teorii požadavky kafol. mra
vouky při rozhodování o válce vůbec. Ovšem v praxi
nutno se utéci k mezinárodním institucím na vyřizo
vání mezistátních sporů arbitráží.

O vedení války rozhoduje diplomacie. Voják ne
musí rozvažovat ani vyšší, zda je válka spravedlivá,
nebo nespravedlivá. Jest povinen bojovat; je-li povo
lán, může bojovat s klidným svědomím. Jest hříchem
zrušit přísahu, utéci z boje, vzdáti se nepříteli a tím
porušit přísahu státu. Při dobrovolné milici musí
dobrovolník uvažovati o spravedlivosti války, Jeho
účast je závislá na jeho vůli. Dále se zde jedná o ško
dy, jež nespravedlivě mohou býti napáchány bližním
a pak je to hazard s vlastním životem.

Církev zdůrazňuje lásku mezi křesťany, mezi ná
rody, jak činil papež Lev XIII., Pius X., Benedikt
XV. a nynější Sv. Otec zdůrazňováním hesla: Pax
Christi in regno Christi. |

Po válce byla z popudu presidenta Wilsona zříze
na nadstátní orýanisace: Společnost národů, která
by mezistátní spor vyřizovala cestou arbitráže. Vati
kán byl mnohokrát zván do Společnosti národů, ale
vždy odmítl, ježto nemůže plnění závazků z členství
dodržet (na př. jako ozbrojenou mocí donutiti útoč
níka k složení zbraně). Dále jsou zde hmotné po
většině zájmy, jež sleduje Společnost národů. Církev



Zastupuje zájmy duchové, zájmy všech lidí, všech ná
rodů. Jistě že ze svého učitelského úřadu zaujímá
stanovisko k různým problémům hmotným, aby věří
cí měli direktivu. Je to stálé nabádání k míru, noty
o zbytečném zbrojení a znepokojování. Církev ne
může jinak působiti, leč morálním nátlakem.

A mezinárodní politika, kolik je to kompromisů se

Dr. J. O. Martinovský:

spravedlností, poctivostí, s. láskou, zkrátka politika
je jednou z nejrelativnějších věcí na světě. Proto se
nemůže církev oficielně stavět za žádnou, jak by to
ho vyžadovaly mezinárodní instituce, neboť církev
má postavení nadnárodní, má poslání ke všem náro
dům a státům, a to poslání míru a lásky.

Karel Horvalik.

O prvních rasách evropských.
„Jest bohužel těžko domakati se pravdy za urči

„ťými sice, ale proti sobě ostňe stojícími názory
moderních anthropologů.“

(E. Rádl: „Dějiny výv. teorií.“)

Maličko o kolébce lidďstva.

Kde dlužnohledati kolébku lidstva,t. j. místo, od
kud se člověk šířil po zemi, o fom nevíme nic positiv
ního. Domněnek ovšem je více než dosti, starších
i nových, důmyslných i fantastických. Čtenář, pro
bírající se těmito hypotesami, sotva se asi ubrání
úsměvu a myšlence na klasický verš o původu Home
rově. Jedni zanthropologsůmíní, ženejlepším prostře
dím, které prvotního hloupoučkého člověka náležitě
„ostřílelo“, t. j. duševně i tělesně otužilo, je jedině
prostředí chladné, jiní za ideální místo pro květ tvor
stva považují tropy. Třetí zase zdůrazňují jiné mo
menftya tak vskutku laik, který se nevyzná v jemných
nuancích vědeckých měr a vah, udělá nejlépe, bude
li svrchovaněkritickým a počká, až lepší nějaké po
znání přinese čas.

Špicberky, Gronsko, Sibíř, Asie Střední, Přední
i Jižní, Evropa střední i jižní, Afrika a konečněta
jemná země Lemurie (toho času někde na dně Ocea
nu Indického) a Atlantis (v hlubinách Atlantiku), ty
to všechnyoblasti jsou podle různých autorů koléb
kou lidstva. Schází nám tu tedy ještě Australie, Nový
Svět a Antarktida, aby anthropologové prohlásili za
kolébku člověka veškeré kontinenty naší zeměa pře

ce se zdá, že fa oblast, z níž lidé vyšli, byla docela,malá. |
Říkají mnozí nadšenci: „Věda je věčná — časem

zodpoví i otázky, jež se zdají nám dosud nezodpově
ditelnými.“ Zajisté, že věda dokázala už mnoho, za
sluhuje si patřičné úcty, okolébce lidstva však ne
může nám říci dosud nic positivního, hlavně proto,
že z té kolébky zbylo tak málo prkének —tělesných
pozůstatků po pračlověku. Či snad zbyly a my jsme
jich ještě nenašli? Kdož ví — buďme trpěliví!

První vasy evropské, o nichž něco více víme.

Kdy první člověkvkročil na půdu evropskou a od
kud přišel, to je zase hádanka. Anthropologové sbí
rající a pečlivě ohledávající každou starou lidskou
kůstku, nám však bezpečněříkají, že lidé žili u nás
v době ledové, někde na jejím konci. Celou severní
Evropu pokrývala tehdy souvislá ledovcová pole, sa
hající až k naším severním hranicím českým. V té
době žil v Evropě Neandertálec, člověk nízké, zava
lité postavy, silných, krátkých, zakřivených údů, je
ho lebka měla ploché, nízké, silně dozadu vtlačené
čelo, nad očima silné, vyniklé oblouky, vyniklé kos
ti lícní. Spodní čelist byla nápadně masivní, brada
zato téměř žádná. Neandertalci — toť první lidská
rasa v Evropě, o níž toho víme už poněkud více. —
A bude vás zajisté zajímati, odkud? R. 1856byla ob
jevena v jeskyni neandertalského údolí u Důssel
dorfu první lebka této rasy, která se odtud nazývá
neandertalskou (Homo neanderthalensis, či Homo
primigenius). Pokud byl nález ten ojedinělý, nepři
kládali muněkteří anthropologové zvláštního význa
mu; ba německý přírodopisec a lékař R. Virchow ji

prohlásil za lebku chorobně změněnou. Nálezů
však přibývalo (Spy, La Chapelle, Krapina a j.), tak
že dnes nadevší pochybnost tento člověk v Evropě
žil. Jiné nálezy pak ukazují, že dlouho před ním žily
zde i jiné rasy. O nich však víme daleko méně a mno
hé věci jsou sporné.

Druhá rasa, která nepochybně přišla mnohempo
zději — je rasa crotmnagnonská.To už ledy ustoupily
a valnou část Evropy pokrývaly stepi s charakferis
tickou zvířenou kopytníků, které Cromagnonec* lo
vil. Byl to dlouholebec, štíhlejší a rysů nepoměrně
ušlechtilejších než Neandertalec. Byla to rasa du
ševně velmi vyspělá, o čemž svědčí podivuhodná
skulpturální a malířská díla, jež zanechala po sobě
hlavně v jeskyních pyrenejských. Odkud přišel ten
to umělec, zase bezpečně nevíme. Pravděnejpodob
něji z Afriky. Pro to svědčí objevy německého ba
datele Frobeniusa, který na svých cestách Libyjský
mi poušťěmiminulého roku našel na skalách malby,
které živě připomínají umění Cromagnonce v jesky
ních pyrenejských. Francouzský anthropolog E. Piet
te upozorňuje dále na negroidní typ sošek žen, které
Cromasnonec vyráběl a na přímo negroiďní typ le
bek z Grimaldi, což vše zajisté svědčí pro africký
původ cromagnonské rasy. Po Cromagnoncích má
me bezpečné doklady také na území naší vlasti,a sice
na velkolepých nalezištích moravských u Předmostí
a Vistonic. Předmostské naleziště je i tím památné,
že na kostrách tam nalezených byly zjištěny znaky
obou ras, což svědčí o tom, že se křížily, čili, že Cro

masnonský umělec zastihl ještě v Evropě Neandertalce.
Zbývá ještě říci, na jaké kulturní výši byly tyto

dvě prastaré rasy evropské. Máme tu dvě kriteria, a
sice tělesné vlastnosti a obraz jeho činnosti duševní
ve zbytcích nástrojů, ozdob atd.

Pokud se týče měření duševních vlastností člově
ka dle tvaru a velikosti lebky, o tom bylo psáno již
v článku předešlém. Leč jelikož se oceňování kultur
ní výše stále a stále tímto způsobem provádí, je tře
ba i o něm se zmíniti. Ostatně, jak uvidíme, bude to
velmi poučné.

Neandertalec je řadou anthropologů vynášen jako
„parádní“ kousek z inventáře dokladů, že člověk má
ve svých předcích opice. Dokonce se někdy tvrdí, že
Neandertalec jeví nápadné vztahy ke gorile, Croma
snonec k orangutanu. U Neandertalce se jmenovitě
zdůrazňují tyto znaky: bezbradost, vtlačené čelo, vy
niklé oblouky nadočnicovéa vysedlé kosti lícní. Tose
ovšem popříti nedá. Tak Neandertalec vypadal. Ale
stačí fo už k tvrzení, že Neandertalec byl méně člo
věkem než my? Když už tedy tak Ipíme na vlastnor
stech tělesných, jakožto měřítku duše, buďme dů

1 Tato rasa bývá nazývána také aurignackou podle jihofran
couzské jeskyně u Aurignacu. Jindy je rasa auriýnacká považová
na za rasu samostatnou a krom foho jsou rozenávány ještě rasy
solutréská, předmostská, grenellská, grimaldská a j. Rasy jsou
tu pojmenovány buď podle nalezišť koster (Grimaldi, Cro-Magnon.
Grenelle, Předmostí), nebo podle kulturních stupňů, jež jsou těm
fo rasám přičítány (kultura aurignacká). Pro jednoduchost bude
me všechny tyto rasy zahrnovati pod souborný název rasy cromag
nonské. Nijak tím nechybíme, neboť všechny tyto rasy vykazují
nápadné shody i v produktech své duševní práce i ve znacích
tělesných, takže se nepochybně jedná © jedno lidstvo — jednu
rasu, jež se kulturně a tělesně rozrůstala ja vyvíjela,
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slední! Který ze znaků tělesných má býti závažněj
ším měřítkem pro duši než mozek, vždyť materialis
té dělají mezi něj a duši rovnítko. Nuže, tedy jeden
z předních amerických anthropologů, Osborn a jeho
spolupracovníci, měříce kapacitu mozkovny, dochá
zejí k následujícímu výsledku. Cromagnonec nosil
ve své lebce 1.550cm“ mozku, Neandertalec 1550cn“
mozku, průměrný moderní Evropan však toliko 1450
cm*?.Profesor Matieska naměřil v kostnici mělnické
prolebky české kapacitu 1246—1868cm* pro muže,
1220—16/8cm* pro ženy. Podle těchto a dále Schit
ftových a Mišičkových měření se počítá průměr
1415.7 pro muže, 13049 pro ženy. U domorodců
australských činí průměrná kapacita mozkovny 1510
cm*,u Indiánů (kmen Veddah) 1250cm“a u Papuan
ců pouze 1256cm.

Latočísla tu neuvádíme z nějaké škodolibosti, je
likož stejně jako tvar a výraz obličeje není naprosto
ani kapacita mozkovny měřítkem duše.

Na tomto místě buďtež uvedeny další zajímavé vý
sledky Osbornovy a jiných, povýtce amerických an
thropolosů, které B.Brauner shrnul v zajímavémpo
jednání: „Jak povstal člověk?“ (Příroda, roč. XXIII.,
str. 175) v následujících šest bodů: 1. Některé rasy
fosilního člověka v posledních 1,250.000letech měly
kubický obsah rovný anebo větší, nežli moderní člo
věk, 2. Silně přehlížený člověk jeskynní Palaeanthro
pus (Neandertalec, pozn. pisatelova) nebyl inferior
ní vůči nám ani co do obsahu mozku, ani co do zruč
nosti, ač stál daleko pod námi co do civilisace. 3. Ně
kteří lidé jeskynní (Homo sapiens Cro-Magnon) vy
nikli nad nás oo do průměrné kapacity mozkové i co
do průměrné schopnosti umělecké, 4. Na konci tře
tihorní doby žila rasa s kapacitou mozkovou rovnou
minimu toho, oo ukazují dnešní Veddahové, Papuani
a domorodci australští. 5. Poměr váhy lidského moz

ku k váze tělesné v době čtvrtohorní byl patrně ten
týž, jakým jei dnes, tojest 1:50 (Weber 1896),v kon
trastu k antropoidním opicím, u nichž poměr ten je
u gibbona z Asie (130 9), 1:66 až 1:73; u šimpanze
z Afriky (412 6) 1:51 až 1:61; u orangsutana z Bornea
(400 6) 1:183 až 1: 194, Všichni tři jsou „stromoví“,
kdežto „stromově“ —zemská gorila ze Západní Afri
ky (565 $) ukazuje poměr 1:150 až 1:200. 6. Pithe
canthropus z Trinilové rasy z Jávy má mozek za
krnělý (940 cm?).“

K tomu bychom dodali ještě jen tolik. Pro nás du
še Neandertaloova a Cromagnoncova (event. duše
ještě starších lidských ras) je stejnocenná s duší člo
věka nynějšího. A tato lidská duše činí člověka člo
věkem,nikoliv brada ani lebeční indexy, neboť tvar
těla je funkcí duše a nikoliv naopak. Žé se člověk po
stránce“tělesné vyvíjel, nechoeme popírati. A tento
vývoj si představujeme takto: Z vůle Boží hmota by
la oživena duší, hmotné spojeno s nehmotným. Tato
duše u předků lidských, ať už byli zasazeni v kterou
koliv periodu vývoje země a organismů, byla nadána
týmiž silami jako duše dnešních lidí a duše všech
lidských tvorů, které z dnešních lidí se vyvinouvbu
doucnosti. Duše se nemění, nýbrž toliko tělo. Ob
razně řečeno — duše si vytváří stále dokonalejší a
dokonalejší nástroj pro své projevy. Duše, jakoby
zápasila s hmotou, která ji V tom smyslu omezuje
jako umělce špatný nástroj. Toto pojetí nejen že
uznává vývoj, nýbrž ho přímove svém důsledku žá
dá. Ano, vývoj existuje. Vývoj je tak velkolepý děj a
vpravdě úžasný děj, že je vskutku podivuhodnou
omezeností, chfíti jej připsati pouze hmotě. Rádi by
chom ovšem, aby všichni badatelé o fomfo vývoji
uvažovali s takovou vážností a seriosností, jak si to
tento předměť zasluhuje bez tendenčních postran“
ních úmyslů, jež s pravou vědou nemají co činiti,

Německo viděné očima Němce z r. 1892.
Julius Langbehn ve své pověstné, anonymně vydané knize

„Rembrandt jako vychovatel“ zapřisahal Němce před rostoucí
barbarisací ve všech odvětvích života. Jeho hlas zůstal hlasem
volajícího na poušti, neboť, jak nyní víme, Německo zvolilo prá
vě tu cestu, s které je chtěl Rembrandtdeutsche, jak byl Lang
behn nazýván, odvésti. Jak opravdově se snažil o nápravu, toho
jest příkladem vlastní jeho život. Žil povětšině odloučen od ně
mecké společnosti, hledaje zdravého duševního života u nižších
vrstev, které nebyly ještě tak zproletarisované, jako jsou teď. To
to hledání přivedlo jej, tvrdošíjného atheistu v mládí, k pozná
ní svrchované pravdy katolické, takže v skrytu přestoupil a stal
se jedním z nejvášnivějších spolupracovníků biskupa Kepplera
na obrodě katolictví v Německu. Život tohoto učence, který se
v mnohém podobá L. Bloyoví a A. Hellovi, jest dobrým ukazo
vatelem spásy Německa. Sentence, které uveřejňujeme, byly roku
1892připojeny ke knize „Rembrandt als Erzieher“.

*

V dnešním Německu jsou slova stud a ctnost pro posměch. Jed
nou se může hořce vymstít tento výsměch.

*

Co nejdříve nezbytně zplesniví kultura, založená na vnitřní a
vnější sprostotě. Jen na čisté skromnosti vnitřní a vnější je pravá
kultura. Němcům opravdu sluší vystavět oltář hanbě.

*

Jsou tedy Němci Bohem tak opušťěni, že nepozorují, ani netu
ší, jak málo ideálu jim dnes ještě zůstalo? Jak je mnoho příčin
pro to, aby zadrželi v čase ještěto, co z ideálů zde dosud jel Jak
mají zapotřebí požadovati ty ideály, které ještě mohou zkvěsti.

*

Kdo chce vyřešit, pokud je to vůbec možné, dělnickou otázku,
fomu jest třeba, aby ukázal dělníkům, že má pro ně srdce. Osten
tativně na odiv stavěné křesťanské zásady pomáhají k tomu právě
tak málo, jako junkérsky předhozené vysvětlení: „O vás bude
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postaráno; ostatně, držte hubu, nebudete-li zticha, dostanete vý
prask.“ Což skutečně není čestný ani lidský způsob jednání s lid
mi trpícími a bloudícími. A tím je méně politické takové hrubé
zacházení, jež možno nazvat nejspíše bezhlavým. Jen srdci lze
získati srdce,

*

Židé jsou pro Němce přechodné zlo. Vlastní německé zlo má
své kořeny hlouběji. Jmenuje se: malichernost, závist, úzkoprsost,
pedanterie, neskromnost, školmistrovství, vychloubačnost, bez
hlavost a nedostatek půvabnosti, zkrátka měšťáctví a farizejství
každým způsobem. Kdo v Německu je mlád a statečný, ať tasí
meč proti tomuto. *

Rembrandtdeutsche chválí ve své knize široké srdce katolíků.
Což se i potvrdilo, když katolíci jeho knihu nejen přijali, ale
i uznali, a nejen uznali, ale i pochopili. A toto má tím větší vá
hu, čím autorovo stanovisko jim bylo protivnější. Svědomí kato
líků je tedy nad stranickým hlediskem. U kohopak tomu dnes
je ještě tak? *

Katolicismus nechce, aby byl studován s vysokého majáku
vnitřní nebo vnější politiky. V kapličce u cesty, v srdci sedlákově,
na starých zámcích šlechty, v domech bohatých obrazy a hudbou,
v šedivých vlasech kněží naučíme se jej znáti. Tam nalézáme, že
jeho moc není jen v charakteru, ale i ve vzdělání. Že je v něm
hodně národnosti a že nelze jej beztrestně nedbati.

*

Předhazujeme stále židům neskromnost, ale je dnešní průměr
ný Němec skromný ? Ničeho není méně než tohoto. Právě základ
ní chybou je jeho neskromnost. Roztahuje se v samé pýše ze
vzdělání, ze stranictví, z víry atd. K tomu se připojuje blbost
vzdělání, stranickosti, společnosti a sektářství a právě tak lživost
vzdělání, stranickosti, společnosti a bezbožectví, jež je už samo
lží. Zajisté, tito lidé nemají práva vystupovat proti židům.

Přeložil Karel Vach.
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Politické pouti. „V letní době pořádali lidovci pouti na jednotlivá
místa mariánská v naší vlasti. Sjelo se vždy dosti lidí, někdy de
setitisíce... Pouť má míti jediný toliko cíl: přiblížiti duši co nej
těsněji k Bohu. Odprositi Ho, potěšiti, usmířiti. A člověk, odchá
zející do svého domovase svatého místa, odchází s Bohem v srdci.
Nebylo tomu vždy tak o poutích výše zmíněných. Zabránily tomu
přednášky politické, o poutích přednášené ...“

Napsal „Život“ r. 1921 a platí to ještě dnes.

Úcta před osobnosti. „Úcta před lidskou osobností spočívá na
víře,na přesvědčení, že každý člověk je mikrokosmem, který ztě
lesňuje díl Božské myšlenky. Osobnost je obklopena vlastní sfé
rou práv a povinností k Bohu a bližním. Práva a povinnosti nejsou
omezeny na občanskou a časnou společnost, zasahují daleko více
výše. Řídíme se jen nutnou logikou, řekneme-li, že strana, která
vládne v Německu, jde vstříc katastrofě, protože národní pozdvi
žení není uskutečnitelné, nespočívá-li na náboženské výchově.

C o Ž V

„Na zříceninách Sodomy nelze vybudovati Spartu“ bylo právem
řečeno po smrti Roehmově“. Ilustrazione Vaticana.

Knihy. „Svět je dnes pln knih. A dnes je kniha člověku nutnou
potřebou — jest denním pokrmem, nápojem, osvěžením, jest ne
rozlučným, nejvěrnějším přítelem; kniha jest nám mnohdy stud
nicí, z níž čerpáme poznání pro cesty života. Jsou různé prameny,
čisté, shnilé, ano i otrávené. — Kdo nám bude přítelem, pokrmem,
osvěžením, vůdcem? Kam ty sáhneš? Neptám se, které osvěžení,
nýbrž kterého vůdce, tv si zvolíš. Máš-li dojífi svého cíle, zvolíš
si za přítele nepřítele Božího — budeš píti z pramene ofrávené
ho?“ Dr. Jan E. Urban OFM.: „Fons aguae vivae.“

| |

Dobročinnosť z krve chudých. „Každého roku propustí Carnegie
ho ocelárny tisíce mrzáků a sta mrtvol... Celý svět se dovídá,
jaké miliony jsou věnovány na dobročinné účely, nedozví se
však nikdy, jak jsou vydělávány.“ A. Heye: Čestou...
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Prelát rajhradský Petr Hlobil osmdesátníkem. V tichosti svého
prací naplněného života dožívá se 26. srpna v Rajhradě u Brna
osmdesátky J. M. prelát Petr Hlobil, opat tamějšího benediktin
ského kláštera. Narodil se v Kroměříži 26. srpna 1854,tam vystu
doval piaristické gymnasium. Do kláštera vsťoupil 7. září 1872,
bohosloví studoval 3 roky na řádovém učelišti v Solnohradě,
čtvrtý rok v Brně. Slavné sliby složil 1. dubna 1877 a týž rok 18.
října byl vysvěcen na kněze. V duchovní správě působil v Raj
hradě, tamtéž byl katechetou. Z prvních left jeho kněžského pů
sobení datuje se velká láska ke kostelní hudbě. Od r. 1879 do
1900 řídil kostelní kůr v rajhradském klášterním kostele. V r.
1895stal se rajhradským farářem, kterým byl plných 20 let, Spo
luděkanem modřickým v 1922, klášterním převorem
se stal r. 1912. Opatem byl zvolen 8. února 1922. Vedle četných
vyznamenání, kterých se mu za Života dostalo, je jedno, které jej
asi nejvíce těší. Je čestným členem Obecné Jednoty Cyrilské.
Hudba a zpěv je mu nejkrásnější cestou k Bohu. V Rajhradě za
ložil 28. listopadu 1883Cyrilskou Jednotu, kterou řídí a vede jako
předseda po více jak 50 let. Ad multos annos.

Dobrá návštěva pašijových her v Ober-Ammergau. Ačkoliv se
zdálo, že události v Německu značně poškodí úspěch pašijových
her oberammergauských, ježto mnoho návštěv z ciziny letos od
padlo, přece jen zaznamenávají hry velmi slušnou návštěvu. Do
sud navštívilo hry na 120.000diváků a pořadatelstvo pokládá číslo
to vzhledem na všeobecnou krisi za pozoruhodné. Z ciziny jest
nejvíce zasfťoupenaAnglie, Holandsko a severské země.

Dr. Josef Ebrle — 50 left. Známý rakouský katolický publicista,
vydavatel „Schónere Zukunft“ Dr. Josef Ebrle slavil 7. srpna
své padesátiny.

Přípravy pro světovou výstavu katolického tisku v r. 1936 v
Castel Gandolfu zahájeny. Na jaře r. 1956bude v papežské letní
residenci v Castel Gandolfu u Říma u příležitosti 75. výročí za
ložení papežského oficielního deníku „Osservatfore Romano“ svě
tová výstava katolického tisku. Výstavní komité má v čele šéf
redaktora ,„„O.R.“ hraběte dalla Torre a generálním tajemníkem
je prof. Msgre dr. Monti. Přípravné práce jsou již započaty a zří
zena výstavní kancelář. Výstava má podati co nejúplnější obraz
katolického tisku v celém světě. Zastoupeny budou katolické de
níky a časopisy, statistický materiál o vývoji katolického tisku,
obrázky, dokumentuiící technický pokrok ve všech ohledech novi
nářství, ať v redakci. administraci, v tiskárnách, propagaci a or
Sanisaci moderního katolického tisku. Zastoupeny budou kato
lické tiskové agentury, svazy katolických novinářů, žurnalistické
školy, chystají se propagační a dokumentární filmy. Podle před
běžných zpráv počítá se zatím s účastí Italie, Francie, Českoslo
venska, Německa. Rakouska, Irska, Španělska, Belgie, Holand
ska, Švýcarska. Polska a Jugoslavie, z Ameriky v prvé řadě
Spojené státy, Kanada, Argentina a Brasilie. Kongregace Propa
sandy uspořádá samostatné misijní oddělení. Žurnalistická ško
la při katolické universitě v Lille roztřídí a sesbírá všechny ča
sopisy, které slouží výhradně poslání Katolické akce, v holand
ském Utrechtu budou zase sbírány všechny ženské katolické ča
sopisy. Všechna velká katolická nakladatelství uspořádají své
knižní exposice. Ačkoliv bude výstava až za dva roky, už nyní
jsou práce v plném proudu. Svatý Otec dal výstavě k disposici
celou residenci Castel Gandolfo. Toto krásné letní sídlo s vilami
Barberini, Cybo, s letoviskem Kolegia Propasanda Fide a f. zv.
kryptoportikus, krytá, 95 m dlouhá a 9 m široká a vysoká kolo
náda z dob Domitiánových, budou v krásné zahradní zeleni velmi
vhodným prostředím pro uspořádání výstavy. Technické věci vý
stavy studuií techn. sen. ředitel z Vatikánského města, inž.
Castetti, inž. hrabě Ratti, synovec pavežův a dt. Bonomelli,
správní ředitel papežského letoviska. Výstava slibuje „býti zatí
mavou a dokumentární a přivábí velké proudy zájemců z celého
světa, protože se skýtá možnost orohlídky papežského letního
sídla a starých vykopávek, na př. Domitiánovy vily a pod.

Také v Rakousku klesá počet porodů. Pokles natťalityprojevuje
se rapidně i ve státech, jež jsou katol., příznak to tedy nejen ně
jaké závady morální, ale i soc. Tak v Rakousku poklesl přebytek
živě narozených v r. 1933 na pouhých 5.7 prom. proti 7.2 prom.
v roce 1925. Pozoruhodné při tom jest, že Vídeň neodvratně vy
mírá, čČítajícna 15.7 prom. úmrtí jen 7.5 prom. porodů. Kdyby vý
voj dále pokračoval, v nějakých 170 letech Vídeň by úplně vy
mřela. Katolické listy rakouské znovu poukazují na nebezpečí
velkých měst, jež odssávají národu nejlepší síly a je ničí.

| i

Několik dať z nezaměstnanosti mládeže. Na mezinárodní konfe
renci práce v Ženevě v příštím roce bude jednáno o problému ne
zaměstnanosti mládeže. Sekretariát Mezinárodního úřadu práce
sbírá statistický materiál o počtu mladých nezaměstnaných. Podle
„Nové svobody“ je dosavadní výsledek neúplný a data jsou vět
šinou starší. Většina zemí udala nezaměstnanost u mladých do
25 leť, Dánsko, Finsko, Italie a Švédsko do 26 let. Koncem roku
1955 bylo v Dánsku 28 proc., v Německu 26.1 proc., ve Finsku 535.3
proc., Norsku 27 proc., ve Švédsku 33 proc. a ve Švýcarsku 20 pro
cent nezaměstnané mládeže z celkového počtu nezaměstnaných.
Ve státech, které poslaly údaje za r. 1932: Italie 41.5 proc., Čes
koslovensko 24.6 proc. nezaměstnané mládeže. Ještě starší data,
a fím pro obraz dneška málo výhodná, zaslala Ansélie,Maďarsko
a Spojené státy, a to za r. 19301V té době zjištěno v Anglii 31.4
proc., Maď'arsku 42 proc. a ve Spojených státech severoameric
kých 28.5 proc. mladistvých nezaměstnaných z celkového počtu
nezaměstnaných. Z těto zatím kusé statistiky je vidět, že mládež
na svízelích nezaměstnanosti participuje pravidelně třetinou. V
některých státech až čtyři pětiny. Léky, které se chystají, jsou
uváděny stejné jako u nezaměstnaných starších lidí: zkrácení pra
covní doby, úprava mezd k zvýšení schopnosti konsumu. Oba však
byly zaměstnavateli skoro v každém případě zamítnuty. Výsledek
ženevských porad nebude valný, bude-li se na věc dívati svět tak,

jako letos při jednání o zkrácení pracovní doby.| |

Velkovýroba zákonů. Sbírka zákonů a nařízení mohla by leťos vy
cházeti skoro už jako deník a snad i s dvojím vydáním denně.
Skoro každého dne totiž vyhlášen jest nějaký nový zákon neb na
řízení. Většina z nich jest na základě zmocňovacího zákona, které
ho tedy vláda znamenitou měrou používá. Práce však samotná tak
znamenitá není. Stačí jen přečísti si jednotlivá nařízení zákonná
z poslední doby a uvidíme, iak kvanně a bez rozvahy někferá jsou
dělána. Takové nařízení o Exportním ústavu, instituci, na niž náš
průmysl i obchod tak dlouho toužebně čekal, s dostatek osvědčuje.
že generální plná moc sama o sobě nestačí, není-li odpovědných
a svědomitých mandatářů. Taiemství úspěchu vlád nespočívá na
množství zákonů, ale na jejich kvalitě a té u našich zákonů nikdy
nebvlo nadbytek a za zmocňovacího režimu jest jí nedostatek. Že
sami autoři zákonů isou si nedostatků vědomi, ukazuje ta okol
nost, že z nových zákonů téměť nikdy nevznikne občanu právní
nárok, že má právo, nýbrž jeho právo jest závislé od dobrého uvá
žení úřadu, který může. ale nemusí občanu vyhověti, čili vylučuje
se možnost dovolací revise u správního soudu. Že tato prakse ne
prospívá právnímu řádu, jest samozřejmé. Ta velkovýroba zákonů
není pajak zdravá a i zde by mělo platiti „práce kvapná, máloplatná

Prázdninové volitické kombinace jako každého roku vynofily se
i letos. Novým jest tentokráte jen to. že hovoří se i o místě ve
státě neivvšším a v informovaných politických kruzích hledá se již
nyní příští schopný kandidát. Není sice taktní u lůžka nemocného
domlouvati se o dědictví, ale v politice sentiment nemá mnoho
místa. Doufejme, že zůstane i tentokráte ovět jen při kombina
cích, stejně jako jest ona o ufužení přátelské a spojenecké smlouvy
mezi stranou agrární a sociálními demokraty.

Třefí říše skutkem. Ztělesnění i symbol sjednoceného Německa
císařského i revublikánského sní svůj věčný sen v tannenberské
mohyle, nad níž současně z mythu stává se skutečnosti — třeti
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tiše německá — jejíž pánem stává se Hitler. Sen romantiků XIX.
století naplnil se tak rychle, že není v dějinách příkladu, aby kdo
koliv soustředil ve svých rukou tak ohromnou moc. Během osm
nácti měsíců stal se Hitler výlučným pánem Německa a lidové
hlasování 19. srpna tuto skutečnost nepochybně jen ověří. První
období dějin Třetí říše započíná. Věřme, že bude naplněno jen
radikálními slovy a hesly a nikoliv válečným halasem a krvavou
záplavou nové světové války. Věříme, že Hitlerova pýcha není tak
zaslepena, aby neviděla, že proti jediné vůli Hitlerově stojí sjed
nocená a jednotná vůle celého světa — zabrániti nové válce
v Evropě.

Rakousko uklidnilo se nyní poněkud, ale feprve nyní se zjišťuje,
jak široce bylo rozvětveno spiknutí z 25. července a že oficielní
kruhy Německa - vždyť dnes nár.-soc. strana a stát jedno jsou 
nebyly daleko od těch věcí. Vláda zlikvidovala konečně dílčí re
voluční pokusy a docela střízlivě účtuje nyní s povstalci. Jest za“
jímavo, že nejdelší boj byl v Korutanech, kde zdá se, že nešlo ani
tak o hakenkrajclérský puč, jako spíše o protest slovinské men
šiny korutanské proti režimu. I ten nejlepší režim musí se opírati
Osouhlas veřejného mínění a jeho nedostatek byl právě v Rakous
ku příčinou všech těch těžkostí a revolučních pokusů.

Střípky. Chcete-li vědět, jak vypadá luxus, všimněte si, že v Lon
dýně jsou obchody, kde dostanete na př. jednu broskev v dubnu
za 38 Kč, jahodu zahradní v téže době kus za 6 Kč, hrušku za
29Kč, melounek po 75 Kč, doutník za 92 Kč a jemný kapesník za
233Kč. — Zvláštní typ tiskařského šotka našli v londýnské národ
ní knihovně. V knížce o rozdělení mše sv. z r. 1561, čítající 170
stran, je zároveň ještě 15 stran tiskových omylů a chyb a autor
mnich k tomu připojuje výklad, že ďábel, aby zničil užitek spisu,

Z k n i h a č

popletl nejprve rukopis pisatele a pak mátl sazeče, aby dělal
chyby. — Sovětské úřady nařídily koncem července popům, aby
se modlili s lidem za úrodu. To už Voltaire říkal, že jeho krejčí
musí míti víru, aby ho neokradl. — Politický tábor český se stále
tříští. Není tomu dlouho, co fašisté a jiné stolní společnosti vytvo
řili národní frontu a teď se jim rozkližuje. Jistá menší politická
strana vydá album, aby „celá veřejnost znala naše předáky a pra
covníky“. Půjde-li drobení politických skupin tak dál jako do
sud, dočkáme se, že některá strana vydá kapesní album všech
straníků a voličů — na věčnou pamět. — Z perliček politických
pohlavárů: „Politik musí býti jako papoušek. Vizte, jak se dříve
nepustí drápem jednoho bidýlka, dokud se pevně nezachytí dru
hou nohou bidýlka jiného. Jisté za nejisté nesmí politik vymě
niti“ K tomuto výkladu, jenž se dál ve vzdušné místnosti, v níž
byl nejméně sedmkrát týdně zachráněn stát vyráběním jepičích
plánů, nutno připojiti opravu. Papoušek, chce-li změniti místo,
zachytí se nejprve zobákem na jiném bidýlku a pak teprve přen
dává jednu nohu. Tím je příklad výstižnější, protože zobák i v
politice musí všechno vydržet. — Věřili byste, že je možné, aby
napsal list mládeže koaliční strany na adresu vlády, v níž sedí
dva příslušníci téže strany a hlasují jako ostatní: ,„Nechtějte,
abychom Vás nenávidělií Nevěříme Vám ani slova. Hnusí se nám,
když nám mluvíte o demokracii... Sůčtujeme s Vámil“ Nevěříte?
Tak píše list, který soustavně štve mladé na staré. A při tom zne
užívá trpělivosti církevních úřadů, do jejichž kompetence spadá
výchova mládeže. — Nedělní Lidové Listy zavádějí přehledy vra
žed, podvodů, sebevražd a katastrof z uplynulého týdne. Viz
číslo z 5. srpna. — Trapné jest, když ani v katolických redakcích
nevědí, že protestanté nemají mše a pustí se pak do světa ne
smyslná zpráva, „že v Praze v evangelickém kostele byla za
Hindenburga sloužena mše“. Nevědomost opravdu nadprůměrná.

a S o p i S ů

Z řečí biskupa Dr. Anfonína Podlahy. —
Díl druhý. — Nákladem Družstva Vlast a
redakcí Jana Lebedy vychází druhý díl Po
dlahových projevů a řečí. Teprve dnes vidí
me, co jsme v biskupu Podlahoví ztratili.
Ten nadšený herold sv. Ludmily, sv. Vác
lava, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Jana
Nep. a vůbec všech našich svatých národ
ních patronů ztělesňoval katolickou tradici
národa, jehož službě věnoval všechny své
sily. Dnes, když čteme Podlahovy projevy
plné nadšení a vroucnosti, uvědomujemesi
znovu sílu jeho ducha a šlechetnost jeho
srdce. Pro tuto svou opravdovost, buditel
ské nadšení a ohromnou horlitelskou práci
památka Podlahova bude stále živá a jeho
literární pozůstalost bude stálým pramenem
povzbuzení a posily.

Jedno potřebné. — Modlitební příručka pro
katolickou mládež. Naše mládež neměla do
sud vhodné modlitební knížky, která by jak

svým obsahem fak i formátem stala se den
ním průvodcem členů S. K. M. Dnes má
mládež vedle skvělé Urbanovy knížky „K
Bohu“ i svou vlastní modlitební knížku
„Jedno potřebné“. Uspořádání její jest sko
ro stejně jako modliteb Urbanových. Vedle
denních modliteb jsou zde liturgické mod
litby pro celý církevní rok i modlitby pro
zvláštní příležitostí a okolnosti. Nebylo
snad nutno znovu překládati liturgické tex
ty a bylo lépe použíti již hotových dobrých
překladů P. Schallera. Jest to opravdu kníž
ka praktická a hlavně také přístupná všem.
Cena Kč 6.— i s vazbou. Knížečku nutno co
nejlépe doporučiti. Objednávky vyřídíSdru
žení katol. mládeže, Praha II., Spálená 15.

Pozoruhodný úspěch liturgické příručky.
Příručka pro ministranty od P. Metoda Kle
menfa, o níž jsme již psali a kterou znovu
doporučujeme jako nejlepší příručku pro
sledování i pochopení mešní liturgie, má již

druhé vydání. Ačkoliv prvé vydání mělo ně
kolikatisícový — na naše poměry veliký —
náklad, dnes jest nutno uspořádati již po
několika měsících vydání druhé. Knížka si
ho zasluhuje. Radujemese z tohoto úspěchu,
neboť konečně i u nás liturgické hnutí stá
vá se něčím živým arozlévá se i do řad —
těch nejmenších.

Hlídka č. 7. vedle pokračování studií Vrcho
veckého a Kříže má několik aktuálních člán
ků a glos. P. Vychodil vždy zachoval si ne
odvislost úsudku a spravedlivě hodnotí u
dálosti. Dotýkaje se otázky Kuncířova na
kladatelství píše: „Jest přímo trapné čísti
v katolických listech to boucharonství o
sjezdech, ovacích, projevech a resolucích a
srovnávati s tím ty ubohé výsledky.“ Totéž
tedy, co říkáme i my, že k úspěchu nestačí
jen silné slovo, velké gesto, ale že třeba
vedle nadšení také i opravdové a Často ani
neuznané práce.

Ustřed

Pamatujte na horší časy

Spořte a ukládejte své úspory u

ní záložny lidové
Praha II.,Spálená ulice čís.15
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VPraze dne1.září1934.RočníkXVI.ča jd
J. Jelinek:

Čsl. střední škola.
Počeťtnespokojenců s reformou středoškolského studia stále vzrůstá. Množí se výtky, oprávněné ipla

né. Leckteré z nich nestojí za úvahu, ukazují-li na př., že maturant nezná fo a ono. Nespokojenci namnoze

zapomínají že student není naučný slovník a nikdy člověk není vševěd; každý z nás musíme se vlastně učitipo celý život,
Stesky na střední školu mají však i mnoho pravdy. K tomustačilo by na př. jen vzpomenouti, že tefor

ma střední školy byla dělána v době nejméně příznivé, ve chvíli horečného chvatu, za poměrů zcela mi
mořádných, když nedostatek inteligence nutil pány reformátory k tomu, aby stát i soukromé podniky do
staly rychle nový dorost do úřadů. Dítkem takového chvatu jest i kříženec, zvaný reformní reálné gym
nasium. Reforma celá byla provedena podle statu guo a proto faké hned se pracovalo na tom, aby byla
latina odstraněna z prvních dvou tříd gymnasia a v ref. reál. symnasiu byla posunuta až do V. třídy. Tím
také snaha — vyhověti mnohotvárnosti života — způsobila, že do školních osnov zařazeny byly nové před
měty a staré předměty byly omezeny pod minimum, aniž by se uvážilo, zda mladý člověk jest schopen
zažíti celé guantum, které se mu předkládá. Teprve když se ukázalo, že student prostě nemůže danou mu
úlohu zvládnouti, tu rozhodlo se, aby jednotlivé discipliny vyučovací byly omezeny, tím způsobem, že se
z nich udělá zhušťtěnýpřehled. Ale tím přijdeme z bláta do louže! Student zhuštěnou láťku teprve neza
žije a bude stále povrchnějším, neboť skola ho k tomu sama donutí.

4 Prostě: reforma byla prováděna chvatně, bez zřetele k mladému člověku a bez zřetele ke státní buOucnosti,
Ohromný nával na střední školy, tisíce nezaměstnané inteligence mají dáti důraz, že úřady i podniky

mohou se zásobiti lidmi nejlepšími. A tu jsme u základního omylu. Zeptejte se na př. průmyslníka, kolik
lidí se mu přihlásí na inserát, a jak mizivé procento z nich dovede vyhověti položeným požadavkům. Pří
klady další uváděti znamená nositi dříví do lesa, věc dobře jest již známa.

Při řádné reformě musíme hleděti na vývoj mladého člověka, pozorovati jeho duševní vývoj a vynalo“
žiti své úsilí, abychom vypěstovali jeho duševní schopnost až do nejvyšší míry. Tedy ne přecpávati ho

množstvím vědomostí, které nezažité rychle zapomene, ale dáti mu menší rozsah látky, aby si ji úplněosvojil,
Nikdo snad již dnes nebude tomu odporovati (mimo „pokrokářské“ fanoušky), že jedním z nejlepších

duševních cvičení jest latina. Ta mnohotvárnost gramatiky, jemnost ve vyjadřování a pod., ta nepřipraví
sice studenta, aby naráz uměl úřadovat, ale vycvičí jej, aby dovedl samostatně myslit, vniknouti do zá
hady, přizpůsobiti se danému úkolu. O to nám jde, aby střední škola dostala takový materiál, který by se

dovedí vždy a všude uplatniti. Proto velikým proviněním na střední škole bylo, že latina byla posunuta aždo tercie,
Hoch mezi 11.a 12. rokem učí se nazpamět. Nedovede ještě tolik samostatně uvažovat. Vdobě té hravě

se učí gramatická pravidla a tvary a s nimi se poznenáhlu učí uvažovati, osvojuje si rozdíly časové, význam
konjuktfivu atd. Ve 13 letech začal se hoch dříve učiti překládati první (ovšem lehké) aufory a pronikafi
do vyšší gramatiky, to jest poznávati jednotlivé jemnosti a přesnosti její. Kdo vystudoval guarfu, měl pro
dělaný již určitý výcvik mozku, aby v guintě mohl podniknouti další zápas s těžkou četbou. A to bylo
správné: student má a musí čísti postupně těžké a těžší věci, aby se naučil myslet a uvažovat. o ,

Zato dnešní režim je výchovou pro pensisty. Ve 15. a 14. roce, kdy hoch začíná již samosfatně mysleti,
učí se teprve začátkům gramatiky: carpo, carpere. Na reformním reál. gymnasiu jest tomu tak až vetřídě V,
Na vyšším gymnasiu má hoch pak rychle vše najednou dohoniti. Klasickým příkladem jesť fuopětně ref.
reál. symnasium. Tam hoch se učí od primy češťinu a němčinu, od tercie francouzštinu a na jejim základě
od guinty latinu, načež v septimě má ještě přidán jeden cizí moderní jazyk (italštinu, angličťinu, ruštinu),
A po maturitě.jest výsledek, že nejen nezná žádnoucizí řeč,ale ani čeština není u něho pevná! -©

Stát musí prováděti reformu se zřetelem na budoucnost, Bylo by neprozřetelným a nebezpečným zří
zovati mnoho škol a úroveň studia valně snižovati. Zdánlivě jest sociálně velice spanilé heslo, že stát má
každému umožniti studium co nejvíce, a mysliti při fom na cestu právě označenou. Naopak: takováto so
ciální vymoženost natropí mnoho zla: že vytvoří ještě více studenfů-polointeligentů, pro něž nemásťáť ani
veřejnost místa, aby je zaopatřily. Co pofom s hochy 20letými, kteří se naučili se studiem se tak trochu
mazlit a jejichž úroveň je velice nízká? Má si je stát nasaditi do úřadů, aby svou neschopností stali se
metlou obyvatel? Máme-li na zřeteli zájemstátu, pak musímesi přáti, aby nový úřednický dorost ze školy
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vyšlýbyl již studiem zvyklý tuhé práci, aby dovedl zase samostatně myslet, rozhodovat a nésti také plnou
odpovědnost. 0

A konečně nevyřešenou zůstává ještě otázka velice bolavá: je to poměr střední školy ke školám vyso-“
kým. Profesoři vysokých škol si šmahem stěžují na neschopnosť a nepřipravenost dnešních maturantů při
vstupu na vysokou školu. Jim potom nasťává odpovědnost, buď nejméně polovici až tři čtvrtiny studentů
nechati propadati, anebo se zavřenýmokem je nechafi projíti a pověsiti na krk veřejnosti. Ale co budeme dě
Jati s neschopnými lékaři, inženýry atd.? Na vysokých školách jsou nuceni zaváděti povinná colloguia pro
nové studenty, aby si teprve doplnili, co mají znáti ze střední školy! Studium vysokoškolské se zbytečně
zatěžujea prodlužuje. o

Neméně zajímavou byla by statistika, kolik ročně vydává se peněz na reformní pokusy, které podnikají
na př. v VILa VIII. tř. (t. zv. elevtivní systém), o jejichž významu by se mohli vyjádřiti profesoři, To by
byla opět Kapitola sama pro sebe. *

Uvažujme zase trochu o tom, jak bychom si sami střední školu představovali, aby byla všestranně pro
spěšnou: studentům i veřejnosti. Tu je zajímavé, že asi v r. 1922 svolal Historický klub v Praze anketu o
reformě střední školy a vypracoval za součinnosti univ. a středoškol. profesorů návrh na reformu. Navrho
valo se tu, pokud pamatuji, aby gymnasium bylo pouze šestitřídní a obnovena stará filosofie. Nepamatuji
již přesně jednotlivé body, ale vidím, že skutečnost prokázala, že to byl návrh nejlepší a nejprospěšnější,

ovolím si jej tu uvésti s vlastními doplňky k posouzení a námětům.
Provésti jednotnou střední školu sloučením dnešních gymnasií, reál. a refor. reál. gymnasií a reálek v jednu školu
o šesti třídách, s latinou oď primy (v rozsahu starého gymnasia). Na konci šesté třídy položiti maturitu, aby žák (17le
tý), kdy zná již své nadání a přání, mohl se nyní rozhodnouti pro další studium na škole vysoké nebo odborné nebo
jíti do praktického života.

Studentům chtějícím pokračovati na vysoké škole bylo by ještě studovati filosofii dva roky čili ná
hradu za dnešní VII. a VIII. třídu, aby se připravili k vysokoškolskému studiu. Filosofii jest nutno rozděliti
ve dvě větve: a) pro studium na universitě, b) na technice,

Při studiu filosofie, která by byla přičleněna ve větších městech ke gymnasiím, určily by se předměty
základní, pro všechny společné, jako čeština a česká literatura, čsl dějiny, zeměpis a ústava ČSR., latina
a filosofie. Odbornými čili speciálními předměty označuji pak ty, které by každý přibral sám podle toho,
čemu míní se na universitě věnovati, aby dosáhl potřebného úvodního studia pro budoucí svůj obor. Na
př. kdo bude studovati lékařství, aby si přibral fysiku a chemii (čímž by pak odpadly na universitě kursy
fysiky a chemie pro nastávající lékaře). Kandidát profesury studoval by ještě řečtinu a druhý jazyk, theo
log by měl řečtinu a dějiny náboženství, právník ústavní otázky a národní hospodářství. To tedy znamená,
že student by si z filosofie přinesl s sebou na universitu jednak vzdělání všeobecné, jednak základní pří
pravu pro své další studium.

Podobně i druhá větev filosofie, technická, měla by předměty společné (na př. mafematiku, deskriptiv
ní seometrii atd.) vedle speciálních předmětů, podle toho, který obor na technice by chtěl studovati.

Pokud se týče studií na školách odborných i tu byla by lehká organisace. Maturant se šesti třídami $ym
nasia věnoval by jeden nebo dva roky studiu na odborné škole. Sem dají se dobře přičleniti dvou nebo

jednoleté kursy pro učitele, pro obchodní akademii a konečně se svým požadavkem se přihlásí také stát,terý má v úmyslu zřizovati speciální kursy pro úředníky ke dráze, poště, finančním úřadům a pod.
Prakticky to tedy znamená, aby doba sťfudiase zbytečně neprodloužila, ale studium všeobecné pro

hloubilo a stalo se podkladem studiu odbornému. Tím se také usměrní veliký počet středních škol, zvláště
ve větších městech, kde jest zbytečně několik typů k malému prospěchu státu i studentů.

Dr. Viktor Šauer:

O dějinném vývoji.
Není třeba dokazovat, že svět nestojí. Naši pra

dědové zažili ještě správu vrchnostenskou čili feu
dalismus, za války a po ní střídaly se režimy monat
chické s demokratickými, po případě ještě s bolše
vismem,a nyní v některých státech nabyl půdy fašis
mus. Takovéto politické změny dávaly už dávno pod
nět k úvahám, k jakému cíli směřuje dějinný vývoj.
Hegel pod dojmem současných událostí se domníval,
že ve světových dějinách se projevuje vývoj lidského
ducha k svobodě,Historik Lamprecht stanovil stadia
tohoto vývoje, počítaje mythologsickýma konče po
sitivistickým a v tomto pojetí jsou dějiny vykládány
v našich dějepisných učebnicích. Marx pak zamítl
názor, jako by vývoj končil takovýmto liberalistic
kým režimem a přesvědčoval, že posledním stupněm
bude diktatura proletariátu. Proti tomuto druhu
historiosofií ozývaly se však už před válkou hlasy,
že běh světa není koloběhem.

Problém dějinného vývoje bude nejlépe rešitelný,
zjistíme-li jeho hybné síly. PodleMarxeje to lakota,
panovačnost a bída. Krátká úvaha však ukáže, že ta
to these není výstižná, Nelze pochybovat, že ony tři
věci byly vždy a všude a přece v předrevoluční Číně
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nebylo po dlouhá staletí vnitřního vývoje.Hybnásíla
je tedy jiná a určímeji, analysujeme-li dějinné pro
měny. Dospějeme pak k názoru, že onou hybnou si
lou jsou v prvé příčině vynálezy a toto zjištění si ově
říme nejprve na záporném příkladě.

V době evropského starověku předstihli Číňané
v mnohém západní národy. Prožívali i to, čemu se
říká vnitřní dějiny, v tom i převraty, občanské vál
ky a rozvraty. Od dobKonfuciových zanevřeli však
na novoty a k vynálezům jali se chovaťfs nedůvěrou,
která byla oficielní. Uvádí se příklad, jak šťastný
vynálezce si pospíšil k císaři, aby ho informoval 0
svém vynálezu. Císař se ptal, s kolika lidmi se svě
řil a dostav zápornou odpověď, dal vynálezce po
pravit, aby vynález zemřel s ním. Na prvý pohled se
to chápe jako doklad asijského despotismu, ale při
bližším přihlédnutí uznáme, že onen císař jednal fi
losoficky. Znemožňováním převratů technických se
znemožňovaly převratysociální. Od dob Konfucio
vých záležely čínské dějiny jen v zahraničních vál
kách, nepřátelských vpádech, potírání banditů, ne
úrodách, hladomorech a časem v úřednické korup
ci, ale politických dějin vnitřních nebylo,



Vynálezy působí politický vývoj vlastně až tehdy,
když se jich zmocní velkovýroba. První takový pro
ces na půdě evropské můžeme sledovat v dějinách
starověkých měst řeckých, zejména v dějinách Athén.
Jako v obdobných případech byla i v Athénách za
„primitivní“ výroby monarchie, kde král vládl, jsa
omezován velkými statkáři. Oklešťováním panovní
kových funkcí přeměnily se Athény na šlechtickou
republiku a v tomto období vznikla v nich fovárenská
velkovýroba, podporovaná obchodní konjunkfurou.
Spolu s ní vzrostla ve městě populace a vytvořil se
stav kapitalistů a průmyslových zaměstnanců. Kapi
talisté se záhy vyrovnali zámožností pozemkové
šlechtě a nesli těžcenedostatek politických práv. Aby
jich nabyli, spojili se s „drobnými lidmi“ a zahájili
akci proti vládnoucí šlechtické třídě. Šlechta povo
lila a Solónova ústava znamená zrovnoprávnění je
jí a kapitalistů. „Drobný člověk“, který vyšel z to
hoto zápasu naprázdno, cítil se však ošizen a pokra
čoval v akci, nyní proti oběma vládnoucím stavům.
Jeho „nespokojenosti“ využili tu i tam političtí spe
kulanti (Peisistratos), kteří, předstírajíce zájem o
„spravedlivé požadavky širokých vrstev lidových“,
sledovali vpravdě prospěch svůj. Podařilo se jim
místně zmocnit se v čele lidu státní moci, ale, když
se tak stalo, nezahájili třídní vládu, nýbrž osobní
diktaturu. Aby zklamání z jejich počinu bylo menší,
pečovali za trvající konjunktury o blahobyt a dikta
turu maskovali ponecháním konstitučních forem. V
druhé generaci bývaly však tyto tyranidy odstraně
ny a následoval režim, kterému se říkalo demokra
cie. Takovéto tyranidy má asi na mysli Masaryk, když
prohlašuje fašismus za efemérní zjev. Dají se však
přirovnávat spíše k režimu Bonapartů. Vítězstvím
demokracie ještě vývoj neskončil. Mužové, chtiví mo
ci, předháněli se ve slibech, když se ucházeli o hla
sy lidu, a tyto sliby se musely posléze plnit. Došlo
v Athénách k velkorysému vyžírání, nejprve na úfra
ty znevolněných námořních spojenců, a když je vál
kou peloponeskou Athéňané ztratili, vyžírali sami se
be, což byly poměry srovnatelné s radikálně-socia
listickým režimem ve Francii. V souvislosti s tím se
ztrácela schopnost rozeznávat mé a tvé a vžívala se
představa o právu jednotlivce na cizí majetek. Na
ostrovech Egejského moře už docházelo k majeťko
vým převrafům, při čemž bezzemci vypuzovali vlast
níky a usazovali se v jejich statcích, aniž se fo zvalo
socialisacť. V tomto období byl vývoj násilně přeru
šen, poněvadž makedonská monarchie smetla reče
né levé režimy. Lze ale míti zato, že průbojnosti už
neměly, protože se více k životu nevzchopily. Též jim
bylo počítat ještě před makedonským záborem s ros
foucí oposicí pravice. K ní náležel i Sokrates, kte
rého levice odpravila pro toto stanovisko, třebas pod
lichým obviněním.

Toto je schema, které se s některými obměnami
opakuje vždy, když vzniká a roste velkovýroba a po
kud trvá hospodářská konjunktura. Ve starém Ří
mě, který byl vedle Athén zaostalejší, začal ten vý
vojový okruh později a protože nebylo makedonské
ho záboru, též později skončil, totiž založením mo
narchie od Octaviana Augusta. Rozklad římské de
mokracie počal vytvořením stranického záští mezi re
publikánskými optimáty a bolševisujícími populáry.
Z toho následovaly těžké občanské války a během
nich se ztrácel smysl pro vžité ústavní poměry a ve
řejnost přivykala myšlence diktatury. Ocfavianus po
nechal konstituční formy, ale pozdější císaři odstra
nili i ty a zavedli i podle jména absolutní monarchii.
Sfarověký svět evropský neměl více vnitřních dějin
a jeho poměry se silně přiblížily poměrům v předre
voluční Číně, až na to, že Čína nezná velkostatků. Ne
docházelo též už k vynálezům a výroba trvala na u
stálených způsobech. |

Stěhování národů na konci starověku zruinovalo
Evropu. Velkovýroba byla zabita a peníze vymizely,

Proto nové státy germánské a po nich slovanské ne“
zavedly správu úřednickou, nýbrž vrchnostenskou,
při níž feudál, jakožto úředník a voják, nedostával
platu od státu, nýbrž roboty a naturální dávky od li
du. Feudalismus je totiž způsobem správy ve velko
sťátě za poměrů hospodaření nafurálního a vzniká
vždy a všude, nasťane-li fakový hospodářský stav,
Feudální epochu prožilo též Turecko a Japonsko. Jak
se Evropa časově vzdalovala od stěhování národů,
tak se hospodářské poměry lepšily. Obnovovalo se
hospodaření peněžní a při uskutečňovaných vynále
zech docházelo k zakládání a rozšiřování velkovýto
by. Spolu s ní vznikala a rostla města a v nich stavy
kapitalistů a zaměstnanců. Feudální šlechta se vzdá
vala robot a dávala přednost přijímání „útoků“ od
sedláků. Jako před Solónem,i v doběgotické se do
máhali městští kapitalisté politického zrovnoprávně
ní se šlechtou a téměř všude toho dosáhli. V králov“
ství obojí Sicilie dokonce odstranili správu feudální
a zavedli byrokratickou. Nechyběl ani bolševismus,
jehož sekce se zvaly: mazdakismus, bogomilství, ka
tharství, albigenství, valdenství, husitství a prote“
stantství. Zatím co některé z nich byly totálním bol
šŠevictvíms vyvlastňováním, sexuální promiskuifou a
značnou dávkou anarchismu,jiné prožily vývoja by
ly usměrněny na úsilí o soctalisaci církevního ma
jetku. V Bosně zase šlechta použila bogomilství, u
pravišti si je ve svůj prospěch, k tomu, aby zvrátila
monarchii a zavedla aristokratickou republiku. Totó
předčasné usměrnění a využití šlechtou středověké“
ho bolševictví bylo též příčinou, že aristokracie pře
žila středověký vývojový okruh vnitřně politický a
nerozplynula se mezi plebejci jako staroathénská
šlechta nebo patricijské sftarořímskérody. Naopak
zmohutněvši finančně socialisací církevního majetku
k moci nebývalé, zahájila akci proti ostatním stavům,
Vytlačila zase měšťany ze sněmů a sedláky znevolni
la. Vývoj ten byl pak utvrzen ruinováním Evropy a
zničením či oslabením průmyslové výroby za válek
třicetileté a nordické.

Třetí okruh byl zahájen opětným budováním vel
kovýroby, především ve Francii za Ludvíka XIV, Col
bert se svou merkantilistickou politikou je tak prv
ní příčinou francouzské revoluce, která byla hnutím
kapitalistů proti režimu privilegovaných, tofiž za po
litická práva vlastnících tříd. Revoluce jakobínská
r. 1792 byla povstáním „širokých vrstev lidových“
proti kapitalistům-velkoburžoasii. Napoleon L. jako
by zoka vypadl Peisistratovi, který se též zmocnilvlá
dy pučem, zaopatřiv se dříve osobní gardou, kterou
si vymohl u dému pod záminkou, že jsou mu stroje
ny úklady. Poněvadž Karel X. se vracel k ancien re
gimu, ustrojili kapitalisté červencovou revoluci r.
1830. Proti nim „Široké vrstvy“ únorovou revoluci
r. 1848,ale Napoleon III, obelstiv je, vrátil se zase
ke spoluvládě s velkoburžoasií, až r. 1870 nastává
ve Francii plný demokratický režim. Poněvadž vý
robní poměry v ostatní Evropě byly odleskem po
měrů francouzských, následovala Evropa Francii též
v jejím politickém vývoji. Také za tohoto třetího 0
kruhu došlo k hlásání hesel anarchických a komunis“
tických. Poněvadž bolševismus je hnufím zprvu u
volňovacím, neměl morálně rovnocenných odpůrců
v generaci, která se účastnila hnutí proti aristokra
cii, po př. velkoburžoasii. Takový starý národní de
mokrat se cítí vůči bolševikovi v rozpacích, protože
i on byl stoupencem principu uvolňování,

Je-li článek podán skizzově,znamenáfo, že nemíní
býti vyčerpávající studií, k níž by bylo potřebí publi
kace rozměrnější. Účelem jeho je znázornit, jak jsou
nesprávné historiosofie Hegelova a Marxova. Běh
světa je opravdu koloběhem, kde se střídají epochy,
uvolňovací a ukázňovací. K uvolňování dojde za hos
podářské prosperity, k ukázňování za tísně. Před
vídání pro politický zítřek musí vycházet z řešení
otázky, zdali potrvá nynější hospodářská krise.
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w 8Dva názory o vzniku nynějších evropských ras.
Různý pojem „vasýy“.

Čtenář se nepochybně pamatuje ještě ze školy na
rozdělení lidstva na patero ras. Zpravidla se užívá
dělení Blumenbachova na rasu 1. inďoatlantskou, roz
padající se zase na (ři skupiny: a) arijskou či indo
evropskou, b) semitskou a c) hamitskou. K prvé ná
leží Slované, Románi, Germáni a Keltové. Mezi Se
mity náleží Židé, Arabové, Nubijci a Habešani. K Ha
mitům počítáme Berbery, Kopty a Somalce. Tato in
doatlantská rasa je nejpočetnější, majíc na 925 mili
onů příslušníků. Nedosti důsledně je nazývána ra
sou „bílou“. Následující rasou co do početnosti (520
mil.) je rasa 2. mongolská, pak 3. africká (,„černá“)
se 120 mil. příslušníky, 4. malajská (,„hnědá“) s 60
mil. přísl. a 5, americká (,„rudá“) se 40mil. přísl.

Vedle tohoto nejširšího pojmu rasy jest rasa chá
pána mnohem úžeji. Tak na př. to, co bylo svrchu
nazváno skupinou v rase indoatlantské, je často na
zýváno také rasou. Mluví se potom o vase arijské a
semitské. Konečně rasa arijská je členěna opět na
menší skupiny, pro něž se rovněž užívá termínu ra
sa. Jsou to na př. rasa nordická, středomořská, vý
chodnía .

V následujícím pojednání je rasa pojímána v tom
fo posledním, nejužším slova smyslu.

Odkud přišly a jak vznikly nejdůležitější
evropské trasy?

Zase je o tom několik teoriíí Některé se liší jen
v detailech, jiné podstatně. Nelze všechny registro
vati. Uvedeme si jen dvě. Jednu obecně uznávanou
a jaksi oficielní, druhou „kacířskou“, která ještě do
nedávna, jmenovitě v Německu, byla předmětem váš
nivých bojů.

Čeorie skoto oficielní,
Je to stará teorie, která za kolébku Evropanů po

važuje Střední Asii. Našim čtenářům ji podáme v po
době, jakou jí dal německý antropolog Freiherr von
Eickstedf, profesor antropologie na universitě vrati
slavské,

Za doby ledové byla valná část Evropy pokryta
ledovci. Jižní její část byla sice obydlena, leč velmi
řídce. Byli to nejprve Neandertalci (před nimi snad
ještě jiné rasy, o nichž však nevíme skoro nic), pak
Cromagnonci. Ti se patrně promísili a o jejich dal
ších osudech víme velmi málo. Snad krev Croma
énonců koluje i v našich žilách. O jedné z ras ev
ropských se dokonce tvrdí, že je to jakýsi pozůstatek
rasy cromasnonské, ale to jsou dohady. Lidstvo, kte
ré osídlilo po době ledové Evropu, přistěhovalo se
z východu, ze Střední Asie, Asie je horopisně bohatě
rozčleněna. Jsou tam tři územní oblasti od sebe při
rozeně hradbami hor a plochami pouští oddělené.
Tyto fři celky byly osídleny trojím lidem. První ce
lek, Asie Střední, zaujímá hlavně jižní asijské Rus
ko. Na jihu a na východě je tato oblast lemována
asijskými velehorami, které za doby ledové byly na
prosto nepřekročitelné. Je to Hindukuš, Pamír, Ťan
šan, Tarbagataj, Altaj. Na obou stranách, zvláště pak
na straně východní, jsou tato horstva lemována pouš
těmi (pánev Tarimská, Gobi). Proti Evropě byla ta
to oblast chráněna na severu ledovcovýmiplaninami,
na jihu volnými stepmi. Tak vznikla pánev od ostat
ního světa naprosto odloučená a v ní se vyvíjel lid —
ť. zv. Europidi. Druhá — východní oblast — prostí
rala se podél pobřeží Pacifiku a v zádech měla zmí
něná horstva a pouště,jež ji dělily od popsané oblasti
střední a částečně i jižní. Obývalji lid — Mongolidi.
Třetí obydlený oblastní celek tvořily obě Indie. Obý
vali je Negridi.

Nás bude zajímati především osud Europidů, ne
boť oni jsou základem evropského lidstva,
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Jakmile po době ledové ledy ustoupily k severu
a uvolnily tak cestu na západ, počínají se Europidi
touto cestou stěhovati do Evropy, a sice po skupin
kách. Snad už ve středoasijské kolébce se rozpadli
Europidi na menší skupinky, které se samostatně vy
víjely podle prostředí. Při tehdejším řídkém osídlení
to bylo možné. Tyto skupiny, přišedše do Evropy,
se dále vyvíjely v rasy. Působily tu rozsáhlé podmín
ky klimatické studeného severu a teplého jihu, od
lišné podnebí přímořské a středomořské, způsob za
městnání a výživy, jež vnucovaly podmínky přírod
ní atd. A tak vzniklo pět hlavních ras, jež jsou zů
častněny na skladbě evropského lidstva: a/pinská,
dinavská, baltická, novdická (se subnordickou) a mne
ditevranní.

Čeorie Wirthova.

Nazval jsem ji na počátku „kacířskou“. Nemyslel
jsem při tom tak na vědu vůbec, jako spíše na vědu
německou, proti níž vystupuje Herman Wirth — Ně
mec — se svými „kacířskými“ názory. Byl to veliký
rozruch, který vzbudilo obsáhlé dílo Wirthovo „Der
Aufsané der Menschheit“, vydané r. 1928,tedy v do
bě, kdy nacionální rasoví teoretikové němečtí nej
horlivěji jako ideál zdravé tělesné i duševní síly sta
věli staré Germány. Wirth tento „ideál“ ukázal v na
prosto jiném světle, přiřknuv starým Germánům ú
padkovou kulturu. R. 1952vydal další dílo: „Die hei
lice Urschrift der Menschheiť“, v němž se snaží na
základě rozborů starých písemných památek, hlav
ně nápisů rumových, své feorie podepříti.

Wirth za kolébku arijských ras považuje Gronsko,
které druhdy mělo mírné klima (Grůnland = zelená
země). Tam vykvetla v předhistorické době vysoká
kultura, jejímž základem byl monotheismus. Při 0
chlazování Gronska ustupoval tento lid —„Amuri“ —
k jihu na ostrov, jenž druhdy byl v oceánu Atlantic
kém — Atlantis. Odtud paprskovitě se rozcházeli
příslušníci tohoto kmene do všech stran. Ž jihu At
lantidy odešli na západ do Střední a Jižní Ameriky,
kde jejich potomky byli Aztekové a Mayové. Na vý
chod putovali přes nynější ostrovy Kanárské (tu je
jich potomky jsou Guanšové), dále severní Afrikou
(mauri = amuri), přes Egypt do Palestiny (starozá
konní Amoriti), Mesopotamie (S-urmerové), Persie,
Indie, ba pronikli až do Číny a Japanu (S-armuraio
vé), Australie a na Tichomoří (Maori). Pro vývoj ev
ropských národů bylo konečnědůležité stěhování to
hoto lidského prakmene ze severní části Atlantidy.
Na rozdíl od jižních Amuriů nazývali se severní
kmenové Tuatha (podle staroirských pověstí). Osíd
lili Irsko, Britské ostrovy, Skandinavii, Německo, po
dle Dunaje šli dále k jihu na Balkán, do Řecka, Malé
Asie a pronikli až ke Kavkazu. Z tohoto jádra Tuatha
vytvořily se další evropské rasy. Tuathové měli vy
spělou kulturu. Uctívali jediného: Boha, žena u nich
byla vysoko postavena, etické zásady byly na vyso
kém stupni. Staří Germáni, tolik velebení Tacitem
pro svou tělesnou sílu a mravní zásady, představují
svým polyteismem a barbarstvím už úpadek oproti
staré kultuře Tuathů.

Vedlo by nás daleko, kdybychom chtěli podrob
něji rozbírati Wirthovy názory tuto letmo načrtnufté.
Je vnich zajisté mnoho fantastického, i když geniál
ně fantastického. Nicméně nesmíme se domnívati, že
snad by neměl Wirth pro svůj názor žádných dokla
dů. Sfarogermánské runy jsou podle něho prvotně
jakýmisi náboženskými symboly, vztahujícími se na
slunce a roční období a z nich teprvepozději se vy
vinulo písmo, Jsou tedy podle něho původními, vy
tvořeny byly v severské oblasti. Dovozuje dále, že
podobné symboly lze nalézti u starých národů ame
rických, afrických a asijských, což vše poukazuje na
jedinou kolébku těchto kmenů, Tento hlavní doklad



své teorie rozvádí zejména v citované druhé svéize,
V Německu se rozpoutal kolem Wirthových názo

rů ostrý boj. Jmenovitě národně-socialističtí teoreti
kové zle se do něho pustili, jako by poskvrnil čest
starých Germánů, v kterých oni vidí zcela moderní
ideál. V tomto boji proti Wirthovi ostře vystupoval
také známý Alfred Rosenberg. Ovšem Wirth našel
též přivržence, a tak ještě před národně-socialisfic

Cí je člověk.

kým vítězstvím vycházely brožurky jednotlivců i ce
lých skupin pro Wirtha i proti. Přirozeně, že po Hit
lerově vítězství byl boj zflumen resignací Wirthovy
skupiny. Proti Wirthově ženě-kněžceu praarijců byl
postaven Rosenbergův ideál bojovného muže u sta
rých Germánů. Ten ovšem zvítězil v německé poli
fice, snad i v německé vědě, ale skutečná věda opů
vodu slavené germánské rasy daleko ještě nevyřkla
slova posledního, Dr. J. O. Mattinovský.

Tato otázka zajímá nás stejně, ať čteme historické reminisoence o Sparťanech a podivujeme se umě
ní, se kterým 10.000osob dovedlo ovládati 30.000perioiků a 200.000heilotů zcela bezprávných, neboať
listujeme denním tiskem a sledujeme zejména událo sti německé, postavení německých katolíků ve Třetí říši
a touhu Hitlerovu poslati je všechny jako nejmilovanější a nejspolehlivější živel za hranice, jakož učinil
nositeli jména, ke kterému se pojí zřejmé rozpaky: Papenovi.

Otázka: Čí je člověk? nás zajímá, když se zamyslíme nad dovedností jiného diktátora, který lehce usmět
nil všechny politické organisace a nepolitické včlenil do služby svého režimu, zajímá nás, k'dyž čteme
Knickerbockerovu knížku „Rudý obchod hrozí“. Vezmeme tužku do ruky a počítáme, kolik lidí mají sou
časné a dočasné diktatury evropské: 65 milionů plus 147 mil. Součet 254 miliony.

Čtvrt miliardy lidstva na nejkulturnější výspě světové pevniny patří v určitém okamžiku —i desetiletí
jsou v dějinách pouhé okamžiky —třem mužům: Stalinovi, Hitlerovi a Musolinimu.

Je tedy člověk diktátorův? Je tvárnou masou, kteiré teprve heslo diktátorovo dává formu? Je pouhé nic,
kterému teprve smrt za diktátora propůjčuje odlesk ze slova něco?

Diktátoři se o to snaží, aby člověk byl jejich, tedy člověkův. Diktátoři chtějí býti svrchovanými pány a
nesnesou jiné svrchovanosti. Náboženství snášejí jen pofud, pokud se omezuje na tiché schvalování všech
diktátorských počinů. Snaží-li se mluvit k lidem, jsou diktátoři neúnavní ve vymýšlení prostředků, jak ná
boženství umlčeti. Někdy se jim zdá býti k tomu vhodné násilí a Sibiř, jindy konkordát, t. j. zdánlivý sou
lad s Církví, uvolnění ruky, která tím větší chuť má rdousit.

Záklaď moci diktátorské je strach. Čtvrt miliardy lidí se boji. Čtvrt miliavdya více lidi bylo zbavenoliď
ské důstojnosti.

Nezapomínejme však, že dříve nežli byl člověk dikfátorův, patřil jiným pánům. Někde to byl liberalis“
mus, jinde materialismus, vždycky to byl směr, který odpouťával člověka od Nejvyšší Bytosti, od Boha,
Všichni ti dřívější páni zotročeného lidstva malovali Boha jako strašáka, karikovali náboženství a hrozili
sůčtováním Římu. A hle, z nich vyšli lidé, kteří spletli důťky na své rodiče, Či nevyrostli diktátoři z libera
lismu a marxismu?

Proto ten chaos, proto ty rozpaky socialismu, který neví, kam se zařaditi a kam zařaditi člověka. Pod
čí vládu ho svěřit.

Není nezajímavo, že otázku, „Čí je člověk?“, zodpověděl nejkrásněji a pro všechny věky nejuspokojivě
ji muž, označovaný za předchůdce M, Jana Husa, ve skutečnosti však vrchol českého domácího opravného
snažení: Tomáš Šfítný ze Štítnéha. |

Není-li u nás Štítný znám, nesmí nás fo překvapovati. Hus je stejně neznám, myslíme-li na obsah knih
a nauky. Pouze jméno Husovo je rozkřičeno bez nejmenšího vztahu k jeho dílu, tudíž bez nejmenší oprav“

dovosti Zcela proti ideologii Havlíčkově a Masaryikově, kteří neuznávali potřebu trpěti tam, kde se dáojovati.
Dnes zbývají z celého husitství u nás rok od roku upadající nechutné oslavy, provozované lidmi, před

kterými by si Hus zakryl svou tvář. I husiáda ustoupí pravdě a pak budeme více hrdi na našeho českého
myslitele ze Štítného, jehož pravou velikost vidíme v tom, že nechtěl být moudřejší než celá Evropa a Cír
kiev kolem něho. Štítný rozluštil u nás otázku, čí je člověk: „Člověk je Boží a ne pánův.“

Chceme-li se čím pochlubiti před světem, ukažme na Štítného. Takhle osvícený Čech — katolík, zcela ve
shodě s učením Církve již ve 14. století odsoudil všechny budoucí diktatury a pokusy učiniti z člověka ne
volníka jiného člověka.

Člověk není pánův, člověkje Boží, | V. v
U nás ani nemůžeme pochopiti, co vysvobození přináší tato věta, ale vzpomeňmena všechny, kdož trpí

násilím. Žádné heslo Velké francouzské revoluce bym nemohlo přinésti větší úlevu než vědomí: JsemBoží. Tedy ne Hitlerův, Stalinův nebo Musoliniho. Nejsemrobot člověka, kterého vlna přes noc vynesla
na povrch, jsem Boží. Mým pánem jest Ten, který jest pánem všech diktátorův, byť Ho nechtěli uznati,jen
Bůh, Spravedlnost sama, má výhradní právo disponovati mnou jakkoliv, kdežto disposiční právo lidí je
pouze částečnéa vždyckyodvozené, ov |

Snad pro to velké slovo Štítného zůstane naše vlast ušetřena tíhy nevolnictví a obyvatelé její vždy ta
ději budou Boží než pánův,

Základ obnovy
Bylo to.v kterési farnosti v Čechách, Ndp. arcibis

kup pražský byl tam na visifaci. Místní farář je hod
ný, velmi hodný starý pán, muž svatého kněžského
života. A když se jej ndp. arcibiskup ptal, jak v jeho
farnosti se fo má s Katolickou akcí, tu odvětil ta pře
smutná slova: „Excelence, za mnou nejde ani kos
stelník, neřku-li někdo jiný z farnosti!“

Odpověď onoho důstojného pana faráře vystihla
sice plně nynější stav farnosti, v níž majetnější lidé
jsou vyznavači „evangelia půdy“ a chudina se hlásí

Karel Doubtavský.

(Slovo kněžím i laikům.)
k učení Marxovu nebo Leninovu. A přece jenom —
nynější stav nesmí zůstati stavem trvalým. Čím dé
le kněz bude bez opory z řad farníků, čím déle bu
de vůdcem jen na papíře a ne ve skutečnosti, fím vět
ší, nedozírnější budou škody v budoucnosti, tím
větších obětí kdysi bude zapotřebí, aby Kristus se
stal střediskem, stal duší nejen oné farnosti, ale ce
lé, veliké řady farností jiných, podobných této jako
vejce vejci. ,

Je to zvláštní, ale pro věřícího katolíka plně po
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chopitelné, jak sama prozřetelnost napomáhá, aby
i tam, kde náboženské poměry jsou nejtrudnější, dá
na byla základna pro vnitřní obrat. V prostředí, kde
nejméně by se dalo čekati, vyrůstají duše kolikráte
tak křišťálovéa vzácné... Ve farnosti nábožensky
lhostejné objeví se znenadání a vyrůstá pomalu prv
ní vlašťovka, z rodiny obyčejně socialistické —
u asrárníků hmotařství bývá pravidelně silnější —
vykrystalisuje se mladík, studentík nebo dělník,
který se na otázky náboženské dívá zcela jinýma 0
čima než celá rodina doma, celé prostředí, v němž
žije, nebo bývá to mladá dívkia,v jejímž srdci dout
ná jiskérka jiných tužeb, než tomu je u ostatních dí
vek. Kdyby v té chvíli kněz měl otevřené oči a kdyby
jeho síly nepodlamovalo tolik bolestných zklamání,
jichž se dožil ve své farnosti, pak by mu neušlo, že
ono mladé srdce je prvním kamenem pro budování
příští lepší, obnovené farnosti. Ovšem, tofo mladé
srdce potřebuje mnoho, nesmírně mnoho lásky, 0
patrování, pochopení i vedení. Vždyť i na ně dorá
želo tolik vln protikatolické zaujatosti, ne-li nená
visti, vždyť i jemu bylo vyslechnouti tolik lží a po
mluv © Církvi, její minulosti a jejích služebnících,
vždyť i ono žije v prostředí mravně tolik ohroženém,
ne-li zkaženém. A tu bude nutno dlouho se věnovati
individuální výchovětéto jediné duše,než bude dosti
vyzbrojená a silná k tomu, aby byla krysfalisačním
bodem, aby byla po knězi prvním misionářem odci
zené nebo ohrožené farnosti.

Dvě ctnosti musí kněz vypěstovati v „laickém no
viciátu“ onoho mladého člověka: Víra jeho musí býti
zdravá. Nic nasládlého, nic řekl bych „těstového“
aby na ní nebylo. Toť první úkol. A druhý — vy
chovati onoho mladého člověka ke sdílnosti. K to
mu, aby dovedl jiné lidi nábožensky ovlivňovati,
V knězi samofném musí býti zdravý optimismus, pev
ná víra v pravdivost Spasitelových slov, že brány pe
kelné Církev nikdy nepřemohou a že nadejde doba,
kdy bude. jeden ovčinec a jeden pastýř. Zmalátní-li
kněz, je-li on znechucen neúspěchy a nedoufá-li on
sám, že poměry se změní a musí změniti, pak nedo
vede tufo naději dáti ani fomu nebo těm, z kterých
by se dali vychovati apoštolové. Apoštol bez vítěz
ného, nebojácného, obětí schopného optimismu, bez
foho vědomí, že čím více je obětí a čím dražší jsou,
fím větší že dřív nebo později budou úspěchy, není
vůbec apošťolem. On rozvíří snad hladinu života far
nosti, ale toto rozvířenínení blahodárné a nepřinese
trvalých úspěchů. Ba naopak, trochu roztrpčenosti
zůstane v duších těch, kteří byli vyrušeni z vniterní
ho spánku a když se pak probrali, seznali, že to vše
cko za to procitnutí nestálo. A tu kněz ohněm svého
srdce musí zapáliti srdce jiná a u stupňů oltáře ve
stálých modlitbách musí vyprositi pro onu mladou
duši všecky dary nebes, které potřebuje k tomu, aby
byla zdravou buňkou. Veliký význam pro onu mla
deu duši měla by jistě účast na exerciciích, ale při
fom bude nutno pamatovati na to, aby exercitátor
byl takový,aby dovedl zapáliti mladé duše stejně pro

Obnovitel stolce sv. Vojtěcha, Antonín
Brus z IMohelnice. BořivojBenetka.

Když 21. dubna r. 1421pražský arcibiskup Konrád z Vechiy od
padí ke straně „husitské“, zdálo se, že tím také celý národ opustil
víru katolickou. Ale jako o pět set let později odpad českého
kněžstva nestrhl s sebou národ, tak také tehdy v českém králov
ství nedošlo k takovému přeskupení, jaké si nepřátelé katolické
církve už představovali.

Arcibiskup Konrád svým přiznáním ke kališníkům hleděl pro
spěli nejdříve sobě: statky arcibiskupské dílem zastavil, dílem
prodal a peníze poslal svým přátelům do Westfálska. To byl jeho
největší čin v novém úřadě! Pochopime proto výčitky svatovít
ské kapituly v listu papeži Martinu V., kde jednak se oznamuje
odpad arcibiskupův, jednak vznáší se prosba za nového pastý
ře. Kapitula při té příležitosti dotýká se otázky nastolování arci
biskupa. Kdyby ona mohla voliti, zajisté by český národ byl
uchráněn těch velikých pohrom: Nam si prelati et canonici per
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missi fuissent habere sicut antea liberam facultatem Archie
piscopum utilem eligendi et recipiendi, nunguam tot mala in
regno Bohemiae evenissent, guae ex dicti Conradi intrusi
negligentia et ut jam patet, ex ipsius conniventia evenerunt
(Phosphorus septicornis). Tehdy po prvé král ze své moci dosadil
strážce stolce sv. Vojtěcha a výsledek se ukázal...

Ale ani tato prosba, ani řada jiných, přímo zoufalých petic ne
docilily toho, aby pražský stolec byl obsazen. Plných 140 let
trvalo interregnum a důsledky a následky zajisté nemohly býti
církvi katolické k užitku ani k prospěchu. Nelze nám tu vzpo
mínati dějin církve během té doby. Stačí, shrneme-li si vše v je
diné větě: Administrátoři nebyli nadání takovou mocí, aby zdo
lali všechny těžkosti; kněží nebylo a kde byli, tam kollátoři (patro
ni beneficií) se už přičinili, aby katolickému faráři „osladili“
pobyt co nejkrásněji. Neboť ani v tomto bodě se česká povaha
za půl tisíce let nezměnila.

Přesně za sto čtyřicet let oznámil Ferdinand (5. října 1561)
u přítomnosti stavů, obojích administrátorů a konsistoří a kanov
níků hradských, že na stolec arcibiskupský v Praze dosadil vel
mistra křižovníků s červenou hvězdou a vídeňského biskupa An
tonína Brusa z Mohelnice. Při tom přislíbil král, že se vynasnaží
pro něho vymoci dovolení světiti kněze i utrakvistické konsisto
ře. Zapomněl však, že dávno už starověrci zde ztratili většinu a
duch německých reformátorů opanoval duše někdejších husitů.

Brus byl opravdu v oněch těžkých dobách nejpovolanějším,
aby dosedl na stolec sv. Vojtěcha. Byl nejen vysoce vzdělaný,
ale při tom (či právě proto) trpělivý, mírný i k utrakvistům,
o jichž získání církvi katolické usiloval po celou dobu svého
úřadu arcipastýřského. Jeho nastolení spadá v jedno s obnove
ním po dvakrát už odročeného sněmu Tridentského. Arcib:skup
pražský, jako orator císaře a krále českého, zaujal pevné misto
mezi vyslanci. Dovedl se uplatniti zejména v jednáních sněmov
ních, háje obzvláště svobodu Otců sněmovních a přitom také
naléhal, aby provedla se řádně kázeň kněží i laiků. Z popudu
Ferdinandova předložil sněmu žádost o povolení kalicha. Sněm
po dlouhém uvažování odkázal rozhodnutí v té věci papeži.
Proto Ferdinand obrátil se na Pia IV. a ještě se dočkal odpovědi
(breve ze dne 17. dubna 1564),v níž se v celé české provincii,
v Rakousích, v Solnohradech a v některých částech Německa
povoluje podávání pod obojí způsobou. Arcibiskup v metropo
litním chrámu (nedávno po pohromách obnoveném) sám breve
oznámil. Také konsistoři utrakvistické zaslal akta sněmovní a při
pojil prohlášení de concessione calicis. Ale tam balíček ant ne
otevřeli a zapečetěný vrátili zpět. Neboť bez přivolení síavů
nemohla konsistoř nic podniknouti. Tak už dospěla moc laické
ho živlu, že duchovní byli jen pouhými vykonavateli panské
vůle. A ti (stavové) dávno už vpluli do vod německé reforma
ce a každá dohoda s církví katolickou byla tím už předem vy
loučena. Ty pokusy, jež podnikal arcibiskup Antonín Brus, byly
jen dozníváním jeho dobré vůle.

Brus byl opravdu v podobném postavení jako kdysi sv. Voj
těch. Bylo mu bojovati na několika frontách. Třeba trochu znáti
a rozuměti poměrům za vlády Maxmiliánovy.České králov
ství bylo opravdu rozděleno a těžko bylo vyhověti všem, když
arcibiskupovi ležel na srdci zájem církve i prospěch národa. Pro
vinciální sněm církevní, na němž měl býti ohlášen plán arcibis
kupova dila, na nátlak luteránských stavů nemohl býti svolán,

nedě Maxmilián podlehl doléhání a přísnými slovy synod zaázal.
Ale to utrakvistickým stavům nebránilo všemožně usilovat, aby

arcibiskup jím světil kněze. Ovšem bylo těžko katolickému bisku
povi světii kněze, kteří (jak Hrejsa správně podotýká) „s ohle
dem na Jiď““nemohli se podrobiti zkoušce před arcibiskupem, ant
složiti mu požadovaný slib jako svému biskupovi. Teprve když
příslibena poslušnost, vysvěceno dvanáct kandidátů (v lednu
r. 1565) na kněze. Když o velikonocích téhož léta (1565) žá
dáno o udělení nižších svěcení pro čekatele utrakvistické, zdrá
hal se arcibiskup této prosbě vyhověti, právem poukazuje, že
podobojí nejen přisluhují kalichem, ale přidržují se i jiných no
vot (uvádí příkladem zlehčování sv. zpovědi a přisluhování sv.
přijímáním malým dětem). Teprve když dostal prohlášení, že ve
všem budou se srovnávati (až na podávání kalicha) s arcibisku
pem a církví katolickou, tehdy na naléhání Maxmiliánovo v srp
nu roku 1566vysvětil dalších 30 kněží utrakvistických. Tehdy ještě
správa dolení konsistoře byla v rukou staroutrakvistů, kterým zá
leželo aspoň na vnější formě, třeba i tam už dávno Luther byl
téměř neobmezeným pánem. Jádro už dávno bylo lutheránské,
zatím co slupka ještě měla ornáty, mše, pleše. Proto rozumíme
rozhodnutí Pia V., že nelze připustiti dalšího svěcení utrakvistic=
kého dorostu. Usiloval-li přece i| potom arcibiskup Antonín o
toto povolení, vedla jej k tomu ta myšlenka, že jakmile se od
poutají utrakvisté úplně od arcibiskupa, budou tím navždy dáni
na pospas německému vlivu. V této myšlence byl podporován
i Maxmiliánem, který ve své duši byl rozpolcen a svoji přízeň
k reformaci stěží potlačoval.

Přisluhování kalichem mělo však ještě jeden účel: zachytiti ty,
kdož by se dali zlákati formou k odpadu. Proto nařízeno (i je
suitům, kteří proti této novotě měli nejvíce námitek), aby byl
kalich podáván v každém kostele, kde věřící o to požádají. Po
kud věroučné stránky se týče, bylo povinností kněze upozorniti,
že i Tělo i Krev jsou stejně i v Hostii £ v Kalichu. Smíme vě
řiti slovům arcibiskupovým, píše-li kardinálu Paleotovi, že po
volení kalicha nejen přispělo k upevnění svomosti mezi strana
mi, ale také zachránilo mnohé, dříve klonící se ke kacířství, víře



katolické. Ba, na co klade důraz, mnozí z duchovního i panské
ho stavu do církve se navrátili (non paucos ad Ecclesiam integre
recepimus tam ecclesiasticos guam saeculares). Zde pak třeba

ati pravý účel tak velikého úsilí arcibiskupovapro koncesialicha.
Byla-li katolická církev v Čechách téměř půl druhého sta let

bez arcibiskupa, jevil se tento vážný nedostatek na všech stra
nách. Hájil-li proto Brus v Tridentě s takovým úsilím nápravu
kázně u kněží i laiků, byly by všechny dekrety jen na papíře,
kdyby on sám nestál v čele duchovenstva bezúhonným životem.
To mělo býti pro lidské oči prvním rozlišením kněží katolických
od duchovních a kazatelů nově vznikajících sekt. Tehdy byl ne
dostatek 1 katolických kněží, kteří k tomu ještě většinou vyšli
z utrakvistické university. Proto snažil se všemožně získati do
rost kněžský a podle daných možností uděloval svěcení (nižší)
jinochům, které k němu posílali arcijáhní a děkani s prosbou,
aby jim vysvětil pomocníky. V těch dobách, kdy potřeboval kaž
dé pomoci, nenalezl ji tam, kdenejvíce dala se očekávati: u
kapituly. Bezvládí navykio příliš kanovníky vládě v církvi čes
ké, než aby nyní podřídili se arcibiskupovi. Snad se cítili ura
žení porušením práva volby biskupské. Leč tato doba vyžado
vala takového biskupa, jakým se osvědčil Brus z Mohelnice a
odpor kapitulyji samu vyřadil z církevního života. Podařilo se
totiž restauračnímu úsilí arcibiskupovu získati pro sebe venkov
ské kněžstvo. Rozdělení na archidiakonáty (správce nazývá arci
biskup „arcipřišty krajské“) a dekanáty usnadnilo nejen duchovní
správu, alé také umožněna spolupráce mezi kněžstvem a arci
pastýřem. Aby tato spolupráce přinesla opravdu dobrý užitek
kněžstvu, svolával okrskové synody, konvokace (synodi parti
culares), konané jednak v arcipřištstvích, jednak v dekanátech.
Hlavním účelem těchto konvokací byla náprava kněžského ži
vota a bedlivé zachovávání církevních zákonů a předpisů, tý
kajících se zejména obřadů a duchovní správy. Arcibiskup veimi
často sám se synod zúčastnil, „neohlédajíc se na žádné deště
nebo rozvodnění“. Ty kněze, kteří se na synodu nedostavili,
povolal k sobě do Prahy, aby se odpovídali. Použil pak příleži
tosti a s účastí na synodě spojil i visitaci obvodu. | zde byla
vhodná příležitost seznámiti se s místními poměry a usilovati o
nápravu u kleru i u věřících.

Tato snaha arcibiskupova co nejtěsněji spolupracovati s kněž
stvem a tak obnoviti starý řád a pořádek nemohla ovšem býti
utajena těm, kdož v každém úsilí arcibiskupovu o reorganisaci
katolické církve viděli nebezpečí pro svoji reformační práci.
Maxmilián snadno podlehl upozornění těchto horlivců, že visi
tace je jen skrytou inkvisicí a proto vyzval arcibiskupa, aby, po
kud vše nevysvětli, chystanou visitacíi v postě r. 1568 nekonal.
Odpověď Antonínova je naplněna bolestným rozhořčením. Ne
boť ačkoli nemocen (da ich dan in Gottes Gewalt nun lánger
denn ein halbes Jahr gar darnieder gelegen und keinem Men
schen einiges Leid oder Unbillikeit... nie zugefůgt), snaží se
plniti co nejvěrněji svůj arcipastýřský úřad, nepřátelé snaží se
ho všemožnými nepravdami očerniti. Ovšem strach měl velké
oči a čísi svědomí právem se obávalo, aby arcibiskup nepoužil
své moci. A proto, třeba jest velký rozdíl mezi konvokací a in
kvisicí, nevědomost a strach vidí v tomto horlitelském dile bis
kupském něco, čím není. Ani toto vysvětlení neuspokojilo Max
miliána (či spíše jeho okolí) a proto vzkázal mu prostřednictvím
nejvyššího kancléře pána z Pernštejna, aby visitaci odložil na
čas přihodnější, až — král se navrátí do Prahy!

Aby všechno úsilí, které arcibiskup věnoval svému kněžstvu,
mohlo se opravdu uplatniti, vydal pro ně už r. 1564 „reformač
ní artikule“. Tento řád potom při každé příležitosti připomínal a
jeho plnění s celou vahou svého úřadu a moci biskupské se do
žadoval a vymáhal. A bylo těch zlořádů hojně, které arcibiskup
musel vykořeniti, nemělo-li katolické náboženství v české zemi
vzíti za své. Byly tu zlé příklady na dosah ruky a cizí zásah
už dovedl využíti slabé stránky kněze ve svůj sobecký zá
jem. Historie, která se nazývá často učitelkou života, mohla by
se často také nazvati obnovitelkou starých obrazů. Neboť plo
půl tisíciletí znovu nepřítel člověka strojil knězi stejná osid
la. jako tehdy: ženy, často špatné pověsti, vládly na faře, ba
nutily kněze, aby se s nimi dali sezdati. Nemalé pohoršení dá
vali někteří kněží svým pijáctvím a jinými výstřednostmi. Á prá
vě na oněch krajských synodách byla nejlepší příležitost nejen
na vady a poklesky upozorniti, ale je podle daných možností
odstraniti. Nestranný pozorovatel může se přesvědčiti, že i zde
se osvědčil biskup, povolaný v pravý, svrchovaný čas. Otcovská
přísnost mnoho zla napravila. Dobrý příklad vykonal také mnoho.

Úsilí Antonína Mohelnického uspořádati poměry v církvi bylo
tím horlivější, ježto jeho pozornosti neušly přípravy k úplné roz
tržce mezi církví a utrakvisty. Doba deseti let (1564— 1574) jest
vyplněna boji proti bludům a novotám. Rok 1575 konečně při
nesl rozřešení poměru arcibiskupa k jinověrcům. Upozornil na
to ve svém dopise rektoru ingolstadstské university, dru Eisen
grenovi, když píše: „O hromnicích očekáváme J. M. C. na sněm
zemský a při tom velké boje a truchlohry ve věcech víry. Před
ložili totiž stavové císaři postulát, aby dříve, než bude jednáno
o předlohách sněmovních, byly vyřízeny jejich žádosti stran
náboženství.“ Výsledek stavovského dohodování byla „česká
konfese"“, směs luteranismu a neujasněných nauk bratrských.
Maxmilián ústně schválil tento elaborát a tím vlastně dal placet
úplné roztržce mezi utrakvisty. Arcibiskup neměl moci, aby této
roztržce zabránil. Události samy si vynutily toto řešení, Bránila-li
se ještě dolení konsistoř této reformaci, bylo to už na konec jen
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B prácina vlastním nitru jako pro největší činnost

vnější.
Vypravoval mi kněz, který se stal farářem v „ne

možné“ farnosti, jak v ní získal první mladou duši
tak cele pro sebe a Církev, studentíka, syna expono
vaného socialistického železničáře. Mezi těmi něko
lika lidmi, kteří aspoň v neděli takřka pravidelně
chodívali na mši sv., byl onen studentík — jediný
snad z celé jejich rodiny. Občas vyměnil s ním něko
lik slov, a pak jej v pravém slova smyslu — překva
pil. Bylo fo na začátku prázdnin, a farář zapůjčil
jemu Schallerův Český misál. Tím vzrostl nesmírně
zájem onoho mladíka na mši svaté, denně přede mší
svatou býval v sakristii, aby si podle direktáře vy
hledal formulář mše svaté, slovo při té příležitosti
dalo slovo, z občasného návštěvníka kostela stal se
pravidelný, knihy z farářovy knihovny šířily jeho ob
zor a daly vláhu mladé setbě. Za nějaký týden nad
hodil farář, že by přece bylo dobře, když s ním celou
mši svatou se modlí a obětuje, aby při ní i přijímal
aspoň v neděli a ve svátky. S počátku bylo plno obav,
co by fomu řekli lidé, že bez toho o něm již nyní
vykládají, že je „svatý“, ale i tyto obavy pominuly
—a jediné prázdniny, kdy farář cele se věnoval oné
mladé iduši, stačily k tomu, aby hlubokávíra i apoš
tolská horlivost v ní trvale byly domovem a dnes
je onen bývalý studentík, syn nevěřícího železničá
ře, knězem, a to knězem z nejhorlivějších... A ne
jen fo, k nepoznání se změnila jeho rodina a stejně
se fo má i s celou, kdysi „nemožnou“ farností. Jedi
ná duše byla klíčem k tolika srdcím a zůstala jím
v kněžském povolání.

Ne vždycky setká se snažení kněžské s takovým ú
spěchem, jako tomu bylo v ftomfo případě. Ale pro
království Boží, pro jeho slávu a vzrůst nepracuje
nikdo nadarmo, a nejsou-li úspěchy ihned patrné,
pak dostaví se jistě později. „Ne nám, ale Jménu
Tvému budiž sláva,“ kdo touto zásadou se řídí, ten
dočká se a musí se dočkati pasforačních úspěchů,
i kdyby sebe odcizenější byla farnost, do které jej
k práci povolala Prozřetelnost Boží. i

Od srdce jednotlivce k vícero srdcím — fo musí
býti pastorační zásada kněze ve farnosti, v níž kostel
pro většinu lidí je zbytečnou budovou. A je-li získá
no více duší, pak velikou vzpruhou a pravou lázní
milostí jsou byť by i jen jednodenní exercicie po
řádané v místním kostele. Pravda, to všechno je spo
jeno s prací, s obětmi, se značnými snad i výdaji,
ale čím více se obětuje, tím větší bývá i odměna. A
jsou-li namnoze, díky činnosti učitelů, obecní
knihovny pravými studnicemi jedu pro celou obec,
pak knihovna kněze, neležící ladem, ale povolaná
k výchověa zocelení jednotlivců, dovede více vybu
dovati, než by se komu předem zdálo. Osobní styk,
láskyplná péče a stálé modlitby musí doplňovati ce
lou činnost, aby nebylo u nás farností, v nichž nikdo,
vůbec nikdo nejde za knězem, povolaným k tomu,
aby byl vůdcem všech...

P. Ludolf Czevmin O. Praem.

smutné De profundis, jež český husita Ikal na troskách, z nichž
vítězně vyšelcizí duch a cizí, německá víra.

Nelze ani stručně vylíčiti devatenáct let arcibiskupského úřa
du Antonína Brusa z Mohelnice. Bylo by třeba líčiti celou tu do
bu v bojích a zápasech, aby mohlo vyniknouti dílo tohotokně.
ze, kterého si vyprosil sv. Vojtěch v nejtěžší chvíli.pro svůj bis
kupský stolec. Budiž nám aspoň útěchou, že všichni, kdož o něm
hovoří, neskrblí chválou a uznáním. Když 2. září r. 1580 bylulo
žen ve chrámu sv. Víta a zapadl nad jeho rakví mramorový ká
men s jeho postavou a věnovacím nápisem jeho krajana a ná
stupce Martina Medka, nezapadl tím kámen nad jeho dílem.
Bylť on obnovitelem katolického ducha v českém království a
proto povždy bude zasluhovati naší vděčné lásky.

Proč neukončiti slovy, jimiž protestantský pastor dr. Hrejsa:
Česká konfese, mu vzdává upřímné uznání: Tak stanul v čele
české církve katolické muž vynikající, který české poměry dob
ře znal a dovedl se nejen společensky uplatniti ve prospěch
církve, ale také horlivě se staral o její zájmy.Jakpak my máme
milovati tohoto kněze? Srdcem naplněným vděčnosti.
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Dr. Bedřich Vašek:

Konkretní práce Katolické akce v Polsku.
V předešlém článku jsem ukázal, že KA, v Pol

sku je dobře vybudována a ukázal jsem i příčiny,
proč bylo možno ji tak vybudovati. Ale je ještě jiná
otázka: Jak se osvědčuje v praksi? V čem záleží a
jaké hodnoty je její konkretní práce? Nestačí, aby
byl vybudován imponující parní mlýn. Když tato nád
herná budova a její moderně vypravené stroje by
stály v nečinnosti, nač je všecek náklad s budováním
podniku spojený? Chci viděti tento moderní mlýn
v provozu, chci viděti, jak hladce tyto stroje melou,
jaká jest výrobní kapacita závodu, jaká je kvalita
namleté mouky, jak draze přijde semletí metrického
centu. Nestačí mi, když vidím imposantní budovu a
imposantní strojovou výpravu; chci viděti výsledky,
Nemůže mi stačiti, když aparát Katolické akce se mi
jeví bezvadným; musím viděti činnost a výsledky.

I po té stránce je možno mnohému se učiti od KA,
v Polsku.

Hlavním úkolem KA. všude musí býti výchova ka
tolického smýšlení. Patří k abecedě Katolické akce:
Katolickou práci hlubokou můžeš dělat jen s kato
lickými lidmi. Proto nesčíslnými cestami usiluje KA,
v Polsku o to, aby si vychovávala katolické lidi.

Trojí pracovní ohnisko v tom ohledu má KA.spo
lečné pro celé Polsko: katolickou universitu v Lub
líně, sociální školu — szkola spoleczna — v Pozna
ni, katolickou tiskovou agencii — KAP, — ve Var
šavě. Všechny tyto prostředky — zvláště prvý — ne
jsou laciné, ale jsou nutné.

Ačkoli je na universitách státních v Polsku aspoň
polovina profesorů katolického smýšlení, přece si ka
tolíci s těžkými finančními obětmi vydržují svou
vlastní katolickou universitu v Lublíně, aby aspoň
nějaká část inteligence vyrůstala ve stoprocentně ka
tolickém ovzduší a nebyla vystavena náboženskému
risiku studiem na universitě státní, —V naší době na
sociální vzdělání se klade veliký důraz; a sociální
pracovníci v nejrozmanifějších institucích a v nejroz
manitějších prostředcích mohou vykonávati nesmír
ný vliv na své prostředí. Bylo by osudným, kdyby
tito pracovníci byli odchováni v ovzduší názorů so
cialistických nebo liberalistických. Proto vybudovali
si katolíci polští zvláštní školu pro výchovu sociál
ních pracovníků (podmínka přijetí: středoškolské
vzdělání) a vybavili ji dobrým profesorským sbo
rem s výtečným drem Kozlowskim v čele. — A aby
katolický tisk nemusil přinášeti zpráv náboženských
a církevních od liberálních tiskových kanceláří a
zbarvených barvou skla hranolu těchto kanceláří, vy
budovali si svou tiskovou kancelář ve Varšavě; pra
covní šťáb, jejž zde ředitel této kanceláře, prelát dr.
Kaczyúski, řídí, pozůstáváasi z 16odborníků, z nichž
někteří ovládají až sedm řečí! Z této tiskové agen
cie dodávají se denně zprávy do redakcí nejen v Pol
sku, nýbrž i do celého křesťanského světa.

Jakou péči věnuje KA, v Polsku šíření dobré lite
ratury, řekl jsem v posledním článku. Doplňuji úda
ji o tisku. Dobrý nepolitický týdeník Przewodnik Ka
folicki se rozchází týdně v nákladu 240.000.Ten je
ovšem pro celé Polsko. Ale i provinční listy vykazu
jí úcfyhodné číslice; tak Gosč niedzielny v Katovi
cích se tiskne ve 30.000výtiscích. Veliký důraz se
klade na to, aby byly rodiny zásobeny dobrými ka
lendáři; a podivil jsem se, jaké vyspělé síly bývají
určeny pro vydání kalendářů, aby jen byla zaručena
jejich žádoucí úroveň.

KA. pracuje io fo, aby Kafolicismusbyl důstoj
ně zastoupen v rozhlasu. Mezi jiným dojednáno, že
katolíkům byla přenechána pravidelná „čtvrthodinka
katolické myšlenky (kwadrans mysli kafolickiej).

„Veliká péče se věnuje školení jak kněží,tak i lai
ků pro úkoly KA, „Nemámelidí, kteří by KA, mohli
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vésti v diecésích a ve farnostech,“ to byl postřeh na
počátku. Je až překvapující, kolik kursů bylo uspo
řádáno, celostátních, diecesálních, dekanátních i far
ních. Nevedou těchto kursů jen kněží. Na př. ve Vil
ně byl uspořádán pro laiky kurs vedený téměř vý-.
hradně laiky — profesory tamní university. Sociál
ní kurs v Lodži v r. 1935byl navštíven 700účastníky,
Různé úrovni posluchačstva bývají přizpůsobenyrůz
né kursy. Různý bývá i jejich obsah. Některé pro
jednávají organisaci a úkoly KA., jiné slouží vnitřní:
misii, prohloubení náboženského života. Některé
kursy probírají látku theologicko-filosofickou. Jin
de jsou liturgické. Jinde, kde sektářství nebezpeč
ně zasahuje, jest uspořádán kurs o sektách. V někte-!
rých seminářích uspořádány třídenní kursy Katolic
ké akce, aby bohoslovci již za studií vnikli do KA,
Zvláštní pozornost se věnuje školení katolické in
telisence, protože se vidí, že na př. nestačí kněží na
to, aby sami přednášeli ve spolkové práci, a že je
nutno, aby pro řádné vedení funkcí v KA, bylo dost
vzdělaných laiků. Ve 237 výborech farních Katolic
kých akcí v diecési poznaňské v r. 1932byli předse
dy: 89 lékařů, soudců, advokátů, zemanů (Polák ří
ká: inteligentů), 41učitel, 32kupci a úředníci, 58hos-:
podářů, 17 řemeslníků a dělníků.

Jedním z hlavních programových bodů jsou exer
cicie. Propaganda exercicií je velmi rozvětvenáa usi
lovně se pracuje o to, aby byl vychován šťábdobrých
exercitátorů. Zvláštní a časté porady zájemců-kně
ží se konají po celém Polsku, aby se kola roztočila
ještě více, než se otočí dosud. V r. 1952vykonalo exer
cicie na 17 tisíc osob světských, z toho 1 třetina —
5060 osob — ve stálých domech exercičních, ostat
ní v klášterech, dvorcích, ústavech vychovávacích,
lidových domech a pod. Největší porozuměníje v di
ecési katovické — 3097exercitantů, pak přemyslov
ské — 25322,krakovské — 1959, hnězdensko-poznaň
ské 700, Stálých domů exercičních je 7 (2 u jesuitů,
jen pro muže, v Dedicích a ve Lvově, 2 u salvatoriá
nů, v Irzebini a Kokoszycach, pak exerciční domy
v Czenstochowé, Brezinách a v Puszcikowě u Po
znaně). j

Ze všeobecných akcí význačně vysťupují: péče o
misie vnitřní i zámořské; ochrana mravnosti, orga
nisování po celém Polsku katolického dne profi por
nografii a vůbec proti nemravnosti v rodinném a ve
řejném životě,proti nemravnosti ve všech jejích pro
jevech; oréanisování akcí na obranu katolického rá
zu manželství; charitativní péče ve svých rozmani
tých odvětvích; péče, zvláště náboženská, o vystě“
hovalce; propaganda dobrého katolického tisku.

Zkrátka: KA. v Polsku blíží se víc a více vlastnímu

cí Katolické akce: mobilisování všech katolickýchsil.
Nesmíme s mladistvou nerozumností býti toho ná“«

Zoru,že v cizině je všecko lepší a u nás že je vše špat
né. I u nás máme dobré věci, a máme jich hodně. Ale
co se týká Katolické akce, není pro nás nectí, když:
si přiznáme, že v té věci můžeme se od bratří Polá
ků mnohému přiučiti.

Homo homini lupus.
K praotcům návrat hlásají v Říši,
čistota rasy zachová výši.
Nepřevzat z medvědí kůže šat hebký,
také prý nepijí z lidské už lebky.
Přírodní zákon však zachován jeden:
žer, vraždi druhé, než budeš sněden!



Všeobecný život politických běženců.
mpa. Důvod, proč lidé opouštějí své domoviny,

aby se navždy neb na čas vozloučili se zemí, kde se
zvodili, jsou prarůzné. Mezi důvody v posledních
letech nejčastější patří skupina vystěhovalců poli
tických čili běženců. Začalo to ruskou vevolucí, kdy
celý ohromný obr — Rusko — zachvělo se v šílené
bolesti bvatvovražeďného boje a každým vokem měnř
lo místo, aby tozmnožily se řady běženců.O problému
vuských běženců bylo již velmi mnoho psáno. Jsou
to vůzně odstupňované názory na bílou emigraci,
siníšené v posledním čase s vlivy vázu politického
a ohledy na zahtaniční směrnice vnější politiky to
ho ktevého státu. Pozovuje se všude na celém světě
do jisté míry vozvlnění poměvů hospodářských, ale
též morálky, působící tak dobu marných pokusů
o opravdové sjednocení a míť na zemí.

V tomto ovzduší ktisí, jak jsme se všichni naučili
říkati, plove vlastně „ostrov běženců“ všech mož
mých typů, vas i národností.

Druhá nejpočetnější emigtace, vedle již na mno
hých místech zdďdomácněléa přizpůsobené ruské,
jest emigrace německá. Ča již byla vyhnána z koleji
svého normálního života za všeobecných okolností
poněkud jiných, a též dostalo se jí přijetí značně
lepšího, diky hmotnému postavení přátelských kru
hů v zemích, kam se uchýlila.

Německá emigrace dnes, tedy po více než jed
movoční praxi, žije v nových poměrvech finančně za
jišťěna a plně „přizpůsobena“. Obchoďní duch vasy,
Alavní Rádr této emigrace tvořící, čipenně se vžil do
nových poměrů, díky ovšem značné pomoci soukme
movců, milionářů. Ve Francii se zařídili zcela poho
dlně tak, jak prostě volný duch galský to dovoluje a
hneď dali se tito dřívější přiveržencipolitiky císaře
Germánů do francouzských služeb a obchodování.
V Anglii, kde komitét pomoci těmto lidem byl nej
silnější v Evropě, po ametickém broadiway pomohl
již toliko |těmto, že dnes hrdě představují an
glické firmy v zahraničních střediscích obchoďnich.

Ale vedle těchto velikých držav, víme dobře, že
vozlétli se běženci z říše hnědého vůdce i po men
ších státech, Rde boj proti hospodářské bídě jest
nejptrudďší.

Čak v Československu bylo lze též pozovovati
jich návštěvu a v Jugoslavii smějí se (poněkuď ky
sele sice) jich práci. Jeden list bělehtadský, „„Šťam
pa“, přinesl nedávno vtip, který jasně dosvědďčuje
„populárnosť“ emigrace OČřetíříše. Před jednou
z největších kaváven bělehradských, kterou mají
v nájmu němečtí emigranti (dříve zde většina ná
jemců zkrachovala), „Ruským catem“, stojí typický
sedlák ze Šumadije s chlapcem v kroji. Na velikých
okenních tabulích hledí na nápisy: On patle ftan
cais, English spoken, Man spricht deutsch a upto
střeď malými písmeny napsáno: Hietť sptichť man
auch jugoslaviesch.

Nedávné bouře vakouských dobrodruhů opět vy
nesly na povrch novou četu běženeckou. Jsou to pří
vrženci težimu v německé číši, kteří však z ohledu
na mezinátodní taktiku, čili diplomacii, nemohli bý
ti přijati v zemi, za ktevou, lépe řečeno dle vzoťů
kteréž, „odstranili“ vedoucího politika státu, zůsta
vujíce svou oběťna pospas pozvolnému umírání vy
krvácením. Přešli hranice slovanského státu, kde dle
mezinárodních fotvmulí právních nejprve byli od
zbtojeni (to konečně učinili ihned, poněvadž dobře
si zapamatovali pověstiotců ostbském vojáku) a po
zději vpušťěni do tábova, jehož otganisací si uptťa
vili dle předpisů pro úderné oddily, založené vládou
presidenta Hitlera. Ve velkém Bečkereku žijí var
kouští hitlevovci v ohradě se stráží před vraty, por
vely „Achtung“ (říšskoněmecký povel na místo va
kouského „Habt Achť“ a ostřihanými lebkami d la
gatda zesnulého kancléře von Bismarcka. Stráž mu

sí mít před vraty snad z toho důvodu, aby údevně
oddily zionistického pracovníka pana Žabotinská
ho si snad na ně nedošly a dle vzovůa příkladu Bar
Kochby se s nimi neutkaly v půtce, k vadosti ovšem
domácíholidu...

Španělská emigrace se v moři dvou předcházejí
cích ztvácí a jen řídce se sejdete s emigtvantem,který
odešel se svým králem, v jídelním voze mezinátvoďd
ních exptesů, či v halle nejmodetnějších hotelů.

Zajímavá jest emigrace sovětská, čítající několik
velmi bystvých hlav, bývalých vyšších činovníků,
hlavně zastup. úřadů SSSR. Jsou to jmenovitě pá
nové Besedovskij, Dimitvijevskij, Pavlovskij, Guť
gin a Latijev, kteréhožto vozchod se zemí rodnou byl
poněkud vomantičtější, neboť se děl v bedně se su
šenou juchtovínou do Ameriky.

Čaka nejinak jeví se obecný život i osuď emigrací,
který se ptanic neliší od osudu jich předchůců před
sty a sty lety.

Na konec se smisí s obyvatelstvem kraje, kam při
šli a po letech o otcově neb dědově příslušnosti bu
de mluviti jen příjmení. Oni z říše hnědého vůdce,
kteří prchli před žlutými kolečky hany, se určitě „za
řídí“ v kruzích těžké buržoasije, sympatisujíce na
dále se systémem, který k této vrstvě lidí hovoří jen
šibenici a „stěnkou“. Jinak se ovšem stanou dobvými
a pilnými občany...

Jiří Hlava:

Ze zápisníku reportéra.
Když jsem verše první do redakcí nosil
(kolik skončilo jich v redakčním as koši,
nevím, psal jsem všechno, o čem píší hoši),
ve vrzání schodů snad mě osud prosil:

„Zahoďpéro! Z psaní nikdy nic víc není,
než žebrota, bída, jakés poznal dosti.
Najíš-li se při tom, zřídka do sytosti.
Zanech poesie. Hleď si chlebaření!“

Kdo sám rostl vždycky, má svou vlastní pýchu.
„Neruda, Čech, Hálek... Každý začal nouzí.
Kdo by mluvil proti, ať mě nepopouzí!
Vyšlapu si cestu, zorám vlastní líchu!“

V zakouřené jizbě obetkané šerem
v kritikách čas trávím, referáty píši.
Dávno opustil jsem poesie říší,
když jsem pro kus chleba stal se reportérem.
Jíst se musí. Škoda. Zavřem do kufříku,
co kdys rukou duše do papíru vnesla.
Za svět vidin mám teď náhradou svět hesla.
Sloužím, píši všecko, bez reptání, křiku.

„Sebevrahů konce řeky zná tok tichý...
Rozběsněnáauta... Krádež šperků v baru...
Padesátky dožil... Dostal dobrou faru...
Zhasl genij...“ Čtenář vzdychá, puká smíchy.

Občan má svou kávu, chleba s máslem, housky.
Pošta donese mu žurnál jeho miiý.
Kde jen já mám načerpati síly, |
abych pro něj sehnal kratochvilné kousky?

Život novinářský přitahuje. Lákal
jako proudy řeky, když jsou letní parna.
Skočíš jednou do ní. Vylézt? Snaha marná!
Vylezeš jen proto, abys znovu skákal.

Stále proud mě žene špínou konkurentů.
Oslavuji, těším, rozesmávám jiné.
Po celý den v střehu, sotvaže noc mine.
Za to beru bídnou od řádků jen rentu.

Žaludek má slovo. Rebelant to známý.
Discipliny nezná, neustále kručí.
Zálohu si vezmu, ať pokladník bručí,
jen když aspoň dvacet, třicet korun dá mi.

Jedna věc se maně dere mi do péra,
když se po papíře žene v prudkém cvalu:
Napsat několik slov také o skandálu,
který zve se jinak — život reportéra.
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Polská odveta.
Polské oficielní kruhy odmítly vykonávat Francii vasalské služ

by. Když ve Francii uzavřelalevicová vláda pakt čtyř velmocí na
úkor polské a československé republiky, nastalo překvapení.
Prudký odpor v Polsku a kompromisní řešení, jakým se uspoko
jila naše vláda, když dostala francouzské ujištění, že Francie ne
dovolí jednafi o revisi v rámci paktu čtyf, byly počátkem zjevné
ho rozchodu s Polskem. Min. roku bylo publikováno sice, že čes
ká vláda má v plánu dohodnouti se s Polskem o směrnicí trva
lého přátelství, ale o nabídce a jednání kolují protichůdné verse.
Polsko v době jednání o pakt čtyř nabídlo vojenskou a politickou
dohodu, Československo nechtělo vedle úmluvy politické (jak
tvrdí „Kuryer Codzienny“) přistoupit na dohodu vojenskou. Pol
ský list tvrdí, že se Československo nechtělo angažovat, obávajíc
se polsko-německého konfliktu,

Pakt věčného přátelství, který by znamenal demilitarisaci hra
nic polsko-československých, se do dnešního dne neuskutečnil,
na hranicích je neklid a bylo již dříve referováno, že nejednou
byl vyvolán dojem, jako by Polsku bylo milé, kdyby docililo spo
lečných hranic s Maďarskem. Poláci se nechtějí ve střední Evro
pě vázat ani ve věci habsburské restaurace, ani ve věcí maďar
ského revisionismu, ani ve věci anšlusu. Nechtějí ani převzít zá
vazky vůči nám (snad pro nedorozumění, které vzniklo při jed
nání o paktu čtyř), polské kruhy jsou informovány, že vČesko
slovensku se nevěří,že by bylo lze trvale udržet gdánský koridor,
a že by pro jeho obranu vznikly vojenské zápletky. Polská zahra
niční politika na fo připravila překvapení. Sjednáním smlouvy
polsko-německé dala odpověď Francii na pakt čtyř a Českoslo
vensku vyhýbavé stanovisko o smlouvě vojenské. Odchází polský
konsul Ripa z Mor. Ostravy, přichází Malhomme, polský odpor se
na Těšínsku zvedá a spolupráce čsl-polských klubů znemožně
na. Jaké ovzduší vyvolala na Těšínsku polská aktivita, o tom se
v informovaných kruzích dobře ví.

Vedoucí politikové polští, pravičáci, usilovali již před desíti

lety o uskutečnění profiněmecké dohody s Československem, pro
tože tak jako známý zahraniční činitel sovětský Karel Radek,
který obhajuje východní pakt proti polským námitkám — věděli,
že zájmy Československa a Polska jsou shodné. Snaží-li se pol
ská politika obrátiti expansi Německa směrem jihozápadním, na
Rakousko a Tyroly (fím nepřímo i na Československo), zdolá
ním Československa bylo by pak na konec obklíčeno samo Polsko,

a„fo by se hospodářské a vojenské převaze Německa sotva ubránilo.
Polsko bylo příliš podceňováno a vedoucí kruhy nevěřily

v rychlou konsolidaci Polska. Dnes Poláci vystupují aktivně a
příliš jasně řekli, že v životě středoevropských národů nebudou
hráti úlohu pátého kola u vozu.

Polsko si zabezpečilo svoje hranice smluvně i politicky, když
bylo v rozhodující chvíli opuštěno, a nejen že protestovalo, ale
i jednalo a šlo svojí vlastní cestou. K vůli tomu bylo vyvoláno
mnoho nedorozumění, protože Poláci dovedli překvapovat zrovna
tak jako Italové a Francouzi.

Rusko a Japonsko se snaží pro případ hrozícího a snad neod
vratného vojenského konfliktu připravit příznivou siťtuacípoli
tickou. Že Rusko brání východní pakt a že Polsko se staví k vý
chodnímu paktu reservovaně, lze pochopit. Polsko novou smlou
vou nic nového nezíská a má již smlouvu s Německem, s Ruskem
i Rumunskem. Východním pakftem o vzájemné vojenské pomocí
— pro případ německého útoku šlo by ruské vojsko pomáhati
přes polské území. Pro případ sovětského útoku šlo by německé
vojsko na pomoc přes polské území. Polsko by se nerado stalo
válečným územím.

Poláci zásadně neodmítají východní pakf, ale praví, že pakt
nemusí býti přijat v té formě, jak si to přeje Francie a že chtějí
jednat jako rovnocenný s rovnocenným. Je to politika odvety a
prohrála-li Francie svoji politiku v Polsku, není to bez její víny.

»

Prehlad vývoja v rybárstve na Slovensku.
Slovensko, krajina oplývajůca úchvatnou krásou prírody, hono

siaca sa množstvom sveftochýrnych kůpelov, i po stránke rybár
skej v našej vlasti nesporne patrí medzi zeme, kde pre rybárstvo
sů tie najideálnejšie podmienky. Jeho vodstvo, ktoré pretkáva
nádherné doliny Vysokých a Nízkych Tatier, Velkej a Malej Fa
try, bohaté Slovenské Krušnohorie, romantické údolia Babej Ho
ry a Východných Beskýd, je oživované králom bystrín —pstru
hom obyčajným — v fichších vodách ušlachtilým lipňom. Vo ve
lebných dolinách Považia, Pohronia, klamnej Oravienky a so
slovenským životom pietne spiateho Turca panuje hlavátka —
ryba doteraz po stránke hospodárskej nedocenená.

Rybárstvo slovenské v súčasnej dobe móžeme rozdeliť na dve
samostatné odvetvia — na rybárstvo riečne a potočné a na rybár
stvo v stojatých vodách, čiže rybničné a jazerné. Prvé z oboch je
zastůpené vo váčšej miere. Tvorí základ nášho rybného hospodát
stva. V budúcnosti však hlavný zretel musí sa obrátiť na budo
vanie rybnikárstiev, pre ktoré u nás sů velmi dobré podmienky.

V rybárstve riečnom a potočnom, čo sa týka chovu rýb, rozo0z
návame dva smery. Prvý je ft. zv. chov prirodzený, druhý chov
umelý. Do 90 rokov minulého sforočia chov prirodzený bol v ú
plnej prevahe, hoci základ umelého chovu bol položený postave
ním prvej pstruhárne na umelé liahnutie ikier Salmonidov už
dávno predtým v Barine (r. 1867),neďaleko Smoleníc pri Trnave.
Počiatky váčšicho rozvoja umelého chovu spadajů do doby ne
skoršej, kedy za šťátnej podpory v rokoch 1890—1900sa posta
vily viaceré pstruhárne v Lipfove, na Spiši, v Orave, v Turci, na
Trenčiansku, v Šariši a inde. Súčasne so zakladaním rybárskych
spoločností začína vystupovať do popredia jeho význam a nastáva
zjavnejšie zvelaďovanie umelého chovu najmá pstruhovitých rýb.

A tu treba osobitne zdórazniť, že i po stránke rybárskej zdravá
iniciativa zavedenia umelého a tým racionálneho a intenzívneho
chovu rýb zrodila sa v bývalom Úhorsku práve na území Sloven
ska. Tu boly pozakladané i prvé rybárske organizácie na teků
cich vodách — „Hornouhorská rybárska spoločnosť“, zpočiatku
so sídlom v Ružomberku, neskór v Zlatých Moravciach, založená
roku 1880, druhá „Rybárska spoločnosť doliny Popradu“ so sí
dlom v Kežmarku, založená roku 1885, ktoré nie malou mierou
prispely k tomu, že roku 1885bol vydaný vodný zákon z čl. XXIII
1885 a hneď o 3 roky na to rybársky zákon z čl. XIX/1888. Ale
i keby sa upierala ich bezprostredná súčinnosť pri sestavovaní
aosnovaní vodného a rybárskeho zákona, nemóže sa uprieť ich
zásluha o znenie ustanovení $$ 24 a 26 vodného zákona, ktorými
prezieravo do budúcnosti je chránená čistota verejných vóda ry
bárstvo, jednak pred zanečisťovaním vody škodlivými látkami,
jednak pred znemožňovaním sťahovania sa rýb vinou stavieb
v koryte tokov. Rybárske organizácie, založené na území Sloven
ska, neskór staly sa základom celoštátnej rybárskej organizácie
v bývalom Uhorsku.

Po výjdení rybárskeho zákona, jeho priaznivý vplyv na zvela
denie rybárstva, zase v prvom rade na Slovensku našiel ozvenu.
Do konca minulého storočia bolo so šťátnou podporou vybudo
vané viac ako 25 pstruhární a založené 16 ďalších rybárskych or
ganizácií so sídlami v Piešťanoch, v Žiline, v Trenčíne, v Lipt.
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Svátom Mikuláši, v Lučenci, v Komárne, v Bratislave, v Žarnovici
atď., rozprestretých takmer po celej Slovenskej krajine. Úkolom
všetkých organizácií bolo prevádzaťracionálny chov rýb na zá
klade býv. ministerstvom orby im schválených provodzovacích
plánov, na vodnej ploche viac ako 153.000ha tekůcích vód.

Odklon od prirodzeného chovu rýb tým viace badať na začiat
ku tohoto storočia. Roku 1910na území Slovenska nachádzame už
81 pstruhární, v ktorých sa umele liahly ikry a dochovávala mlaď
pstruhová. Ich ročná kapacita činila priemerne 12,000.000ikier
pstruha obyčajného a důhového. Okrem foho bolo založené viac
ako 10 pstruhových rybnikárstiev, kde sa prevádzal chov porcio
vých, poťažne generačných rýb a chov mlade.

Usmernený a cieluvedomý vývoj v rybnom hospodárstve Slo
venska bol prerušený svetovou vojnou. Podpory pre rybárstvo sa
ďalei neposkytovaly v takej miere, ako predtým. Organizácie sa
rozpadávaly. Všeobecná hospodárska stagnácia nastala i v ryb
nom hospodárstve.

Slovenské rybárstvo však sa nevzkriesilo ani prevratom. Ry
bársky inšpektorát, ktorý roku 1884bol vybudovaný pri minister
stve orby v Pešti, nadobudnutím našej slobody a pričlenením
Slovenska do rámca našej vlasti, nemal viac vplyvu na ďalší vývoj
nášho rybného hospodárstva. Slovensko zaň nedostalo nijakej
náhrady, práve tak ako nedostalo náhradu za rybársko-biolosic
ků výskumnů stanicu, kforá sa zapodievala otázkou prečisťovania
odpadných vód priemyslu a iných a ktorá bola vybudovaná (r.
1906) tiež v Pešti pre územie býv. Uhorska. Hospodárenie rybár
skych spoločností, ktoré sa zachovaly i po vojne, a po prevrate
založených rybárskych spolkov, ostalo takto bez úradného dozo
ru. Kontrola nad vykonávaním povinností čisťenia odpadkových
vód vody značišťujůcich priemyslových podnikov sa viac nevy
konávala. Ale ani politické vrchnosti, hoci v smysle vodného a
rybárskeho zákona boly povinné starať sa o tieto otázky, v ruš
ných poprevratových časoch im nevenovaly skoro niakej pozor
nosti. V dósledku toho stav rybárstva na Slovensku v dnešnom
čase je velmi zanedbaný, váčšia časť hlavných tokov stala sa od
padkovými kanálmi priemyslových podnikov. Bude treba preto
hodne systematickej a dobre premyslenej práce, pokial sa do
stane na tů postať v národnom hospodárstve, na ktorej tybárstvo
sa nachodilo v rokoch predvojnových.

Význam rybárstva na Slovensku práve dnes — v dobe velkej
nezamestnanosti — vystupuje do popredia a nadobůda plnů svoju
váhu. Stačí spomenůť, že v mnohých obciach, kde je velká bieda,
práve rybárstvo ich občanom skytá takmer jediný zdroj obživy a
prijmu.

Podla starej šťatistiky (r. 1910) na Slovensku máme asi 12.000
ha rybníkov, jazier a močarísk. Z tejto rozlohy na rybníky dnes
obrábané však možno počítať okrůhle len 250 ha. Ostatnů plochu
zaujímajů zváčša neúrodné močiare. Jazerá majů rozlohu asi
100 ha, z ktorých váčšina leží v okolí Banskej Štiavnice a v hor
stve Vysokých Tatier. Potokov a riek je asi 6.000dlžkových km.
S bystrinami a vrchovými potokmi spolu približne 8.000km. Naša
krajina má teda málo rybníkov, hoci prirodzené podmienky te



rénně, hydrologické a klimatické by umožňovaly zváčšenie ich
počtu a rozlohy. |

Keď počítame priemernů produkciu rybníkov na 1 ha 100 ks
ryb za rok a nadlžkový km tekůcich vód priemernů ročnů pro
dukciu 60 ké rybáciny, na Slovensku dnes by sa produkovalo asi
515.000kg rýb. Naproti tomu spotreba rybáciny, počítajůc ročne
na 1 osobu len 0.2—0.5 ké rýb, by činila 600.000—1,500.000ks.
Tento nedostatok zváčša sa kryje dovozom z Maďarska a Jugo
slávie, Rybnikárstva historických zemí svojimi kvalitnýmií pro

duktami doteraz na slovenský trh neprenikly, hoci zpeňažovacie
podmienky sů na Slovensku výhodné.

Organizácia rybárstva na Slovensku v dnešnom čase je preve
dená rybárskymi spolkami a družstvami, ktoré z časti sů sdruže
né v krajinskej organizácii — vo Sváze rybárskych spolkov a
družstiev na Slovensku. Z vedeckých ústavov roku 1932 bola
otvorená Šťátna výskumná stanica rybárska a hydrobiolosická
v Lipťt.Hrádku s pósobnosťou pre Slovensko a Podkarpatsků
Rus. Ing. Dr. Belo Hollý.

Je zanedbána výchova k apoštolátu oběti.
Bylo už připomínáno, že obranná strukfura kato

licismu na konci minulého století a počátkem nyněj
šího podobá se ghettu. Všechny útvary, které vy
tvořil liberalismus a socialismus a ukázaly se schop
né přizpůsobení světovému názoru křesťanskému,
byly napodobeny. Tak vznikaly organisace, spolky,
družstva, jejichž funkce dá se srovnati s lesními škol
kami nebo skleníky. Pěstovalo se, při zamezení ne
příznivých podmínek se strany synů tohoto světa,
prostředí pro silné pokolení, které by práci apoštol
skou konalo s větším úspěchem. Katolicismus však
není myšlenkou, která má býti dávána pod sklo, kte
rá by mělažíti oddělena zdí od ostatního světa.Ž po
čátečního ghetta musí katolicismus ven, je universál
ní, tedy do celého světa. Promítneme-li tuto zásadu
na naše poměry, vidíme, že jsme se dosud v značné
míře nevychovali z ghettové etapy. Vezměme případ
katolického školství, zvláště katolických učitelských
ústavů. Pěkná řada absolventů už vyšla od převratu
do povolání a na prstech spočítáme, jak působí ve
veřejnosti v duchu zásad, které jim byly naočková
ny, nebo v nich posilováno fo, co přišlo s nadějí na
rozkvět z rodinné výchovy. Většina utonula. V čem
je chyba? Nebylo lidí, kteří by vycítili, jak je nutno
připraviti mladého člověka pro jeho apoštolské po
slání v odpovědném povolání. Jsou doklady, že ab
solveníky katolických škol dříve podlehly duchu
světa a učitelsky zpokrokařily, protože byly jen ve
skleníku, ale nedostalo se jim včasného upozornění
na podnebí, v němž musí žíti, až opustí mazlivé pro
středí.

Je nutno přeorientovati katolickou inteligenci, od
sftraniti stínící závěsy z přípravky pro život. Nejde
(o najednou, ale nesmí se čekat. Podle toho se po
zná síla organisace, jak vychovala své členy a pří
slušníky k iniciativě, k zachování zásad, i když léta
nepřichází jednotlivec do styku s jinými, aby byl u
tvrzován. Výchova k vůdcovství katolického lidu (ne
ovšem za vřešťění fanfár a provolávání bombastic
kýchhesel s tribun, která tak katolickému duchu jsou
protivná), to je nutná další etapa ve vývoji ka
tolického hnutí. Je zanedbána výchova k apoštolátu,
k oběti. Jde se po laciných úspěších a bohužel zde
jdou mnozí, kteří z dopuštění Božího dostali se na
vyšší bidýlko politického žebříku, špatným příkla

dem napřed. Apoštolát oběti, to není setrvávání v
ghettovém uzavírání. To je energický postoj, ale po
korný, svízelný pochod světem, kázání příkladem a
shromažďování Božích bojovníků. To je funkce kva
su: zpracovat a změnit mouku, aby byl z ní chléb.
Tedy nehromadit kvas tak, aby nepřišel s moukou
ve styk, To je shetto. Ale skleník má připraviti pro
život.

Je potěšitelné, že ze všech katolických organisací,
které shromažďují inteligenci, projevují chvályhod
nou Činnost a úspěšnou metodu — katoličtí učitelé,
Jejich prázdninové pracovní sjezdy jsou takovou dil
nou s výhní Boží, kde se spájejí uvolněné nýty celo
ročního apoštolátu mezi nejmladšími i nejstaršími,
protože učitel je ve styku se všemi. Nestačí ovšem,
aby se po dobu školní docházky vychované duše pus
tily pak do světa bez opory. Zde musí přispěchati
Katolická akce a zachycovati mládež do naprosto ne
politických, mentalitě dnešní doby přizpůsobených.
organisačních útvarů. Lakové spolky mládeže ne
jsou a nebudou ghetfem pro zimomřivé a ustrašené.

de je duševní palestra, s níž vyjdou zocelení, k obě
ti a námaze ochotní mladí lidé, kteří nepodlehnou
nejhoršímu nepříteli, jakým je frázovitost a hrrkato
licismus. Nebudou na papíře balamutit veřejnost, že
„jako když blesk udeří, překvapí naši veřejnost, že
pedagosičtí činitelé půjdou s námi“, protože kato
lická výchova není výchova pro houfové pokřikování,
ale vzdělávání individuálního charakteru. Nezáleží,

O « , -6 - » zda a kdo „půjde s námi“, nebudou-li mladí dosti vy
chovaní, aby šli sami, ukázněně s křesťanskou po
korou a statečností. Napíše-li list, který štve mladé
na staré, že naše pedagogické organisace jsou steril
ní, v dopisech, které asi vyrábějí málo zaměstnané
redakce, neobjeví se na ploše, kterou znamená
úhor, čekající na trpělivé vzdělávání, ani čárka.
Trampové rozvalení na mezi a pokřikující na sedlá
ka, který shrben nad pluhem kypří půdu a připravuje
vše, aby křiklouni neumřeli hladem, to není ideál
katolické mládeže. Katolicismus není ghettový, ale
také nepatří na galerie životního cirku, aby křikem
chtěl dělat to, k čemu třeba úsilovné práce a oběti.
Zde je zanedbáváno mnoho a kdo za fo odpovídá, be

re na sebe těžkou vinu. LH

Ladislav Zamykal padesátníkem.
Šefredaktor olomouckého ,„„Našince“a předseda „Svazu kato

lickýchnovinářů“Uadislav Zamykal je Hanák z Prostě
jova, kde se narodil dne 51. srpna 1884a kde také vychodil obec
nou školu. Pak vstoupil do chlapeckého semináře v Kroměříži
a vystudoval tam německé gymnasium, na němž 1903 maturoval.
Na podzim vsťoupil do arcibiskupského semináře v Olomouci,
studoval na bohovědné fakultě a byl dne 5. července 1907 vysvě
cen na kněze. Protože uměl dobře německy, musil stejně jako je
ho důvěrný přítel, básník Rudolf Linhart, zahájiti duchovní služ
bu v kraji úplně německém. Téměř dva roky kaplanoval v Ně
meckých Libinách a teprve 12. října 1908 stěhoval se na českou
kaplánku v Postřelmově, odkudž pak odešel dne 31. prosince
1909do Olomouce, aby se stal vydatným spolupracovníkem šéf
redaktora Františka Světlíka v „Našinci“...

Moje přátelské styky se Zamykalem datují se již z období v Ně
meckých Libinách, první jeho dopis je ze dne 19, října 1907,pou
hé tři měsíce po vysvěcení. Jako v kaleidoskopu míhají se mi v té
hojné korespondenci obrázky ze života mladičkého kněze, odtrže
ného od české společnosti, utahaného přemírou školních hodin,
službou u matrik, píšícího německé koncepty kázání... Ale z té
šedi blýská to neustále jásavými výkřiky radosti z přívalu práce,

jež se rodí v nočních hodinách, aby se ráno rozlévala do českých
redakcí listů moravských i časopisů v království, doprovázena
jsouc dopisy vrouicího nadšení i nelíčeného přátelství. Zlatá do
ba německých kaplánek, vytřibujících nám nejlepší naše české
pracovníky!

Pravý žurnalistický křest obdržel Zamykal, jako tak mnohý
z dnešních předáků katolického hnutí, v pražském týdeníku „„No
vý Věk“, do jehož rubrik psal hned od čtvrtého čísla roku 1907,
Přivítal jej v německé své štaci jako posla radostnéhojara. Četl,
psal a v jeho hlavě rojilo se to plány. Již koncem října 1907ujal
se energicky realisace myšlenky časopisu studentského, psal vý
zvu do „Nového Věku“ a podepřel ji současně statí v „Našinci“,
v níž řekl do slova: „Ale, když už se nemůžeme smofati na samo
statný časopis studentský, tož přicházím s návrhem, snadněji pro
veditelným. Náš pražský nový časopis „Nový Věk“, který se do
savadními čtyřmi čísly tak důstojně representoval svojí bohato
stí, objektivností a všestrannosti, upřímně řečeno, takového ča
sopisu jsme ještě neměli, nechť zavede novou rubriku, která by
sloužila výhradně zájmům dorostu katolické inteligeňce, redakci
pak „Nového Věku“ snažně prosím, aby se návrhu ujala a jej rea
lisovola...“ Když jsem hnednato, po dohodě s Františkem

219



Drobným a Josefem Krafochvilem, rubriku v listě otevřel, napsal
do ní Zamykal úvodní slovo a pomáhal i dále těm třiceti kato
lickým akademikům, kteří mi do rubriky věrně psali. Ž rubriky
vyrostla přirozenýmrozvojem pozdější „Studentská Hlídka“, mat
ka dnešního „Života“.

Publicistický náběh Zamykalův byl tak prudký, že se mu záhy
otevřely stránky Světlíkova „„Našince“ v Olomouci, kroměřížské
ho týdeníku „Pozorovatel“, brněnského týdeníku „Náš Věk“,
všimli si jej i v pražském „Čechu“, žádajíce o příspěvky. Okol
nost, že vedle otázek literárních dovedl psáti i o věcech sociolo
gických, rozhodla o jeho budoucnosti. Bylo mu nabídnuto redak
torství kroměřížského ,„„Pozorovatele“,které však po delším du
ševním boji odmítl. Ale jakmile se octl v Postřelmově, musil pro
jíti výhní redaktorských počátků v týdeníku „Severní Morava“,
již řídil od 1. dubna 1909 až do svého odchodu, do konce roku
1910,kdy již působil v Olomouci jako redaktor „Našince“,

Ale ještě ve své spolupracovnické kampani v „NovémVěku“
přišel s druhým plodným návrhem, stylisovaným přesně v dopise
ze dne 28. ledna 1908. „Až zesílí „Nový Věk“, mohl byste založiti
měsíční přílohu, věnovanouvýhradně literatuře, beletrii,
poesii a literární historii. Síly by se našly, už jsem je tak v du
chu počítal a jsou to samí mladí zajíci. Chybí jim však cen
t r u m. Bývalý redaktor ,„Musea“,Emanuel M as ák, kaplan v Be
nešově u Brna, bohoslovec Rainoch v římském Germaniku,
filosof Jaroslav Hru ban, několik mých kolegů, starší v to ne
počítaje. Šlo by to, co? Ale počkáme ještě trochu, vše musí u
zrátil“

To se v Zamykalovi ozval několikaletý již spisovatel, debutují
cí v brněnském časopise bohosloveckém ,„Museum“. Pracoval ve
všech čtyřech ročnících bohosloví velmi čile s Rudolfem Lin
bartem, studovali českou literaturu sušilovskou, četli „Nový
Život“ Lutinovův a uvědoměle navazovali oba na fradici starou
již tři čtvrti století. Proto Zamykal zpracovával právě takové ná
měty, jež jej vedly do končin sušilovských, ať uvedu jeho stati
o IsénátuWurmovi a Sušilovi (Museum1904a 1905),nebo
o spoluzakladateli „Nového Života“, básníku Františku Skalíkoví
(Museum 1905).Svou myšlenku o literární příloze v novinách rea
lisoval později sám jako redaktor „„Našince“,kde od roku 1912
vedl šťastně po dlouhou řadu leftznámou svou a hledanou rubri
ku „Literatura, věda a umění“, v níž se vystřídala dlouhá řada
jmen již známých vedle adeptů nově objevovaných. A Zamykal
uměl připoutati k této rubrice i Karla Dostála Lutinova, který
ve svých „Literárních nedělích“ řešil týdně svým duchaplným
způsobem časové kulturní, náboženské i literární otázky. Po něm
jsem psal Zamykalovi v letech 1919až 1921také já týdenní feuil
letony „Literární ovzduší“, posléze dlouhá léta obstarával mu kri
fický podčárník Bedřich Konařík Jelínek a Oldra Svozíl.

Toto vše mohl Zamykal realisovati a organisovati jako řádný
redaktor velkého deníku, povolaný na žádost Světlíkovu do Olo
:mouce Mořicem Hrubanem. Dnes, téměř po čtvrtstoletí, je viděti,
že jejich volba byla šťastná. Zamykal byl nejen žurnalistou hbité
ho péra, ale uměl i organisovati rubriky a získávati spoludělníky,
Dnešní poměrný úpadek „„Našince“není aní tak vinou jeho, jako
ochromujících hospodářských poměrů. Přátelé listu těžce nesou
ztrátu kulturních podčárníků stejně jako bohatých příloh a pů
vodních kulturních zpráv.

Zamykal osvědčil se záhy i jako praktik v organisování velkých
podniků a spolkových korporací. Osvědčil se již při spolupráci
roku 1911 na „Šestém všeobecném sjezdu katolíků českosloven
ských“, jehož jednání sledoval tak pozorně, že mohl sestaviti
znamenitou „Zprávu sjezdovou“ (Olomouc 19153).S básníkem Ru
dolfem Linhartem organisoval první „Literární exposici“ kafolic
kých spisovatelů moravských při „Hanácké a valašské výstavě
v Holešově“ roku 1914.Ale realisovati dovedl i novou svou utkvě
lou ideu o spolku katolických spisovatelů. Psal o ní již toku
1910 v „Našinci“, koncem roku 1910 převzal od Lutinova i revui

„Eva“, z níž doufal učiniti do budoucna operační basi pro kolek

fivní podnik nakladatelský, obdobný onomu Herderovu v Ně-=mecku.
O myšlence spolku konferoval s Baarem, Bouškou, Vévodou,

Dohnalem, Hrachovským i Hrubým Bukovcem, vynutil si ankety
v různých listech a posléze stylisoval definitivně svou myšlenku
v stati „Spolek katolických spisovatelů“ (Nový Obzor 3, 1913,
189). Brzo nato založena byla v Olomouci dne 29. října 1913
„Družina literární a umělecká“, jež za své orgány
přijala revui „Archa“, ženskou revui „Eva“ a lidový měsíčník
„Náš Domov“. Korporace za předsednictví Masákova a hospoda
ření Zamykalova pracuje podnes cílevědomě. Udržuje zajisté.
v dnešních zbědovaných hospodářských poměrech aspoň čtvrt“
letník „Archa“ a velmi záslužné serie „Podílových knih Družiny.“

Neposledním v řadě Zamykalových počinů praktických byla
i koncentrace tisková, jež se jehovedenímkrystalisova“
la v útvaru „Lidových závodů tiskařských a nakladatelských“
v Olomouci. Stal se v něm 1919jednatelem. I tady tanul mu na
mysli ideál katolického nakladatelství typu herderovského. Když
rozvoj podniku nestačil jeho agilnosti, přijal úřad jednatele
v stejně významné nakladatelské společnosti pražské, v „Rozma
chu“ roku 1924. Ale ani tady nedočkal se vysněného cíle, i zde
působily nepříznivé poměry kulturní k zhroucení, a zdá se, že ani
soustředění nakladatelského ruchu pod střechou „Svaťtováclav=
ské Ligy“ nemůže dozráti v očekávané ovoce. Než Zamykal vidí
teprve Abrahama, a Bůh dá, že se poměry přece jen změní k lep
šímu. Těmito nakladatelskými starostmi není ovšem vyčerpána
jeho činnost organisátorská, projevující se ostatně i v řadě funk
cí rázu národohospodářského a komunálního.

Zamykal nevyrostl sám v básníka, zato však uměl se posfarati
o vhodné rámce pro tvůrčí produkci českých katolíků. Stal se
mnohonásobnýmredaktorem časopisů a knižnic. Redigoval
ženský měsíčník „„Ev u“ (1911 až 1925), revui „Archu“ (1918 až
1922),almanach „Čtvrtého unionistického kongresu na posvátném
Velehradě“ (Olomouc 1924), informační sborník „Velký Olo“
mouc“ (Olomouc 1924), časopis „Marta“ (Olomouc od 1925),
„Ročenku Našince 1927“ a její pokračování (Olomouc od 1927),
Redigoval také „Apologetické letáky“, kalendáře „Matice Cyrilo=
metodějské“, knižnici „Návštěvy“ a „Knihovnu Družiny literární“,

Z díla Zamykalovahlásí se k nám také literární histo
rik. Jednotlivé svazky zmíněné „Knihovny Družiny literární“
doprovázel cennými živofopisnými profily našich spisovatelů, po
depřenými vyžádaným autobiografickým materiálem. Jsou vhod
ným doplňkem statí „Našeho Domova“ a vítanou oporou sloves
ných dějepisců. Jeho péče o vydávání a výklad literárního díla
zesnulého Lutinova patří sem rovněž. V této oblasti vznikly i růz
né stati o poměru Lutinova k vynikajícím současníkům, těžící vy=
datně z korespondence Lutinovovy, již má Zamykal k disposici.
Sem náleži i jeho zájem o vydávání Bitnarova „Archivu literár
ního“, kterému věnoval Zamykal přílohu „Archy“, a jenž se stal
vedle Vychodilovy přílohy „Hlídky“ dosud jediným pokusem
o vědecky usměrněné soustřeďování materiálu české literatury
katolické.

Katoličtí žurnalisté respektují v Zamykalovi starého novináře,
pracujícího od r. 1919v „Syndikátu československých novinářů“,
který jej učinil postupem času předsedou své odbočky v Olomou“
ci, členem ústředního výboru v Praze, členem výboru „Malé tis
kové dohody“, vyslal jej do Haagu a posléze jej jmenoval zá
stupcem syndika. Vedle toho je jednatelem „Spolku katolických
žurnalistů“ v Olomouci a předsedou „Svazu katolických noviná“
řů a zpravodajů“ v Praze. Jemu v první řadě náležela zásluha
o zdar prvního sjezdu katolických novinářů a spisovatelů v Olo
mouci roku 1932.Čekáme jenom ještě toužebně na vydání slíbené“
ho jím „Sborníku sjezdu“, který by budoucnosti zachoval památ“
ku na tento zdařilý čin, dokázavší názorně možnost, že se mohou
sejíti v společné práci generace všech období vývojových. — Ad
multos annosí Vilém Bitnar.

O jednotnou frontu katolické mládeže.
S blížícím se sjezdem katolíků v r. 1935ozývá se u nás čím dále

tím hlasitěji volání po koncentraci katolických sil v republice,
A je to zejména mládež, jejíž touha po jednotě a spolupráci je
největší, která v poslední době si velmi důrazně žádá, aby tento
problém byl v poslední době uspokojivě rozřešen, aby se stávající
organisace mladých katolíků (Orel, Sdružení katol. omladiny na
Moravě, Sdružení katol. mládeže v Čechách, Ústředí katol. stu
dentstva čsl., Liga katol. skautů) semkly v nějaký útvar, který by
byl representantem hnutí mladých katolíků v celém státě. Jsou
fo zejména tři největší organisace (Orel, SKO, SKM), jež k to
muťo dílu přistupují, každá ovšem svým způsobem.

Orel si celou věc velmi zjednodušil: My, ČSO, jsme celostátní
spolek, čítající 120.000příslušníků, to ostatní jsou všechno „„ma
lé společky“, které, chtějí-li jednotu, udělali nejlépe, když vstoupí
do Orla jejich členstvo i vůdcové. A tyto námluvy jsou provázeny
chvalozpěvem na Orla, jaký jsme zvyklí čísti jen zřídka. Neboť
Orel, toť vrchol všeho: „Čs. Orel byl vždy v první řadě těch,
kteří byli ochotni přinésti... oběti ty nejtěžší; stál vždy v prv“
ních řadách bojovníků, byl nejvíce zasypáván zlobou potupy,
špínou urážek, bombou surovostí nepřátel a ledem zneuznání od
těch, pro něž v boji umdléval... Orel v dnešní době rozvíjí nej
větší aktivitu,.. a snaží se jíti nezadržitelně kupředu. Orelský
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program je tak všestranný, tak organisačně dokonalý, že jen on
jediný může v našem národě dojíti vytčeného cíle. Prodělal skvě
lé zkoušky... s úspěchem nejskvělejším. Dostalo se mu jména
avantéardy katolického lidu, Orlové zváni „„defensores fidei“,
k nim upíraly se oči všech, ostatní spolky samy, dobrovolně vzdá“
valy se své existence. (Fr. Novotný v „„Orlu“ 15394,č. 9—10.) Vedle
celostátního Orla existují spolky katol. mládeže, četné student
ské spolky, různé katolické spolky. A přece jediný význam a ne
pochybnou cenu pro Církev a vlast má z nich celostátní Orel.
Orelští legionáři bojovali za naši svobodu, orelské oddíly krvá“
cely na Slovensku za vlast, orelské čety se zbraní v ruce obháji«
ly po převratě naše kostely. Ne před mariánskou družinou, ne
před SKM, ne před náboženskými svazy, ale před orelskými šiky
couvli loupežící nevěrci. (VI. Romžál, „Orel“ 1954,č. 11.) V 9.—10.
čísle „Orla“ se v replice s Lid. novinami Orel brání zéleichšalto“«
vání se Sokolem, ale v témže čísle bez uzardění žádá zéleichšalto
vání ostatních spolků katol. mládeže s Orlem. V 11.čísle „Orla“
si s gustem citují článek Dra Dostála v americkém „Hlasu“, kde
se brání tvrzení „Mladého světa“, jako by národní život český
v Americe udržoval jen a jen Sokol, když přeci také katolíci mají
o to veliké a nesporné zásluhy. A hned na další straně se doví“
dáme odp. Romžála, že jen Orel bojoval za naši svobodu, Orel
krvácel na Slovensku, Orel hájil kostely, před Orlem couvli lou



pežící nevěrci. Orel, Orel, Orel, nic než Orel. Velmi správně na to
odpovídá Dr. Hořina (,„Dorost“ 1934, č. 15—14.): „K samozřejmo
stem katolíka patří, že katolicita nesnese malost a řekněme přímo
omezenost. A je nutno nazvat omezeností, jestliže si jedinec,
společek nebo i velkospolek osobují monopol katolický a dokon
ce zásluhy o udržení Církve. K fundamentálním znalostem kato
líka náleží totiž vědět, že Církev byla založena, je řízena a bude
i zachována samotným Bohem. Neboť Církev není zachraňována
lidmi, nýbrž lidé jsou zachraňování Církví.“ A dále „Katolická
akce, jejímž otcem je nynější slavně vládnoucí sv. Otec, nefavo
risuje žádný organisační útvar a nepřikazuje likvidaci sebemen
šího „společku“, pokud přispívá v rámci svých možností k vyvý
šení svaté matky Církve.“

Je jisto, že takovýmto sebevědomým způsobem není možno do
sáhnouti ani toho nejmenšího úspěchu na tomto úseku práce, Ale
ani co se počtu týče, nemá být nač sebevědomý. Nesmí se zapo
menout, že se jedná o sjednocení mládeže a nikoli všech katolí
ků. Mám v ruce 9.—10.číslo „„Orla“,kde je Orel srovnáván se So
kolem a DT) a kde stojí, že dorostu je v Orlu 15.216.Připustíme
li, že mladého členstva do 50 let je asi také tolik, docházíme k čís
Jici asi 26.000 mladých, a připustme, že je jich 30.000.V Čechách
je 297 jednof, t. j. jedna třetina z těch asi 900, jež má vůbec Orel,
takže na Čechy připadá asi 10.000mladých lidí, organisovaných
v Orlu v Čechách, zatím co v SKM je 12.500členů organisovaných
v 475 skupinách, tedy více než má Orel. Na Moravě budou pomě
ry mezi SKO a Orlem asi obdobné. Při tom „společek“ SKM má
veplouťt do velespolku Orla.

A co si máme myslit o větě: „„Orluse bude těžko jednat s SKM
o spoluprácí, dokud foto bude v místech, kde žijí dobře prospe
rující orelské jednoty, zakládati své skupiny a tak rušivě zasa
hovaťtdo našich organisačních plánů,“ které ani sám p. Novotný
nevěří, poněvadž pravý opak je pravdou. Z poslední doby je nám
znám jen jeden případ, kde SKM vzniklo na přání duchovní sprá
vy na troskách orelské jednoty, ale máme dosti případů, kde čilé
skupiny SKM jsou rušeny ve své práci Orlem nebo proměňovány
v Orla (Rokycany, Bakov n. Jiz., Hostomice, Zbýšov, Bystřice,
Lysá, Děčín atd.). SKM ovšem v přetahování členstva Orla ná
sledovat nebude, neboť v tom nevidí žádného prospěchu pro ka
tolickou věc. Prospěšným činem je jedině založit katolický spo
lek tam, kde nic není. Jan Janoušek, tajemník SKM uveřejnil
v „Životě“ č. 8 návrh na „modus vivendi“ mezi SKM a Orlem.
Kdo však se ho nechopil, byl „od SKM utiskovaný“ Orel.

Orel sice v lednu 1952svolal do Brna schůzi, na níž se jednalo
o spolupráci, a ač tam bylo usneseno svolati další schůze a jed
nati o konkretních návrzích, dodnes Orel novou schůzi nesvolal,
přes nespočetné ursence a návrhy se strany SKM. A není fair,
jestliže orelské vedení ve svém časopise skrze Fr. Novotného
hlásá, že se bude těžko Orlu jednat s SKM, poněvadž zakládá
své skupiny, kde je již Orel, když ví, že to pravda není, právě na
opak a každý návrh na spolupráci prostě ignoruje.

Sdružení katol. omladiny čsl. na Moravě (SKO) bylo s SKM
první, které začalo usilovat o spolupráci. V roce 1929byl utvořen
společný svaz, který však nevstoupil v činnost, poněvadž zatím
si SKO upravovalo svoje vnitřní poměry. V roce 1951byla schůze
v Č. Třebové, kde se utvořil Svaz katol. mládeže a stanoven jeho
program. V lednu 19532svolal však schůzi Orel do Brna a od té
doby se SKO počalo chovat velmi reservovaně. V červenci 1952
byla svolána schůze Svazu do Přibyslavě, na níž bylo též Ústředí
katol. studentstva a kde se jednalo o sjezdu katol. mládeže 1935
v Praze. Studentstvo a SKM na návrh přistoupilo, SKO však od
mítlo. Sjezd se však konal a při něm byla opět schůze Svazu, na
níž bylo stanoveno, že po prázdninách předseda Svazu a SKO
Skalka, svolá pracovní schůzi. Po dlouhém vyjednávání a naléhá
ní se strany SKM byla konečně v únoru 1934 svolána schůze ne
Svazu (do něhož zafím přistoupilo studentstvo a Skauti), nýbrž
jen SKO a SKM. A na této schůzi se objevilo, že 1. SKO touží
velice a vroucně po spolupráci, že však P. Nesrovnal nesmí šířit
na Moravě „Dorost“, neboť to je pro SKO „věc zásadní“ ; 2. že
SKO nepřistoupí k žádnému svazu, kde by nebyl zastoupen Orel
(jak navrhovalo SKM v předpokladu, že Orel bude spíše chtit
jednat s celostátním útvarem katol. mládeže, než s jednotlivými
jeho složkami), ježto prý by to bylo vpadnutí Orlu vzad; 53.že
bude nejlépe, když se napřed sjednotí mládež v jednotlivých ze
mích a teprve tyto sjednocené korporace zemské utvoří celostát
ní svaz. Na konec bylo usneseno, že bude svolána schůze všech
organisací i Orla, na níž každá oráanisace podá své návrhy. Jeli
kož tu schůzi měl svolat Orel, tedy k ní dosud nedošlo. Zato
red. Naší Omladiny A. Uher v č. 12. utrousil několik poznámek
o fom, jak časopis „„Dorosť“ „píše způsobem tak neodpověd
ným, až to zaráží“, bez nejmenšího dokladu ovšem. Prý „nemůže
v zájmu katolické věci na ledacos odpovídat. Ovšem, události a
zkušenosti se zatajovat nedají. Dnes na př. moravské katol. stu
dentstvo se chytá za hlavu, kde mohlo být bez pražského koman
da, jemuž kdysi na pěkná slova vydalo svou samosprávu (vždyť
již léta mají svoji moravskoslezskou sekci, jež ovšem nic nedělá
a katol. studentstva na Moravě ubývá,zatím co v Čechách přibývá,
jak ukazuje poslední výroční zpráva Ústř. katol. studentstva.
1954). Chtií dobromyslní ,„Moravani“ z Omladiny tak bez rozmyslu
projít touže zkušeností“. Nejsem pesimista, ale pro spoluprácí
s člověkem,který takto píše, příliš nadšen nejsem. Na štěstí takto
smýšlí jen několik vedoucích Omladiny; mládež moravská ve
svém celku smýšlí docela jinak.

A tak se 10. června objevila t. zv. „Brněnská resoluce“ úsťř.
výboru SKO. V předmluvě se praví, že „problém se nevyřeší or
ganisační centralisací, nýbrž soustředěním práce, a její distri
bucí, opřenou o vědecký základ a čerpající ze zkušeností i šetřící

zvláštností sociálně psychických, jak je vytvořily historické celky
zeměpisné. Společná vrcholná organisace bude pak jen... pou
hou nadstavbou díla vybudovaného na solidních základech.“

A pak se navrhuje, aby v rámci jednotlivých zemí bylo zřízeno
10 komisí: 1. kulturní, 2. pro tělovýchovu, brannost a skautiné,
3. zemědělská, 4. pro sociální život vesnice, 5. pro sociál. život
města, 6. pro občanskou výchovu, 7. tisková a propagační, 8. or
ganisační, 9. pro dívčí výchovu a10. pro péči o školní mládež. A
„je-li takto soustředěna pracovní energie... budiž přikročeno
k vytvoření ústředního pracovního sboru katol. mládeže v ČSR“
Ve sboru pak má mít každá organisace na dokonaných 5.000 čle
nů jednoho zástupce. Sbor má sídlo v Brně a předsedou je staro
sta Čsl. Orla.

První dojem, který na člověka tato resoluce udělá, je: proč by
chom to dělali jednoduše, když se to může dělat komplikovaně.
Marně člověk pátrá po vědeckém základu, na němž má být reso
luce vybudována, spíše se zdá býti nelogickou. Neboť vůdcové
mládeže necítí potřebu nějakých komisí a mládež po nich také ne
volá. Čítí se však potřeba jednoty v důležitých chvílích, kdy se
v národě rozhoduje o mládeži, kdy se má representovat katolická
mládež, kdy se má semknout k většímu dílu a Činu, na něž jednot
livé korporace nestačí. A k tomu není třeba 10 komisí, nýbrž jed
noho výboru, který by mohl autoritativně mluviti a jednati jmé
nem všech. Když by se pak během času činnost tohoto výboru
rozrostla, že by na všechno sám nestačil, mohly by se jmenovat
jednotlivé komise, jak by se ukázala potřeba. Kromě toho mi není
jasno, jakou činnost by měly komise pro sociální život venkova,
města pro občanskou výchovu organisační. Dovedu si zato velmi
dobře představit, jak by vypadala činnost v komisi tělovýchovné.
Na první schůzi by Orel prohlásil: to, co vy děláte v tělovýchově,
to je žabaření, vstupte do Orla a basta; a bylo by po komisi.
Stejně by fo asi dopadlo s komisí kulturní a pro školní mládež.
V návrhu na ústřední sbor je neslýchaný požadavek jednoho zá
stupce na 5.000 členů, neboť fím je z něho vylučováno student
stvo, skauti a absolv. hosp. škol. A celý návrh i kdyby byl usku
tečnitelný, by vyžadoval velmi dlouhé doby, kdežto jsou věci,
které je třeba řešit nebo připravovat hned (katolický sjezd). Je
den starý kněz po přečtení resoluce pravil, že byla napsána
proto, aby se zdálo, že se pro sjednocení velmi mnoho dělá, ale

pří fom se ve skutečnosti neudělalo nic, ba, aby se spíše znemožnilo.
Pak je tedy Sdružení katolické mládeže v Čechách, které první

počalo s návrhy i s uskutečňováním spolupráce, které nejvíce se
snaží o realisaci, které nejhorlivěji hledá cesty k spolupráci a
které je za to nejvíc — bito a podezříváno od Orla i Omladiny.
A snad tato horlivost působí, že SKO je velmi zdrženlivé, v oba
vě, aby nebylo s české strany nějak zaskočeno a poškozeno, pří
liš málo spoléhajíc na životnost a průbojnost svého organismu.
SKM má však na této cestě také některé úspěchy. S katol. stu
dentstvem a skauty a za spolupůsobení pražské orelské župy a
mariánských družin podařilo se roku 1955 připravit znamenitý
sjezd katol. mládeže a studentstva, společně v Praze i na ven
kově konají velké manifestační projevy o různých aktuálních 0
tázkách, navazuje čilé styky se Svazem absolv. hospod. škol.

A tak tu máme na jedné straně studentstvo, skauty, absolventy
hospod. škol a SKM, jež spolu již spolupracují a jsou ochotny
k vytvořenínějaké ústřední organisace, a na druhě straně Orla a
SKO (jejichž ústředí jsou v Brně), jež se proti fomu nejrůznější
mi výmluvami a odklady brání. SKM původně navrhovalo, aby
takový ústřední svaz byl utvořen na zásadě parity, aby všechny
organisace v něm měly stejný počet zástupců. Když se fo zdálo
SKO nespravedlivé a Orel odmítal, bylo navrženo utvořit svaz
neorelské mládeže na zásadě parity a pak teprve jednat s Orlem,
ale i proti tomu se staví SKO. Proto byl v poslední době vypra
cován v SKM návrh na ústřední pracovní sbory katol. mládeže,
kde se Orlu přiznává 10 zástupců, ostatním organisacím pak po
měrně podle jejich síly a významu dohromady také 10 (SKO 4,
SKM 3, studenti, skauti a absolv. hosp. škol po 1). Předsedou bu
diž střídavě zástupce Orla a neorelské mládeže. Čestným předse
dou Ústřed. sboru budiž zástupce episkopátu, jehož rozhodnutí
ve sporných věcech je konečné. Myslím, že tento návrh, který je
výsledkem tolika kompromisů a ústupků, je přijatelnýi na straně
moravské, neboť je zřejmo, že v tomto sboru bude míf moravská
mládež většinu, SKM pak bude mizivou menšinou, takže neníne
bezpečí nějakého zaskočení nebo postranních úmyslů. Je ovšem
jasno, že má-li tento Ústřed. pracovní sbor býti skutečně pracov
ní, že je k tomu třeba především na všech stranách dobré vůle,
přátelského pochopení a křesťanské lásky,jinak celé dílo bude
bezúčelné, bezvýznamné, vnitřně nepravdivě. m ,

Jednotná fronta katolické mládeže je věctak veliká a význam
ná, že není možno,aby jí bylo dosaženo naráza bez obětí. .

Úsilí o dosažení tohoto cíle se přirozeně potkává s překážkami
a obtížemi. Bude třeba ještě mnoho trpělivosti, pokory, sebeza
pření, lásky a shovívavosti, než budou prolomeny hráze vzájemné
nedůvěry, než budou odstraněny všechny osobní spory. Na jed
nu věc se však zapomnělo, vlastně nezapomnělo, ale její připo
mínka proběhla bez povšimnutí. Z okres. valnéhromady SKM
v Milevsku došel dopis, v němž se ústředí SKM žádá, aby usilo
valo o sjednocení veškeré mládeže „a Skupiny buďtež vyzvány,
aby na fen úmysl konaly své modlitby“. V tom, myslím, je kořen
všeho, neboť „„bezBožího požehnání marné naše namáhání . Za
pomnělo se, že třebas je jednotná fronta katol. mládeže dílo lid
ské, má-li býti vykonáno zdárně a přinésti prospěch katolické
věci, můžebýti vykonáno jen s pomocí Boží. A o tu je třeba pro
sit, prosit na kolenou, prosit zbožně, vytrvale, vroucně. ,

Dr. Jan Zemánek.2
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Na okraj litomyšlského sjezdu.
O slavných dnech křesťanského dělnictva v Litomyšli ve dnech

8. a 9. září 1894bylo toho napsáno dosti z per povolaných i nepo
volaných, avšak na jednu okolnost bylo přec snad zapomenuto.
Dovolím si to trošku doplniti.

Jaké byly předcházející spolky, z nichž se hnutí vyvinulo a jaký
byl jich program a cíl?

V době sjezdu bylo v historických zemích as 150 spolků, emi
nentně katolických — vzdělávacích, z nichž převládaly Jednoty
katolických tovaryšů (příp. Spolky katol. tovaryšů) a Jednoty ka
tolických jinochů a mužů v celkovém počtu asi 85. Většina z nich
dodnes (částečně jen na papíře) existuje.

A z těchto vyšlo hnutí, jemuž v čelo postavili se redaktor To
máš Josef Jiroušek (dosud žijící v Praze II., Žitná 26) a vldp. Dr.
Rudolf Horský (zesnulý již), kaplan, z Čech a Jan Skalla, Brno a
viídp. Prokop Šup O. S. B., Brno, Moravané, oba již zesnulí.

Zastavíme se trochu podrobněji u cíle, který si vytkly výše
zmíněné spolky za svůj program.

Hlavními body programu výchovy při železné pravidelnosti tý
denních schůzí, trvajících zpravidla 1—11/2hodiny, byly tři věci,
k nimž se všechna výchovná činnost nesla. Byly to:
: 1Řádný katolík.

Všechny přednášky měly fendenci náboženského uvědomení,
doplnění znalostí Písma svatého, krásy liturgie i učení Církve
svaté a prakticky vychovávaná láska k bližnímu a jiné ctnosti
křesťanské. Vzhledem k tomu, že členy spolků byli jinoší, nikdy
ne mladší 17 let, padaly všechny vývody a doklady přednášejících
do myslí rozumně vyspělých a vytrval-li člen ve spolku na před
nášky docházeti i 10let, vědomí naprosté superiority katolicismu
mu nikdo v životě více ze srdce nevyrval. — To byl pak kámen
úhelný.

2.Zdatný pracovník.
Nestačilo (ani nesmělo stačiť) nikdy členu Jednoty katolických

tovaryšů (jímž byl zpravidla vyučený řemeslník, ač nescházely
ani jiné stavy), že byl vyučen a pracoval za mzdu. Vždy musel se
snažiti a také se snažil o další teoretické i praktické vzdělání
další. V době, kdy ku př. nebyly v Praze ješťě pokračovací školy
živnostenské, byl zapřažen tovaryš ve spolku v Praze do učení
jako školák téměř každodenně večer. Vyučovalov Jed
notě na náklad spolku asi 16 profesorů z veřejných učelišť ($ym
nasií, reálek a j.) a to, čeho nemohlo býti hochu dáno v letech
školy a učení, dohánělo se pečlivě a velmi svědomitě dodatečně.

Z í Or | c

Tento plán byl (dle možností) prováděn ve větších aspoň spol
cích důsledně a není divu pak, že z lidí, prošlých ohněm zkoušek
a plných užitečných vědomostí, odrážela se takřka na potkání
jistota počínání a jednání. „Národní Politika“ napsala dokonce,
že v Jednotě (pražské) vyrůstá straně mladočeské nebezpečný
konkurent. O tovaryších se říkalo, že mezi sty jiných dělníků se
poznají dle své inteligence. Takový byl druhý cíl a byly doby,
kdy byl splněn ve většině případů do poslední téměř písmeny.
Každýřemeslníkbyl teorickyi prakticky skutečný odbot

nový (melhubové neexistovali a protekce byla neznámou pevninou).
3,Pečlivý manžel a vzorný otecrodiny.
Neméně svědomitě byla probírána oťázka rodinná. Vzhledem

k posluchačům, vesměs dospělým jinochům, bylo možno a faké
bylo promlouváno o povinnostech ofce v rodině se všech hledisek.
Hlavní pak váha kladena byla na dokonalou kázeň v duchu kato
lickém. Výchova ctností a charakteru dětí na základě zásad
Církve, byla podmínkou úspěchu i radosti.

A takoví lidé (snad z 9 %) tvořili kádr litomyšlského sjezdu.
Na každého se mohl spolehnouti, neboť „Víru v srdci, sílu a um
v pažia cfnostv těle“mělkaždý—bylytocharaktery -—
kameny úhelné. Při tom sluší podotknouti,že byli všichni
křesťansky skromní, což dnes, bohužel, namnoze chybí.

Všem, kolik jich v Litomyšli bylo, patří paměť nehynoucí. Do
dnes živým mělo se dostati poct, které jim právem náležejí, ač
jistě na nic, než na odplatu nehynoucí od Pána ve své skromnosti
nečekají. Těm pak, kteří se znamením Nejsvětější Trojice odešli,
v slávu věčnou rač je uvěsti, ó Bóže!

*

P. S. Aby někdo nebyl uveden v omyl, že v fovaryšských spol
cích bylo jen a jen učení a dřina, musím poznamenati, že i na
slušnou zábavu bylo času dost. Pěstoval se pilně zpěv
(národní i kostelní písně), vyučovalo se hudbě, cvičily se diva
delní hry, pořádaly se výlety, zahradní zábavy, věnečky a j. — ale
vše s mírou a bez úhony mravů. V Jednotě katolických tovaryšů
v Praze vznikl faké prvý katolický tělocvičný odbor (v r. 1895)
s vlastním řádem a cvičebním krojem. Tovaryší byli nejen „ko
vaní“ v Písmě, řemesle a vědomostech, ale i v ušlechtilých zá
bavách. Bohužel, že byli... Dnešní doba je dobou „moderní“ =
prázdných a hloupých mluvků — částečně i směšných štváčů —
o odbornicítvíje nejlépe pomíčet...d| o o

Práva katolíků. ... Myšlenka, jež ovládá křesťanskou teorii v té
to otázce,je Správcovství, to je myšlenka,že nic —ani tělo
ani duše, fím spíše tedy ani rodina a statky nejsou majetkem
člověkovým, že všechno to náleží Bohu a pro Boha, jemuž bude
nutno skládat přesné účty... Ale právě proto, že nic není jeho,
křesťan nesmí ustoupit od svých práv, není-li tu přesvědčivých
důvodů a jakéhosi dovolení, jestliže nesložil obecně a předběž
ně svůj úřad do rukou Stvořitelových a nebyl propuštěn. Proto
právě přes všechny socialistické theorie je křesťan tak připoután
ke všem předmětům svých občanských práv, k svým statkům,
k svým dětem, k své vlasti... Dlužno porovnat podlou servilitu
církví schismatických a protestantských ke všem jejím tyranům
(servilitu, jež má obdobu jen žalostnou přikrčenost, s jakou při
jímají nejvýstřednější theorie od Darwina až Freuda, poněvadž
mají záruku poslední módy) s neohrožeností velkých papežů a
pochopí se, jaké může být cítění lidí, kteří od dětství měli takové
příklady, kteří byli vychováni v této škole křesťanské svobody.
Ostatek je Tolstoj. Paul Claudel v Řádu 1932.

Vláda není násilí. „Pravda je ta, že pomocí janičárů vládnout ne
lze. Talleyrand říkal Napoleonovi: „S bajonety, Sire, lze dělat
všechno, krom jediného: posadit se na ně.“ A vládnout nezname
ná urvať moc, ale klidně ji vykonávat. Zkrátka, k vládě je nejlépe
se posadit. Trůn, kurulské křeslo, modrá židle, křeslo ministrovo.
Ač nevinná feuillefonová optika soudí opačně, vláda není ani tak
věcí pěstí, jako klidu. Stát je konec konců stav mínění: tedy situ
ace rovnováhy a sfatistiky.“ José Ortega Y Gasset: Vzpoura davů.

OV o t n á b o ž e n s k

Pláč protestantův nad německým profestantismem. V německém
evangelictví jsou tak zmafeny všechny pojmy, že bohoslovci a fa
ráři, kteří dosud hájí duchovní svobody církevní, jsou obviňováni
z politikaření, zatím co protagonisté znacionalisovaného a poli
ticky porobeného náboženství si osobují svrchovaná práva na ve
dení církve. V církevních dějinách najdeme jen málo příkladů tak
trapné a cynické zmatenosti, tak bolestného ponížení církve Kris
tovy. Kdo se dívá na události ve světle víry, neubrání se dojmu,
že tu pracují pekelné síly, které vnikly do svatyně a ovládly oltář,
—Dr. Hromádkav Lid. novinách 26. VIII. 1934,č. 427.

Evropa ztrácí vládu světa. „Za našich poválečných dnů se počíná
říkat, že Evropa už v světě nevládne. Jste si vědomi vší vážnosti
těchto slov? Vyjadřuje se jimi přechod moci do jiných rukou. Do
čí rukou? Kdo se uváže po Evropě ve vládu na světě? Ale je jisto,
že se v ní vůbec kdo po Evropě uváže? A kdyby nikdo, co by se
stalo?“ José Ortega Y Gasset: Vzpoura davů.

Katolicismus strážcem lidských práv. „Žijeme ve dvacátém sto
leti, ale je ohrožena i většina oněch lidských práv, která už ve
století devatenáctém byla pokládána za normální stav lidstva,
Naše situace je taková, že musíme těžce zápolit o udržení těch
svobod, jež nikdo neupíral našim otcům. Věřím, že katolicismus
může býti udělán spojencem aspoň v fomto boji o svobodý století
devatenáctého. Až ten bude vybojován, můžeme se starat o to,
jak rozšířiti svobodu ve století dvacátém.“ (Ferd. Peroutka v Pří
tomnosti v č. 35. roku 1954.)

|<.

Infulovaný převor Josef Hamršmíd dožije se dne 8. září svých 75.
narozenin. Tichý a nevtíravý vědecký pracovník český, vynikající
kněz a mecenáš, dívá se na dlouhý svůj život jistě s pocitem spo
kojenosti z dobrého díla, vykonaného často za překážek vysilují
cích energii pracovní. Je z mála oněch vysokých církevních hod
nostářů, kteří si získali lásku všech vrstev společnosti. Nejen
chrám Matky Boží pod řetězem plní se při mších diplomatických
misí, ale také ostatní kostely pražské sotva pojmou zástupy vě
řících, celebruje-li v nich pontifikální služby Boží vznešený pře
vor maltánský. Kéž nám jej Bůh ještě dlouho zachová zdravého
a čilého jako dosud, 7 . Bt.
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Správcem pražské nunciafury po odchodu Msgra Panica jmeno
ván byl nový auditor pražské nunciatury Msgre Al. Punzolo,
který přijel již do Prahy. O jmenování nového nuncia pro Prahu
nebylo dosud rozhodnuto.

7 katolíků obětí 30. června. Teprve nyní zjišťuje se, kolik vlastně
bylo obětí krvavého 50. června. Vedle několika serií hakenkrajc“
lérských předáků stali se obětí 30. června i četní vynikající ka
toličtí pracovníci. Seznam jejich není ovšem ješťě úplný. Bezpeč
ně však dmes jest zjištěno, že sedm známých katolických předáků
německých ztratilo život při krveprolití 30. června. Jsou to: Dr,
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Clausener, předseda Katol. akce, Probst, předseda katol. mláde
že, Dr. Můller, mnichovský farář, známý hudební kritik Willy
Schmidt, novinář konvertita Dr. Gerlich, Dr. Fritz Beck, nadše
ný pracovník mezi katol. akademickou mládeží a Dr. Heim, za
kladatel lidové strany bavorské. Dr. Gerlich byl od roku 1955ve
vězení, takže není myslitelno, aby byl účasten nějakého puče pro
ti Hitlerovi a sotva lze ospravedlniti zavraždění Dr. Heima, 80le
tého starce a — slepce.

Generální sekretář mezinárodních týdnů náboženské ethnologie
šedesátníkem. Dne 1. září dožívá se šedesátky jesuita Henry
Pinard de la Boullaye, profesor bohosloví v belgickém Enghienu
a od r. 1924na Gregorianu v Římě profesor dějin náboženství. Je
generálním sekretářem Semaine internationale děthnologie reli
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vyrébi tyto známě tuky:

POLARIN
4009/. pokrmový tuk a jemné šmolce

SANA
-čajový margarin

AXA
'stolní margarrn

gieuse. Od r. 1929je konferenciérem v pařížském dómu Notre Da
me. Vydal více svazků náboženských děl a spolupracuje v četných
odborných revues.

Řády v Německu. V Německu podle poslední církevní statistiky
připadá jeden světský kněz na 1.000katolíků, ale řádový teprve
na 1.912věřících. Celkem jest v Německu 35 kněžských řádů a 10
řádů laických. Největším řádem v Německu jsou Benediktini
s 2.054 členy, pak Františkáni s 1.765a Kapucíni s 869 členy.

Spolek sv. Lukáše — sdružení všech katol. francouzských lékařů
— slavil 50. výročí svého trvání. Spolek vykonal za dobu svého
trvání veliké dílo, z něhož sluší jmenovati aspoň zřízení ústavu
pro francouzské kněze nemocné plicními chorobami.
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Profesor Josef Vašica padesátníkem. Dne 50. srpna dožije se
v Olomouci svých padesátých narozenin známý agilní kulturní
pracovník, universitní profesor Phdr. Josef Vašica. Narodil
se 1884 v Štítině u Opavy, studoval slovanskou filologii, byl u
čitelem na gymnasiu v Kroměříži a odtud povolán za profesora
slavistiky a staroslověnské literatury na Cyrilometodějskou fa
kultu olomouckou. Pracuje vědecky v oblasti náboženských dějin
ruských a v záslužném odvětví staročeského překladu biblického.
Známým se stal horlitelstvím pro rehabilitaci českého baroku
slovesného, zejména pak básnického díla jesuity Bedřicha Bri
dela. Ve všech oborech publikoval díla pozoruhodná, vedle otisku
rukopisu Olomoucké bible jsou to zejména bibliofilské edice sta
rých barokových památek literárních, jež doprovází učenými ko
mentáři. Přilnuv k družině staroříšského Dobrého Díla, vydal
v něm i některé překlady z Baumanna a Kuzmina. Unionistickou
akci arcibiskupa Prečana podporuje jako jednatel Akademie Ve

lehradské. K dalšímu dílu přejeme mu srdečně všeho zdaru.itnar.

Úspěch mladých v literárno-vedeckém odboru Spolku sv. Vojte
cha. Na valné hromadě SSV dne 15. srpna v Trnavě konané byla
W

Z i v o t p

Po prázdninách. Letošní politické prázdniny nebyly přerušeny
žádnou zvláštní příhodou. Únava z předchozí politické kampaně
byla taková, že ani událostí v Rakousku a na hranici rakousko
italské, ani znovu se vynořivšíotázka habsburské restaurace ne
svolaly ministry nebo aspoň politický jejich výbor ke kabinetní

O

založena Muzeálná spoločnost SSV. Na valné hromadě Literárno
vedeckého odboru SSV byla do nového výboru zvolena i část
mladých intelektuálů. Je to dobrý zjev. Ovšem méně lze se spo
kojiti s podivnou linií některých jazykozpytců z SSV, kteří se
snaží dokázati, že slovenština potřebuje k svému vývoji — na
prostou separaci od češtiny. Je to základní blud, který se pak
projevuje vtahováním polských a ruských slov a jich přizpůsobo
váním slovenskému pravopisu. Čeština a slovenština žily vždy
spolu. Spisovně býval to jeden jazyk. Po oddělení obou řečí a
tvoření samostatného spisovného jazyka slovenského třeba však
míti na paměti nejužší souvislost obou řečí a z toho vyplývá: po
kračovati ve spolupráci. Čeština může mnohé slovo slovenské
vřaditi do svého slovníku místo výrazu méně přiléhavého. Na
druhé straně nutno, aby slovenština šla ve šlépějích své tradice,
Žila svorně s češtinou a může jíti vedle ní. Není třeba, aby z po
litických nedomyšlených důvodů obrážely se diletantské snahy
v mrzačení řeči roubováním výrazů vzdálenějších slovanských ře
čí. Zde je tedy kaz, který potřebuje odstranění. Je matiční pra
vopis a pak si dělá ještě mimo to každý spisovatel a každá orga
nisace svůj. Až se sjednotí, pak bude možno mluviti o slovesné
vyspělosti.

zuje
0

radě. Zato tím větší kus práce čeká parlament i vládu v nadchá-.
zející politické sezoně. Vládní porady započnou sice již počát
kem září, ale parlament bude svolán pravděpodobně až v říjnu,
kdv bude mu předložen státní rozpočet. Ten jest v podstatě již
hotov; jest třeba jen provésti další některé škrty, neboť státní
správa chce i nadále zachovávati politiku největší úspornosti ve
výdajích,
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"Stříbrné lilie. Jsou lilie bílé a zlaté, ale červený fisk objevil nyní
$ stříbrné. Ze suchého úředního dokladu o zastavení trestního ří
zení proti poslanci Stříbrnému dokazuje, že Stříbrný jest zcela
nevinen a že nepříznivé mínění parlamentu o Stříbrném bylo slav
nostně odsouzeno rozhodnutím soudu, že trestní řízení se zasta“
vuje. Jest to pletení pojmů a eskamotáž, neboť oba výroky se vzá
jemně nepopírají, nýbrž spíše podpírají. Parlament neodsoudil
přece Stříbrného pro konkretní nějaké činy, nýbrž vyslovil jen
nepříznivé své mínění o politických jeho metodách a metodách
obchodů členů jeho rodiny. Trestní soud pak maje zkoumati kon
kretní obvinění, nemohl vysloviti konečný soud jednak pro nedo
statek důkazu, jednak pro nedostatek jeho návrhu se sfrany ve
řejné obžaloby. Ta naopak navrhla, aby řízení bylo zastaveno.
Tím věc měla býti skončena a státní zastupitelství nemělo se dáti
nižádným způsobem vyprovokovati k veřejné polemice. To byla
chyba, jako ostatně se jich udělalo za celé té kampaněse Stříbr
ným až dostatek. Státní zastupitelství svým nerozvážným zasa
žením do politických polemik znovu provedlo pro pana Stříbrné
ho důkazy, že při celém procesu nešlo ani tak o.zjištění viny
trestní, jako spíše o politiku. A Stříbrný má tak o jednu agitační
zbraň více. Lilií bílou ještě není, ale jemu stačí dokázati, že může
býti i lilie stříbrná, a lidé i tomu budou věřiti.

C o O Ž E V

Z ah r a ni č n
Šušnikova cesta do Florence utvrdila rakouské spojenectví s Ita
lií a obnovila úmluvy, jež zesnulý kancléř Dr. Dollfuss dojednal
s Mussolinim. Italie znovu utvrdila italské záruky rakouské ne
odvislosti. Florentské rozhovory probudily však zájem ostatních
velmocí, které dosti nerady vidí italské aspirace ve střední Evro
pě. Bude asi příležitost uplatniti tento zájem ostatních velmocí
při jednání o novou mezinárodní půjčku, o niž Rakousko chce
znovu žádati.

Pronunciamento 19. srpna. Lidové hlasování v Německu z 19.
srpna, jímž národ měl rozhodnouti o Hitlerově arogaci práv pre
sidentských pro svoji osobu, dopadlo, jak se dalo očekávati. Ně
mecký národ schválil přenesení veškerých výsostních práv hlavy
státu na říšského kancléře, který přijal titul — říšský vůdce,
Hitler dostal opět obrovskou většinu hlasů, ale pozoruhodně
vzrostl také počet hlasů proti. Nejvíce odvahy projevili opětně
katolíci, jak se ukázalo ve volebních výsledcích v Porýní. Ve vo
lebním okresu Koblenc—Trevír vzrostl počet oposičních hlasů
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Církev a převraty. Výsostné postavení Církve je tak vzdálené
myšlenkovému světu průměrného současníka, že jedině tomu,
kdo zná svou duši a žije v její svobodě a pod její svrchovanou
nadvládou, j ejasno, jaký postoj jest jediný správný k ztělesněné
hlavě křesťanství. A nemůže-li svět pochopit, co jest to duše a
myšlenka, nelze tedy na něm žádati nijaké geniálnosti, ale ne
možno rovněž dopustit, aby si kdejaký redaktor večerníku dovo
lil spílat a hanět Církev, která zachovává klid, i když kolem je
moře rozvichřené. Každý příslušník socialistické strany by si
přál, aby Svatá Stolice zatratila Hitlera, odsoudila vládu Doll
fussovu a hlásala proti těmto křížové výpravy. Neděje-li se tak,
odnáší to „politika Vatikánu“, encykliky a nunciové, bájí se o
tom, co v které encyklice „by mělo ještě být“ a co je „už zasta
ralé“, a podobné osloviny se berou za berné mince. Jest prvním
a nejvýš důležitým úkolem katolíků zjednat Svaté Stolici a jejím
věcem více úcty, než doposud má. Jediná cesta k ní jest vlastní
uvědomení velikosti Církve. K. V.

Ubozí katoličtí intelektuálové. Národní listy přinesly 9. £. m.
článek dra K. Domina, v němž tento profesor přírodovědecké fa
kulty řeší otázku, proč se nesrovnává se ctí pražské české univer
sity, aby nesla název Karlo-Ferdinandova. Kdyby tam nebylo
takových universitného profesora nedůstojných slov o „jezovi
tech“, docela bychom takovou pochoutku ponechali čtenářům
onoho listu, proslaveného kdysi Grégrem etc. Neboť jiní profe
soři universitní, zajisté aspoň stejně kvalifikovaní jako na př.
prof. Pekař, mluví o této otázce zcela jinak. Ale o tom dnes není
času ani místa mluviti. Nás při čtení těchto řádků napadlo něco
jiného. Ale i o tom dnes jen stručně. Kdo se utěšoval (a byli to
lidé jindy dosti opatrní), že nastanou doby, kdy i katolík bude
ekvivalentní kterémukoliv tlučhubovi, který nalezl ve své kolébce
liberární legitimaci, dostal zase „„derbe Lektion“. Plným prá
vem. Neboť nikdy nikde nikdo nedosáhl uznání, pokud se krčil,
mlčel a pro klid a pokoj se nechal všelijak bagatelisovat. Přijdou
snad ješťě jinší poklony a ještě to bude nesrozumitelno. Už
tomu bude deset let, kdy v úzkém kruhu se mluvilo o tom, aby se
obnovila olomoucká universita jako vědecká instituce katolická.
Neobešlo se to bez varování. Byly podniknuty pokusy a nezdálo
se, že by katolická většina národa neměla lidí, kteří by na tomto
vysokém učení nemohli se uplatniti. Mohl bych vypočísti ta jmé
na. Ale jsou fak obecně známa, že nefřeba jich vykřikovat. Byly
veliké naděje. Ti však, v jichž rukou ležely možnosti aspoň k čás
tečnému provedení této myšlenky, ti věnovali svoji přízeň jiným
podnikům, při nichž se přišlo o peníze i o reputaci. Snad ten
článek v Národních listech trochu poučí. Nebo jest to ještě sla
bý tabák? —Bka.—

O příští orelský slet. V ústředním listě Čsí. Orla rozvíjí se disku
se, kdy a kde se má konati příští orelský slet. Jako datum navrhu
je se rok 1956.Orelstvo by tím zavedlo stupnici sedmiletých in
tervalů mezi jednotlivými slety: 1922 Brno—1929 Praha. Z řad
slovenských Orlů vychází podnět, aby v r. 1936konal se orelský
sleť v Bratislavě a orelský činovník Jan Válek se přimlouvá v „L.
Politice“ pro foto uspořádání poukazem na výhodné spojení
s nejsilnější částí Orelstva, které je na Moravě. Do Bratislavy
mohlo by Orelstvo slovenské z hmotných i jiných důvodů snad
něji obeslati svůj slet. České Orelstvo přišlo by poznati Sloven

sko osobně a za ty dva roky, které nás dělí od sletu, dá se nejen
mnoho technicky dokázati, nýbrž možno našetřiti potřebné pení
ze na zájezd. Myšlenka pořádati příští orelský slet na Slovensku
je šťastná. Doufáme také, že politicko-osobní vlivy, které se pro
jevovaly a někdy ještě projevují v slovenském Orlu, do té doby
ustoupí orelské myšlence.

Střípky. Krajinský tisk kterékoliv strany je nepřeberným pokla
dem střípků a humorných polemik. V zápolení o obilní monopol
zaznamenává jeden moravský týdeník projev vůdce místních
agrárníků: „Letos může dělat obilní monopol každý..., ale po
čkejte, ten krach!“ Aby odpůrce věděl, jaké slovo nahrazeno
třemi tečkami, je u toho hned douška: „uprostřed je kroužkova
né ů, pane N.f“ — Národní fronta se rozpadla. Vystoupili fašisti
a ostatní členstvo stačí tak na tři party mariáše. U fašistů mají
domácí vojnu, už asi pětistou od vzniku, protože bývalý soudce
Vážný vystoupil ze strany a potýká se mocně s Gajdou. Občan
ské strany si mnou ruce, protože čekají návrat a nový příliv bý
valých fašistů. Tučná a teplá místa jsou pro ně přichystána, hud
ba objednána, skopec na oslavu návratu ztracených synů zabit...
Jen aby při tom nebyly rozleptány a zabity zásady a strany. —
Důchodkový kontrolní úřad ve Slaném musil býti velmi fešácký
ouřad. Po náhlé revisi byl poslán přednosta úřadu na dovolenou
a všichni ostatní úředníci okamžitě přeloženi. To se stalo ostat
ně nedávno i na jednom našem vyslanectví. — K naší bilanci svě
tové války v minulém čísle dodáváme: Světová válka trvala cel
kem 1550dní. Na každý den připadá průměrně 7742 mrtvých,čili
každou hodinu umíralo na frontách 323 lidí. Denně zraněno
13.095lidí, čili 545 za každou hodinu. — Veselejší bilance: Za svě
tové války seznámili se američtí vojáci ve Francii s čipernými
spojenkyněmi a po válce následovalo 27.000 francouzských žen
své manžely do Ameriky. Anketa pařížského „Journalu“ zjistila,
že jen mizivé procento těchto sňatků bylo rozvedeno. Většina
manželství je šťastna. — Pro katolický tisk platí závazně zásady
motu propria Pia X. z 18. XII. 1903.V něm se nařizuje katolickým
pracovníkům, aby vynaložili „veškeré úsilí a přinesli všemožné
oběti, byvpanovala mezi nimi láska a svornost a vystříhali se bez
práví a hany“. V případě sporu nevynáší se navenek, nýbrž před
kládá k rozhodnutí církevní autoritě. Svatý Otec v závěru připo
míná, že katolické listy musí zachovávati tyto směrnice a „nena
praví-li se po upozorněni, budou zakázány církevní auforitou“,
Některé takékatolické kruhy obcházejí tento příkaz hlavy křes
ťanstva tím, že zakládají listy s neutrálním názvem. Pak nechá
vají lidmi, kteří jsou obyčejně sbíráni po ulicích, psáti způsobem,
jaký církevní autorita nikým neovlivňována zakazuje pod výše
zmíněným trestem. Upozorňujeme čtenáře „Života“, aby s tohoto
hlediska posuzovali naše isnorování útoků politických práčat.

Smrt všechno srovná.
Kolo osudu se divně vrtí:
dneska vynese Tě, zítra zdrtí.
Za trošku slávy či přízně davu,
zlaťáků hrst dáš a někdy — hlavu.
Nulou vše před majestátem smrti.

Toto číslo jest o 16 stranách. — Příští číslo vyjde 15. září.
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KarvelReban:

Mravní cíle výchovy osobnosti mužské a ženské.
Není předmětem úvahy podrobný a všestranný popis osobnosti mužské a ženské, nýbrž otázka zúžená:

Které jsou mravní cíle výchovy osobnosti mužské a ženské.
Ponecháváme stranou na příklad cíle biologické, sociální, psychologické, k nimž směřuje individualita

muže a ženy. Nás zajímá svéráz i vzájemný vztah obou pohlaví po stránce eficko-výchovné.
Již tím, že mluvíme o mravní a výchovné stránce mužské a ženské osobnosti, zaujímáme vědomě jiné sta

novisko, než jaké má materialismus, naturalismus a laický positivismus, které buď prostě popírají a ióno
rují jakoukoliv mravní účelnost, slibujíce lidské přirozenosti co nejvyšší míru požiťků, volnosti a rozvoje,
nebo připouštějí sice jakési mravní meze a cíle, ale pouze relativní a autonomní, t. j. plynoucí ze člověka
samotného, po případěz jeho prostředí a vlastností a z jiných poměrů, vylučujíce tedy nadpřirozeného
Zákonodárce a Jeho vůli absolutní —Boha a věčnýmravní řád. Všechny tyto základní otázky, známé zetiky a
pedagosiky, veliká ona alternativa: pouze přirozeno či také nadpřirozeno?, přicházejí k slovu, chceme-li
stanoviti mravní cíle výchovy k dosažení pravé osobnosti muže a ženy. Rozdíl názorů světových, nábo
ženských, filosofických a mravních rozdílně také odpovídá ku předložené otázce. |

Stojíme pevně na tradičních pojmech mravního zákona a výchovy, jak je ustálila tisíciletá křesťanská phi
losophia perennis a stanovisko naše je synthesí přirozena i nadpřirozena, dávajíc oběma oblastem, co jim
náleží. —

Vycházíme tedy z víry a z přesvědčení, že život sám sobě není účelem, že nemáme práva žíti bez ohledu
na nějaké vyšší pravdy a řády, že nesmíme býti relativisty a skeptiky, jimž všechno se mění, vyvíjí a pře
tvořuje, kteří proto lehce se přenášejí přes zákony mravní, jsoucehotovi viděti v útočném rázu zásada či
nů, kolidujících s platnými názory mravními, živel osvobozující, směřujícíku pokroku ducha i prakse. Ví
me a věříme, že život jest podroben zákonům přirozeným i nadpřirozeným, které mu vfiskují ráz mravní,
uvádějíce jej ve vztah s nejvyšší normou a sankcí spravedlnosti a dobroty; v tom právě záleží zákon mrav
ní: hodnotiti mravní otázky a skutky tak, aby souhlasily s požadavky spravedlnosti a lásky. Život musí býti
životem mravním a výchova musí mezi svými cíli nejvyššími vytýčiti sobě mravní cíl a musí uschopniti nás
k věrnému jeho sledování.

Zdůrazňujeme při tom hledisko křesťanské. Trpí totiž nejvíce naše myšlení i jednání tím, že si nevšímá
me nadpřirozených skutečností. Více méně ignorujeme vůli Boží, vyslovenou zákony mravními, opomíjíme
nadpřirozené síly a prostředky, jež dává Bůh zvláště prostřednictvím své Církve k obohacení a posvěcení
našeho života. Chceme se zahleděti na muže a ženu, i na jejich vzájemný vztah po stránce mravní tak, jak
muž a žena ve své individualitě a ve své vzájemnosti stojí před Bohem, jak jejich osobnost i poměr myšleny
jsou Bohem. Se stanoviska svého náboženského Kreda, své víry v Boha, pohledem Božím chcemeje viděti,
chceme viděti účel Bohem jim daný, z něhož potom plynou důsledky etické.

V životě muže a ženy osobním i společném musí býti činno křesťanství, ovšem ne jako pouhá dokfrina
nebo jakési zabarvení názorů a citů, nýbrž milost Boží, tedy život a síly Boha samého. Křesťanská dogma
a efos vnášejí do bytosti lidské nadpřirozené cíle, zákony, prostředky, děje a úkony, a tak je život náš veli
kým tajemstvím v Bohu, v Kristu a v Církvi, jest, abychom tak řekli, svátostí v širším slova smyslu, totiž ně
čím, co na venek má vzezření čehosi zcela přirozeného, co však jest obdařeno nadpřirozeným obsahem, co
je schránkou a nástrojem milosti Boží, božského života v nás. A tak také osobnost muže a ženy vjich vlast
ních úkolech i ve společném cíli, žijí-li své křesťanství, jsou bytosti zakořeněné v řádu přirozeném, ale zá
roveň pozdvižené do řádu nadpřirozeného. Stojí to jistě za zájem a námahu, abychom spatřili mužea ženu
s hlediska Boha Tvůrce jakožto dítky Boží, s hlediska Krista, Obnovitele a Vykupitele, jakožto údy fa
jemného jeho těla a následovníky jeho, s hlediska Ducha svatého, Posvětitele, jak milosti jeho rozvíjejí se
v šíř i hloub, do nitra i na venek v jejich životě. 

Prostě řečeno, jsou cílem mravní výchovy mužské i ženské osobnosti cínosti, pro muže a ženu charakte
ristické, požadované jejich životním posláním vlastním a společným, a to ctnosti křesťanské, nadpřirozené.
Vědomě a důrazně hlásáme ctnost jako cíl mravní výchovy, totiž trvalou způsobilost s plnou odpovědností,
zcela vědomě a dobrovolně mysliti, chfíti a činiti to, co se kryje s nadpřirozeným mravním zákonem. Klade
me největší důraz na jasné poznání a plné, nerušeně svobodnéa infensivní chtění, jakožto vniterný úkon
mravní, jehož plodem jest skutek vnější. Tím bychom rádi vyloučili ze života pudovost, vášnivosťt,citovost

225



á jiné disposice, které zmenšují mravní příčeťtnost,ovšem také lidskou důstojnost, Je naším zatížením osud
ným, že nedovedeme snad již ani jednati mravně. Ať činíme dobro či zlo, jednáme nejčastěji impulsivně, bez
předchozí úvahy rozumu, soudu svědomí, bez plné intensity svobodné vůle, Jistě život náš bývá shlukem
a proudem skoro nahodilých událostí, Příliš snadno reagujeme na svá vnitřní vznícení i na popudy vnější.
Je to povrchnost, jestliže tak rychle přeběhneme dráhu mezi popudem a skutkem a je-li nám při tom vodít
kem jenom jakási emoce, pohnutí citové, tedy něco iracionálního, co se nerado podrobuje měřítkům rozumu
a svědomí. Při tom třídíme všechno zase povrchně podle dojmů libosti nebo nelibosti, obtíže či snadnosti,
Tak se stávají naše mravní katastrofy následkem toho, že vězíme v zajetí hmoty, sobectví, dobra zdánlivé
ho. Muž i žena jsou dnes bytostmi příliš vznětlivými, příliš podléhajícími náladám, záchvatům cifťovým
a vášnivým, jimž se nedovedou ubrániti. Jsou nedostatečně mravně vytrénovaní, nedovedou okamžitě za
ujmouti pravou situaci, jsou daleko odvrženi s kolejí mravního zákona a odtrženi od ústředí mravní síly.
To je jistě veliký kus mravní výchovy u muže a ženy: překonání temné pudovosti a vítězství jednání mrav
ního. Již přirozený mravní výcvik jest většinou žalostně zanedbán. Co bychom mohli vykonati v mravním
životě, kdybychom na zdravých základech přirozené etikv stavěli výše, kdybychom vytěžili zplna nadpři
rozené motivy, síly a cíle, jež do našeho života vnáší Kristus a Církev... Nadpřirozené ctnosti, vlité přímo
působením milosti a získané soustavným a věrným cvikem mravním — toť tedy především obecný cíl mrav
ní výchovy osobnosti mužské i ženské.

Zakládáme své mravní názory na skutečnostech v Bohu.Od Boha pochází jeďna přirozenost a jedna hod
nota muže i ženy, jeden cíl konečný, oběma stejný, jeden zákon, jedna povinnost, jedna morálka pro muže
i ženu, tedy potud je parita muže a ženy, která zvláště pro ženu znamená záruku její důstojnosti a jejího
práva. Věci jsou jasné a nepotřebují podrobnějšího rozvedení,

V Bohu je jednota muže i ženy, ale zároveň existuje v Bohu záměr rozrůznění jejich. A účel různosti?
Z Boží moudrosti a lásky má se životu lidskému dostati větší svěžesti, bohatosti, dramatičnosti, které jsou
výsledkem napětí, diferenciace a polarisace. Reflexem Boží vnitřní lásky a blaženosti, jež jest domovem
v lůně Trojice, má býti rozrůznění lidstva podle pohlaví. Neběží Bohu pouze o fysiologickou funkci muže
a ženy v zájmu zachování lidstva a tvoření nového života. Toho mohlo býti dosaženo jinak, Ale láska Bo
ží chtěla nás obdařiti štědřeji jednak námahami, povinnostmi, obětmi, jednak radostmi, jež jsou ovocem je
jich. Tak Bůh zúrodnil život utrpením a blahem, jež jsou spolu vázány a jež souvisí s růzností muže a ženy.
Proto muž a žena jsou Tvůrcem vybaveni rozmanitými, zcela svými zvláštními vlastnostmi a úkoly. Na roz
voji těchto svérázných duševních a mravních stránek a na naplnění těchto úkolů záleží potom větší či men
ší míra životního štěstí,

Jsou to protiklady, jež charakterisují pravého muže a pravou ženu a dávají jim výrazné individuality. Za
loženy jsou na vlastnostech fysických, avšak překonávají, přetvořují je a vyúsťují v životě duševním a mrav
mím.

Na první zběžný pohled by se zdálo, že muže charakterisuje síla, ženu slabost. Bylo by však omylem do
mnívati se, že duševní a mravní charakteristika muže a ženy leží prostě v pokračování těchto fysických
znaků ve světě duševním a mravním. Spíše je pravdou, že jest mravním úkolem muže i ženy překonati, co
jim příroda dává, přímýmopakem a tak zjednati rovnováhu, docelení, soulad.

Muž si přivlastňuje sílu. Nesmí však tomu rozuměti tak, že by byl oprávněn užívati násilí, býti tyranem.
Naopak síla mužova nikdy nezazáří skvěleji, než dovede-li býti šetrným, dovede-li se mírniti ve svých pro
jevech, žádostech a snahách, dovede-li sebe sama ukázniti. Kolik to vše předpokládá pevné vůle, cviku, vy
frvalosti, podrobování sebe zákonům mravním na životní pouti, za mravními ideály —ovšem že také kolik
milosti Boží.. 1 V této vytrvalé snaze, v usfavičném sebepřemáhání slaví mužova síla svá největší vítězství,
Toby mělo býti nejvlastnějším oborem mužů — sebekázeň. Jí by umravnili všecko prostředí. Není hanou
pro muže, přizná-li si, že sám nestačí na vše silou rozumu, vůle, technikou, úsilím, že potřebuje doplnění,
zharmonisování jiným prvkem. Je-li muž přísťupný pravému, silnému, ušlechtilému citu, zachoval-li sobě
při své duševní síle rys dětství, rozhoduje-li ne vždy podle diktátu chladného rozumu a strohé spravedl
nosti, dovede-li býti se slabými sláb, vžíti se v cizí utrpení — potom je vpravdě silný.

O ženě se tvrdívá, že vzhledem k fysické a rozumové síle mužově je slabou. Jsou ženy, jež jsou netoli
ko slabé, nýbrž přímo slabošské. Je neštěstím dneška, že je mnoho žen bez pevného mravního jádra —sla
bé třtiny. Ale podle úmyslů Tvůrcových má žena dospěti nejvyšší síly v lásce, v oběti a trpělivosti. K nim
má žena již přirozené, mimořádné schopnosti a jimi duševně a mravně roste, síla její se zmnohonásobuje,
předpokládáme-li, že její láska, která ji učí trpěti a obětovati se, je láska správně spořádaná, v souzvuku
znějící se zákonem mravním a životním. V mateřství tyto schopnosti ženě vlastní vyvrcholují.

ak se vzájemně ovlivňuje diferenciace mužské a ženské osobnosti. Obojí dozrává v bojích a v úsilí
mravním. Obojí přináší životu jeho nejkrásnější součásti.

Bylo by vděčným putování veškerým mravním řádem, při němž bychom sledovali zvláštní vztah muže i
ženy.ke všem jednotlivým hodnotám životním, myšlenkovým, etickým, sociálním a jakýmkoli jiným. To by
znamenalo vyšetřovati podrobně poměr muže a ženy k jednotlivým dobrům duchovním a hmotným a ukáz
ku, jak veliká jest účast a jak cenná spolupráce muže a ženy na všech polích života. Byla by to dlouhá řada
témat, byla byto vlastně podrobná etika a pedagogika muže a ženy, kdybychom vyšetřovali jejich žádoucí
vztah Knáboženství, etice, právu, kultuře, societě, k estefičnu a duševnu vůbec; kdybychom měli pojednati
o tom, jak muž a žena mají pěstiti své mohutnosti, rozum, vůli, cit, fantasii; kdybychom líčili dále mravní
jejich povinnosti k životu, sexu, tělu, smyslům, k majetku, cti, pravdě; kdybychom krok za krokem slédo
vali okruhy povinností individuálních, rodinných, blíženeckých. Kolik je těchto povinností, tolik také mož
ností mravně růsti a dobro vytvářeti po svém, sobě Bohem daném způsobu mužském či ženském. Nemů
žeme zde podati celý tento soubor mravně výchovný — nemůžeme se ovšem vyhnouti mravním a vý
chovným zásadám vzájemného vztahu muže a ženy.

Jak nazírá muž na ženu, žena na muže? Je tu jenom a jenom sexualita? Je nebezpečí, že ufoneme pouze ve
smyslové a fělesné stránce pohlaví, že rozhodné slovo budou pronášeti fysiologie a zmaferialisovaná psy
chologie, pudy a afekty. Nechme stranou rozlišení mezi sexualitou a erotikou, fo samo by věci valně nepro
spělo. Není láskou,co si její jméno přivlastňuje. Nežijeme pro t. zv. běžnou lásku. Jsou důležitější, vyšší zá
jmy než pohlaví: jsou t0 povinnosti mravní, náš životní cíl, totiž zdokonalení vlastní a apoštolát pravdy a
lásky. Muži a ženy, pomáhejte sobě k mravnímu růstu, ke cínosti. Nestrhujte se vzájemně, nebuďte si ka
menem úrazu, osidlem, nýbrž vlastní radostnou cfností chraňte a podporujte čistotu cizí!

Toto ideální nazírání a život v tomto světle předpokládají ovšem mnohé podmínky a prostředky, bez
nichž nejsou možny,
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Především rázu negativního, fo, co nemá a nesmí býti: je nutna odďlukaod falešných teorií, jichž prame
ny jsou pavěda, móda ve smyslu běžného mínění, celý ten styl života, tak jej davy čerpají z literatury, dra
matu, filmu, žurnalistiky a ostatních prostředků, jež dnes duševně a mravně deformují bezmála všechno
lidstvo. Kolik katolické samostatnosti vůči těmto kalným zřídlům dovedeme si zachovati, čím my vytváříme
své názory? | | | | |

Musíme se každý odloučiti od nesprávné prakse, a tou jest hřích, pohrávání si se hříchem, kompromisy
s ním uzavírané na úkor ctnosti. To vše zase předpokládá ještě další odluku od nejvniternějších nebezpečí
a sklonů, totiž od vlastní neukázněnosti myšlenek, fantasie, citů, žádostivosti, od neblahé pudovosti a nedo
statečné duchovosti, jejíž nedostatek mstí se na nás právě strašným maferialismem a hrubou, předráždě
nousmyslností. | | | | 0.

Proti této pudovosti, výbuchům vášně a citovým návalům musíme postaviti promyšlenost, jasnosť pozná
ní a nerušené, plně svobodné chtění poznaného ideálu: vím, co chci a proč fo chci. Ku psychologii pokuše
ní a bojové taktice na cestě za ideálem čistoty nám prospěje, vycvičíme-li si pevnou vůli, opřenou o pů
sobivé motivy. Zpřítomňujme si v pokušení život Boží,který snadjiž v nás existuje a který je schopen usta
vičného stupňování. Mějme v duši přítomné důvody, proč budu šlechetný, a proč budu šlechetně jednati.
Zachováme-li klid a zachráníme-li činnost rozumu, vůle a zdravého citu před ochromením — jsme tím sa
mi zachráněni před porážkou. Nezapomínejme, že hřích nečistý je vždy pravým opakem lásky a velice
často krutým porušením spravedlnosti. Těžko by se k němu odhodlával, kdo si je toho vědom a střízlivě,
věcně uvažuje.

Positivní část sebevýchovy k čistotě lze vyjádřiti jako vžití se v Boha. Děje se tak živou věrou, nazíráním
na vše s hlediska Božího, věčného a nejvyššího. Pokračujeme pevnou křesťanskou nadějí, která dává živo
tu orientaci, vedoucí vzhůru, směr k věčnosti. Dovršuje se to sjednocení s Bohem nadpřirozenou láskou, jíž
žijeme již v Bohu. Jejími zdroji nejvydatnějšími je mše svatá, chápaná ve své podstatě, svaté svátosti, celý
orýéanismusa život svaté Církve a život máš v živém sepětí s Církví, neboli litursické posvěcení života, fen
to neobyčejně působivý prostředek výchovy, zduchovnění a sebekázně.

A což ti, kdož dobrovolně nebo z nuťnosti jdou životem sami, muži a ženy osamocení, bez rodiny, v ce
libátě žijící? Musíme jich snad litovati, že při hodech života se na ně nedostalo? Nikoliv: mohou býti i
takto nesmírně šťastni a dovedou-li samotu svou nésti ideálně, jsou požehnáním pro lidstvo. Slyšíme-li, co
praví Kristus o panictví a vzdání se rodiny, pochopíme, že takoví mohou se státi, chtějí-li, dušemi vyvole
nýmia že jejich celibát je výzvou k mravnímu hrdinství, k něčemunadprůměrnému. Není pravda, že takoví
pouze frpí nedostatkem a hladem lásky, že neznají ničeho kromětohoto frapného pocitu. Nesmějí ovšem zů
stati při prázdné negaci, musí něčím velikým positivně vyplniti, obohatiti a požehnati život svůj i bližních.
Jasný a klidný životní názor, schopnost k nadosobním, vysokým cílům, tvořivost dobra, hluboký, opravdo
vý a vřelý náboženský život, jmenovitě život čerpaný z Eucharistie, jsou již zde na světě stonásobnou ná
hradou za fo, čeho se vzdali. Ovšem, právě takoví musí se míti na pozoru před zrůdami povahovými, jaké
se objevují u mělkých duší, počínajíc směšnými libůstkami, zvláštnostmi, malichernostmi a končící tvrdým
sobectvím.

Oba fypy, muž i žena, jsou schopny samostatnosti a soběstačnosti fysické, duševní a sociální. Výchova
musí tuto soběstačnost zdůrazniti a připraviti na futo eventualitu. Muž i žena musí býti s to vésti vlastní,
úplný a ucelený živoťpo stránce tělesné, duševní, existenční a činnostní. Potom nebude bytostí kusých, ne
uspokojených. |

Co z Boha vyšlo jedno a spolu rozrůzněno, totiž muž a žena, má se opět v Bohu seťkati. Cesty splývají
ve společném nejvyšším mravním cíli.

Z Boha také, jak jsme viděli, plyne mravní sila k tomuto ideálnímu nazírání na individualitu mužovu a
ženinu a k životu ve světle těchto pravd. Právě po té stránce, která totiž činí křesťanství k zidealisování
představ, snah a skutků v životě muže a ženy a v jejich vzájemném vztahu, prokazuje křesťanství neoby
čejnou měrou krásu svého názoru a sílu svých mravních prostředků. Na nás záleží, abychom tytoideje a
síly uvedli v život a jimi jej přetvořili, zidealisovali, pokřesťanili.

Uveďme tyto myšlenky a směrnice mravně výchovné v úzký styk se životem. Snad se nemýlíme, domní
váme-li se, že právě současně tvoří a připravuje se nová katolická reformace. Z propasti hmotných, dušev
ních a mravních krisí můžemese zachrániti jenom plným a nekompromisním prožíváním křesťanství. Běží
o nového člověka, obrozeného a vykoupeného v Kristu a Církvi. Takoví noví lidé mají tvořiti novou dobu,
nové poměry a řády, novou kulturu a společnost. Kéž obrozený vztah muže a ženy i jejich samostatné in
dividuality, proniknuté životem Božím, jsou prvními základními kameny obrozené, nové společnosti!

Francois Mauriac: Radost křesťanova.
„Je větší rozkoše než znechucení každé rozkoše?“

Tato slova Tertullianova vykládá Pascal v dopise z
prosince 1656, aby připomněl Mlle de Roannez, že
život křesťanův není smutným životem, praví: „O
poušťíme rozkoše jen pro ostatní, mnohem větší.“
Tento jansenista nechce, aby zbožnost byla pro nás
hořkostí bez útěchy.

Rovněž tak jansenista by neschvaloval poznámek,
dotýkajících se Bossueta, které jsem vydal pod ná
zvem Utrpení křesťanovo. Příliš uchvacovaly srdce
a měly naráz hodnotu příliš velké výmluvnosti a pří
liš mnoha výčitek, ježto jsem nepociťoval utrpení
vztahující se k námětu. Jak ti, kteří schvalovali, tak
i ti, kteří haněli, shodovali se v fom, že poznávali
bolestný přízvuk, který nelže. Stále věříme, že bo
lest je upřímná. Ale jistě že bolest může lhát. Člověk
v sobě samém rozpolcený a snažící se žíti v této roz

polcenosti potřebuje důvody, které ospravedlňují
podobné pošetilosti jeho vlastním očím. Maurice de
Guérin srovnává své myšlení s nebeským ohněm,kte
rý hoří na obzoru mezi dvěma světy. Vypsal jsem si
tento obraz do neviditelných znaků, který si každý
z nás pro sebe skládá. V něm jsem se obdivoval do
Kkonalémuvýrazu svého osudu, a s takovým neklidem
jsem platil tuto předpojatost z váhání, což odvráťilo
ode mne hněv Toho, jehož jsem položil do rovnováhy
se světem. M

Druhou omluvou, kterou se hojím, je mé dílo, vý
raz této rozervanosti. Zvláštní je osud slov: ono 0 po
selství, kterého tak ráda užívá naše generace, mne u
tvrzuje v předpojatosti, že nebylo vyvoleno. Přiná
ším světu poselství o mladém, bohatém muži, který
Ježíše miloval na první pohled, „ale který se vzdálil

o 66smuten, protože měl hojnost statků“.
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Český mystik a asketa XIV. věku —
Jan Milíč z Kroměříže.

Ačkoliv nedávno (20. srpna) uplynulo 560 let od smrti Jana
Milíče z Kroměříže, marně bychom hledali vzpomínky, která by
nyní českému národu připomněla tohoto svatého kněze. Víme
sice, že herese nedůstojná jména křesťanského zmocnila se
jeho památky, aby ozdobila (opravdu nemajíc ve svém inventá
ři jiných vlastních ozdob) svůj spolkový dům, ale to přece ne
může býti oslavou kněze katolické církve, zbožného kněze a
poslušného syna Církve. Neboť nestačí, aby jeho obvinění u

apežského Stolce přivedlo ho pod jednu střechu s odsouzenými
acíři. Vždyť blouznění, v němž předpovídá konec světa a

označování své doby za dobu vlády Antikristovy nalézáme také
ve spisech dominikána Savonaroly, jehož řád nevzdal se
myšlenky,. že nejen bude Savonarola rehabilitován, ale do
konce snad i povýšen na oltáře. A přece cesta Milíčova ne
končila na hranici, ale v papežském paláci v Avignoně, kam
se pokorně odebral vydati počet ze svého díla.

Moravan rodem, syn prostých rodičů z Kroměříže, objevuje
se nám nejprve v letech 1358— 1362 jako člen královské kan
celáře. Jeho pěkná latina, jeho velké vzdělání a jeho rychlý
postup v hodnostech, přízeň arcibiskupa Jana ze Středy, to
vše ukazuje, jaké obzory se otvíraly Milíčovi. Arcibiskup vy
mohl mu provisi Innocence VÍ. na duchovní beneficium, na jehož
podkladěstal se později kanovníkem a sakristianem pražským.
Milíčovi nestačily důchody a titul, nýbrž stav se 1362 kanovní
kem, opustil kancelář královskou a přijal svěcení, aby mohl
řádně plniti také povinnosti svého beneficia. Jako zástupce arci
jáhna věnoval se horlivě této činnosti, která vlastně připravila
jeho další život. Měl na svých visitacích častokráte příležitost
poznati hříchy lidu a tehdejšího duchovního života. Počal v ží
něné košili činiti pokání a zároveň přemýšleti o spáse podří
zených. V duší ozvala se mu slova Kristova: „Kdo neodřekne
se všeho, co má, nemůže se státi žákem mým“; složil z vlastní
vůle koncem roku 1363 svou hodnost. Nepomohly prosby ka
novníků, přání arcibiskupovo, jenž by byl rád nadšeného hor
litele zachoval důležitým úřadům. Po půlletní přípravě v Hor
šově Týně objevuje se znovu v Praze, aby se věnoval kázání
slova Božího. Nejdříve na Malé straně u sv. Mikuláše, potom
chtěje větší lov zahrnouti, začal, jak líčí jeho životopisec, roze
stírati sítě slova Božího v kostele sv. Jiljí, tenkráte kapitulním.
Ale síť jeho, vedená tehdy ještě rukou nezkušenou, nedovedla
zahrnouti značnější kořisti, takže 1 nejtěžší ryby proklouzly.
Vadila mu ř jeho výslovnost hanácká, což mnohým zdálo se
směšným, vadila i nezvyklost, v níž zapomínal připojovati ú
řední vyhlášky. Sami přátelé ho zrazovali pokračovati, nepřed
vídajíce mu úspěchů. Leč vytrvalostí přemohl překážky. Vnitřní
opravdovost byla příliš mocná, aby se minula účinkem. Aske

tické prvky jeho zbožnosti, mysticky zladěné působením ne
zdolné kázně, rozvíjely se do krajnosti spolu s obětavou činností
zasvěcenou spasení lidu. Jeho opravdová láska k chudobě, od
vrácení se od světa a mučení a bičování vlastního těla, jeho
pohroužení v modlitby a žalmy, to vše spojovalo jeho duši v
sladké společenství s Bohem. Ale Milič nežil toliko Bohu. Tato
touha byla překonána péčí o spasení bližních. „Bylť prudký
zápas touhy o dokonalé pokory v srdci jeho: jednou, zavrhuje
sebe, uznával se nehodným, aby skrze něho nějaký prospěch
vzešel, po druhé, zapomenuv na sebe, nejprudší hořel láskou,
že se zdálo, že nijaké útěchy nenachází, leda ve spasení mno
hých“ (Vita vener. presbiteri Milicii FRB. I. p. 417). Snadzachvěl
se někdy, aby nehlásal pouze ústy, zatím co život jeho by
mluvil docela o jiném. Na ulici, nechtěje, upozorňoval na sebe,
když kráčel s hlavou sklopenou, -úplně jsa pohroužen ve své
myšlenky. Spěchal od kazatelny ke zpovědnici, ze zpovědnice
na kazatelnu nebo k oltáři. Každá volná chvilka mezi jídlem vy
plněna modlitbou, ani v noci nedopřál si klidu, oddávaje se
znovu modlitbám, studiu a nejpřísnější askesi. Na jeho jídel
ním lístku často chudobný pokrm střídal se s tuhým postem.
Tón odříkání a askese byl doplněn druhým základním tónem
jeho zbožnosti: činným a radostným tónem obětoval se jiným.
Rozdělil svůj život mezi dva základní principy křesťanského ži
vota: lásku k Bohu a lásku k bližnímu.

Prameny — životopisy a vlastní spisy — dávají nám nahléd
nouti do hlubin této duše, která vyšla do světa naplniti vroucí
láskou ke Kristu a jeho kříži nejen vlastní srdce, ale i srdce
všech, kdož podlehli mystické síle vnitřního života zaníceného
kazatele. Ten vnitřní život naplněný askesí a neustálou konten
plací Boha uchvacoval a budil obdiv a úžas. Proto kázal slovy
i životem. Smysl života záleží podle Milíče v následování ži
vota Kristova a pomocí toho v dosažení blaženosti věčné. „Ne
budeš-li míti lásky a prostoty ke všem, celá spravedlnost tvá
je pokrytecky předstíraná. Buď prostý srdcem, miluj nepřátele
své i karatele a žij v jednotě církve svaté. To jest láska Ducha
svatého“ (Milicii Postilla „„Gratiae Dei'"). Ohněm lásky vtěluje
se člověk v Boha tak jako obět zápalná, kterou oheň celou
sobě vtěluje, takže člověk jest jeden s Bohem a ničeho nemiluje
mimo Boha, v nějž na konec celý přechází. Ale tato láska není
prázdným citem, nýbrž plenitudo legis est dileccio, gue includit
omnia mandata, ut serventur, et excludit omnia vicia, ut vitentur
(Abortivus). Láska, toť vita bona et irreprehensibilis sive caritas,
život dosažený pomocí Ducha svatého, jenž vycházeje od Prav
dy, působí, že člověk poznává a miluje Pravdu a z lásky k Prav
dě dává zapomenouti vlastní vůli i světské lásce a poslouchá
vůle boží, gue omnes virtutes et mandata conservat. Podmínkou
vtělení lidské duše v Boha, jehož nejbezpečněji nabýváme čas
tým svatým přijímáním, jsou: srdečná láska, vroucí touha a živá
víra. Neboť „jako krůpěje dešťové, stékající v pramen nebo
řeku, vtělují se v ni a stávají se jedním pramenem, tak hodní
přijimatelé, vtělujíce se v Krista, účastní jsou jeho božství, ač

Není nic nesmyslného, co nám je jedinečné, takto
smýšlíme dnes. Naším smyslem bytí je naše jedineč
nost. Více než vše ostatní udržujeme naše postavení,
je-li jedinečné —budiž i neobhajitelné. Pro mne zvý
šil jsem zaslepenost tak, až jsem byl napálen obrazem:
„Nebeský oheň, který hoří na okovu mezi dvěma svě
ty...“ Není ohně, který hoří na stejnou vzdálenost
od Boha a od světa: Nevoliti v nadpřirozeném plánu
znamená být vyvolen. Pociťoval jsem fo tak živě, že
mi bylo třeba hájiti to stůj co stůj před Bohem, před
světem i před sebou samým.

Určitý přízvuk úzkosti se zdá upřímným v Utrpení
Rřesťanově. Avšak neřekl-li jsem, že bolest může
lhát; a dobře, že to nebylo u mne řečíuváženou, skry
ťý jansenismus těchto stránek mne zásoboval zá
minkami, abych si hrál s nebeskými ohni, přivábe
nými najednou výsostí i hloubkou, stravující pozem
ský chléb, avšak směřující k nadpřirozenu. Zneužití
lidské logiky ve věcech božích, takový je jansenismus
ve velkém. Tuto přísnost, kterou námukládá, nadý
mající se postoj nesmiřitelných, klade do plného
světla na vrcholu katolickém strmý sráz. Každá stez
ka, vyznačená láskyplnou Milostí a svaté útočiště pro
potravu a klid duše odůvodňují můj zájem na zhuště
ní temnot, Nezapírám pravdu, ale popírám, že by
byla snadno přístupná. A na příklad Utrpení křesťa
novo svědčío mé zuřivosti nad přípravou ducha profi
tělu, dvou to nepřátel, mohu-li tak říci, z nichž jedi
ný jen může žíti, vyhubí-li druhého.

Ohavné nezřízené chování člověka, který zkoumá
slova života věčného a Který je upravuje podle své
vášně, místo aby ve shodu uvedl svůj jepicovitý ži
vof s nimi.
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Člověk obžalovává Tvůrce života, že se nesdílí
rovněž s tělem; a Tvůrce života se mstí tím, že vnese
tuto duši a tělo do své lásky, i tomu, kdo vyznává:
zákon ducha je týž zákon těla.

Když Kristus ujišťuje, že jest potravou a že jest
životem, jest tím doslovně pro tvé tělo.

Rozkoš se opičí po smrti: tyto falešné agonie,onen
falešný poslední chrapot, pohaslá těla, nehnutá a ja
koby uchvácená libostí. Pak tento padělek nás kla
me. Rozkoš stává se potom pátráním po bezodklad
ném přistaní Nicoty. Jde o fo, přiblížit se jí co nejvíce
možno, aniž se umírá: brak.

Tělo lidské, chrám ducha, který vstane z mrtvých
v poslední den. Katedrála těla, v níž odpočívá Tělo
Páně. A jakmile zmizí posvátná přítomnost, srdce tě
lesné, živoucí voskovice, stopa na stráži; vyskytuje se
hmoťfnýstav Milosti.

Vystříhejme se směšovat se zkouškami duše, zamě
řené k Bohu, tyto ubohé úzkosti, které prozrazuje
Utrpení křesťanovoa které znají odpor, ale i volbu.
Pascal přirovnává takovou duši k dítěti, které jest
odnímáno zloději z náručí své matky: „Nelze ji ob
viňovati z prudkosti, kterou trpí matka, jež dítě lás
kyplně drží u sebe, ale jeho nespravedlivé uchva
titele.“

Tento příměr nám vrací citelně dvě síly všemocné,
které tím, že usiluje každá z nich pro sebe o duši, ji
rozbíjejí. Pro některé, oddané vítěznému nátlaku tě
la, křesťanství ještě žije, avšak je bezvládné: domní.
vají se, že je nezbytným nástrojem pro některé po
vahy, pro jiné že je neužitečným, ale vždy jen tako
vým nástrojem, jehož se dobře užívá podle potřeb,
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že je drahocenným bázlivcům, kolísajícím a neroz
hodným. Než ty, kteří se nemohou bez něho obe
jíti, nelze bráti v úvahu. Proto André Gide v dopisu
René Schwobovi nazývá toto nepociťovat potřebu ta
kového prostředku. A právě takový požadavek pří
sluší člověku, jako mu příslušejí vášně. Domněnka
nebyla vůbec pozorována z pravdy rovněž vyžado
vané, svrchovaně, láskyplně vyžadované.

Vpravdě uvažujeme-li jen o obsahu dopisu Schwo
bovi, je nepociťovat potřebu takového prostředku
ve skutečnosti jen nemíti ho více zapotřebí, když Gi
depíše: „Kdyžjsem krutě tím trpěl (fímfo rozporem)
v sobě samém v dlouhém období mé mladosti (a i s
několika návraty i později), je jisté, že jsem si pak
vše dobře uspořádal.“

Vše dobře uspořádal... Ano, bezpochyby bylo dá
no člověku právo k odporu, které mu náleží.

Bůh zmizel s hladem, který jste měl po Něm, vy to
tvrdíte. Ale rovněž říkáte, že jste potřeboval dlouhé
doby, než jste jej přivedl k mlčení.

Když dnešní lidé mluví o „odpadu“, jde vždy o nej
nižší pudy. Bývají to vždy nejsmutnější náklonnosti,
které odpadají. Ale rovněž také Bůh může býti před
mětem trpícího odpadu. Nepřihází se jen víoekráte,
že jej lze zapudit dosti daleko: paprsek se line ještě
pod veřejemi, osvěcuje stránky, na nichž se stravuje
popření a jeho celé dílo v něm přebývá navzdor to
mu pestře zbarvené.

Kladete Krista mezi mythy. Vizte léta, která jsem
zasvětil ztraceným okamžikům básně: Slzy Atysovy
—liknavý pastýř; s nímžsi hraje můj duch. Jak je po
učná! Všechen význam, který jsem mu přiřkl, odívá.
Jaký jest onen druhý ;„mythus“,kferý odporuje, sta

ví se stranou, říká ne, vzdaluje se, vrací se, vybízía
trpí?

„Můžeme milovat jen to, co tvoříme“ Důmyslná
věta Valéryho. Pro uchvacující přízvuk a pro určitou
švižnost přilne k ní duch čtenářův bez obezřelosti
(není-li z těch, kteří obracejí takovou frázi ve vý
křik radosti: Můžeme milovat jen Toho, který nás
stvořil, jsme milováni jen Tím, který nás stvořil...
Ouia fecisti nos ad te inguietum est cor nostrum do
nec reguiescaftin te).

Je opačné k tomu, co plodíme a co je mrtvé, fo, co
tvoříme.Druzí pro nás se často ujímají těchto mrtvol,
oživují je. Málo záleží: je jisté, že-s liknavostí prá
cují. Tento „mythus“, na který myslím (a co vy na
zýváte „mythem“), je opakem bezvládía liknavosfi.
Přirovnání, která používal, když se objevil, aby ho
pochopili, sémě hořčičné, kvas, vyjadřují, že nepřé
stal trvati od počátku, vyjadřují činný princip, který
zpracovává lidské těsto. :

Mythus? Ale stvořený včera..Jak svět má již přes
dvacettisíc let a my jsme první křesťané:„Pafnácté
ho roku císaře Tiberia, když Pontský Pilát spravo
val Judeu, Herodes, tefrarcha v Galilei, jeho bratr
Filip, tefrarcha v Iturei a v krajině Trachonidské, a
Lysanias, tefrarcha Alilenský...“

Krátce se objevil v určitém období na přesném mís
tě a nikdy svět neopustil tento Člověk, ale svět s ním
nemohlse bavit vě volných chvílích: hned s počátku
staví se stranou, odporuje, rozděluje. Nikoliv, nelze
se s ním bavit,nelze se bavit o něm. Od začátku vše

"bylo řečeno, vše je obsaženo v slovech, jimiž chtěl,
vaby svět je poznal, a v pohybech; po kferých chtěl,

abyje světpodržel.
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Vyjmaobdobí,výlučnévíry,veškeréúsilílidské| tatoslova,„dotazníky“projevujístáletutéžmoc,jimntelisencesevynakládalonikolivnarozhojněnítéto© vlastní,podevatenáctstoletí,jsoumocností.Jakou1dálostiatohotoposelství,alenapotlačeníazmen-© mocností?Vzkříšeníkaždédušezvlášť,znovuzrozeníšení.Zdetonenílegenda,kteroubásníciodpokolení| vláscezonohoodsouzenéhonasmrt,ztohotočlově
10 pokolení obohacují a dovršují. Je to stručné slo- Ka popraveného. Je to živoucí slovo, „dýchající do
ro, krátká událost, která od počátku se obhajuje sa- klad“, jak praví Claudel. „Rozněcuje více než z lás
na proti výzdobám, která vyloučila nejlepší z Apo- ky z oplodňujících ctností v lásce.“ Kam až dosahujesryphů.Azůstávámuperlavelkéceny,tvrdýkámen| fotoslovoLacordairovo!Jinízískalistoupence,žád
rákladní, proti kterému zuří svět. Každé slovíčko, ná síla nezabránila tomuto, o němž mluvím, aby ne
každý úryvek slova je zkoumán, rozebírán, je ko- stvořil z mrtvých povstalé, znovuzrozené.
řistí domněnek odborníků. Zatím, co se tito hádají, Přel. K. V.

Karel Doubravský:

Přímost života.
Jsou lidé, kteří z nedostatku jiného vhodného zaměstnání si nesmírně zakládají na své domnělé přímor

sti. A poněvadž kdysi četli v některé příručce pedagogiky, že přímost jest vlastnost požadovaná oď cha
rakteru, zaměstnávají se tito lidé tím, že vyrábějí chataktery a nechavaktery. Pokud jsou to lidé bezvý
znamní, třebas zastávali tucet funkcí všelijakých spolků, zůstává jejich práce v vozmezí maloměstských
klepů a klipků, které sice dověďou hodně znepříjemnit vespolný život, ale přece jen za čas usazenina od
plave a povech života je opět klidný. Konají-li však tuto práci lidé, kteří se dovedli postavit na místa jim
nepatřící, kteří umějí vytvářeti tak zvané veřejné mínění, pak jejich puncování bližních na charakterní a
bezcharakterní zasahuje často pronikavě do života spolkového, politického i uměleckého.

Jejich ptáce jde v kontaktu s pohodlností druhých, kteří si zvykli přijimati zprávy od svých náhončích
a úsudky o lidech si tvoří buď doma u pracovního stolku nebo v kavárně při teplé vodě.

Kolik zla tito „přímí“ lidé napáchali, ví jen Bůh. Kolik skromných pracovníků bylo jimi degradďováno,ko
lik talentů bylo jimi suspendováno, byť na čas,neboť věčně lhát nelze, kolik lidí, kteří měli státi v čele, za
strčeno bylo do škatulek bezvýznamnosti nebo zahknánoza ohvadu tak zvané korektnosti, jen aby, přímí“
se mohli patlat v mlátě házeném jim za odměnu. | |

Hrdinové přímosti! Rvou se o bublinky, které lze klidně a beztrestně nechat splasknouti, zatím co
welkévěcijim unikají pod rukama. Reformují všechno na světě, kromě toho, co jest nejbližší, ale co od
sebe vzdálilí na hony, co prostě oď sebe oddělili, a to jest jejich nitro. Je-li Březinoví šum jatních vod
mnelancholickýdoprovod písně noci, pak těmto hrdinům přímosti je konfrapunktem rámus. Jejich vyzýva
vé já je nepřehlušitelný pískot sebevědomého klarinetisty, který se domnívá, že kapela je on a jen on.

dyby přímost života byla odvislá od věcí tohoto světa, pak by byla prověďena aspoň na dvou polích
lidského snažení: buď technikou neb uměním. Buď inženýři nebo umělci by nám sestvojili nějaký vzote
ček k dosažení životní přímosti. |

Čechnika přece dokázala pěkné věci. Dovede zhoťovovati pevné silnice, doveďe vytovnat jejich neptavi
delnosti, přílišné záhyby a vyvýšeniny, nezastavuje se před žádným problémem. Rozbít prvky? Let do ves
míru? ÚUzpůsobitstratosfétu pro aviatiku? Čo vše jest technice dílem několika vteřin budoucnosti.

Ale lidské cesty inženýři nevyvovnají. Praví-li Balzac, že stdci ženskému rozumí jen Bůh a ďábel, není
mužské srdcez jiného kovu, z poďdanějšího materiálu pro techniku. Zatmění slunce lze na sta let kupře
du předpověděti, vzniky a zániky světů lze ohlašovati, ale v lidském životě nelze ani sobě samému na zítřek
předpovíďati. Plánujeme, musime plánovati pro svou práci, ale řekněmesi upřímně,kolika nepředvidanost
mi nás raní každý všední den. Přiznejme si, kolik šlápot jsme udělali jinam, než kam jsme chtěli. Kdyby
naše myšlenky, řeči a skutky mohly zanechávati aspoň tak zřetelnou stopu jako podrážka naší obuvi, u
žasli bychom nad nerovností svého života. Poznali bychom, že je život a vedle něho, docela vedle že jsou
ti, kdož vyrábějí schemata pro přímost života.

Cí lidé nejsou v životě, nebo aspoň v tu chvili, Edy tato schemata zhotovují, v něm nejsou. Rozum lidský
lze vypnouti k rekordní činnosti v mezích ďaných mu Stvořitelem, lidskou vukou lze zhotoviti ďila nehy
noucí geniality, ale mnohotvátnost lidského života nelze přelíti ve svislosť nebo vodotovnost přímky.

Život jest něco jiného než obrazce geometrie, než vzotečky techniky. Pokoušime-li se někoho charakte
risovati, namáháme se sestvojiti alespoň výsleďnici každodenních oblouků jeho života. Ale ani ta neodpo
vídá skutečnosti. Čo jesť jen mrtvá konstrukce, mrtvé nic, navozené na cestě za něčím.

B. Markalous potřeboval znáti názor presidenta Masaryka na účast zvaku čili uvěďdoměléhonazívání
v jeho působení, Odpovědi docela jinak dopadly, než asi B. Markalous předpokládal. Vznikla z toho pěk
ná knížka „Eidický princip u ©,G. Masavyka“, kde se autor přiznává: „Označujeme-li v tomto dďoslovupre
sidentovu osobnost jako synthesu dvou krajních pólů, typu smyslového a Rontemplativního, jest to asi
tak, jako kdyby nám někdo zavázal oči a nechal nás kráčeti po šivoké cestě. Naše dráha bude tápavá, kři
vá, v obloucích, půjde od jedné strany k druhé... “ |

A podobnost větší nebo menší je v životě každého člověka. Čěžko lze typisovat. Čěžko lze hledat ži
votní přímku.B.Markalous pokračuje: ,,Živoťnezná přímky. V intensitě smyslové účasti na jevech zevního
světa, jako zase v autonomní činnosti vnitřní, duševní, jest příliv a odliv a stálé vzájemné vytvovnávání.
Jsou v životě každého člověka doby, kdy jde více do sebe, kdy se odvrací od věcí zevních, hledaje opoty
wesvém vlastním smýšlení a cítění a jsou zase doby převážné práce ztaku a ostatních smyslů, někdy i bouř
ný, překotný příboj popudů ze světa vnějšího, snimiž se člověk vyvrovnáhned, někďy také po letech a
mnolhidyvůbec ne,“ |

Není-li tedy technika a věda schopna předepsati vzoveček na přímost života, snad by to dokázali u
mělci, zejména básníci, tito pěvci nikdy nedďdosaženýchjar lidského života?

Vzpomínámjen krátké novinářské zprávy o přednáškách Durycha a Demla v Praze. Proč Deml vysvětlo
val jistou maličkost tak široce a dlouze ve své řeči?

Droč Durych se potřeboval čtenářům vyzpovídati ze své umělecké cesty ve „Váhách života a umění“?
Z přímosti životní se nezpovídáme,
Droč vynikajici kazatelé a právě jen oni užívají často ostrých invektiv? S kým se to vyvovnávají? Proč?



Hledat přimku v životě umělců znamená drvobitplnost jejich života na beztvavtoudrť nechutné a vyvět
ralé hmoty, okvajovat s nich to, co má nejvíce vitaminů, uvychlovat jejich duchovní smtt.

A takové pocity nemají snad jen geniové. Či si jich ovšem více uvědomují než prostí lidé, intelektuálové
ohledávají své myšlenky a činy,analysují své pocity, kdežto prostý člověk se s nimi vypořádává obyčejně
zapomenutím v jiné práci.

Ale všichni svorně cítime, co vyznal Hello: „Povaha člověka, toť nestálost a slabost v životě“ Nezdá
se vám, že někde v basu těchto slov je ukryto, co napsal sv. Pavel; „Mám-li se čímchlubiti, bolestmi svý
mi se budu chlubiti?“

Život jest neustálá oscilace vaďosti a bolu, úspěchu a neúspěchu, spokojenosti a nespokojenosti. Již ta
okolnost, že život lidský je cesta od kolébky k vakví, je důkazem pto cestu netovnou.

Nepotřebujeme pseudopřímosti opěvované jen pťo veklamu, přímosti, jejiž těžiště je na jazyku. Potře
bujeme přímosťtnitra zamířeného k poslednímu cili, neboť „je nutné, aby vše, co člověk žádá, žádal pto po
slední cíl“, jak napsal sv. Augustin.

Není potřebí při každém kroku na cíl myslet, volat to do světa. Musí nám všakzůstati sila prvniho ú
myslu.

Žase nezdar?
Kdo zpovzdáli a jen z novin posuzuje, co se sběh

lo na jubilejním litomyšlském sjezdu ve dnech 8. a 9.
září,ten si řekne, že katolická věc v republice utrpěla
velikou pohromu. Chystané politické sbratření ka
tolických Čechů a Slováků, které mělo býti manife
stováno v Litomyšli, končí odcizením ještě větším
než bylo dříve.
> Čo se stalo? Jubileum čtyřicetiletí sjezdu kafo
lického dělnictva v Litomyšli mělo býti slavnostně
oslaveno. Ale jak? Poslanci, ministři... to už vše
v Litomyšli bylo častokrát. Není nadbytek hesel, kte
rá by dnes mohla přitáhnout do Litomyšle fisícové
zástupy. A jde především o vnější úspěch. Tu vznik
la myšlenka dostati do Litomyšle Andreje Hlinku,
vůdce slovenskéholidu, který tolik trpěl pod maďat
ským režimem a byl infernován i v republice. A sou
časná myšlenka, vycházející ze zanícené mysli lehce
se přenášející přes šedivou skutečnost a obtížnost
problému, vyvstala: Což aby se tu setkali Šrámek a
Hlinka a uzavřeli konečně spojenectví, čímž by se
katolický tábor stal u nás snad nejsilnější politickou
skupinou. To by byl úspěch. Horlivostí zanícená du
še nechápe, že rozpory mezi Hlinkou a Šrámkem
(čímž rozumíme slovenskou stranu ludovou a čsl.
stranu lidovou) nedají se odstranit nějakým vnějším
aktem sbratření před jásajícím lidem, nýbrž pevným
ujasněním foho, co který tábor v republice chce. A
takového ujasnění se nedocílí na táboru, kde se mluví
pro potlesk.

Na sjezdu v Litomyšli nedošlo k ostudám. Šrámek
nemohl přijef, poněvadž byl zadán na velkých mani
festacích ve Vyškově a na Velehradě, a i jinak asi
těžko by mohl přijet za okolností, jak byla v Lito
myšli manifestace aranžována. Aby mohlo k takové
mu veřejnému setkání dojít. fu už dříve by muselo
býti vše dohodnuto. Mluvil Hlinka, mluvil šéfredak
tor Slováka Sidor a mluvil zástťunceŠrámkův, příse
dící zemského výborů moravského, prof. Drobný,
který se vyslovil pro jednotný politický tábor od Šu
mavy k Tatrám, ovládaný jedním programem a jed
ním vedením.

A hle, právě tenfo program siednocení, který jedině
může z katolického tábora učiniti silnou politickou
moc v republice, vzbudil odmítnutí u Hlinky. Sou
kromě fo mluvil v Litomvšli a napsal fo do Slová
ka. Hlinka nevstoupí do žádného jednotného polific
kého tábora katolického. Chce aufonomii Slovenska
a katoličtí Čechové jsou k tomu, aby Hlinkovi k ní
dopomohli. To je to sbratření. Aufonomii nezadá
Hlinka za žádnou cenu. A zůsťtane-li lidová strana
(Mičurova) na Slovensku, bude Hlinka kandidovati
i v Čechách a na Moravě. Že fouto vyhrůžkou potírá

inka i svou „slovenskosť“,fo nevostřehl v zápaluoje.
A ve Slováku redaktor Sidor přiostřuje rozpory,

jak jen může. V referátech vynechal fo, co Hlinka

mluvil o sbratření, aby to nečetli na Slovensku a vy
píchl, co mluvil o auftonomii. I té netaktnosti se do
pustil, že zaznamenal i nesouhlas, který prý se ozval
při řeči prof. Drobného. Jiný si toho nevšiml. Vůbec
psaní Slováka jest takové, aby k sbližování mezi ka
tolickými Čechy a Slováky nedošlo. Píše o aufonomii
Slovenska ve smyslu dualismu, v zamotaných člán
cích staví vedle sebe na jednu platformu Čechy, Slo
váky a Poláky, jako by bylo jedno, uzavrou-li Slováci
spojenectví s Čechy nebo Poláky. Celé desítky pro
cesů podle zákona na ochranu republiky hrozí Slo
váku, a jen to, že Hlinka převzal odpovědnost za
články na sebe, způsobuje, že procesy nejsou konány.
To všechno ovšem valná část katolických Čechů ne
vÍ a profo ony romantické názory o možnosti spo
jení v jeden katolický blok a silnou stranu.

Bude-li se jednou jednati o katolický blok česko
slovenský, pak bude nutno, aby luďáci jasně řekli,
co rozumí fou aufonomií. Vždyť Tuka chtěl také au
fonomii. A v programu lidové strany jest princip au
fonomie jasně stanoven. Daleko ješťě nemají Slováci
takovou autonomii, jaká je v historických zemích 'a
jaká nadto byla dříve. Je tedy třeba jasně mluviti.

Ale asi k tomu nedojde za vedení Hlinkova. Hlinka
jest romantik, enthusiast, měnící názory podle poča
sí a nálady. Jest u něj typický sklon k frpitelství.
Trpěti za svůj lid stalo se mu nejvyšším cílem. Ni
koliv klidně a houževnatě pracovat.

Katoličtí Slováci, ač jsou nejsilnější stranou na
Slovensku, nemají řádné hospodářské organisace.
Oni manifestují, ale zatím argaláši pracují. Hodža
za státní a polostátní peníze buduje pro agrární stra
nu na Slovensku družstva, každá záložna dostala do
vínku od státu 200.000Kč, rostou skladiště na obilí,
mlékárny atd. A luďáci jen manifestují a protestují
proti Čechům. Jak dlouho to potrvá? Tlak agrárně
socialistický na Slovensku vzrůstá.

A také fo, co se nazývá slovenská strana ludová,
není katolická strana podle našeho vzoru. Je to au
tonomistická strana křesťanská, asi jako byla staro
česká u nás. Jest držena dohromady osobou Hlinko
vou. Kdyby tohoto pouta nebylo, nastal by velký roz
vrat. Proto také nepůjde to spojení kafolických stran
tak hladce. To ovšem nevěděli ti, kteří litomyšlské
slavnosti aranžovali.

Dělník vykonal svou práci.
Po čtyřiceti letech v Litomyšli,
odkud tehdy pracovníci vyšli
buditi národ sociálně...,
po letech tolika dělník se ztrácí.
Může jít! Vykonal přece svou prácil
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STubnýrozvoj spolkov katol. mládeže, najmá SKM,
na Slovensku.
Orsganizovanýboj o mládež stáva sa rozhodujůcím bojom o bu

důcčnosť,ktorá právom patrí Tud'om budůcnosti — mládeži. Preto
tiaž zodpovednosti za výchovu mládeže je vložená na plecia tých,
ktorým leží na srdci dobrá a istá budůcnosť, ktorej majů pre
nechať najcennejší poklad — dedictvo otcov — čistý katolicizmus
a zdravý nacionalizmus.

Avšak dnešná mlad", zarvaná krůtňavou doby svéjajůcej sa pod
šfahami nemilosrdnej krízy duševnej i telesnej, potrebuje pevnej
ruky, ktorá by ju vyviedla z labyrintu neistých systémov a po
chybovačnosti. Vydatnů pomoc skytá jej Církev tým, že jej zraku,
Sbystrenému d'alekohladom viery, ukazuje nielen lůč svetla, ale
svetlo samotné, celé — plnosť a zdroj pravdy — Boha, že oslabení
vólu lieči zázračne uzdravujůcím liekom milosti a vedie takto ju
bezpečne po kofajniciach príkazov ku splneniu životných tůžab
— ku Bohu. Cirkev toto svoje vznešené blahodarné poslanie móže
v terajšej dobe uskutočniť plne a nerušene len tam, kde život
katolíkov je chránený železným plotom dobrých spolkov katol.
mládeže od škodcov.

Tůto pozoruhodnů skutočnosť potvrdzuje u nás na Slovensku
zkůsenosť, že tam, kde sa rozprůdil čulý spolkový život a s ním
i uvedomenie náboženské, kafolicizmus sa víťazne prebija a kráča
v ústrety istej budůcnosti.

Potreba spolkov katol. mládeže na Slovensku sa ukázala citel
nejšie hned' po prevrate, ked' začaly rásť nekatol. spolky sťa
huby podáždi s náterom humánnym. V tedy dla zásady: profi ne
katol. spolku — spolok katol. bol zakládaný Orol s úkolom ne
utralizovať činnosť telovýchovných spolkov nekatolíckych, ba vý
slovne protikatolíckych. Dnes už Orol, ktorý zapustil mocné ko
rene po celom Slovensku, hrá dóležitů rolu v náboženskom i ná
rodnom živote.

Proti skautingu, ktorý v bezuzdnej láske ku prírode odrádzal
svojich prívržencov od náboženských povinností, vyrástol kato
lícky skauting, dnes velmi rozšírený hlavne medzi mestskou
mládežou.

Ústredie slov. katol. šťudentstva, ktoré tohto roku v jůli velko
lepe oslávilo svoje 10ročné trvanie v bydlisku svojho zakladatela
a vodcu MsgéraAndreja Hlinku, posťtaviac sa na stanovisko čisťo
katolícke a slovenské, ohrieva pri vatre velkých každoročných
sjazdoch tisíce srdcia stredoškolákov i vysokoškolákov láskou
k Bohu a národu.

Všetky tieto spolky katol. mládeže i s Vencom katol. jednoty
žien sdružujůcím i dievčatá, s Marianskymi kongrégáciamí uká
zaly sa slabými, aby odolaly náporu šíriacej sa nevery a nemrav
nosti a vyrazily zpomedzi katolíkov klín fahostajnosti, roztrieš
tenosti. Ved' samotné jádro národa — vidiecka dedinská mládež
— bolo s nepatrnými vynimkami mimo dosah blahodárneho vlivu
katol. spolkov. Nik nerátal, že takej velkej úlohy sa ujme slov.
„Omladina“, založená podla moravskej „Omladiny“ najdp. bis
kupom Bůbničom, vtedy ešte dekan-farárom v Maduniciach, 28.
septembra 1910.

Ciel bol vytýčený — cesta nástůpenaí Ale nevyšliapaná, ba
bodliačím nevšimavosti a neporozumenia zarastnutá cestička ro

bila velké ťažkosti mladému chodcoví — spolku. Preto prvé ;O
mladiny“ sa zachytily len tam, kde našly pódu pripravenů, pre
oranů tvrdou prácou národu uvedomelých kňazov a učitelov, ako
v okolí Bratislavy vo Vajnoroch, v Piešťanoch a v okolí, najmá
pri Trnave. Sotva sa spolok prebrodil prez prvé ťažké začiatky,
odchodom najdp. biskupa Bubniča do Rožnavy r. 1925ztratil vela,
bo ztratil svojho hlavného organizátora. Niet divu, že „Omladina“
sa nešírila a nenapredovala tak, ako to vyžadovala potreba doby
a záujem Cirkvi. Slubné hnutie na šťastie našlov správ.-učiteloví
Horákovi na niekolko rokov svojho vodcu a zasťancu.

AŽ r. 1952 starosť o mládež, ktorá má byť predvojom Cirkvi,
pohla najdp. biskupa Bubniča ako predsedu katolíckej akcie na
Slovensku k tomu, že svolal do Piešťan schódzu známych pracov
níkov mládeže. Tu sa rokovalo o zreorganizovaní „„Omladiny“
v duchu katol. akcie, ktorů sv. Otec Benedikt XV. nazval „vy
chovatelkou svedomia a tvorkyňou mravných hodnot“. V Nitre
vloni malo padnůť rozhodujůce slovo o d'alšom osude čulého
hnutia. K samostatnému organizovaniu „Omladiny“ už ako Sku
pinv katol. mládeže na Slovensku (SKM na Slov.) sa však pri
kročilo až toho roku v Zlatých Moravciach. Nemalou vzpruhou
k tomu bol v Prahe konaný velký manifestačný sjazdďčeskej ka

o oeže, jubilujůcejnad bohatou 15ročnouživotnouprácouv M.
Skupiny, odbočky, ktoré agilnosťou sa vyšvihly niekde do po

predia v nábož.-kultůrnej práci (Piešťany, Lučenec a i.), prekro
čily tohto roku počet sto. Velkým podporovatelom snáh SKM. na
Slovensku je časopis „„Plameň“ s viac než 15 tisícovým počtom
odberatelov, vydaný Spolkom sv. Vojtecha.

Dnes už SKM na Slovensku chce plánovite zapojiť do svojej
národnej centrály obrodného rekatolízačného hnutia všetků mlaď,
roztrůsenů po nejodlahlejších kůťtoch vlasti a selektrizovať ju
nadšením a smelosťou ku spravodlivej borbe za katol. práva.
Svojho ciela chce dosiahnuť šírením eucharistického, exercičného
hnutia, šírením dobrej katol. tlače, kriesením národných krojov,
obyčajov, poriadaním sjazdov, slávností akademií a pod. Du
chovným vodcovstvom sů poverenů krajinský, diecezánní, okresní
a miestní (duchovní vodcovia) moderátori.

Teraz zraky tohto celonárodného hnutia sa obracajů na východ,
kde z príležitosti valného shromaždenia iste rozvíri hladinu klud
ného žitia. Je pravda, že tu na mnohých miestech niet spolkovej
tradície ani zkůsených vodcov z radov staršej generácie. Ale
mocná tůžba mladých srdc po družnosti, dobrá vóla a hlavne
pomoc Božia iste prekliesni cestu ku svojskému spósobu života
v SKM na Slovensku.

Slovenská katolícka mládež i dedinská až všetká bude získaná
spolkovému životu, iste vyvinie nečakanů činnosť v prospech
Církvi a národa, lebo ešte vyrastá zo zdravej nábož. tradície, ni
čím nenakazenej.

Katolicizmus, skutý z pevných ohnív dobrých spolkov katol.
mládeže, bude zárukou lepšej budůcnosti Cirkvi i národa!

M. J. Slavský.

Ojedné stránce školských reforem.
Jest jí reforma výchovy učitelského dorostu.

- O féjsme dosud skoro neslyšeli, ačkoliv dosti čas
to .slýcháme o reformě učitelského vzdělání. A v po
slední doběse i na ni poněkud zapomínalo pro pří
lišný spěch ná jiném konci reformního lánu. Jen Ná
rodní osvobození nezapomnělo čas od času se jí do
tknouf a pokrokové učitelské organisace neopomínají
ve.svých výročních shromážděních odzpívat známou
sloku o pedagogických akademiích, v nichž —opoje
ny líbivým názvem — vidí, dost naivně, splněny vše
chny ideály učitelského vzdělání.

"Ofázka schopného učitelstva je opravdu nejváž
nější otázkou národní školy. Ani nejlepší organisa
ce a nejschopnější administrativa nemůže pozved
nouti školství bez dobrého učitelstva a ani nejšpat
nější plány, vymyšlené u zeleného stolu, nemohou za
držeti rozvoj školství, jestli pro něj pracuje schop
né učitelstvo a mohou jejv fomto případě nanejvýše
jen brzditi. Takže kdybychom měli raditi reformi
stům, jak by měli své plány reformní uskutečňovati,
pak bychom jim museli říci, že cestou jedině správ
nou, nenásilnou a úspěšnou by byla reforma výchovy
učitelstva. Všechno to, co zatím dělají s velikým úsi
lím a ještě větším humbukem, je zviřování prachu
na silnicích, nikoliv orba.
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Ovšem křivdili bychom jim, kdybychom jim upí
rali jakoukoliv snahu o reformu učitelského vzdě
lání. Ale zdá se nám, že ani snahy tyto nenesou se
náležitým směrem. |

Směr ten by mohla vytýčiti odpověď na otázku:
Jaký je úkol učitelův? Spočívá jen ve výchově svě
řené mládeže školní, či také ve výchově toho pro
středí, ve kterém žije? Odpověď na tuto otázku není
jednotná, ač přece se zdá býti samozřejmé, že hlav
ní úkol učitelův musí býti především v plnění povin
ností školních. Výnosy Habermannovy, dotazníky a
pak poznámky v kvalifikačních tabulkách o lidový
chovné činnosti svádějí na socestía komplikují i pro
blém učitelského vzdělání, které by musilo býti vše
vědné, mělo-li by učitele náležitě připravit pro lido
výchovnou činnost, jak bývá někdy chápána po vy
dání těchto výnosů.

Odtud také vyplynulo nejvíce stížností na nedo
statečné vzdělání učitelské a na nedostatečnost uči
telských ústavů. A přece se nedá zapřít, že ty pro
skribované ústavy po celou řadu let odchovávaly uči
telstvo, které dovedlo velmi dobře plnit úkoly, před
které je stavěla doba ve škole i ve veřejné činnosti,
která mu nebyla ukládána zvláštními nařízeními a
z níž nemusilo skládati zvláštních účtů, ba spíše mu“



silo se báti za ni nebezpečných poznámek v kvali
fikačních popisech.

Tak tedy volání po vyšším vzdělání nevzbudila ani
tak školní prakse, jako spíše ta veřejná mimoškolní
činnost. Proč tomu tak bylo, Ize snadno pochopiti.
Není pochyby, že ústavy pro činnost školní připra
vovaly dobře, neboť náplň učitelských ústavů se
vhodně přizpůsobovala potřebám doby. Bylo by jistě
nesprávné domnívati se, že do fohoto druhu školství
nezavanul duch moderní vědy. Či snad jsou profesoři
těchto ústavů nesmrtelní? Neobnovují se jejich sbory
ustavičně novými silami —silami, jež vycházejí z uni
versit, a nejsou doplňovány nejlepšími z praktiků?
Jak podivně se vyjímá argument, jímž se proti těmfo
ústavům operuje, tvrdí-li se, že jsou již přes 60 let
staré. Kolik left mají university, $ymnasia, reálky?
Či jsou snad statuty ústavů nezměnitelné a nepři
způsobitelné požadavkům nové doby? To, myslím,
také by se neodvážil nikdo tvrditi. Volá se po pe
dasogických akademiích. S počátku prý by mohly
býti jednoleté, později dvouleté.

Zdá se nám zásadní chybou, odhaduje-li se výše
vzdělání akademickým stupněm. To je posuzování
vnějšku místo vnitřku. Vzdělání samo je úkol ne
konečný, poněvadž vědění naše nemůže býti nikdy
úplné. Škola, ať se jmenuje jakkoliv, může k němu
klásti pouze základy. Jde o to, aby tyto základy byly
dostatečně nosné. Pedagogická akademie tak, jak
jest proponována, předpokládá střední školu. Zapo
mínáse tu, že cílem sťtředníškoly není poskytnouti
uceleného všeobecného vzdělání, nýbrž položit zá
klady pro vzdělání odborné na universitách a tech
nikách. A přece k vykonávání úřadu učitelského je
potřebí nejen základů vzdělání všeobecného, ale také
jakéhosi přehledu po těch oborech vědění, jimž má
učitel své svěřenceučita z jejichž nepřeberných stud
nic má načerpati toho, čeho-mohou žáci jeho jednou
v životě potřebovat.

Správnější by tedy bylo volání po lepším vzdě
lání než po vyšším. Lepším myslíme takové, které
je vhodnější pro povolání učitelské, a to chápané pře
devšímse stanoviska školy národní, nikoliv veřejné
ho života, jehož potřeby jsou tak rozmanité, že by
jich nemohl ukojiti ani člověk, který by po střední
škole mělještě desitiletou akademii. Jde tedy o vzdě
lání speciální v pedagogice a didaktfice.

A takového lepšího vzdělání pro učitelství nebu
dou moci fakové akademie, po kterých se volá, nikdy
poskytnouti a zvláště ne tehdy, kdyby se splnilo přá
ní některých reformistů, kteří by chtěli v celém stá
tě zřídit jen tři takové akademie, připojené ke třem
našim universitám. Kolik by bylo na každé z nich
kandidátů? Kolik by tu musilo býti škol, aby se jim
mohl dáti aspoň ucházející výcvik v praksi? Jak tam
shromáždit tolik dobrých praktitů školníchpro po
učení tak četného dorostu učitelského? '

Ostatněti, kteří naši universitní praksi poněkud
znají, prohlásí bez dlouhého uvažování, že ovzduší
a práce dnešních universit, jejichž součástí by měly
pedagogické akademie býti, nemohou národní škole
dodati toho, čeho ona potřebuje: vhodných učitelů,
neboť dnešní university vychovávají odborníky, ni
koliv učitele —ani ne středoškolské. Kdo fo zná, ne
dělási zbytečných ilusí, poněvadžví, že dnešní uni
versity daleko jsou od foho, co nazýváme vyučova
telským uměním. i

Zvláštní a podiv vzbuzující je důvod, k němuž se
v poslední době uchylují někteří propagátoři peda
gosických akademií, když tvrdí, že se zřízenímtěchto
institucí ušetří hrůzy peněz. Škoda, že o tom nevě
děli dříve! Na tuto labilní hypothesu reagovali vhod
ně profesoři učitelských ústavů.

Na jednu však věc se úplně zapomíná při tom ru

cnu rerormacnim, a rou je oTazKaVyDErUa Vycnovy
učitelského dorostu.

Je přece nutno dbáti, aby pro vyučovatelské a vy
chovatelské povolání v národě byly zachyceny síly
nejschopnější. Lze mluviti o takovém výběru na pe
dasogických akademiích, kamž se uchylují poslucha
či nejčastěji z důvodů existenčních? Neodcizuje je
duševnímu životu lidu fen pobyt ve velkoměstech?
Necítí se pak oftráveni v malých poměrech venkov
ských a netouží do měst? Pokud se týká toho výběru,
učitelské ústavy také plně neuspokojují. Vadou je
fu numerus clausus v prvním ročníku. Proč by ne
mohly být 2 i 3 pobočky při tomto ročníku, aby vý
běr mohl býti přísnější? Nebylo by fo jistě velikým
neštěstím ani morálním, ani materiálním, kdyby ta
kový adept učitelství se vrátil po zkušebním roku
domů a věnoval se povolání, které mu lépe padne.
Nebylo by to humánnější, než nechat vystudovat fa
kového kandidáta 8 tříd střední školy a pak mu říci,
že se pro to povolání nehodí? A pak, jak by mohlta
kový chudobný abiturient střední školy odněkud z
Valašska na takovou akademii v Brně? Jak rád zů
stává mezi svým lidem, vystudoval-li takový učitel
ský ústav někde v Příboře a jak dobře plní svůj úkol
vychovatelský a vyučovatelský, poněvadž duše toho
prostředí je mu fak blízká a známá.

Další věc, a to velmi důležitá, je otázka výchovy
učitelské osobnosti. V tom věku, kdy abiturient vstu
puje na pedagogickou akademii, a za těch několik
měsíců je možnost výchovy učitelské osobnosti více
než problematická. A o osobnosti učitelské musíjíti
především. Toto je otázka reformy důležitější než
otázka vzdělání. A přece jsme o ní s povolaných míst
dosud neslyšeli. Kdyby tam o ní více přemýšleli a na
ni myslili, pak by asi dali za pravdu těm, kteří vo
lají po reformě učitelských ústavů, které tu výchovu
učitelského dorostu zabezpečují po této stránce lépe
než navrhované učitelské akademie. A o tu musíjít
především. V poslední době padloheslo, že je dnes
potřebí víc výchovy a lepší.

Není spotu, že jí lze na učitelských ústavech do
síci dřívenež na pedagogických akademiích tak pro
jekftovaných,jak se o nich dělají resoluce, neboť ma
teriál učitelských ústavů je výchovně ještě velmi
tvárlivý. :

Kdyby se tomu chtělo rozumět, daleko ochotněji
by měli ti, kteří si přejí opravdových reforem, sáh
noufi po fom, co se nabízí: po pětiletých učitelských
ústavech, jejichž vnitřní uspořádání by mohlo býti
tak upraveno, aby zajišťovalo vedle lepšího vzdělání
i náležitou výchovu učitelského dorostu. Změna ná
zvu takto reformovaných učitelských ústavů by byla
ovšem zcela vhoďná, poněvadž už dnes poskytuje uči
telský ústav té výše vzdělání jako rozmanité aka
demie a potom by je rozhodně převyšoval.

Tato reforma by nebyla nemožná a byla by ku pro
spěchu národní školy a zároveň v duchu klidného
vývoje nebo, chcete-li, reformy výchovy učitelského
dorostu. A záleželo by jen na učitelských silách těch
to akademií, aby se staly ukazateli dobrých cest k so
lidní vnitřní reformě našeho národního školství.

Při tom nezapomínáme foho, že jako vždycky, tak
i po této reformě zůstane každému učiteli, který
bude chtít dobře plniti svůj úkol, Široce otevřena
brána k sebevzdělání a sebevýchově na poli vlastní
duše a že k práci této, které by ho ani celá universita
nemohla zbavit, přinese si z ústavu či, chcete-li, z pe
dasogické akademie vhodné nástroje a dosfatečný
návod.

Jsme přesvědčeni, že nová generace učitelská vy
zbrojená na tak zreformovaných ústavech lepšími a
vhodnějšími nástroji dovede svůj úkol splniti stejně
věrně jako generace současná i generace dřívější.

Akr



Dr.J. O. Mattinovský:

Evropskérasy arijské.
„2a největší štěstí považuji, že náš nátoď vedle

rasy nordické, jistě vysoce nadané, chová ještě jiné
rasy, jichž splynutím v národ teprve povstala ně
mecká kultuta a německý duchovní život; bylo by
nesmyslné při vozmanitosti nadání ceniti něktetou
komponentu níže než jinou“ — (Eugen Fischer.)

- st

Jak stanoví anttopologové tvasu?
Antropologové, snažíce se stanoviti původní rasy,

jichž splynutím fen či onen národ vznikl, jsou po
staveni před velmi těžký úkol. Jde o fo, stanoviti tyto
původní rasy nyní, kdy vlastně už neexistují a zjistiť,
do jaké míry ta která rasa se účastní na dědičném zá
kladě národa, skupiny národů spřízněné jazykem,
či lidstva obývajícího určitou zeměpisnou oblast. Ná
rod a rasa,jazyk a rasa, kulturní sfťupeňa rasa, toť
vesměs pojmy velmi rozdílné. Není žádné rasy fran
couzské a německé, slovanské a germánské, evropské
či asijské. Národ, skupina jazyková, kulturní okruh,
toť celky, v nichž vystupují nejrozličnější rasy v pes
frém míšení. A přece jen, chce-li antropolog se něco
o původních rasách dověděti, musí těmito celky za
číti. Přes veškero míšení uchovaly si tyto celky ur
čité charakteristické znaky, jimiž se vzájemně liší.
Jak vznikly tyto znaky? Můžeme se zajisté důvod
ně domnívati, že jsou fo jakési více méně zřetelně
pronikající prvky rasy, která je v těchto jednotlivých
národních, jazykových, oblastních a kulturních sku
pinách mejvíce zastoupena. Abychom věc ujasnili:
příslušníci určitého národa vynikají zvláštním tva
rem lebky, barvou vlasů, výškou těla, určitým na

dáním a pod. Z těchto znaků se tedy vysoudí, jak asi
vypadala původní rasa, tvořící jádro dotyčného ná
roda a jak jsou v něm zastoupeny rasy druhé.

Je zřejmo, že je to práce velmi těžká. Anfropolog
musí být archeologem, neboť tělesné pozůstatky i
zbytky kulturní činnosti jmenovitě prehistorického
člověka jsou velmi cennou pomůckou ve stanovení
ras. Musí býti dále trpělivým statistikem a koneč
ně, či vlastně především vědcem nadaným přiroze
ným jakýmsi taktem vědeckým, aby uměl správně
oceňovati a hodnotiti. Velice se na př. hřešilo pře
ceňováním foho či onoho znaku; jiné byly zase pře
hlíženy. Dnes se všeobecně uznává, že antropolog
musí budovati na základě co nejširším, přihlížeje
pečlivě ke všem znakům.

Následující rozdělení na pěť ras, jež vytvořily
evropské lidstvo, je, zdá se, v hrubých rysech ho
tovo. V aplikaci se pak dosti dobře osvědčuje. Pro
přehlednost sestavil jsem znaky jednotlivých ras v
tabelární přehled.

Nejčistěji jsou jednotlivé rasy zastoupeny v kra
jích civilisačního stínu, tedy fam, kde přicházely má
lo ve styk s rasami jinými a nebylo tudíž příleži
tosti k míšení. Takovými kraji jsou zpravidla oblasti
horské. Tak na př. dinarská rasa u Srbů a vůbec
Jihoslovanů je velmi čistá. Jsou to ty známé vysoké,
kostnaté, „šlachovité“ postavy Srbů s výrazně tvrdě

čezaným obličejem a se smělým, pronikavým pohleem.
Méně už chránily Alpy, které pro svůj západový

E
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chodní směr byly průchodištěm. Proto také někteří
rasu ialpinskou nepovažují za původní, nýbrž za rasu
vzniklou smíšením. Jsou to jmenovitě někteří nacio
nalističtí říšští Němci, hrdí na svou nordickou krev,
kteří na Rakušany hledí s patra jako na národ vznik
lý pokřížením Keltů (pův. obyvatelů), Slovanů, Ger
mánů, Maďarů, Italů a Valonů, nazývajíce je ,,so
senannte Deufsche“.Přirozeně, že se Rakušané brání,
připomínajíce jim, kolik v jejich nordické rase koluje
slovanské krve starých Prusů. Je však patrno, že i
přes tuto rasovou „méněcennosť“Rakušanů dovedli

O vůdce.
Kdo miluje katolické hnutí, komu záleží na jeho rozvoji ve

formě jakékoliv a kdo žije touze, aby jim získány byly nové a
nové duše a podmaněny nové a nové kraje, fen nese těžce ny
nější stav, kdy na všech stranách se jeví jakási ochablost. Kdy
jen poměrně málo je míst, kde organisační náš ruch je na výši
doby a kde stále dobýváme. A kdo prožil popřevratovou dobu u
nás v šiku našich pracovníků, ten vzpomíná radostně, jak těžce
se sice tehdy pracovalo, ale jak obětavě, radostně i úspěšně!

Znechucenost, která se u nás jeví ve všem, nevynechala ani
naše řady, ani naše stoupence. A v tom je veliká chyba, neboť
nyní, právě nyní více než kdy jindy měly by katolické organisace
jakékoliv formy, ať politické nebo nepolitické, býti světlem a
magnetem. A že nejsou, na tom nemalou vínu nesou naší lidé...

Není té důslednosti, není té zásadovosti, jakou vyžaduje naše
hnutí. Nepíši o případech ojedinělých, výjimečných, ale žel Bohu
až příliš častých. Předsedou a vůdcem našeho hnutí v tom i onom
místě je člověk, který neplní náboženské svoje povinnosti. „Hle,
jsem tady již osm let,“ řekl mi nedávno poctivý, vysoce inteligenft
ní našinec z venkovského města našeho, „ale u svaté zpovědi, u
svatého přijímání jsem za celou tu dobu neviděl jediného z těch
pánů, kteří stojí v popředí našeho hnutí!“ — A „nestranný“ člo
věk, smýšlením a hlavně životem svým nám velmi blízký, řekl mi
na mou otázku, proč že on při význačných svých kvalitách stojí
stranou a nezůčastňuje se našeho hnutí: „Já nechci býti otráven
a znechucen. Neboť ti lidé, kteří celé hnutí u nás vedou, jsou
snad dobrými agitátory, ale nejsou dobrými křesťany. Pro ně
neplatí přikázání o přijímání svatých svátostí, pro ně neplatí pá
teční půst a jejich chování v kostele každého, kdo trochu dovede
čísti v lidské duši, musí přesvědčiti o tom, že o nich by v plném
dosahu mohlo a muselo platiti podobenství Kristovo o farizeji a
publikánovi a o chování obou v chrámě.“ Velmi, velmi dobří naši
lide, kněží i laici, lidé, kteří by nesmírně mnoho mohli vykonati,
straní se veřejné práce, poněvadž není křesťanství, není křesťan
ského ducha a křesťanského života na mnohých místech, v mno
hých městech a obcích, na těch místech, kde podle prosramu by
jich mělo býti nejvíce. A kdo tím trpí, kdo tím je ochuzován a za
držován ve svém vzrůstu do hloubky i do šířky, to je celé naše
hnutí, to hnutí, které na druhé straně je tisíci a tisíci prostinkými,
nejušlechtilejšími lidmi milováno dětinnou přímo láskou, lidmi,
kteří nešetří obětí i sebe větších, když jde o jeho rozvoj.

Ale i tyto prosté, zlatě lidi to bolí a velmi bolí, když vidí, jak
na odpovědných místech nejsou lidé cele naši. Jeden z nejhorli
vějších pracovníků pro lidové hnutí, tiskový apoštol, jakých naše
hnutí má, žel Bohu, dosud stále ještě málo, prostinký dělník, po
slal mi dopis plný zoufalství přímo: „Kdejaký brak kupují fi naši
páni, a když v neděli jim nabízím, ba strkám přímo Lidové listy,
tu mne odbývají velkopansky: „Už to máme doma,“ a já vím, Čer
né na bílém jsem se o tom přesvědčil, že našeho doma nic nemají,
ale že tam u nich je Národní politika nebo Národní listy. Dokonce
v některých případech i,,České slovo“l A to mne vždycky tak
strašně zabolí, že tak málo pochopení mají a tak špatnýmpříkla
dem předcházejí ti, kteří by měli býti našimi vůdci a kteří za naši

WWystranu zasedají v nejrůznějších korporacích!“
Ničeho nejsem tak vzdálen jako paušalování, zevšeobecňování

některých chyb. Ale na druhé straně je v zájmu rozvoje a pro
hloubení našeho hnutí, aby byť by i sebe bolestnější operací byla
vedoucí místa všude a ve všem očištěna od lidí, kteří prostě křes
ťany býti nechtějí. Jak to každému, kdo věrně je náš, musí impo
novati a naplní jej radostí, slyší-li o křesťanské hrdosti jinde.
Vyprávěl mi přítel, který se vrátil z náhodné cesty Německem,
že si zašel na oběd do katolického hotelu v Kolíně nad Rýnem.
A sotva že zasedl za stůl v plné restauraci, zazněly zvony z blíz
kého chrámu — Anděl Páně. Kdekdo rázem vstal, ticho bylo,
že slyšeti byl bzukot much, a všichni přítomní se modlili... Bylo
by tohle u nás možné? |

Trpěti lidi, kteří to s křesťanstvím nemíní vážně, kteří neplní
nejzásadnější náboženské povinnosti, na vedoucích místech, byť
by jen v místních organisacích, bylo by a je ochromením našeho
hnutí. Kdo sám nehoří, nezapálí jiného, čeho někdo sám nemá, ne
dovede dáti jinému. Vzpomínám chování jistého čelného kdysi
funkcionáře našeho hnutí, když býval na exerciciích, schválně pro
onu kafegorii, k níž náležel, pořádaných. Vždy, než se exercicie,
kterým se vyhnouti nemohl, končily, vždy, než nastala svatá zpo
věď, byl onen pán. z ticha exercičního odvolánnutným tfeleéra

se rasově„vysoce hodnotní“ Němci přenésti a něťóž
pakovali by se přijmouti je —cizí krev —do svého
lůna. Jistě názorná ukázka, jak „opravdově“ to myslí
Němci se svou rasovou politikou. Ovšem na druhé
straně něco na tom rasovém promíšení Rakušanů
pravdy je. Ovšem ani u Němců z říše není čisté rasy,
jako vůbec národ a rasa nejsou totožnými jednotka
mi. Národ mohl zůstati, zatím co rasa se mísila a mí
sila. Povšechně možno říci, že pospolitost národní
byla vždy výraznější a uvědomělejší než pospolitostrasová,

mem. Aspoň té svaté zpovědi, která je základem vniterního obrá
cení, se vyhnul... Dnes onen pán není již v našich řadách, a od
chod jeho od nás patřil k nejnechutnějším věcem, na které se pa
matuji. Ale že odešel, že celému hnutí vpadl do zad, že podlehl
lesku zlata a hodností, nabízených mu odjinud, jsem považoval za
věc tak naprosto samozřejmou po jeho útěku před zpovědnicí...
A vzácný, horlivý kněz, bedlivý strážce velikého úseku našeho
hnutí, mí se zápalem pak řekl: Dřív neb později on se snad zase
bude tlačiti zpět do našich řad, ale pak nesmí býti přijat, i kdyby
tisíce jich měl převésti k nám — zaplať Bůh, že jsme se zbavili
toho křesťana bez křesťanství! Nemá víry, tak co s ním u nás?

Tato zásada — nemá víry, tak co s ním u nás, musí platiti pro
celý náš organisační život. Naši lidé bývají dobráci: Pan X.
chce přesťtoupiti k nám — takový pán — a on má tolik známých
a příbuzných, co se tím k nám přiblíží — tomu musíme dáti ně
jakou funkcií Taková je logika těch našich dobráků. Vidí jeho
společenské postavení, jeho vliv, početnost jeho rodiny i pří
buzenstva, ale o to, chodí-li do kostela, plní-li náboženské svoje
povinnosti i pokud jde o přijímání svatých svátostí, o to se již
nestarají. Dobře, ať se stane členem a stoupencem, — ale nikdy,
nikdy ne funkcionářem, který dnes se zmocnil malíčku, zítra
celé ruky a za rok již chce diktovati všem a ve všem a místo aby
budoval, boří, poněvadž buduje bez Hospodina. Jak bolestné
to muselo býti zklamání, které vynutilo jednomu z největších ka
tolických církevních hodnostářů německé národnosti svého času
slova: Je mi až líto, že musím jako katolík voliti katolickou stra
nu při volbách, která na čelném místě kandiduje člověka, který
katolicky necítí a katolicky nežije a který si místo svoje na kan
didátce vynutil hrozbou, že když mu fo místo nedají, on stranu
rozbije! To je, prosím, faktický výrok muže hluboké víry a ne
smírně lásky ke všemu katolickému!

Tolik je v posledních letech sporů o vůdcovství. Jednotlivec ne
bo celý sbor, celý sbor jmenovaný nebo volený, diktatura nebo
demokracie, všecky tyto otázky byly tolikráte prodebafovány
a budou ještě. I o reformě volebního řádu diskutují mnozí, i o
tom, komu vůdce by měl býti odpovědný za svoje činy. Já mys
lím, že je to konečně více méně lhostejné, kolik lidí nese odpo
vědnost, já za rozhodující považuji jinou otázku, a sice: Komu
sloužíš na vůdcovském svém místě? Komu, dle svého vlastního,
nejniternějšího přesvědčení, jsi a budeš nucen se odpovídati
za vše, co činíš? — A tu nesmí odpověd' býti jiná než tato: Za
jisté jsem odpovědný za svoje činy těm, kteří mne k vůdcovství
pozvedli, ale v prvé řadě Bohu! Jeho řízením i to se stalo! Já
bych neměl té moci, kdyby mi nebyla dána Jím! A pod tímto zor
ným úhlem dívám se já na vůdcovství a celé poslání s ním spo
jenél

Věta naší ústavy, že veškerá moc pochází z lidu, je předmětem
bohaté kritiky. A nedivím se — je to zásada, s kterou se člověk
daleko nedostane. Odpovědnost vůdcova musí míti vyšší, nad
přirozené, nadsmyslné pohnutky. Musí míti základ náboženský.
Zní fo snad pro moderní uši poněkud starosvětsky, ale je to hlu
boká pravda. Pravda, která stejně platí pro vůdce, pro muže na
nejodpovědnějších místech celého hnutí jako pro každého, kdo
v posledním Zapadlově nebo ve venkovském městě vede a re
presentuje naše šiky. A kdyby tou pravdou a zásadou prodchnuti
byli ti, kteří na odpovědná místa někohostaví, i ti, kteří tam jsou
vyslání, pak by se celé naše hnutí dočkalo nového, svěžího roz
machu, ne chvilkového, ale trvalého, a pak by se k radostné spo
lupráci přihlásili všichni, jež nekřesťanství v křesťanských řa
dách vypudilo s pracovního místa ve veřejném životě nebo kteří
stojí stranou, poněvadž se bojí nekřesťanských metod těch, kteří
se moci a vůdcovských míst zmocnili, je uchvátili, ale kteří
srdcem i duší jsou vzdálení, nesmírně vzdálení všeho křesťan
ského! P. Ludolf Czermin O. Praem,

Nerozviřujte skandály!
O všelijakém lumpu
dočteš se na prvém místě
v leckterém denním listě!
Přikryjte konečně žumpu!



Brannost národa.
Mám před sebou nedávno vyšlou knihu „Branností národa k sil

nému státu. Příručka výchovy k národní brannosti v Čsl. Orlu.“
Nemohu však říci, že bych byl nadšen. Nehledím k tomu, že kni
ha je dělána narychlo, ve spěchu, jednotlivé Části, zejména ideo
vé, nejsou dosti propracovány, část ideová je neúměrně malá
(77 stran) proti části technické (310 stran). Zajímá mne však
zejména část technická po stránce obsahové: armáda a její orga
nisace, branná povinnost v ČSR., cvičení pořadová v terénu, na
uka o mapách, základy bojového výcviku, spojení atd., tedy vše
chny věci, o nichž se může každý daleko lépe a důkladněji po
učiti v příslušných vojenských příručkách.

V orelských jednotách se podle toho také všude jedná: zaklá
dají se branné odbory, provádí se vojenský výcvik. Soumar, ve
doucí bran. odb. Orla v Prachaticích, na př. píše: „Pro infor
maci uvádím, že cvičení se koná vždy jednou týdně za účasti
velitele posádky a voj. instruktorů. Dosud probrán pofadový
výcvik, poplach let. a plyn. Nyní se přikročí ke střelbě. Jest ještě
možno a žádoucno, aby všichni mladí z okolí se přihlásili a
alespoň jeden z každé vesnice tuto brannost (co sí fen chlapec
představuje pod pojmem brannost) prodělal, dokavad nepřikro
číme k střelecké průpravě.“ Uvažujme, kdo se tohoto výcviku
k brannosti zůčastní. Ti, kdož byli na vojně, ne, poněvadž to
znají, ženy rovněž ne, a tak hlavními účastníky jsou mladí hoší,
na něž vojenská služba teprve čeká. A až takovýto chlapec, který
prodělal tuto „brannost“, přijde na vojnu s vědomím, že již vše
chno zná a že tam bude jenom komandovat, bude velmi překva
pen a zklamán, když mu dají najevo, že to nic neplatí, že musí
začít zase znova jako ostatní. Pak se pro něho celá doba voj.
služby změní v nejhorší nudu a otravu a všechen jeho zápal a na
dšení bude hned na počátku ubito. Každý, kdo byl na vojně, ví,
že vojna baví jen potud, pokud se tam voják učí a dovídá něco
nového. Jakmile se program výcvikový vyčerpá, vojna pozbude
proň půvabu, začne počítat dny a zpívat: „Za pár...“ Konal jsem
lékařskou službu u odloučeného oddílu, kde skoro jedinou povin
ností vojáků bylo hlídat rozsáhlé vojenské objekty. Služba byla
lehká, ale velmi jednotvárná, stále stejná, jenom chodit kolem
skladiště. A vím, jak vítali každou změnu, jak rádi se zúčastnili

každého polního cvičení, jak záviděli těm, kteří byli vybráni do
pátračského kursu a měli jíti na manévry — a jak všichni toužili
po „cívilu“, dřív a silněji než ostatní vojáci, právě pro tu jedno
tvárnost jejich služby.

Byl jsem kdysi na přednášce generála Klecandy, který na otáz
ku, co soudí o předvojenské výchově, odpověděl asi v tomto
smyslu: „Podle mého názoru nepotřebujeme předvojenskou vý
chovu fak, jak se na ni všeobecně myslí: aby muž, když přijde
na vojnu, už uměl „kvergrify“ a měl v sobě trochu vojenského
drilu. Instituce, které budou provádět předvojenskou. výchovu,
by měly hledět, aby nám poslaly na vojnu muže zdravé, silné,
otužilé, bystré a vzdělané, kteří mají v srdci trochu lásky k vla
sti, mají v sobě trochu nadšení, kteří vědí, proč jdou na vojnu
a jsou odhodláni přinášet i oběti. Technický výcvik vojenský si
za těch 18 měsíců velmi lehce obstaráme sami.“ Z vlastních zku
šŠenostímohu tafo slova našeho vynikajícího vojáka jen potvrdit.

Jestliže se u nás poukazuje na fo, že se fo v sousedním státě
dělá také tak, nutno poznamenat, že u nás. jsou poměry poněkud
jiné. Tam nemají všeobecnou brannou povinnost, takže tam jen
nepatrná část občanů prodělá vojenský výcvik u stálého vojska, a
tu si tento nedostatek nahrazují výchovou v tělocvičných orga
nisacích. U nás však, kde skoro každý zdravý mladý muž pro
dělá vojenský výcvik, nepotřebujeme ještě nějaké náhražky nebo
technické průpravy.

Kromě toho nesmíme zapomínat, že „hraním na vojáky“ pěstu
jeme touhu po válce, zatím co my potřebujeme u našich občanů
dosáhnout odhodlanost k obraně v případě útoku; to je věc pod
statně jiná, té se dá dosáhnout výchovou mravní a ideovou
a nikoliv zdůrazňováním fysické a technické převahy.

Hlavním úkolem „výchovy k brannosti“ u nás není vycvičit ob
čany technicky, nýbrž snaha odstranit z našich budoucích vojáků
Švejkovské nazírání na vojenskou službu, touhu po „ulití“ a vy
pěstit v nich smysl pro povinnost k vlasti, odhodlání bránit stát
včas potřeby. V druhé řadě vzbudit u občanstvaá smysl pro po
třeby armády, vypracovat plán spolupráce občanstva s armádou
za války a konečně po technické stránce vycvičit občany pro
případ nepřátelských náletů do zázemí, MUDr. Jiří Krátký.

Poválečné konkordáty ovojenské duchovní správě.
Univ. prof. ThDr. Josef Šíma vydal vlastním nákladem cennou

monografii o právu konkordátním a poválečných konkordátech.
Práce vychází také na pokračování v ČKD. Vedle jiných doku
mentárních věcí věnuje autor v díle pozornost institucí vojenské
duchovní správy. O Polsku se zmiňuje, že podle čl. 7 konkordátu
z 2. června 1925 náleží k polským sordinariům vojenský biskup.
Armáda má všechny exempce, které bývají poskytovány vojskům
podle práva kanonického. Vojenští duchovní vykonávají vůči vo
jínům a jejich rodinám práva farní, jsouce podřízení vojenskému
biskupu, který armádní kněze ustanovuje. Podobná ustanovení
má litevský konkordát v 7. čl. s.rozdílem, že vojenští duchovní na
Litvě jsou podřízeni arcibiskupu v Kaunasu, který se stal ordi
nariem litevské armády. V italském konkordátě v čl. XIV. je u
stanovení, že italská branná moc letecká, pozemní i námofní po
žívá v ohledu náboženských povinností výsad a úlev stanovených
kanonickým právem. Vláda italská předloží Svaté Stolici podrob
ný seznam duchovních, přidělených branné moci a státu. Svatá
Stolice učiní italské vládě důvěrnou cestou návrh, kteří z du
chovních mají býti pověřeni vyšší hodností ve vojenské duchovní
službě (vojenský biskup, vikář, inspektoři atd.). Vojenský ordi
narius má hodnost arcibiskupa, je proboštem kapituly při chrámu
Sta Maria Rotonda (Pantheon) v Římě. Vojenský ordinarius má
svého vikáře a inspektory, kteří tvoří jeho kurii, má pravomoo
nad řeholním personálem mužským i ženským, přiděleným vojen
ským nemocnicím. Vojenští kaplani vykonávají ve vojsku du
chovní správu s pravomocí kaplanů. Rodiny vojáků.však vojenské
duchovní správě nepodléhají (opak v Polsku!). Vojenské kaplany
jmenuje příslušný státní úřad po návrhu armádního biskupa.
V-německém konkordátě dosud neratifikovaném je věnován ú
pravě vojenské duchovní správy čl. 27. Podle něho bude povolena
exemptní správa duchovní pro důstojníky, úředníky, vojíny kato
lické, náležející říšskému vojsku. Vztahuje se i na rodiny Ci

tovaných. Řízení vojenské duchovní správy přísluší vojenskému
biskupu, který je jmenován Svatou Stolicí po předchozí dohodě
s říšskou vládou. Jmenování vojenských farářů a ostatních vo
jenských duchovních provede armádní biskup po předchozím
slyšení příslušného říšského úřadu. Armádní biskup může jmeno
vatí jen ty duchovní, kteří od svého ordinaria dostali svolení ke
vstupu do vojenské duchovní správy a vysvědčení,že jsou k této
službě způsobili. Vojenští duchovní vykonávají farní pravomoc
nad vojenskými osobami a jejich rodinami. Postavení vojenských
kaplanů jako státních úředníků bude upraveno říšskou vládou.
Důstojníci, vojenští úředníci a vojáci nenáležejí k místním cír
kevním obcím a nepřispívají na jejich účely. Vojenská duchovní
správa bude upravena zvláštním apoštolským breve. Dosud stál
v čele vojenské duchovní správy polní probošt. K doplnění cel
kového obrazu připojuji z rakouského konkordátu, který v knize
dra Šímy není již zachycen, ustanovení o vojenské duchovní sprá
vě. V konkordátě, ratifikovaném 1. května 1954,praví se v článku
VIII. v paragrafech 1—4,že církevní jmenování vojenského viká
ře děje se skrze Svatou Sfolici potom, jakmile si tato důvěrně
zjistila u spolkové vlády, že proti vyhlédnutému kandidátu není
politických námitek. Vojenský vikář má míti hodnost biskupa.
V dodatkovém protokolu se dále praví, že .Svaťá Stolice svoluje,
aby vláda v případě uprázdnění místa vikáře ji nezávazně sdělila
diplomatickou cestou, která osobnost by se jí zdála vhodnější.
Církevní dosazení vojenských kaplanů provádí vojenský vikář
po předchozí dohodě s ministrem vojenství. Pak následuje jme
nování funkcionářů duchovní správy vojenské se strany státu. Vo
jenští kaplani vykonávají v armádě farářský úřad pod jurisdikcí
vojenského vikáře, jehož pravomoc se vztahuje také na světský
personál mužský i ženský ve vojenských nemocnicích v případě,
že k zřízení takových nemocnic dojde.

d „I o

Samota. „Jsme sami, protože neumíme milovati. Milujeme v dru
hých svoje zalíbení, svůj prospěch, svoji touhu. Méně sprostí mi
lují formu, krásu, jakési znamení síly a svrchovanosti. Kdo ale
miluje jiné pro lásku, bez vypočítavosti o vlastní dobro, bez na
děje na vrácení a bez odporu k bídě, neladu a nízkosti? Kdo mi
luje s veškerou krví svého srdce, s veškerým odevzdáním duše,
zapomínaje na sebe až k zapření sebe?“ G. Papini v Hlubině č. 7.,
str. 414.
Masaryk o nesmrtelnosti duše a božím řádu na světě. „Když
myslím na nesmrtnost, nemyslím tak na smrt :a co bude po ní,

jako spíš na život a jeho obsah. Mně nesmrtnost plyne z boha
tosti a hodnoty lidského života, lidské duše. Člověk sám sobě,
člověk člověku je hodnotnější jako bytost duchovní. A nesmrt
nost duše plyne i z uznání Boha, z víry ve světový řád a. spra
vedlnost. Nebylo by spravedlnosti, nebylo by dokonalé rovnosti
bez věčnosti duší, Jen jako duše mezi věčnými dušemižijeme ži
voťtplně a doopravdy. Existence duší je pravým základem demo
kracie; věčně věčnému nemůže být lhostejno, nesmrtný je ne
smrtnému roven. Odtud láska k bližnímu dostává svůj zvláštní,
metafysický smysl. — Láska k bližnímu je v plánu světa, lidská



společnost sfojí na lásce; ale láska se musí ztělesnit v práci,
v součinnosti, v tvoření a tím i ve zdokonalování světa nám da
ného. Jsme dělníci na vinici boží.“ —.Z hovorů K. Čapka s T. G.
Masarykem — Lidové noviny 8. IX. 1954,č, 451, str. 1.

Organický svazek Čechů a Slováků, „Dokud Slováci nebyli násil
ně maďařeni a od svého přirozeného jazykového a kulturního
zdroje, t. j. od Čech odváděni, potud byl čechoslovakismus zá
kladem jejich národně uvědomělého vzdělanectva. Úpadek nastal
úderem maďarisace. Jakmile v devadesátých letech XIX. století
mladí Slováci se zase vzchopili a svou minulost a svůj jazyk a
kulturu studovali, přesvědčili se o organickém svazu Slováků
a Čechů a vrátili se k československé orientaci, jíž spisovná slo
venština nijak nevadila. Tento návrat byl slovenským štěstím,
protože netuše připravil předpoklady slovenského osvobození
po boku s Čechy a slovenské vyvázání z Uher.“ Dr. A. Pražák:
Češi a Slováci.

Katolická akce a politická strana. Je možno ztotožňovati Kato
lickou akci s politikou strany, stojící na principech vysloveně a
nekompromisně křesťanských? Smí býti Katolická akce takřka
pohlcena onou politickou stranou — nebo naopak? Katolická
akce má za účel přivésti k vítězství plán Boží, má tedy cíl nábo
ženský. Naopak politická strana je jen nástrojem, jímž se pracu
je ve státě, a jako stát, tak i politická strana se obírá především
zájmy pozemskými... mohou býti dobří katolíci, kteří při na
prosté věrnosti k víře jsou v otázkách politiky hospodářské, kul
turní, zahraniční jiného názoru než politická strana. Strana poli
tická v sobě ztělesňuje dvojí věc: předně program náboženský,
a v tom ohledu by s ní šli. Ale má i svůj program hospodářský,
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kulturní, národnostní atd., a proti tomu se na základě svého dob
rého přesvědčení stavějí. Jest možno je již proto pokládati za
katolíky méěněcenné?... A nepykala za to na konec Církev vždy
velmi těžce, kdykoliv se v jejích dějinách začaly ztotožňovati Cír
kev a stát, náboženství a politika? Církev se musí v prvé řadě
uplatniti jako moc náboženská, ne jako moc politická a aní ne
jako moc kulturní.“ Dr. B. Vašek: Katolická akce.

Chybí nám jednota. „„Pronaši rozbitnost a nečinnost nezdar za
nezdarem padá na Církev, a otevřeně vyznávám, že jsme si za
sloužili, abychom byli pronásledováni, nemůžeme-li při takovém
množství prostředků, které námještě zbyly, se sjednoťiti, aby
chom vytvořili cos dobrého. Chybí nám jednota.“ Pius X. jako
mantovský biskup r. 1890.

A

Katolický tisk denní jako apoštolát. „Není dnes možno mysliti si
dobrý náboženský život katolíka uvědomělého, stojícího jako vý
spa uprostřed dravých vln života, bez dobrých katolických novin.
Noviny předně podávají čtenáři denní aktuality.,Ale je v tom vel
ký rozdíl, jak se obráží předmět v zrcadle s výplní rovinnou nebo
s výplní prohloubenou nebo vypouklou; a je v tom veliký rozdíl,
jak se jeví táž běžná událost v novinách, vedených v duchu kato
lickém, v novinách bezbarvých a v novinách vyloženě protinábo
ženských. Dobře řekl Pius XI.: „Noviny nesmějí býti jen reportáží
nebo pobavením více nebo méně dobrým; fím méně smějí býti
stálým nebezpečím, stálým vstřikováním injekcí lehkovážnosti,
povrchnosti, nedůstojného nakládání s pravdou. Noviny musejí
býti rozsáhlým a plodným apoštťolátem.“ Dr. B. Vašek: Katolická
akce.
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P. Habeš S. J. mrtev. V mužném věku zemřel v Benešově u Pra
hy vynikající člen jesuitského řádu a proponovaný rektor jesuit
ského bohosloveckého učelišťě v Benešově P. Josef Habeš. R.i. p.
Nový rekfor kněžského semináře v Č. Budějovicích. Rektorem
kněžského semináře v Č. Budějovicích po resignovavším Mséru
Melkovi jmenován byl dosavadní spirituál téhož semináře P. Ka
rel Reban.

Svaz katol. žen a dívek na Moravě konal na Velehradě ve dnech
8. a 9. září oslavy svého desetiletého trvání. Svaz podle podané
zprávy organisační čítá dnes 279.756organisovaných žen.

o
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Protikatolický režim v Německu sice poněkud v poslední době
usťal, nepochybně proto, aby nebyli znepokojováníi sárští kato
líci, jejichž hlasy rozhodnou v sárském plebiscitu o opětném pří
pojení této krajiny k Německu. Administrativa však pokračuje
dále v drobných provokacích. Tak bavorský správní dvůr roz
hodl, že na konfesijních, tedy i katolických hřbitovech musí ná
boženské obce povolovati pohřbívání i jinověrců a případně i
uren s popelem těchto jinověrců. — Vládní orsány v Dolním Ba
vorsku, Horních a Středních Francích prodloužily opět zákaz
z 25. května 1954 o nošení stejnokrojů a odznaků členům Svazu
katol. mládeže.
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Nemoc presidenta Masaryka sledována jest celou veřejností
s nejživějším zájmem. Vždyť i lékařská zpráva o zdravotním sta
vu pana presidenta naznačuje, že stav jeho je vážný. Podzimní
počasí s velkými tepelnými rozdíly neprospívá pak mnoho rych
lejšímu pokroku ozdravění, ba naopak, jsou obavy před novým
zhoršením. Myslíme, že veřejnost měla býti častěji informována
o zdravotním stavu hlavy státu, aby zabráněno bylo různým po
věstem, které nemají jiného účelu, než znepokojovati veřejnost.
V souvislosti s 'chorobou pana presidenta hovořilo se také o ú
stavních opatřeních pro případ, kdyby president nemohl pro cho
robu trvale svůj úřad vykonávati. V tom případě vykonávala by
funkce hlavy státu vláda, jak stanoví ústavní listina, takže ne
bylo by ani třeba konati volbu náměstka. Bylo-li by však přece
rozhodnuto pro druhou 'eventualitu, uplatňuje na tuto státní
funkci nárok strana 'aórární, jako největší strana, ačkoliv není
vyloučena i jiná kandidatura. V každém případě nastaly by sví
zelné komplikace, jichž potřebovala by právě dnes republika býti
ušetřena. Proto jest přáním všech, aby pan president republiky
T. G. Masaryk brzo se uzdravil.

Sedmdesátiny Andreje Hlinky. 27. září dožívá se zakladatel a
předseda slovenské strany ludové sedmdesáti let. Jest dnes ještě
obtížno kresliti portret tohoto tribuna slovenského lidu se všemi
dobrými jeho vlastnostmi, ale i stíny. Vášnivý řečník, nesený již
od své mladosti touhou po nějakém hrdinství, dovedl strhávati
masy prostého lidu, jemuž dával také první organisační základnu.
Byla však jen čistě politická a nešla do hloubky, ustrnuvši jen na
místních organisacích, jich úsťředí a tisku. Činnost odborová, so
cialní i bospodářská byla opomíjena a tak často se opakovala
hisforie, že ohromné masy jeho voličů, jak rychle byly získány,
tak snadno odpadaly, podlehnuvše teroru či agitaci jiných stran.
Veliká stavba jeho stranv nemá onoho pevného kádru, který bý
val a je vždy předností katolických stran. Překážkou toho jest
právě přílišná političnost Andreje Hlinky, čemuž neodporuje ani
ta skutečnost, že Hlinka jest dnes předsedou největší slovenské
katolické kulturní instituce — Spolku sv. Vojtěcha. Nelze se fo
tiž zbaviti toho dojmu, že opět byly to jen motivy politické, které
vedly Hlinku k tomu. aby se zajímal o téměř stotisícovou člen
skou obec Svaťovojtěšského spolku. Stejného charakteru jest i
veliká publicistická činnost Hlinkova. Dovede psáti pohotově,
ftemperamenfně, ale zůstává rovněž jen u povrchu, nevychovává
cílevědomě ke konstruktivní politické práci, nýbrž dává se uná
šeti hesly dne, které sám dovede znamenitě raziti. Proto také

v Hlinkových projevech ať ústních, či publicistických jest tolik
protikladů a nedůsledností. Totéž lze říci i o konkretní Hlinkově
politice, která se jenom jednou, a fo na krátkou dobu, brzy po
převratu dala ukázniti a usměrniti pro společnou práci služby
katolicismu, národu a státu. Dnes Andrej Hlinka v předvečer
svých sedmdesátin stojí na vrcholu své politické slávy, stal se
osobností, jež budí veřejný zájem. Ale zase znovu probudil se je
ho vášnivý temperament, který zklamal všechny ty, kdož se chtěli
letos 8. září v Litomyšli stěhovati do vzdušného zámku katolické
ho bloku. Hlinka znovu ukázal, že jeho chápání katolicismu se
diametrálně liší od našeho pojetí a že Hlinka jest především tri
bunem slovenského národa. Dovedl zajisté vynajíti účinná asi
tační hesla nacionální, ale nedovedí jim dávati positivní náplň a
činiti z nich jen prostředky politické akce. Jest druhý muž ještě
na Slovensku, snad méně populární než Hlinka, ale muž reální
politiky — Milan Hodža, a dovolujeme si vysloviti vážné obavy,
že veškeré ovoce Hlinkovy politické práce bude sklízeti právě
pan Hodža — palaťin Slovenskékrajiny. Nsdivno proto, že mezi
uvědomělým katolickým kněžstvem slovenským vyskytují se již
nyní kritičtější názory a že kněžstvo začíná více zajímati se
o kulturní a Katolické akci odpovídající uvědomovací drobnou
práci. A té jest opravdu i na Slovensku mnoho třeba, byť pan
Sidor tvrdil, že 'slovenský katolicismus jest Životnější a oprav
dovější než v'zemích „za Moravou“. Hlinka vykonal veliký kus
práce pro politické a národní uvědomení slovenského národa,
získal si svou neohrožeností zájem i sympatie v celé republice,
ale jest povinen 'jako katolík a kn*z dílo své podložiti trvalými
hodnotami náboženskými i kulturními. Mesianismus a emfaticky
poblázněná fouha po mučednictví (pro věc národní) samy o sobě
nestačí. Budiž nám nrominuto, že právě k jubileu Hlinkově píše
me tyto Kritické řádky, ale jsou psány upřímně a v zájmu společ
ně katolické věci.

Podzimní sněmovní kampaň bude zahájena pravděpodobně až
státním rozpočtem na tok 1955.Ten jest v celku již hoťfova směr
nice jeho byly schváleny také ministerskou radou. Úsporná A
parlamentní komise zahájila svou činnost a přezkoumává, jak
provedeny byly její návrhy úspor.

Na odchodu Kahánkově z redakce „Poledního listu“ do asrární
ho „Venkova“ znovu se ukázalo, jak málo u nás jest opravdovosti
a důslednosti v politice Muž. který byl nesmiřitelným odpůrcem
vlády. přechází s klidrým svědomím do vládního tábora a bude
pravděpodobně opět vvchvalovati tutéž vládu, které dříve nemohl
přijíti na jméno.
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Z ah r a n i č n

Polsko spoléhajíc příliš na německou loyálnost hraje vysokou
hru a snaží se provozovati samostatnou velmocenskou politiku
zcela nezávislou na Francii. Tím ovšem také podstatně se oslabu
je i možnost těsnější spolupráce mezi naší republikou a Polskem.

C o N< <

Sárský plebiscit, který se má konati v lednu příštího roku, zají
má dnes nejen Německo, ale i jeho sousedy. Bude to totiž zkouš
ka přitažlivosti hitlerismu, zda totiž sárští Němci dají přednost
demokratickým svobodám před totálním nacionalismem. Plebis
cit rozhodnou vlastně katolíci, jak doznávají dnes i naši soci
alistéě. Ze 700.000 obyvatel plebiscitního území jest totiž 558.857
katolíků, pevně organisovaných a uvědomělých.

o t d a |

Radikálové. Naše veřejnost je velmi pobouřena tím, že mezi stu
dentstvem je mnoho komunistů, fašistů a radikálů vůbec. Každý
student, pokud studuje, chtěl by vše reformovat a velmi radikál
ně. Mládí patří radikalismus. Ponechme mu jej. Když takový
nadšený komunista přijde do života a začne vydělávat, ochladne
v reformách, přesťane křičet o dělení. Stejně tak, když zapadne
hotový akademik do svého stavu, přestane stavovsky reformovat
společnost. A což, když vejde do stavu manželského. Pokud by
radikalismus přišel do styku se zákony, tu školské úřady jej do
vedou usměrnit. Vykládal kdysi senátor V. Klofáč, že koncem
minulého století Dr. Hajn byl přímo zuřivým marxistou. A dnes?

Tis.

Chystá se prodloužení vojenské presenční služby na dva roky?
V denních listech se objevily zprávy o chystaném prodloužení
vojenské presenční služby na dva roky. Nevidíme v tomto opa
tření žádné zvláštní výhody, protože chybí-li něco naší armádě,
je fo v prvé řadě nedostatečné zaměstnání mužstva po celou pre
senční dobu. Jak prakse dopadá, končí vojna v pravém slova
smyslu vlastně o manévrech na konci jedenáctého až dvanáctého
měsíce presenční služby. Pak př:řijdou nováčci, před jejichž pří
chodem se zaměstnává staré mužstvo cpaním slamníků a počítá
ním přikrývek ve skladištích a jinými pracemi, které by se ho
dily snad v posledních dnech vojny, ale ne v době, které ještě ná
sleduje šest měsíců další služby. Ten zbývající půl roku se velmi
často — sit venia verbo — profláká. Jestliže se vojenská správa
naučí šetřit časem a vyplní dobře prosram výcvikový, na němž
zainteresuje nejen aspiranty, výkonného rotmistra a poddůstoj
níky z povolání, nýbrž také plně subalterní důstojníky, postačí
úplně 18 měsíců vojenské služby. Naše vojna není drill, ani dre
sura parádních maršů, tím lépe lze rozvinouti individualitu vojá
ka pro kolektivní souhru. Konstatujeme, že je zbytečné prodlužo
vání vojenské presenční služby na dva roky. Asp.I M
Nepolitické studentstvo. V „Národním Osvobození“ denuncuje
anonym členy Ústředí katolického studentstva a SSS., že nošením
odznaků porušují školní předpisy a svolává na středoškoláky
kázeňské tresty. Jde prý o „lidovecké studentstvo“. Tuto hrubou
demokracii nutno co nejrozhodněji odmítnouti. Proti eventuál
ním výstřelkům kantorů, kteří se živí výhradně stravou jako „N.
O.“, dovede se nepolitické studentské ústředí ubrániti. Je však
na místě upozorniti, že nepoliftičnost našeho studentského hnutí
je brána v pochybnost odpůrčími kruhy proťo, že pro represen
taci zvláště v cizině povolávají naši studenti na vůdčí místa lidi,
kteří v hnutí studentském nikdy nepracovali a při tom jsou velmi
angažování v politické straně. To kompromituje studentské hnutí
jako jiné nepolitické podniky. Neumíme stále rozlišovat, co je

politické a co nepolitické. |
Národní hymnus sv. Václava — oraforium K. Moora ve třech ob
razech provedeno bude péčí Svatováclavské Ligy v pátek 28. září
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o 20. hod. ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Jako só
listě účinkují pí Ludmila Hynková a p. Lev Uhlíř. Prvé provedení
Moorova oratoria bude kulturní událostí prvého řádu. Záznamy
lístků u Svatováclavské Ligy, Praha-IV., Hradčanské nám. 8. Te
lefon 617.70.

Film „Smrfonosný roboť““,předváděný v těchto dnech v pražském
biosrafu „„Avion“,jest důkazem, že lze dělati dobrý a napínavý
film i bez erotických motivů. Film jest více poučný než zábavný,
ale zoufalý boj posádky anglické ponorky o život v hlubinách
mořských napíná pozornost diváka až do anélického „happy
end“. Celá totiž posádka utonulé ponorky se po dlouhých hodi
nách čekání přece jen zachrání pomocí nového vynálezu Dawiso
va přístroje. Jen některé partie filmu líčícího život na ponorce na
povrchu i pod hladinou mořskou jsou trochu rozvláčné a oslabují
dynamiku ústředního děje filmu. — Krásné jsou doplňovací filmy
„Země mých otců“ a „Symfonie moře“, prvý líčící krásy Walesu
a druhá rušný a nebezpečí plný život rybářů. Jedinečné jsou ně
které detaily života na lodi, námořníci pohybující se jako akro
baté v ráhnech a na stěžních, stejně tak jako realistické obrázky

z lovu a první Úpravy kořisti moře. : |. | ie

Také v Ifalii zvláštní úřad propagandy. Po Německu, kde zřídili
zvláštní ministerstvo propagandy, dochází nyní i v Italii ke zří
zení zvláštního úřadu pro tento moderní prostředek vlády. Krá
lovským dekretem zřízen byl v minulých dnech v Italii státní
podsekretariát — podřízený přímé pravomoci šéfa vlády — pro
tisk a propagandu. Přednostou nového úřadu jmenován byl hra
bě Galeazzo Ciano. Diktátorské režimy plně pochopily důležitost
usměrnění komunikace zpráv, aby pomáhaly tak tvořiti sobě příz
nivé veřejné mínění. V mnohých demokraciích, ač jeví se fo ab
surdním právě u demokracie, se veřejné mínění přezírá, čehož
důsledkem jest pak často víra širokých vrstev obyvatelstva i
v nejnesmyslnější povídačky a nedůvěra k oficiálním projevům.
Není třeba státní propagandu dělati právě příliš reklamně a
s humbukem, ale každá dobrá věc i myšlenka, aby byla známa,
musí býti především zveřejněna. Slouží-li propasanda tak často
zlu a negaci, proč by nemohla sloužiti i dobré věci?

Homosexualita — smilstvo proti přírodě — demokratickým a lid.
ským ideálem. . S našimi soc. demokraty Votázkách kulturníct
není se možno dohovořiti. Jejich listy jsou na př. nejzuřivějším:
obhájci práva na potrat. Nedávno opět Večerník Práva Lidu (6
srpna) rozčiloval se proto, že v trestním řádu je ještě $ 129,lit. b
který trestá žalářem smilstvo proti přírodě. Tento paragraf je prý
„nelidským a protikladem demokratických a lidských ideálů“. Cc
všecko je demokratickým a lidským ideálem! Je se třeba zamyslet
nad degenerací této složky národa.

Kolik jest Indiánů ve Spojených sfťátech? Původní obyvatelé a
majitelé veškeré půdy ve Spojených státech jsou dnes opravdu



iž na vymření. Vláda sičcésnaží se zachrániti poslední trosky pů
'odních obyvatelů Ameriky, ale práce ta bude asi marná. Nejno
'ěji pojat byl nový plán záchrany — vrátiti totiž Indiánům zcela
ejich svěbytnost, kulturní i národní a pokud bude lze, vrátiti
ftarým indiánským zachovalým rodinám aspoň část jejich pů
rodního majetku, který povětšině jest dnes základem pohádko
rého jmění amerických milionářů. Indiánům má se zkrátka pomo
i k obnovení jejich vlastní kultury a tradice a má se přestati
; politikou, jež chtěla z Indiánů udělati bělochy s rudou tváří.
Jodle posledního sčítání lidu ve Spojených státech v roce 1950
aylo napočítáno na celém území Spoj. států 332.597 Indiánů.
7 nich žilo v Oklahomě 92.725, v Arizoně 47.726 (mezi nimii
omci proslavených Apačů), 28.941 v Novém Mexiku, 21.855v Již
i Dakotě, 19.212v Kalifornii. Po 10.000jich žilo ve státech Min
lesota, Montana, Washington a Wisconsin. A tak před našima
éměř očima odehrává se proces odumírání slavného kdysi náro
la, jakých již tolika byla historie lidstva svědkem.

střípky. Na výstavě v Torontu vystavil waleský malíť Evan Wal
er obraz, který má představovati Zvěstování P. Marie. Otevře
nými dveřmi, za nimiž je vidět moderní aeroplán, přichází anděl
ailot oblečený ve zlatém overallu, s leteckou přilbou, kolem níž
e svatozář. Dívčí postava, která má představovati P. Marii, sedí
ze světlemodrých šatech v moderní ložnici. Ten kumštýř se straš
1č diví, že všechny církevní úřady postavily se proti takovému
„uměleckémupojetí“. — Na trhu hadry je haussa! Píše o tom ví
leňský tisk: „Zvláštním následkem nedostatku surovin v Ně
necku je neslýchaná haussa na trhu hadry v celé Evropě. Hadry
sou jedinou textilní surovinou, kterou si může Německo nyní
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slovo?

dovoliti. Dříve Německo hadry vyváželo, nyní se křečovitě shání
po tomto matferiálu.“ U nás se to ještě nepozoruje. — Perlička:
„Se zákony je to jako s děfmi. Chceme je míti, je naší potřebou
je míf, ale nemáme jistoty ani záruky, že budeme míti děti ve
všech směrech dokonalé.“
velisování. Způsobuje prý to „nejtěžší krise a nervosita, v níž
žijeme.“ Řekli bychom polovzdělanost. — Ženské hlídky v časo
pisech jsou zdroj zajímavých poznatků. Najdete v nich na př.,
že choť lidového redaktora pořádá anketu, je-li lépe pro manžele,
aby jeli na dovolenou spolu nebo každý zvlášť. Ukázku nepři
neseme. Je to příliš lascivní. Jiná vtipná anketa v brněnských
krejcarových novinách: „Proč miluji svého muže a proč ho ne
návidím.“ Většina příspěvků je od hysterických ženštin, které
patří na léčení a ne do rodin. Jeden příklad za všechny: „Dala
jsem se se svým mužem rozvésti. To znamená, že jej pouze nená
vidím. Proč? Byla jsem bohatá, podle úsudku jiných krásná. Byla
jsem estétkou! Považte! Nosil stále dlouhé podvlékačky a ne
chtěl je odložiti, nechtěl nositi krátké, moderní spodní kalhoty.
Musela jsem ho profo nenávidět a moje nenávist se stupňovala
do té míry, že jsem nebyla déle schopna společného s ním ži
vota. Není to, prosím, dostatečný důvod, abych ho nenáviděla?
Proč urážel můj krasocit?“ A tento škvár otiskuje nejrozšířenější
moravský tiskl Špatné vysvědčení pro katolickou Moravu! —
Všechno jsme slyšeli na Litomyšlském sjezdu. Ode všeho tu
bylo dost, ale neslyšeli jsme mluvit v celé řadě řečníků ani jed
noho dělníka. Či mrzí někoho, že před čtyřiceti lety zakládali
naše hnutí dělníci a proto se jejich následovníkům nedá ani

Proto ta flikovka a každoroční no

Dr. Bedřich Vašek: Katolická akce. — Vý
zva Boží k laikům. — Nákladem Lidového
knihkupectví v Olomouci. — Stran 168,cena
Kč 12.—.Naši čtenáři se pamatují na člán
ky prof. Dr. Bedřicha Vaška o Katolické
akci otištěné v letošním ročníku našeho ča
sopisu. Již z nich dalo se tušiti, že připra
vovaná kniha Dr. Vaška bude opravdu něco
výjimečného. Očekávání to se splnilo a li
stujeme-li v knize Vaškově o Katolické ak
cí, otvírají se nám nové obzory a čteme-li
jednotlivé kapitoly, uvědomujeme si se stu
dem i bolestí, co všechno jsme zameškali.
Nelze říkati jen všeobecně — bylo zameš
káno, nýbrž všichni my katolíci a každý
jednotlivě, každý sám musí doznati svou
vlastní a osobní vinu. Mluvíme o Katolické
akci, píšeme o ní, s nadšením i se nedočka
vostí, aby se již něco dělalo a zapomíná
me, že musíme začíti každý sám u sebe. Ka
tolická akce jest Apošťolát a ten musí za
čínati každý sám nejprve v sobě samém.
Abych mohl dávati, musím sám napřed míti.
A v tom jest veliká výchovná cena Vaško
vy knihy, že nejen s nadšením a slovy dů
tklivými, až vášnivými. volá všecky do prá
ce v Katolické akci, ale ukazuje zároveň
její podstatu a konečně i konkretní cesty
k jejímu realisování. K prácí přikročil au
tor po podrobném studiu téměř snad veš
keré dosud vyšlé literatury o Katolické
akcí, po studiu doplněném i exaktním pou
čením o organisaci Katolické akce polské,
jež patří k jedněm z nejlépe vybudovaných.
Rozsáhlá citace papežských projevů, proje
vů biskupů, theologů i organisátorů uka
zuje nám podstatu laického apoštolátu a
kapitoly o jednotlivých úsecích Činnosti
Katol. akce — rodina, škola, politika, čin
nost hospodářská a sociální, tisk, charita,
mládež — opět cestu k jeho uskutečňování.
Autor mluví velmi konkretně a naznačuje,
jak některé dnešní naše katolické institu
ce snadno mohly by se včleniti ve skuteč
nou Katolickou akci. Pozoruhodnou jest ka
pitola o Katolické akci a politice, jež tře
ba přísně rozlišovati a oddělovati. Kniha
Vaškova měla by býti rozšířena v desetiti
sícovém nákladu po celé naší vlasti, aby
zburcovala ze sladké nečinnosti k akci ne
jen však formální, ale k akci opravdové v
duchu Kristově, aby výzva Boží k laikům
i u nás konečně byla slyšena. ff.

P. Fr. Žák T. J.: Duše Kristova. — Známý
náš spisovatel v nové knížečce rozebírá po
drobné invokace známé modlitby sv. Igná
ce po sv. přijímání. Původní práce spisova
telova vypravená ve vkusné knížečce formá
tu malých modlitebních knížek, čítající 96
stránek, vyšla nákladem Cyrilometodějské

knihtiskárny V. Kotrby. Knížečku lze vřele
doporučiti mládeži a vůbec všem, kdož čas
těji přistupují ke Stolu Páně. Najdou zde
mnoho nových námětů k meditacím a eucha
ristickým pobožnostem.

Karol Sidor: Andrej Hlinka (1864—1926).
Žák Hlinkův a nyní dlouholetý jeho poli
tický spolupracovník Karel Sidor napsal
k 70. naroz. Hlinkovým jeho životopis —
jen však do r. 1926; do poslední cesty Hilin
kovy do Ameriky. Autor svědomitě snesl
veliký materiál, zvláště novinářský o živo
tě a činnosti Hlinkově. Zpracování mate
riálu jest však příliš tendenční, takže těžko
hodnotiti jeho historickou autentičnost a
dokumentfárnost. Hlinka jest zidealisován
a všechna jeho rozhodnutí a počiny jsou
pokládány za jedině správné a nedotknutel
né. Autor zřejmě chce kolem osoby Hlinko
vy vytvořiti jakýsi nymb národního heroa,
stále se obětujícího a obětovaného. „Vůd
ce“ (to Sidor užívá velké písmeny u slova
vůdce) a jakýsi osvoboditel slovenského li
du, neústupný obránce práv slovenského
národa proti Maďarům i — Čechům, toť
portret Hlinkův nakreslený Sidorem. Ne
věcně píše Sidor o spolupráci Hlinkovy
frakce v jednotné straně — československé
lidové — v době 1920—1921,snaže se doká
zati, že spolupráce s českou stranou lido
vou jen oslabovala Hlinkovu stranu a žád
ného prospěchu katolicismu i Slovensku ne
přinesla. Tato část Sidorových pamětí jest
právě dnes, kdy se mluví znovu o koopera
ci, velmi poučná. Totéž platí o stálém zdů
razňování intimních přátelských vztahů k
Polákům, o kterých Hlinka píše 22. ledna
1922že jsou nemenší pobratimci jako Češi.
»+Námjsou Poláci sousedi a bratři, a když
je domazle, nejbližší bratr-soused nám mu
sí pomáhati.“ Tyto věci, stejně jako líčení,
jak se zachoval Hlinka k Dr. Kolískovi, dá
vaje přednost Tukovi, Jurigovi a Tománko
vi, stojí i v Čechách za přečtení a právě
dnes. — Kniha jest jinak psána velmi svě
žim stylem, místy příliš lyricky a čítá
plných 565 stran, 9 obsahu a 35 fotografic
kých reprodukcí. Cena Kč 48.—,

Frant. Bednář: Církev a stát. — Nakladat.
Melantrich, Praha. Stran 275, cena Kč 55.
— Bednářova kniha jest dokladem, jak i
naši protestanté poučili se z příkladu ně
meckého, kde církev nejen katolická, ale
ještě více protestantské církve trpí pod ú
tlakem státní moci. Tím také dána jest zá
kladní směrnice obsáhlé studie Bednářovy
o poměru církve a státu. Dlužno loyálně
konstatovati, že Bednář, ač protestantský
theolo$, snaží se býti nestranným a jeho

pojetí otazky poměru církve a státu jest
daleko objektivnější, než byly na příklad
plytké názory Holzovy. Ovšem ani Bednář
nedovede se zcela osvoboditi od protestant
ských názorů, tak v partiích o občanských
právech, nebo když referuje o poměru cír
kve v naší ústavě a zákonech, snaží se do
kázati, že katolická církev těší se mnohým
privilegiím, jichž nemají jiné náboženské
společnosti. Velmi zajímavá jest kapitola
o poměru církve a státu v Německu za
Hitlerova režimu. Dnešní situaci křesťan
ství v Německu nazývá Bednář „tragickou“
a přirovnává ji k situaci církve křesťanské
v prvních dobách křesťanských ve starém
Římě. Jenže dnes — se steskem konstatu
je autor — není už té ochoty k mučednictví.
Kniha jest rozdělena ve tři základní Části,
a to: historickou retrospektivu, dnešní stav
a naznačení budoucího vývoje. V prvé části
autor sleduje poměr církve a státu od
prvních dob křesťanských, přes reformaci
až do doby dnešní. Jeho stanovisko k jed
notlivým etapám jest silně ovlivňováno pro
testantskými thesemi. Druhá část, v níž líčí
přítomné formy poměru církve a státu —
státní církev, odluku, konkordáty atd. —
podává dobrý a dosti objektivní přehled
komplikované otázky. I z Bednářova podá
ní složité látky o poměru církve a státu vy
plývá, že církve nejsou žádným přežitkem a
že mají i v přirozeném řádu — mluveno 0
portunisticky — svoji důležitou sociální
funkci. Předpovídati do budoucna, zvláště
dnes, jest velmi obtížno, ale jedno autoro
vi přiznáváme, že nejlepším prostředím pro
zdravý vývoj poměru církve a státu a k jich
obou prospěchu jest — demokracie. ff.O |
Literatura jednoho roku na Ostravsku. Ve
zvláštním otisku z Ročenky kulturní rady
pro širší Ostravsko podává Zdeněk Bár
přehled a zhodnocení literatury ostravské
ho kraje v období 1953/54.Literární histo
rik věnuje především pozornost nejnovější
tvorbě Bezručově, s uznáním píše o básních
Františka Lazeckého, který svou nábožen
skou inspirací vytvořil druhou knihu svých
básní „Kříže“, registrována jest i sbírka
„Poesie“, „Církevní Cherubin“ Bohumíra
Hynka Bílovského a četné jiné publikace
katol. okruhu, jež mají čestné místo v li
terární tvorbě ostravského kraje. Jest to
jistě také zásluhou Strakošovou, který prá
vě svým literárním časopisem „„Poesií“snaží
se o povznesení katolické slovesnosti.p i
Časopis katolických studentů „Jitro“ vy
chází letos rozšířen o organisační přílohu
Raport, která informuje o prázdninové čin
nosti, zvláště zájezdu českých studentů na
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ružomberské oslavy. První Číslo Časopisu
Jitro předčí minulý ročník jak po stránce
obsahové tak úpravou technickou. Před
platné zůstává nezměněno, pro studenty
ročně Kč 12—. Jitro je jediným časopisem
českých katolických studentů a možno je
objednati u administrace Jitra, Praha Li.,
Spálená 15.

Dorost, nejlepší dnes časopis katolické mlá
deže, sleduje pevně linii Katolické akce a
vede mládež k opravdovému životu nábo
ženskému. Dává poučení i zábavu, organi
sační pokyny i velké směrnice životní. V po
sledním čísle (18.) vedle pěkného obsahu
v jednotlivých rubrikách pozoruhodný jest
článek K. B. Hrocha v rubrice „Veřejný ži
vot“. Autor v článku „Jde o základ práce“
upozorňuje na nutnost opravdovosti kafo
lických zásad v celém katolickém životě, te
dy i v politice. Autor úvahu uzavírá: „„Kaž
dá otázka, kterou politická strana řeší ať na
schůzích nebo v parlamentě, je v poslední
příčině otázkou mravní a tudíž nábožen
skou. Proto se snažíme předně mladému
člověku rozplésti fo, co má spleteno, vycví
čiti ho v náboženství, zásobiti ho ne snad
jen pravdami, ale vychovati také jeho vůli,
a pak teprve jdi do politického života. Ta
kovou školou prošla nejlepší generace na
šich pracovníků. Kde se však pustí k poli
tické práci člověk nábožensky neucelený
nebo mrtvý, byť byl sebe chyfřejší, na po
litickou práci ve straně lidové je to rozhod
ně málo. U nás nejde o to, jak přelstíme od
půrce, jak ho lapíme. U nás ani metoda po
litické práce nesmí být jiná než čestná, pro

+ 6tože jsme katolíci.

„Orel“, ústřední list Čsl. Orelstva vzpomí
ná v č. 16—17 jubilea prvého orelského
zemského sletu ve Vyškově. Jest to již čtvrt
století, co orelské šiky po prvé ve větším
útvaru vystoupily na veřejnost, jež uvítala
však orelské vystoupení nejen chladem, i
nenávisti a hrubostmi. A přes všechnu ne
přízeň i nepochopení Orel sílil a mohutněl
tak, že dnes patří mezi největší tělocvičné
organisace v republice. Orelský historik F.
M. Žampach na základě soudobých prame
nů i svých vlastních pamětí podává plas
tický obraz prvních počátků orelského hnu
tí i celého prostředí, v němž toto vznikalo
a rostlo.

Ve službách královny — věstník Marián
ských družin č. 9. v článku P. Pelikána
obhajuje Mariánské družiny, jež vychová
vají nejen charaktery, ale i sebevědomé a
nebojácné katolíky. Jest to polemika s em
fatickým tvrzením časopisu „Orel“, že „ni
koliv před Mariánskou družinou, ne před
SKM., ne před náboženskými svazy, ale
před orelskými šiky couvli loupeživí ne
věrci.“ Křesťanství opravdu nikdy nesluší
přílišné zdůrazňování fysické síly a to bo
hužel v poslední době stává se leckde pro
$ramem. V těch polemikách zapomíná se,

že k plnosti dobrého skutku jest třeba —
pokory.

Dax v č. 9. uveřejňuje podrobný program II.
liturgického týdne, ktery se bude konati
v Emauzích od 20.—25. listopadu 19534.Jest
věnován svátostem a hlavně svátosti křtu.
Přihlášky: Emauzské opatství, Praha II.,
320,

Vychovatelské listy č. 7. Časopis všímá si
moderních proudů v pedagogice a zaujímá
k ním v několika článcích naše katolické
stanovisko. Z hojných posudků literatury
a učebnic zasluhuje pozornosti kritická stu
die Dr. Šauera o Šusta-Bidlo Dějinách
středního věku.

Hlídka v č. 8. vedle pokračování Křížovy
studie „Aristotelův Bůh“ přináší zajímavou
stať Dr. Aué. Neumanna ,„Z osudů univer
sitního archivu olomouckého“. V rubrice
rozhledu náboženského jest zajímavý pře

bed organisace Katolické akce ve Španělsku.

Přehled, obrázkový čtrnáctideník Svatovác
lavské lisy. Z obsahu 15. čísla uvádíme
zvláště hlubokou, až k podstatě jdoucí stu
dii P. Jana Urbana O. F. M. o duchovních
základech Katolické akce. Autor ukazuje,
že při Katolické akci jde o podstatu křes
ťanství — společenství všech křesťanů v Je
žíši Kristu. I vnější momenty nutkají ke
Katolické akci, ale základní movens jest —
Kristus a uvědomení si toho, že On jest
stále mezi námi a že všichni jsme Částí jeho
těla — Církve. Toto živé a reálné křesťan
ské vědomí jest předpokladem a základem
Katolická akce. — Pěkná studie, doprová
zená neznámými dosud obrázky, jest věno
vána v Pánu zesnulé malířce Zdeňce Brau
nerové. Přehled misií a drobné zprávy z ce
lého katolického světa zpestřují obsah ča
sopisu.

Akord. Když Kuncíř přestal vydávati Akord,
zdálo se, že revue tato, jež v posledních le
tech většinou omezovala se jen na překlady,
zcela zanikne. Listu však ujali se moravští
v čele s Chudobou, Pavelkou, Peckou, Stra
košem a Lifkou a Akord začal vycházeti o
pět pravidelně a v dosud vyšlých 7 číslech
vytvořil si již novou linii a základnu časo
pisu. Ž Akordu stal se časopis opravdu sna
žící se o vědeckou úroveň, což velmi často
zatíží list tak, že jeho 16 stránek sotva vy
stačí na jednu studii. Časopis zvláště se za
jímá také o umění a literaturu. Akord ne
sporně jest ke cti svému vydavateli Spolku
katol. akad. „„Moravan“, který ukazuje, že
i dnešní studentská generace má pochopení
pro duchovní hodnoty a nesází vše na jedi
nou kartu politickou.

Trnavské časopisy. Zmínili jsme se již ně
kolikráte na těchto místech o záslužné prá
ci Spolku sv. Vojtěcha v Trnavě. Jeho kniž

ní ediční činnost jakliteratury zábavné, tak
školních učebnic i literatury vědecké za
sluhuje veškeré úcty. Dnes zaznamenáváme
ještě činnost Spolku v oboru periodik. Ná
kladem Spolku sv. Vojtěcha vycházejí dnes
4 časopisy. Jest to především letos nově za
ložený společensko-rodinný časopis „„Pla
meň“, švižně redigovaný a technickou úpra
vou i bohatým obsahem předčí i leckteré
t. zv. neutrální obrázkové časopisy. Jako
příloha vychází současně v listě román
„Horská hvězda“, „Pravidla slušnosti“ a
slovníček cizích slov. Náklad časopisu do
sáhl již letos — vyšlo dosud 15 čísel —
15.000 exemplářů. Druhý list — nákladem
10.000 exemplářů tištěný — jest „Půtnik“,
ofic. orgán Katol. akce diecése košické a
trnavské, List věnován jest aktuálním ofáz
kám apologeťickým, ač i na pobavení jest
pamatováno. XV. ročník časopisu katol. du
chovenstva slovenského „Duchovný pas
tier“, vycházejícího počtem 1.800 výtisků,
jest stejně tak hodnotný jako předešlé. Me
zi spolupracovníky časopisu čteme jména:
Dr. Funczik, T. Kórper, Matejov, P. Stork
S. J. — Konečně pro duchovenstvo vychází
příručka kazatelská „Katolické kázne“. Ve
dle běžných promluv církevního roku jest
pamatfováno i na zvláštní příležitosti aže
list jest veden opravdu v duchu moderní
pastorace, svědčí to, že soustavně pamatuje
na mládež. V posledním čísle jsou dokonce
dvě promluvy k příležitosti svěcení skaut
ské vlajky. Měsíčník tento má náklad 1.100
výtisků, což ve srovnání s českými poměry
jest číslo jistě vysoké. Našemládež i du
chovenstvo měli by si více všímati i prak
ticky slovenských publikací, aby poznali 0
pravdové Slovensko. U nás, jako ostatně
o každé otázce, více se o všem mluví a na
dšeně debatuje, ale podštata otázky zůstá
vá neznáma. Znovu opakujeme: Poznejme
Slovensko! HM.

Dobrodružná literatura pro mládež. Nakla
datel Toužimský má zásluhu, že naší mlá
deži vrátil opět spisy Mayovy, kdysi tak
odsuzované. Srovnáváme-li moderní četbu
mládeže, uznáme, že Mayovy věci stojí i
dnes stále ještě hodně vysoko a že jen má
lo novějších prací je dostihuje. A přece
mládež potřebuje také trochu vzrušující
četby, potřebuje prožívati neskutečná do
brodružství, v nichž mladí hrdinové právě
svým mládím. sťávají se pány situace. V
tomto umění upoutati chlapeckou mládež
jest Svensson se svými povídkami z island
ského prostředí pravým mistrem. Naklada
tel Toužimský svou knižničí „S puškou a
lasem“ snaží se dáti mládeži dobrou, vzru
šující četbu. Poslední svazek Hilda Haw
thorna „Tajemství navajského kaňonu“líčí
příhody dvou odvážných hochů, kteří o
prázdninách pátrají po tajemství staré in
diánské osady, v níž otec jednoho z hochů
koná archeologické výzkumy. Současně za
číná vycházeti u téhož nakladatele v sešito
vém vydání L. Boussenarda dobrodružný
román „Burští hrdinové“.
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Jiří Hlava:

Vytvořte z akademických spolků kvas celého
katolického života.
(Několik slov katolickým akademikům, zvláště abiturientům.)

Universitní města naší republiky, jako sta jiných v cizině, začínají se hemžit vysokoškoláky a z jejich
tisícové armády valná část přichází do nového prostředí — po prvé. Není už středověkých komunit, kolejí
se společným ubytováním a společným studiem. Jsme ve století individualismu, který teprve v posledních
letech začíná se droliti pod mocnýmiúdery éťatismu jakéhokoliv zabarvení a okošilatění. U nás bohudík
nemáme povinné pracovní oddíly vysokoškoláků, ani speciální jejich vojenský výcvik. Nemáme sešněrová
nu akademickou mládež v povinné organisační útvary s kázní vojenskou, odznaky, čepicemi. Máme akade
mické spolky, které se prací od jiných spolků skoro neliší. Cesty, jimiž se bral a bere u nás život vysoko
školáků, liší se mnoho i od dobrých vzorů v cizině. Nebudeme se zabývati katolicky indiferentním student
stvem. Obracíme se na naše katolické akademiky s troškou pokynů a rad. Doufejme, že budou tak přijaty,
jak jsou myšleny.

Pýchou a representací katolických akademických spolků, jmenovitě České Ligy Akademické, jest — fra
dice. Liga za víc jak čtvrtstoletí trvání neuchýlila se od tradičního postoje ke všem kulturním a nábožen
ským otázkám, nedala se uchvátiti nezdravými proudy, ani politickou stranou k vytvoření klaky. Podařilo
se odštěpiti jednotlivce, ale Liga zůstala Ligou. Vezmeme-li do rukou kterýkoliv ročník „Života“. z éry
Šráčkovy, Krlínovy a následovníků, vidíme pevný názor na poslání katolického akademického spolku: býti
důstojným údem Katolické akce pro vysokoškolské studentstvo. Liga rozřešila si daleko rychleji a správně
mnohý problém, kterým se zabývali veřejní činitelé a pracovníci z katolického veřejného života léta a ještě
by jej oni mnohdy nevyřešili,kdyby nebylo zásahů a výroků apoštolského stolce. Historie Ligy je historií ži
tého plodného katolicismu a k této tradici se naši akademici opravdu vždy hlásí.

Těch několik slov úvodem má svůj užší význam. Podtrhujeme výchovnou činnost akademických spolků,
třebas uznáváme, že do nich přicházejí lidé většinou již utváření. Dnešní studentstvo žije rychleji než před
chozí generace. Mnohý problém, který se luštil v čťenářskýchstudentských besedách pražských vysokoško
láků, má dnes vyřešenkvintán. Ovšem otázkouje, jak? Zde je pole působnosti SSS a jiných kroužků. Nám
jde o zachycení akademiků, kteří přijdou do Prahy. Máme koleje pro katolické studenty. Není samozřej
mostí, že se do nich dostanou vždycky jen vyhranění studenti katoličtí. To už je běžný zjev, nad kterým se
nikdo nepozastaví. Akademické spolky musí i tyto lidi získat. Jak? Jeden z mála účinných prostředků je
pozvati indiferentní katolické akademiky prostě do schůzí. Přijdou, poslechnou, nikdo si jich valně ne
všimne, odejdou a po první, druhé, snad až třetí přednášce už je neuvidíte. Neřeknou vám snad ani přímo, co
se jim nelíbilo. Vymluví se třeba na studium, kondice. To je proto, že naše akademické spolky nedovedly
ještě plně vytvořiti teplé prostředí hlavně pro příchozí a nastávající vysokoškoláky. Přijde třeba takový
synek po maturitě do Prahy. Doma pracoval v SSS, hlásí se tedy do Ligy. Má tu starší krajany. Zná-li je
již osobně, je na Čas o společnost postaráno. Jinak obyčejně pohoří. Kdo fo neprožil, nevěří, jak potřebuje
takový „beán“ společnost. Z uzavřeného středoškolského prostředí do akademické svobody je skok, při
němž se často mnohému zatočí hlava. Mnoho dojmů stěhuje se denně do hlavy a ty je nutno sdělovati. Stej
ně starým kolegům. Chápou vše přibližně podobně. Jde o to, sděliti se staršímu kolegovi, zeptati se ho na ti
síc věcí bez bázně, že se vysměje, s pevnou důvěrou, že dobře poradí, že pomůže vybrati z přemíry dojmů
fo, co student může stráviti, aby nezanikl jeho životní cíl. Kdo jste to prožil, jistě souhlasíte. U nás není
v fomfo směru vybudován žádný systém péče o mladší kolegy.

K tomuto účelu mají jinonárodní akademické spolky svůj tradiční výchovný systém. Má své extrémy, ale
v podstatě se osvědčuje. Nemyslím takové „vychovávání“, kde fuchsmajor jako novicmistr vodí fuchse z 1.
roku po knejpách bumlovaft,zpívat a hlavně pít. A neřekli byste, že i zde jsou výsledky, že lidé, kteří to
hle provádějí, vybíjejí tak poslední zbytek či residuum klackovských let, pak pilně studují a jsou z nich
radové, že by jim mohli pairové závidětí —A v těchto formách a metodách leží hlavní síla a míza německé
orýanisace, a (o nejen akademických spolků. Zde navázaná přátelství starších s mladšími, kteří mají vždy
některého staršího přítele k disposici, jak žádá spolková kázeň, řád a tradice, protkávají celý život celého
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národa nitkami spolupráce a neustálého styku. „Staří páni“ do pozdních let žijí v soudržnosti s pozdějšími
druhy. Starají se o ně, opatřují jim místa, doporučují je, jsou ochotni k obětem a z ftohoťtokamarádství ně
kdy vyrůstají politické „kliky“, jejichž zásah do veřejného života bývá tím mohutnější, čím je nečekanější.
Nemusíme choditi daleko. Henleinova sudetoněmecká fronta je dílem kroužku „Kameradschaft“. Má lidi
všude v německém táboře. Nechal zráti situaci a zásah jednoho z kroužku do veřejného života vyvolal v ně
meckých stranách skoro paniku a státní úřady nevědí, jak se na tento nový útvar dívati. Bude-li Henleino
va strana kandidovaf, bude nejsilnější německou stranou.

Není ideálem akademického spolku vytvářeti nějakou maffii. Česká povaha nesnáší takové podniky a
pokusy o ně vždycky ztroskotaly. Katoličtí akademikové nedali se nikdy zneužíti k politickým akcím, ze
jména už ne přeměniti v stranické lokaje. Je možno však užíti některých způsobů života v akademických ji
ných spolcích, aby se jejich dobré stránky uplatnily i u nás. Roubování a štěpení prospívá. Němečtíkatoli
čtí akademici mají několik velmi dobrých organisací. Na př. Staffelstein tvoří úplný kruh, v němž se uzavře
všechno, co jeho útvary prošlo. Středoškoláci prošedší Staffelsteinem přicházejí do jeho vysokoškolského
kroužku, vstoupí dříve do života, sejdou se s kolegy, kteří po vysoké škole nastupují životní dráhu, v se
niorské organisaci „Elternschaft“. Vzájemná bratrskosft, pomoc, ochota vytváří prostředí, z něhož se šíří
obrodné myšlenky katolicismu do zvětralých ostatních katolických organisací, a to přece vždy byl ideál
Ligy. Je nutno vytvočřitiz Ligy takové jádro, které by se stalo zdrojem silného růstu našeho katolicismu a
pří tom zachycovalo všechny, kteří z našeho studentského života vyšli. Pak se nebude moci stát, aby se za
čal třeba ve veřejném životě uplatňovati někdo, kdo nikdy nepracoval v katolickém organisačním životě
a přišel k hotové věci, aby silnými lokty odstrčil ty, kteří snášeli břímě dne a horka.

Milí mladí kolegové! Vytvořte útulné prostředí ze svých akademických spolků. Když přijdou mladší ko
legové, všimněte si jich a bez jakýchkoliv ceremonií rozeberte si je pod svůj nenápadný dohled. Bude to pro
vás nový apoštťolát,ale ovoce budete sklízeti hojně. Při dávce trpělivosti a vůdčí schopnosti můžete po
roce, dvou, přenechati vašim bývalým chráněncům už jejich chráněnce. Přesto se často scházejte, ne jako
vážní členové Akademie, buďte veselí v bázni Boží a pomozte vytvořiti takovou tradici, která by znemož
nila, aby se ztratil z katolického úhoru třebas snad jen jeden jediný dělník, váš druh, spolužák nebo chrá
něnec. My starší kolesové v proudu života již plující nemůžeme vám dodati nějaký přesný recept na fo, co
máte dělat. Uvažujte o těchto několika řádcích a pokuste se vytvořiti něco podobného, jako jsou „kama
rádství“, ale kamarádství pro celý život s jediným zřetelem: Omnia ad majoremDei glotiam. Je to požada
vek katolického života u nás zvláště v dnešní době, kdy náboženské principy jsou ve veřejném životě po
krývány skoro všude patinou oportunity. Liga znamená boj proti peklu a elitní sbor Božích bojovníků. Ně
mečtí vaši kolesové mají patronem sv. Michaela archanděla, kterého krásným hymnem vzývají. Náš svatý
Václav, jehož koruna je odznakem a symbolem naší ligistické práce a tradice, povede vás, budete-li chtífi,
k lepší budoucnosti. — Tolik k zahájení vysokoškolského roku. „Živoť“,jako vždy, bude vám k disposi
ci. Je váš, jako vy jste jeho. Zde máte prvního, lety osvědčeného, kamaráda. Ty ostatní s pomocí Boží na
jdete. Bůh provázej vaše kroky svým požehnáním! |

Dr. J. Črnjegorski:

Utrpení slovanské katolické menšiny v Italii.
Po třech letech interregna na stolci gorického arci

biskupství přišel do Gorice 22. září 1934 nový arcibis
kup Karel Margotti. Události kolem arcibiskupského
stolce gorického dávají nám dostatečně nahlédnouti do
církevní politiky vůči národní menšině v Italii a jasně
charakterisují také skutečné vztahy mezi Vatikánem a
fašistickou Italii.

le do červena zbarvili svěcenou vodu, jindy pak zne
nadání zhasli všechna světla v kostele, aby mezi 0
hromnou masou slovinských věřícíchvyvolali zmatek
a snad demonstrace.

Osobnost arcibiskupa Sedeje byla tak vznešená —
arcibiskup měl titul knížete — také mezi italským
duchovenstvem pro přísnou objektivnost a také vůči
italským věřícímvystupoval arcibiskup s laskavostí,
že fašističtí úředníci věděli, že jejich akce za poital

Několik týdnů předsmrtí gorického arcibiskupa
Dra Františka Sedeje byl jmenován za správce arci
biskupství Msgre Sirotti, ředitel biskupského kon
viktu v Kopru, kterýž spadá pod pravomoc terstské
ho biskupa. V březnu r. 1951slavil arcibiskup Sedej
25. výročí svého svěcení biskupského a byl ještě tak
svěží, že by dobře ještě mnoho left mohl spravovati
svou diecési. Jubilantu blahopřál sám svatý Otec
Pius XI. vlastnoručním listem, plným srdečnosti. Pí
še v něm, že on „zcela splnil úkol dobrého pastýře
a fo nejen v tom, že posílil kázeň ve svém duchoven
stvu, ale i prohloubil křesťanský život svých věří
cích, ale především v tom, že svými cfnostmi dával
dobrý příklad“.

Ani však po tomto uznánís nejvyššího místa kato
lické církve nepřestala hanebná štvanice proti arci
biskupovi, kterou vedli tajemník fašistické strany A
venanti a prefekt Tiengo, ačkoli byli to nedáv
no představitelé téhož státu, kteří uzavírali kon
kordát s Vatikánem. Fašistickým úředníkům nešlo
jen o to, aby dosáhli od arcibiskupa stanovené kon
cese ve prospěch italského jazyka na slovinských fa
rách, ale chtěli hlavně na každý způsob odstraniti
osobu arcibiskupovu. Proto jej osobně šikanovali,
aby jej jako starého člověka utýrali a zničili. Vyvr
cholení této štvanice bylo dosaženo, když fašisté me
zi slovinským kázáním v bývalém jesuitském koste
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šťění církve nebude míti úspěchu, dokud na stolci
gorického arcibiskupství bude seděti muž takové au
tority.

Pro neustálé spory mezi církevními a světskými
úřady, které brzo po uzavření konkordátu s Halií
(v únoru 1929)znovu vzplanuly ve vší síle, poslala
Svatá Stolice ke 'konci roku 1930v Julskou Krajinu
visitátora v osobě kapucínského biskupa Luky Pa
seta, který již se osvědčil ve sporu mezi církevními
a politickými úřady pro maďarskou, pokud se týče
německou menšinu v Rumunsku. Tento v rozhovoru
s různými osobami — v době mého pobytu v Julské
Krajině — vyslovil mínění, že arcibiskup Sedej ve
svých vztazích k politické vrchnosti jest pramálo ela
stický a naopak tvrdošíjný. Přesvědčil se, že by na
stolci orického arcibiskupství bylo třeba jiné osob
nosti a sice pružnější, to by byl pravý biskup, který
by byl vůči fašistické vrchnosti konciliantnější.

Skutečností je, že při pozdějších návštěvách učinil
arcibiskupovi návrh, aby si vybral koadjutora. Arci
biskup návrh ten odmítl, řka, že chce sám arcibiskup
ství vésti, že sám je za ně odpovědný. Nato visifátor
radil arcibiskupovi, aby odstoupil. Arcibiskup, kte
rý mezitím, podrobiv se operaci, značně zeslábl, ná
vrh ten přijal, avšak poď poďmínkou, že za jeho ná



městka bude jmenován kněz, u něhož jsou dány zá
ruky, že bude brániti práv slovinského lidu v cítkví.
Tato záruka mu také byla dána. Tím větší bylo vše
obecné rozčarování, když byl za správce arcibiskup
ství jmenován Sirotti, kněz z jiného biskupství, kte
rý se již proslavil jako italský nacionalista. Visitátor
jej blíže poznal, když visitoval biskupský konvikt
v Kopru. Proti Siroftimu si slovinské kněžstvo mu
silo vícekráte stěžovati, že nedává jako ředitel kon
viktu slovinským žákům práv, která jim pafří, že vy
chovává italské žáky v duchu národnostní nesnáše
livosti. V Gorici jest sídlo arcibiskupství, jehož juris
dikci až do uzavření konkordátu s Italií podléhali
sufragáni v Lublani, v Terstu, v Poreči, a na Krku.
Rapalskou smlouvou byla Lublaň a Krk politicky
přivtěleny k Jugoslavii. Gorice je také sídlem semi
náře se slavnou tradicí, ve kterém studují také boho
slovci terského a porečského biskupství. Ze všech
těchto příčin jmenování obyčejného kněze z druhého
biskupství za arcibiskupského administrátora tím
spíše překvapilo všechny, slovinské i italské ducho
venstvo gorické arcidiecése. Arcibiskupem Sedejem,
který se po operaci zcela ještě nepozdravil, události,
jež se sběhly kolem jeho osoby, tak otřásly, že po
onom jmenování zemřel.

Jednou z hlavních příčin mnohých nesprávností,
které se staly v církevní politice v Julské Krajině,
byla právě ta, že za visitátora byl poslán právě bis
kup Luka Paseto. Ten již během své visitace se při
znal, že jest stoupencem postupné asimilace 650.000
Jihoslovanů v Italii. Nesplnila se touha slovanského
duchovenstva, aby o církevních poměrech v Julské
Krajině přišel se přesvědčiti neutrální církevní hod
nostář, jako na př. byl svého času řešen spor mezi
Stricklandovou vládou a italským duchovenstvem na
ostrově Maltě. Kněžstvo románských národů jest již
tak vychováno, že identifikuje stát s národem a nemá
také proto pochopení pro národní menšiny; jejich
heslem jest pouze: jeden stát — jeden národ. Ostat
ně jest románské duchovenstvo i daleko lépe vycho
váno nacionálně. To jsou tedy příčiny, proč jihoslo
vanská národní menšina v Italii nenalézá dostatek
pochopení pro svá práva v církevních kruzích.

V době, kdy dr. František Sedej byl arcibiskupem,
bylo gorické arcibiskupství hlavní obrannou tvrzí ná
boženských práv jihoslovanské menšiny. (Pravíme
menšiny, ale jen v tom celostátním smyslu — poměru
počtu jihoslovanského obyvatelstva k osťatnímuoby
vatelstvu v Italii, ježto ve skutečnosti jsou Jihoslova

né v Julské Krajině sami ve věťšině ve všech diecé
sích tohoto území, kromě videmské diecése (Udine).
Z autority arcibiskupské, jíž byli podrobeni ostatní
biskupové Julské Krajiny kromě biskupů rjeckého a
videmského, z autority své energické osobnosti mohl
arcibiskup nepřímo i v ostatních diecésích hájiti práv
Církve. A ostatní biskupství také vydatně čerpala z
tohoto pramene lidské energie naději v Boží spra
vedlnost, pramenící z přesvědčení,že boj za spravedl
nost pro jihoslovanskou národní menšinu jest spra
vedlivý a svatý.

Ve třech letech správy gorického arcibiskupství
administrátorem Siroftim se však vše zcela obrátilo.
Žádná diecése v Julské Krajině není tak slovanská
jako právě arcidiecése gorická, v žádné jiné diecési
nejsou Slované tak kompaktně usedlí, jako zde. Ita
lové přebývají pouze v pásu západně od Soče a od
Gorice k Jaderskému moři,avšak v žádnéjiné diecési
nepostupovala italianisace Církve tak silně, jako prá
vě v gorické. Tento převrat mohl se dokonati v tak
krátkém čase jen přímou spoluúčastí administrátora
Sirottiho, který veřejně spolupracoval s fašisťickými
úřady. V žádné jiné diecési nebyla se strany politic
kých úřadů vydána formální zápověď, platná pro celé
území gorické, zakazující zpívati při procesích slo
vinské písně a zakazující slovinské nápisy na církev
ních praporech; nařízení fo vydal v červenci letoš
ního roku kvestor (policejní úředník) v Gorici. V
úředním listě gorického arcibiskupství — Folium ar
chidioecesis goritiensis — nařídil administrátor Si
rotti duchovenstvu foto nařízení politických úřadů
provésti.

Do konfinace na pět let byli odsouzeni: profesoři
bohosloví Dr. Musizza (ali), Antonín Rutar a fa
ráři Filip Kavčiča Ivan Rejec ml. Výměr o konfinaci
Ivana Rejce vydán byl již po jmenování novéhoarci
biskupa Margottiho a několik dní před jeho nastou
pením na stolec biskupský. Z ostatních diecésí není
dnes konfinován ani jeden kněz. Ale nejen konfinace
i policejní dozor jest zřízen nad kněžími trochu jen
podezřelými ze spravedlnosti k jiným národům. Tak
jest pod policejním dozorem ředitel gorického semi
náře Dr. Brumat (Ital1), profesoři bohosloví Dr. Tul
a Dr. Pavlica, faráři Pišot a Gregorec. Policejní do
Zor znamená, že podezřelý nesmí opustiti bez svolení
policejního úřadu obvod své farnosti a od slunce zá
padu do slunce východu musí se zdržovati ve svém
bytě. (Pokračování.)

Vzpomínka na poslední sjezd Katolických Jednot
před 80 lety.

V letech padesátých minulého století rozkvětaly v našich ze
mích jako uvědomovací a vzdělávací hnutí Katolické Jednoty.
V letech 1851 až 1854konaly se sjezdy těchto jednot v Brně a na
nich brali účast významní mužové katolického moravského hnutí,
a v četném počtu přicházeli také hosté z Čech i ze Slovenska,
takže možno označiti sjezdy Katolických Jednot za předchůdce
katolických sjezdů u nás vůbec. Poslední z těchto velikých sjezdů
konal se před osmdesáti lety ve dnech 16. až 18. října 1854.

Svolán byl do redutního sálu na Zelném trhu v Brně. Obeslalo
jej 45 Katolických Jednot z Moravy, přišli zástupcové z Prahy
v čele s prof. Václavem Šťulcem, spisovatelem, pozdějším pro
boštem vyšehradským, který byl zvolen předsedou sjezdu, jímž
byl již na III. sjezdě. Přišli též zástupci z českobudějovické die
cése. Všech účastníků sjezdu bylo na 2.000. Sjezd zahájil hr.
Sylva-Tarouca, předseda Katolické Jednoty v Brně. O poslání Ka
tolické Jednoty mluvil újezdský děkan Tidl, o dívčích jednotách
kaplan tišnovský Lacina, o národních příslovích, písních a po
věstech kamenický kaplan Orel. Dražovský administrátor Ob
držálek podával výběr národních písní a pověstí k použití na zá
bavách katolických spolků. O svatých patronech umělců, řemesl
níků a živnostníků promluvil kunšťátský kaplan Sankof, který
chystal knihu o dějinách řemesel s hlediska náboženského, k je
jímuž sepsání nedošlo. Velký význam a úspěch měla řeč faráře
Šuberta z Lulče, který mluvil o víře a nevěře a brojil proti za
kořeněným pověrám. Náboženská část programu sjezdového slo

žena z přednášek: O svědomí (dr. Škorpík, duch. správce z Boh
dalic), O prvním sv. přijímání dětí (P. Procházka Tomáš, duch.
správce z Ivančic), O zahraničních misiích (dr. Jan Bílý), Pape
žové největší dobrodinci člověčenstva (P. Matěj Procházka, prof.
náb.) a Řím od Ignáta Wurma. Slavný skladatel P. Křížkovský
zpestřil sjezdový program sborem kněží, kteří zapěli Křížkovské
ho kantátu „Hvězdy dvě z východu“ (slova od Sušila) a Jablon
ského „Žalm“, zhudebněný Chmelíčkem. V rámci sjezdu byla také
umělecká výstava, velmi cenná obrazy Hellichovými, Manesový
mi, Fiihrichovými a pod. P. Fr. Pojmon, tehdy redaktor brněnské
ho „Hlasu“, lidový spisovatel mravoučný i zábavný, měl před
nášku o křesťanském umění. Zajímavé je, že z nekněží, z prostého
lidu ujímá se na tomto sjezdě slova sedlák Mikuláš Černý z Ho
lubic. Upozorňoval na důležitost voleb v obcích a nabádal, aby
představenými, starosty, byli voleni jen mužové schopní a dobré
vůle. Proti alkoholismu horlil farář Stuchlý z Mašůvek. Sjezdu
došly písemné pozdravy od českobudějovického biskupa J. V.
Jirsíka, báňskobystřického biskupa Št. Moyzesa a kanovníka vy
šehradského Václava Pešiny.

Tento sjezd byl v řadě každoročních sjezdů poslední a teprve
r. 1894 podařilo se moravským katolíkům navázati tuto tradici.
(Práci Katolických Jednot na Moravě zachytil a zpracoval Dr.
Josef Jančík. Vyšlo v brněnské „Hlídce“ r. 1932 a jako separát
nákladem autorovým.)
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Dr. J. O. Mattinovský:

Rasová příslušnost Němců a Cechoslováků.
Čisté rasy ani u Němců, ani u Čechoslováků není.

Ani o jednotlivcích, v nichž jsou spatřovány vzory
pro tu či onu rasu, nelze naprosto bezpečně říci,
představují-li zcela čistokrevný typ, ač ovšem, jako
na př. u nás na Slovensku, to není vyloučeno. U obou
národů je značná rasová pestrost, třebaže lze zjistiti,
že ta Či ona rasa ve znacích tělesných nebo povaho
vých převládá.

Němci.

Němci se cítí potomky rasy nordické a nelze po
příti, že jmenovitě na severu znaky této rasy jsou,
u nich nejvýraznější. Na této rasové příslušnosti si
Němci nemálo zakládají a odhadují si, že v dědičném
základu (Erbmasse) jejich národa je obsažena celá
polovina této rasy. Předpokládá se, že staří Ger
máni byli čistokrevnými představiteli nordické rasy;
je fo tedy jakási původní rasa germánská, jež bě
hem doby porušena míšením s rasami jinými. Bude
zajisté zajímati, jak si Němci sami tuto rasu líčí. Je
především ideálem mužnosti. Dr. Venzmer píše:
„Aber alles das ándert nichts daran, dass der nor
dische Mensch an schopferischer Kraft, an Tatwil
len, Unfternehmunésfreude und Entschluss-Kraft mit
an erster Stelle unter den Rassen Europas stehf, und
demenfsprechend ist das nordische Blut $erade in
der fůhren den Schicht besonders stark vertreten.“
A dále je ideálem krásy. Týžautor píše: „Tatsáchlich
muss seine reine Auspráguné dem europáischen
Schonheitsideal am náchsten kommen, denn die Re
klamezeichner fast aller Lánder verwenden dann,
wenn sie eine besonders ásthetische Wirkuné erzie
len wollen, nordische Gestalten. Auch im úbrigen
hat der blonde, schlanke nordische Mensch das be
herrschende Modeideal in den verschiedensten Žei
ten der Menschheiftsgeschichte richtunsgebend be
einflusst: blond und schlank zu sein, ist nicht nur bei
unseren heutiéen Damen „modern“ ; es war $enau so
schon bei den Rómerinnen der Kaiserzeit.“

Od nordické rasy se liší některými znaky rasa sub
nordická; lze ji však považovati jen zazvláštní sku
pinu nasy nordické. Také tato rasa je vysoce ceněna.
K ní náležel Bismarck a její krev kolovala prý i v ži
lách Hindenburgových.

Druhou mejsilněji zastoupenou rasou v německé
krvi je rasa alpinská. Na dědičném základu němec
kého národa prý se účastní celou !/;. Poměrně ještě
značné procento —!/; —tvoří rasa dinarská, kdežto

baltická rasa už jen */33+a mediterranní pouze */5g.

Čechoslováci.

My Čechoslováci nemáme dosud svou krev fak
„přesně“ na procenta rozměřenou.

Následující data jsou vzata hlavně z „Českoslo
venské vlastivědy“ z pojednání prof. Matiegky „Fy
sická anthropologie obyvatelstva v Československu“.
Dle studie, kterou vykonal Balabas na 50 lebkách
z kostnice mělnické, vychází následující procentuel
ní poměr. Rase alpinské náleželo 36.2 %o,nordické a
subnordické 38.13, dinarské 17.0, baltické 8.5. Vyso
ké procento nordických a subnordických lebek se
vysvětluje tím, že zkoumaný materiál pochází z čes
koněmeckého rozmezí. Tím ovšem a také proto, že
materiál je příliš omezený,nelze jej převzíti ani jako
přibližný průměr pro Čechy, tím méně pro republiku.

íce už praví statistika Matieókova, provedená na
posluchačích Karlovy university. Matiegka praví:
sy.. Lakftojsem odhadl podle typů posluchačů Kar
lovy university, kteří se rekrutují ze všech zemí Čes
koslovenských, že povšechně v našem obyvatelstvu
jsou typy alpinské zastoupeny téměř v polovici pří
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padů (v čistém stupni asi v 35 9%); na druhém místě
(přes 20 %) jsou zástupci dinarského a subdinar
ského typu; asi dalších 20 % připadá na baltickou
rasu, méně (5—10%) na nordickou a subnordickou,
nejméně na mediterranní (sotva 1 %). Pravil jsem,
že se místně jeví velké rozdíly v plemenném složení.
lidu. Tak jest v Čechách nordický a subnordický typ
značně silněji zastoupen než na Slovensku, zde pak
naopak baltický; v středních Čechách, v jižní Mora
vě a místy na Slovensku jsou lidé dinarského typu
velmi četní; přimíšení mediterranní rasy jest znač
nější na Podkarpatské Rusi, kde se jeví románské
vlivy z Rumunska atd.“

Podobnou statistiku provedl Matieska na zemře
lých členech České Akademie. Mezi 100 členy nalezl
11 typů subnordických, 54 alpinských, 12 baltických,
24 dinarských. V procentech vyjádřeno činí to 0
krouhle 50 9%rasy alpinské, 20 dinarské, 5—10bal
tické, 5—10nordické.

Srovnáme-li obě statistiky, souhlasí v hlavních ry
sech v tom, že nejvíce, asi 2, koluje v žilách Čecho
slováků krev rasy alpinské; pak následuje rasa di
narská (asi */;), baltická a nordická.

Zajímavé je Matieékovo určení rasové příslušno
sti některých členů České Akademie. Převážně al
pinského typu byli přírodopisci: Lad. Čelakovský
(botanik), Raymann, Augustin, právníci Bráťfa Boh.
Rieger, skladatel Ant. Dvořák, výtvarníci Aleš, J.
Maudr, spisovatelé J. Arbes a Prim. Sobotka. K di
narskému typu náleželi přírodopisci a lékaři Ant.
Frič, K. Chodounský, právníci A. Randa, E. Tilsch,
skladatel K. Bendl, výtvarníci J. Schikaneder, V. Hy
nais, spisovatelé A. Mrštík, K. Klostermann. K sub
nordické a nordické zcela či částečně náleželi práv
níci F. Štorch, J. Prušák, slavista K. Jireček, sklada
tel K. Kovařovič, spisovatelé Fr. Kvapil, J. Lier, Jar.
Vrchlický, A. Heyduk. K baltické rase konečně pa
třili botanik Holuby, právník Gruber, historik To
mek, filolosové Lepař a Hattala, výtvarný umělec J.
Kotěra, básník P. Orszásh Hviezdoslav.

Původní rasa německá a československá.

Uvedená data ukazují, že jak Němci, tak Čechoslo
váci představují skupiny rasově velmi promíšené.
Jde o to, kterou rasu dlužno bráti za základ, čili. kte
rá rasa byla původní, k níž se ostatní přičlenily. Je-li
velmi pravděpodobno, že původní rasou germánskou
(ač zase nikoliv výhradně germánskou!) je rasa nor
dická, která je u nynějších Němců nejsilněji zastou
pena, nelze naprosto z téhož důvodu usouditi, že pů
vodní rasou našeho národa je rasa alpinská, natož
že je to dokonce původní rasa slovanská. Nehledě
k tomu, že zvláště na východě ve slovenské větvi je
silně zastoupen prvek dinarský, zdá se, že původním
typem starých Slovanů byla rasa nordická stejně ja
ko u Germánů. Proti staršímu názoru Píčovu, dle ně
hož staří Slované byli krátkolebci, tmavovlasí a kůže
silně piámentované, jmenovitě Niederle zastává ná
zor, že to byli dlouholebci, jak ukazují lebky ve sta
roslovanských hrobech u nás i jinde; také staří spi
sovatelé líčí naše slovanské předky jako Germány.
Matieska pak ukazuje, jak krátkolebkost v našich
krajích postupem doby přibývá. Index lebeční obná
ší v nejstarších slovanských hrobech 74.66— (dlou
holebci či dolichocephalové mají index až do 74.9),
později index stoupá na 76.19 (středolebci či meso
cephalové od 75—79.9),ke konci pozdní doby slo
vanské pak stoupá až na 78.26.Jsou to tedy ještě me
socephalové (krátkolebci — brachycephalové počí
nají až nad 80). Při tom se zdá, že u našich slovan



ských předků vývoj od dlouholebosti ke krátkolebo
sti je přirozeným, nikoliv tedy uměle vyvolaným, na
př.kříženíms plemeny krátkolebců. Matieska doklá
dá: „Zdá se mi však více pravděpodobno, že kmeny
arijské, které později značněvzrostly a nabyly v dě
jinách významu jako Keltové, Germáni a Slované,
vznikly sice z několika kořenů, avšak že ve svém slo
žení po dobu neolitickou (mladší kamennou) tedy
před 4000 lety, tělesně se valně nelišily a že teprve
později při posunování národů před a po narození
Krista následkem různých styků a vlivů, následkem

rozdílného pomísení a křížení se počaly lišiti tím, že
v nich jednotlivé typy v různém percentu byly za
stoupeny. Při fom ovšem se tvary a ostatní znaky le

poč) zdemnilya zušlechtily“ (Rukověť české archeoogie).
Je zajímavo, že téhož mínění byl již starý Virchow,

který tvrdil, že jak staří Germáni, tak Slované byli
světlé pleti i vlasů a byli dolichocephalní. Češi dle
něho vznikli smíšením dolichocephalních Slovanů
s brachicephalními a tmavě piómentovanými Kelty
— což je ovšem už tvrzení více než fanfastické.

Básník Reinhard Johannes Soróée.
Německé písemnictví nemělo v letech předváleč

ných mezi mladou básnickou generací druhé osobno
sti, která by se mohla měřit s básníkem R. J. Soréem
v poctivém boji, v němž Sorge překonával dědictví
Nietzscheovy filosofie a romantismu. Že tento boj,
aby potfřel v sobě romantismus, vedl ke katolictví,
svědčí o vážnémúsilí a čistotě básníkova ducha.
Avšak tento obrat a smrt Sorgeho na bojišti r. 1916
byly příčinou, abý se jeho dílo přešlo většinou mlče
ním, ač, jak správně se podotýká v závěru Muthovy
studie o Sorgem, není proč nestavět Sorgeho po bok
slavným Francouzům Peguyho a Psichariho.

Dílo Sorgeho počtem nerozsáhlé zabírá šest let
tvůrčí práce, z níž po mladistvých pokusech zmínky
zasluhují: Gericht ber Zarathustra. Metanoeite,
Mutter der Himmel, Mystische Zwiesprache, Der
Bettler, Kóni$sDavid, Der Sieg des Christos, Preis
der Unbefleckten.

„Soud nad Zarathustrou“ bylo rozloučení a účto
vání s filosofií Nietzscheovou a s romantismem, které
učarovaly básníkovo mládí. Nutno připomenouf, že
Sorge vyrůstal v prostředí protestantském, a toto
dílo bylo psáno v letech 1910—1911.Dílo nevzniklo
z nijakého zlomu nebo odvratu od svých učitelů,
nýbrž jakto jejich doplnění. Čeho nemohl najít
v Niefzscheově filosofii, dostalo se mu v katolictví.
Proto je toto dílo rozhodující pro rozvoj básníkovy
osobnosti. V jednotlivých „viděních“ volným rhyt
mem dithyrambického charakteru dává poznafi zna
mení zázraku, který se na něm udál.

Světlo již dávno svět pohltilo.
Dotklo se hlavy
slepého chlapce, jenž tím byl zraněn.
Od počátku vstoupil do rány ten,
jenž ránu zasadil.

Tu obrátilo se jinochovo srdce,
sám sebe poftřel,
zapomněl těla i jeho útěch
pro ducha z rány.
Jeho oči hluboce požehnány
od vysoké rány.

Tu prošlo chvění celým světem,
zhasilo slunce, hvězdy,
tak jasno bylo od rány.
Tu vzkřikl k duchu,
a prosil a toužil po meči
z hloubi vší duše.

Z jediné hluboké potřeby své bytosti stal se Sorge
katolíkem —z lásky k jednotě. Nijaké vnější důvody
ani estetické nebo kulturně-politické nelze nalézt
v tomto kroku. Jak bylo upřímné tofo poznání, svěd
čí to, že Sorge uvedl v nejtěsnější souhlas svůj život
a své dílo s poznanou pravdou. Ani se neuchýlil
k Církvi jako chorá duše do klína matčina. V mno
hém se podobá, jsa vzpřímen, silný, v tvrdé kázni vů
le, onomu čeledínu z legendy, který chtěl jen nejsil
nějšímu sloužit, a proto měnil pány, ježto nalézal

vždy silnější, až smrt nejmocnějšího krále mu dala
poznat Boha jako Pána všeho života i smrti, jemuž
jedině plně a navždy zasvětil své síly. Reinhard Jo
hannes Sorge nebyl zženštilý nadšenec a snílek, ani
před světem prchající mnich, nýbrž jen vášnivě za
ujatý až k oběti člověk s nejčistšími cíly. Svému umě
ní sloužil věrně jen v řádu uměleckém. I po jeho vstu
pu do Církve nic nebylo mu vzdálenější, nežli aby
podložil své tvorbě zájmy neumělecké.

Výlučně prvním plodem tohoto nového ducha
v něm byly tři mysterie „Metanoeite“. Sotva jest tu
k nalezení to, co nazýváme dějem. Především
Vprvém mysferiu má hlavní účin meditace. Maria a
Alžběta rozmlouvají o velikém Příští. Jejich duše
přetékají očekáváním, radostí, úžasem a nadějí. Je
dině výraz uchvácenosti jest zde podán a nic více.
V závěru odchází Marie do země judské podle svého
určení a mysterium se končí monologem Alžbětiným,
jenž naznačuje tajuplně Janovo: „Čiňte pokání.“ Dru
hé mysterium, Svatí Tři králové, se skládá ze třech
obrazů: Setkání na pouti, nalezení zaslíbeného dítě
fe a návrat domů, při němž zaznívá mystické volání
Janovo. Tichá, krásná a klidná skutečnost osvětlena
nadzemským světlem. Nesmírné očekávání spočívá
na všem dění. Tak spřízněny jsou dálky, a mají jiné
barvy než ve všední den. Zdá se, že celá zem vyde“
chuje očekáváním. Nic není zvláštního, a i nejzvlášť
nější je přirozené a kde není divů, není ani více podi
vujících se. Mlčky, v láskyplném pochopení se setká
vají mudrci, kteří se dívají očima moudrosti na Za
slíbeného jako na samozřejmost.Příhody z pouti za
nikají v mystickém rozhovoru, duše se sdílejí o vzně
ty, láska sjednocuje krále i služebníky. Když spatří
dítě, Kašpar oslepne, ale má jedinou fouhu, aby Jej
znovu spatřil a ještě více oslepl. Služebník Hassan
zemře přemírou radostí. Všichni přeplněni radostí
se vracejí. Na návratu daleko v judejské poušti jest
králům jen shlédnout velikou postavu, která na vy
zvání moudrých — odpovídá hlasem lidstva volání
po pokání a tak končí i třetí mysferium.

V následujícím 'díle, Král David, R. J. Sorge po
stoupil ještě o krok dále. Všude se těsně opírá o bi
blické slovo, kde tomu básníkovo slovo dovoluje.
Proto přesně přebásní Žalmy Davidovy a dává hrdi
nům promlouvat slovy proroků na všech místech,
kde podle vnějších i vnitřních okolností jest fo mož
né. Na tomto díle pracoval Sorge už na frontě. Nej
důležitější se mu zdálo v této básni, prokázaf, jak
postava Spasitelova se rýsuje v náznacích v Starém
zákoně, což se mu i zdařilo, že těžko plastičností a

gonkrefností dramatu postavit něco podobného vee.
20. července 1916 byl R. J. Sorge zraněn graná>

tem u Ablaincourtu a brzy potom zemřel. V jeho
kapse se nalezl tento deníkový útržek:

Ach, jak krásné a nade vše cennější je své srdce
a tělo zbožně zasvětit nejvyššímu Králi! Rci, kte
rá ochrana je pečlivější, než ochrana Stvořitele
světa. Přemýšlej, který život je blaženější, než
právě život tohotovše ovládajícího DuchaA tvým
je toto žití, jestliže se Mu daruješ, naplní tě, vy
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- vprázdníš-li od své každé vůle. O nejsvětější Pane,

prd být, Tebou být, s Tebou být, skrze Tebejenýtí
Dej mi, Otče milosti, ookoliv chceš, a buď pře
dem pochválen za veškeré uspořádání. Dej mi mi
lost, v čistém úmyslu se modlif, čistým smyslem

přijímat, v čistém smyslu rozdílet. Chceš-li, stane
se můj život skrytým žitím spravedlivého muže,
chceš-li jinak, tak můžeš (nikdy však já sám,Pane)
učinit ze mne světce. Jen o jedinou milost prosím:
Raději zemříf, než zhřešití Zde jsem, Pane!

K. V.

Od slavností k opravdové práci pro brannost
národa.

1. října oddechli si vojáci. Mužstvo i důstojníci. Ne snad jen
pro to, že už je po manévrech, které letos byly zvláště významné.
Také ne jen proto, že staré mazáky vystřídají nováčkové. Hlavně
si oddychli vojáci od nejvyšších představitelů armády do posled
ního vojína asi proto, že je pro letošek konec dnů brannosti. Pou
čení, které získáno z této propagace brannosti, je velice cenné a
sebrané poznatky daly by pěknou knihu, která by mohla nésti
třeba titul: Příspěvek k české povrchnosti. Předem prohlašuje
pisatel těchto řádek, že je bývalý voják, který netrávil měsíce
presenční služby se zavřenýma očima a který plně chápal a chá
pe poslání armády. Je to nutno zdůrazniti na úvodním místě, aby
se nenašli lidé, kteří by kritické poznámky řadili do prostředí,
které. zavání pseudopacifismem.

Označili jsme poznatky z dnů brannosti jako doklad česképo
vrchnosti. Není to upřílišené a neodůvodněné. Je to všeobecný
soud, který nalezl konečně již důrazný ventil i v projevech den
ního a periodického tisku, a toi tam, kde dosud nadšení pro ten
to způsob propagandy brannosti bylo bezmezně. Poukázalo se
na to, že podnět k uspořádání dnů brannosti netkvěl často v dů
vodech nezištných. Lapidárně bylo to řečeno v kterémsi listě tak
to: V obci se rozhodne korporace, která pořádá dožínky nebo
posvícení, že věnuje na prapor místního nebo nejbližšího vojen
ského útvaru stuhu. Při tom se ohlásí účel slavnosti: propagace
brannosti. Přijde vojsko, které je vytrženo ze svého normálního
výcviku, protože se musí chystati na zvláštní vystoupení, a s ním
ijvojenská kutálka. Ta potom hraje zadarmo, za večeře a nějaké
fo pivo na tancovačkách, na kterou by si býval musil spolek opa
třit hudbu za obvyklý honorář. Těch pár korun za stuhu je daleko
vyváženo výnosem, jaký znamená ftancovačka za vojenské hudby.
Nevěříte? Stalo se.

Takových a jiných příkladů bylo by dosti. Kolikrát letos se
české spolky nebo tělocvičné organisace mezi sebou nedohodly
o slavnosti samé! Byly z toho mrzutosti, škorpení, novinářské
i osobní útoky! Armáda při tom je v trapné situací, aby nespadla
do politické omáčky. Pokud ve dnech brannosti mrzačen byl účel
těchto slavností, padá odpovědnost plnou vahou na nevychova
nost našeho občanstva, které se uvnitř nepřeměnilo ve svém ná
zoru na armádu, nepochopilo úkoly branné výchovy, a které se dí
vá na armádu stále ještě jako na nutné zlo, i když už to tak
nahlas neříká. U mnohých lhostejnost k vojsku změnila sev opičí
lásku, která pak rodí takový nonsens, jako cvičení žactva tělo
cvičných oróanisací s pušťičkami a pochodováním dorostenek za
standartou s nápisem: „My chceme za muže jen vojáky!“ Jistý
důstojník charakterisoval některé ty pochody o dnech brannosti
pro neuspořádanost jako „hladové pochody“.

Nebudeme pitvati stíny dnů brannosti do detailů. Mohlo by se
zdáti, že nechceme uznati jejich positivní stránku. Je tu, jako
v každém ořechu je, jádro. A většina ořechů mívá zdravé jádro.
Vojsko přišlo při dnech brannosti ve větší bezprostřední styk
s občanstvem. Vojsko se representovalo dobře. To je veliké plus,
jaké musí uznat každý. Těšíme se z něho. K občanstvu mluvili
o dnech brannosti vojáci, vyšší důstojníci, generalita, ministr.
Mluvily samozřejmě i civilní veličiny. Kdyby se mohla prověsti
statistika obsažnosti a úspěšnosti řečí, vyhráli by to jistě vojáci.
Jejich projevy, pokud byly tiskem reprodukovány, měly plnou
kostru a netopily se ve slovech. Poznáme časem, kolik z jejich
dobrých slov padlo na úrodnou půdu.

Dni brannosti minuly by se výsledkem, kdyby se ustrnulo na
této formě propagandy brannosti. Samozřejmě odmítáme zavádě
ní militaristického vlastenčení do mládeže, tvoření guasivojen
ských formací, snahu cvičiti mládež ve střelbě a jiné pošetilosti,
kterým se každý rozumný člověk i voják usměje. Nejde o dril
a puškohmaty. Jde o přípravu ducha, o vypěsťěníbranného ducha
v naší mládeži, která v prvé řadě je výchovou k brannosti tango
vána, ale také smyslu pro potřebu armády u dospělých. Jsme e
vropskou kuriositou, protože všechny národy ostatní dávno mají
svůj poměr k vlastní armádě vyřešen, kladně a správně. My to do
háníme. Ale nejdeme do hloubky, jdeme po povrchu, po radost
ných pocitech, jaké vzbuzuje pochodování v zákrytech, stejno
měrné klapnutí podpatků, potlesk rukou při puškohmatech a
hlavně si libujeme v muzice jako příslovečný muzikantský ná
rod. A zatím uplakané obličeje maminek při rukování nováčků
a rady některých tatínků: „„Nikamse necpi. Dělej jen, co musíš.
Taky tě mohli u odvodu pustit. Co se dá dělat? Nějak to vy
drž!“ atd. (školské exempláře smýšlení téhož občana, který třeba
před měsícem mával fáborem a kroutil spokojeně vous, když sly
šel a viděl, „jak to ti vojáci mastí“) — to všechno mluví o tom, že
nejde brannost národa 'tak rychle pod pokožku, do srdce a do
mozku. Staré tak snadno nepředěláme. Musíme obrátiti zřetel
tam, kde jsou možné úspěšné výsledky — k mládeži.
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Výchova mládeže k ;brannosti neznamená vojáčkování. To zdů
razňujeme. Je možno vychovati už i školní mládež k brannosti,
aniž by hošizavadili o pušku nebo jiné střelné zbraně. Technic
kou dovednost u vojáka lze vycvičiti za krátký čas, vůle k obraně
musí býti vychovávána od mládí. Kázeň a vojenské ctnosti vyža
dují takové disposice u vojáka, že stačí chvilka k přeorientování
kázně občanské v kázeň vojenskou. Při tom „ctnosti vojenské“
nejsou žádným specifikem (sui generis, je to jen aplikovaný řád
přirozeně učleněné společnosti|na vojenské poměry, nebo vtěsna
ný do kadlubu'vojenské uniformity. Voják musí míti určitý tvar,
rozbředlé těsto své formy nezachová. Musí -se na jeho formování
účastniti vše, čímprochází po léta, než oblékne vojenský kabát,
tedy již rodina,'škola, společnost a konečně vojna sama dokončí
výstavbu vojáka. Záleží na něm, na jeho charakteru, jak jej vojna
zformuje. Vojna nekazí 'silných. Ta je zocelí.

Předloni vyšla ve Svazu čsl. důstojníků kniha dra F. A. Sou
kupa „„Školnívýchovou'k brannosti národa“. Úvod napsal generál
inž. Bláha z vojenské kanceláře presidenta republiky. Ten vidí
charakteristiku zásad této knihy v tom, že autor „„doobčanské
ho výchovného rámce nehodlá vsunouti technickou část vojen
ského výcviku ve vojenských útvarech a se zbraněmi, což pone
chává výlučně vlastní vojenské presenční službě“ a vyslovuje
uznání jako aktivní voják svému záložnímu druhu „za jeho oprav
dové proniknutí problémem přípravy vojáka na nejširší základ
ně“. To jsou jen dvě věty z pětistránkového posudku. Jak vidět,
je náš názor na brannou výchovu mládeže týž. Považuji za svou
povinnost seznámiti čtenáře jen třeba s několika myšlenkami
autora knihy, jak si představuje vytváření a živení ducha bran
nosti u mládeže ve školách, rozumí se, že přiměřeného věku.

Moderní doba snaží se prozkoumati intelektuální schopností
vojáka. Pomůckou k tomu jsou f. zv. testy, které jsme převzali
z americké armády. Pomáhají vystihnouti, do jaké míry má voják
postřeh smyslový, pamět pro čísla, schopnost kombinační, odhad
čísel, výcvik úsudku, porozumění krátkému rozkazu a zapamato
vání si jeho a pod. V některých školách už testů užívají. Ze škol
ních předmětů lze užíti skoro každého k výchově k brannosti.
Na př. jazyk vyučovací. Je třeba už u probouzejících se dítek čísti
autory, kteří dovedou vznítiti hrdinnost mládeže a přispěti k to
mu, aby láska k vlasti našla pevnou půdu. Nejde o to, aby v čí
tankách byly články velebící vojenství a chválící válku. V zmí
něné knize se poukazuje na smutnou skutečnost, že v dnešních
47 českých a slovenských číťankách není ani slovo o branné po
vinnosti. Tu a tam článek o legiích, ale o poslání dnešní branné
moci, o vztahu k vlastní armádě ani zmínky. V hodině vyučova
cího jazyka může býti u žáků pěstěna schopnost viděné a čtené
stručně a dobře popsati. O nufnosti znáti cizí řeči, zvláště jazyky
naších sousedů, netřeba se zvláště šířiti.

Kolik dobrého pro přípravu k brannosti mohou vykonati děje
pis a zeměpisí Dějepis učí mládež lásce k vlasti. Poučí a na
dchne. Zeměpis jest jedním z nejdůležitějších předmětů, jimiž
se docílí zvýšení brannosti národa. Mládež musí dobře znát svojí
vlast. Zeměpisu nutno vyučovati názorně. Cvičte mládež odha
dovati dálky, úhly, výšky, orienfovati se v terénu s mapou, bez
ní, s kompasem, pomocí přírodních zjevů, naučte jí čísti v ma
pách, plánech, kresliti náčtrtky... Znám z vypravování jednoho
učitele, jak užil pokynu, aby s dětmi vykonal několikakilometro
vý pochod. Jako starý voják osvěžil dětem pochodování tím, že
vybral dva nejzdatnější chlapce, poslal je do oddělené lesní
parcely s příkazem, aby se schovali, jak nejlépe dovedou. Ostatní
děti utvořily řadu, rozestavily se na několik kroků od sebe a pro
cházely lesem jako v rojnici. „Nepřátele“ nenašly, protože oba
kluci využili místy větší vzdálenosti dětí a tak se vhodně scho
vali, že je celá „,rojnice“ bez zpozorování minula. Dětem se výlet
líbil. Šlo to bez šavliček.

Z jiných školních předmětů: Občanská nauka a výchova objas
ní význam armády. Z hodin přírodovědeckých odnesou si budou
cí vojáci ze školy vědomosti o telegrafii, signalisaci, naučí se
znáti tvary terénu, znáti přírodu a její zákony. O významu tělo
cviku není sporu. Tyto snahy předpokládají také přeorientování
učitelstva.

Bude-li tímto způsobem chápána výchova mládeže k brannosti,
nebude vojáčkování, zato však ovoce píle se dostaví. Pakliže
mládež uplatní své schopnosti ve sportu, tělovýchovných spol
cích a ne na posledním místě ve skautu, budeme mít zdravé po
kolení. Nesmí býti však zanedbávána mravní výchova. O té jindy.
Bylo by jen na prospěch věci, kdyby se příštím rokem přešlo od
parád a slavných dnů brannosti k opravdové drobné práci pro
brannost národa. Jiří Hlava.



Z čeho vyplývá nenávist mezi národy.
V dějinách velmi zhusta pozotovati možno. spovy

vrcholící v krvavé válce, které vzniknou z příčin ptva
nepatrných. Jiný názor na věc politického významu
častokráte přivádí v řežnárody, jinak bratrské a pří
buzné. Čak tomu bylo mezi Srby a Bulhary a i dnes
vlivem neshod politických, mohlo by se klidně říci,
dochází k nedorozuměním naptosto zbytečným(pří
pad polsko-československý). Návoďy si blízké ne
mohou v některých případech pochopiti nejjedno
dušší otázky k sblížení potřebné. Vprvé řadě jest to
sobectví, které v ozvěně jedince stává se kletbou
i kolektiva. Altruism naproti tomu ptojevovaný u
každého občana mohl a dovedl by docíliti dohody
člověčenstva vůbec. ©

Čyto zásady. nejkrásněji a nejpřesněji tlumočí člo
věku nauka Kristova. Učení, které přetrvalo dvě ti
síciletí, jest stále živé,dnešnía jeho zásady, kdyby je
dovedli lidé plně pochopiti, byly by silou a základem
tvořivosti,nikoliv ničení, předpokládající na příklad
nauky lidí, nauky směrů lidského vevolucionismu.

Křesťanství jest altruismem, tvořivým lékem bo
lesti každého člověka;naukalásky, jako důkazu; jest
velikou moci přetvořující thesi stavrořímského „člo
věk člověku vlkem“ na bratrství hlubokých kořenů
a solidnosti trvání. Bohužel, nikoliv všem jest toto
jasné a pvoto právě často ti, kteří v prvé řaďě by
měli pochopiti význam Evangelia, mocní tohoto světa,
odvracejí svoji tvář oď pevných pravidel křesťan
ských, aby naslouchali lživému šepotání světa, který
víří v klamu a prachu nenávisti,

Vztah člověka k člověku, který byl před léty určen
pojmem „lidské lidskosti“, dal výsledky v chladné,
skoro opovržlivé póze šťastných k ubohým a nuz
ným. Vůně salonů, ve kterých se při číších znameni
tých druhů vín hovořívá o pomoci poníženým a ne
šťastným, není vůní květů zdraví, nýbrž semenem, z
něhož vykličila častokráte nenávist a odpotr k těm,
kdož sami sebe dali chváliti za milostdenství k chu
dým a nešťastným.

Projížděje světem, dobře si ovšem všímaje života
kol, každý se může přesvěďčiti, že pravá láska k bliž
nímu, pomoc skutečně splňující svůj význam, září je
diné ze střaďisek, jichž progvamjest programempsa
ným plamennými slovy Evangelia. Nenávist, vlastnost
oslepující a olupující člověkao velmi cenný dar sebe
posouzení, dovede krajně se vozkvésti jediné v buň
ce hrdého vozumu,který byl postaven naďe vše, jako
svrchovaný vladař i pán.

Návody sbližujíce se měly by vžďy vzíti za příklad
všem paktům, dohodám i vztahůmslova Evangelia,
Moderní člověk tim více měl by se sblížit s naukou
Kristovou, poněvadž velikost této právě dokázala
doba vozvití techniky a symfonie strojů. Htvůzyoka
mžiků, kdy kolečko stroje se porouchá a člověkv ma
látné slabosti se potácí na pokcvajifysického života,
dokazují přesně existenci duše a potřeby duševního
života —víry. Americké listy přínášející podrobnosti
katastrofy patniku „Motocastle“ stále opakují ve
svých vefetrátech běsu a hrůzy noci nešťěstí, jak ubo
zí lidé přinuceni okolnostmi, když vůkol nich pro
cházela smrt —spínali vtucek modlitbě a jejich nářek
byl burvácejícíprosbou k Bohu, když pomoc lidská
byla hluchá a bezmocná.

Jest však nedůstojno volati o pomoc jeďiné tehdy,
když blízkost leďového dechu sestřičkysmrti stala se
bezptvostřední — důsledný člověk dovede tuto opě
tovati i tehidy, když hřeje na něho slunce štěstí, slá
vy a spokojenosti, poněvadž si dobře uvědomuje, že
toto vše jest chvilkovým odrazem pomíjející ceny.
Čvořivá prosba, láska nitra i čistota duše jsou oněmi
pilíři stavějícími krásné postavy dějin člověčen
síva a vozdávajícími. Liturgie katolická hovoří 0 svě
tici, mladé dívce, která sype vůže, ptosté vůže, zatím
co mnohdy ti, kteří sypali zlato, zůstávají v zapome
nutil... mpa.

Světlonoš Temna P. A. Koniáš T. J.

Osvětlovaly-li dobu Jiráskova Temna hranice, na nichž misio
náři z Tovaryšstva Ježíšova pálili dědictví reformace, potom byl
plamen, který z nich šlehal k nebesům, ohněm životodárným
pro český národ. Neboť Temno, které tito snažili se vyjasniti
svým plamenným slovem a příkladným životem, zrodilo se za
německou hranicí jako morová hlíza importovaná německými
predikanty, aby zmocnila se české duše pro říši Lutherovu. Proto
hranice, na nichž vzal za své cizí duch, ty hranice byly červánky
nové doby českého národa, z nichž vzešlo světlo pravé osvěty
a pravé svobody.

Hranice kostnická rozžehla po vlasti české tolik ohňů, jež po
hitily na věky památky kultury národa z jeho největšího rozma
chu, že ani nejodvážnější znatelé nemohou oceniti ty ztráty
hmotné a duchovní ceny. Zatím co ohně pohltivší ve svém očist
ném plameni nechutné traktáty náboženské přispěly k novému,
šťastnému obrození národa. A tak ten, kdo nerozumí povaze a
náladám českého národa, stěží pochopí, proč tolik kalu a špíny
dovedli fanatičtí nedoukové naházeti na památku těch synů
českého národa, kteří obětovali všechny své síly duševní a tě
lesné, jen aby svůj národ zachránili z objetí rozpínavého němec
tva. My však, jimž tanou na mysli slova Křišťanova (z předmluvy
legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile) o nedbalosti, s jakou za
cházíme s těmi, kteří kdyby byli v končinách Lotharovcův nebo
Karlovcův a jiných národů křesťanských, dávno by písmem zla
tým byli zapsání v srdci národa, my víme, že ještě dlouho bude
český národ klaněti se cizím modlám, jim se klaněti, je opěvati a
pomníky stavěti, dokud nepřijde den, v němž bude dobro a zlo
odděleno a řádně označeno. Tehdy také praví přátelé Boží bu
dou uznáni za přátele národa. Mezi nimi na předním místě do
stane se uznání i Otci Antonínu Koniášovi z Tovaryšstva Ježíšo
va. Neboť bude-li proti té hoře urážek nakupen vrch vděčné
úcty a lásky, bude to znamením, že národ pochopil své poslání
tvrze křesťanské kultury proti prušáckému pohanství.

Jak podati obraz života a díla Koniášova, když tak nesnadno
současnému čtenáři si představiti horlitele pro statky nehmata
telné, jako jsou láska k Bohu a láska k národu? Jak přesvědčiti,
že 37 let možno dnem i nocí pracovati všemi silami ducha i těla
k tomu, aby národ byl převeďen s bludné cesty, která končila
kdesi v pruském otroctví, na stezku pravé víry a pravé lásky
k vlasti? Jak možno dnes mluviti o takové odvaze a síle, když
je to tak směšné chtiti od člověka nadšení pro službu lidem!
Služba lidem prostým, neučeným, kteří mají v duši lásku k Bohu,
ale ztratili k Němu cestu, zasypanou knížkami, které děkovaly za:
svůj původ cizí víře a německému duchu? Jak vztíti těm horlivým
čtenářům knihy, aby nepozbyli lásku k české knize? Jak zachrá
niti jejich srdce Bohu a přece neoloupiti je o poklad, který měli
v Písmu sv.?

Hle, to jsou otázky, na něž dovedl P. Antonín odpovídati tak,
že jeho 37 let misionářského dila mu vydalo na vysvědčení samá
eminenter. Ne, to není plané vynášení a neodůvodněná chvála.
On nevepsal si na svůj štít ni zisk, ni slávu. On chtěl zisk co nej
větší a slávu tu nejvelebnější. Ale ne pro sebe: zisk pro duše
českého člověka a slávu Boží. Proto jeho dílo bylo tak požehná
no, jeho činnost přes všechny ty nejapné [ži o něm zůstane
trvale zapsána právě v době, kdy jeho služby národ nejvíce
potřeboval!

Rodák pražský (13. února 1691) před dvěma sty a desíti roky,
1. srpna, kdy složil slavnou professi, nastoupil svou pout misio
nářskou. A jaká byla ta misionářská činnost? To nebylo všade
slavné vítání, radostné fanfáry. To opravdu přicházel jako mi
stonář, který nevěděl, jak bude přijat. Cizí predikanti, kteří z po
pudu pruského krále přecházeli hranice, aby popuzovali lid protř
misionářům, znali už ty horlivé hlasatele Kristova učení; proto
předem je vykreslili tak, jak ještě dnes je líčí rozkřípané péro
leckterého „spisovatele“, za něž by se hanbily ty nejhnusnější
pověry pohanské o prvokřesťanech.

Jakými zbraněmi bojova! misionář proti těm všem nástrahám?
Oplácel zlo zlem, pomluvu pomluvou, posměšky, týrání, ba i ka
menování stejnou měrou? Ovšem i on potřeboval zbraně na
obranu i výboj. Ale jeho zbrojnice stála ve stínu kříže a proto
tento arsenál plně odpovídal znaku, který nosil v srdci.

Především měl pevnou víru v pomoc Boží, vroucí modlitbu,
kající skutky, jimiž na místě si podroboval zatvrzelé hříšníky.
Říci, že jeho život byl svatý život, není nic jiného, než říci prav
du. Byl skromný, nesnesl, aby kdo o něm marnou slávu hlásal;
s pokorou spojoval asketický život a tělo, pracemi ! nemocemi
zlomené, ještě dobrovolnými tresty káral. A hle: ačkoliv byl stále
více nemocen než zdráv, přece ovládal své tělo tak, že nezřídka
za jediný den pětkrát vystoupil na kazatelnu a ještě sedm i osm
hodin i za mrazu přinášel útěchu duším ve svátosti pokání. Tato
vytrvalost že by neprýštila z pravé lásky? Kdybychom mohli sle
dovati P. Antonína po celou dobu jeho pouti českou vlastí, kdy
bychom zde mohli si aspoň stručně přiblížiti jeho dílo zachycené
v jeho vlastních knihách, snad teprve tehdy bychom uvěřili, že
vykonati to vše možno jen za přímého spolupůsobení Ducha sva
tého. Nejčastěji prodléval v kraji královéhradeckém. Neboť zde
právě ukazovala se žeň nejkrásnější, třebas rozsevač velmi těžko
se dostával hložím a kamením k úrodné prsti. První velkou misii
konal v Hradci r. 1735 na náměstí se třemi spolubratry. Abychom
pak měli aspoň trochu představu, jak misie vypadala, nahléd.
něme do pamětní knihy kasejovické: „Léta Páně 1745 v neděli
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na den sv. Krescencie (t. j. 25. června) okolo 8. hodiny zrána
račaly se duchovní kající kázání od vel. pánů páterů Jesuitů z to
raryšstva P. J., totiž od dvojctih. p. P. Antonína Koniáše, P. Ma
ouše Sekštetra, P. Frant. Xav. Glitše a P. Josefa Skrochovského
r městýse Kasejovicích- následujícím způsobem. Dvojctih. a vy
joce učený veleb. p. Adam Kohout, farář, vyšel s průvodem před
krchov, kde patres missionarii v poutnickémoděvu klečíce naň
sekali. Po uvítání a poděkování P. J. Skorchovským procesí ubí
'alo se k lešení, kde po kratičké promluvě P. Antonína Koniáše
zatím sloužena tichá mše sv.) o užitku těch kajících kázání ná
sledovalo hlavní kázání P. M. Sekštetra, nato figurální mše sv.
následovala, po níž se začalo zpovídati až do 12 hodin. Od
první hodiny až do 2 hodin zpovídáno, potom následovalo kázá
ní, po něm zpívané lauretánské litanie s požehnáním velebnou
svátostí, pak zpovídali do 7 hodin večer. A tak ta kající pobož
nost pořád 8 dní trvala, kterou s chvalozpěvem Ambrožovským
a S papežským požehnáním dokonali."“ (Obšírněji „Blahověst“,
1892, str. 200.) Roku 1846 byl v Košumberce jako „catecheta in
pagis vicinis“, v letech 1747—1751působil v Královéhradecku a
od roku 1751—53 byl superior missionis. V letech 1754—58 měl
svůj hlavní stan u sv. Mikuláše na Malé straně. Rok 1759 zastihl
jej zase v Košumberce, odkudž zajížděl i na Moravu.

Misionář, který by jen a jen kázal, docílil by zajisté znameni
kého výsledku. A přece ještě něco by tu chybělo. Duše zachy
rené pro Krista v síti pravého náboženství bylo třeba utvrditi,
posíliti. [|na to horiivý apoštol nezapomínal. Jakmile kdo vysloví
jeho jméno, ihned před jeho zrakem objeví se postava vyschlé
ho mnicha s řetězy na těle an s planoucími zraky se pase napla
noucí hranici, na níž beřou za švé poklady českého ducha. Tak
Halece už je to vnuceno v české představy, že i my musime
se s tím obrazem spokojiti. Aspoň prozatím, než kus po kuse jej
očistíme. Nejdříve ty knihy. Horlivý oslavovatel P. A. Koniáše
z Tovaryšstva, který sepsal posmrtné panegyrikon, v nadšení
mluví o 30.000 knihách, které tento hubitel českých knih zničil
na hranicích. Ale už před sedmdesáti lety bibliotekář J. J. Hanuš,
muž zajisté nestranný, provedl revisi tohoto nadšeného výkřiku,
který ještě Pek| zdvojnásobil. Hanuš dokazuje přehnanost tako
vých čísel rozumnými důvody (Č.Č.M. ;1863, 77.). Nám postačí
jeho ujištění, že Koniáš v jeho očích není tím zarputilým nená
vistníkem české knihy. Naopak obdivuje se, jak pečlivě každou
knihu pročítá a tam, kde ji možno vylepštiti, uvádí místa závadná
spolu s návodem, jak je napraviti. Spisy Veleslavínovy, Hájko
vy, Paprockého, Lupáčovy, Kocínovy, Lomnického, Harrantovy
atd. buď jsou podrobeny opravě, buď shledány nezávadnými.
Sám Vlček ve svých Dějinách literatury se diví, že „právě při
knihách od první do poslední stránky s protireformací naprosto
neslučitelných, jako je na př. Komenského Labyrint nebo Chel
čického Postilla a Síť víry, uvádí se několik málo míst závad
ných...“ Můžeme tvrditi, že vnitřní hodnota spisů Koniášem
vržených na oheň byla nicotná a proto také jich zničením ne
mohla literatura česká 'utrpěti nenahraditelných škod. Když na
příklad na indexushledáme se s kronikou Dalimilovou ve vydání
Ješínově, jest tam poznamenáno jen několik míst k vylepšení,
hlavně pro tehdy politicky závadnou předmluvu, a přece vydání
to stalo se vzácnější než rukopisy, nikoliv však vinou Koniášo
vou. Nahlédnutí do kteréhokoliv vydání Klíče nás přesvědčí
o pečlivosti, s jakou bylo při oddělování knih postupováno. A
když vyskytla se některá vzácnější kniha, která jinak měla býti
zničena, Koniáš ji odnáší do nejbližšího útulku řádového, kde
zřizováno zvláštní oddělení pro tyto knihy. Když by někdo na
mítl, že ne kvalita, ale kvantita zničených knih mluví proti misi
onářům, potom právem můžeme poukazati na to množství knih,
které Jesuité náhradou rozdali za ty, které odebrali. Vyskytla-li
by se námitka, že tyto nové co do ryzosti jazykové daleko po
kulhávají za těmi starými, možno poukázati na široký okruh,
kam se dostaly knihy vydávané Dědictvím svatováclavským, za
loženým také Otcem z Tovaryšstva Matějem Václavem Šteyerem.
Neboť to nebylo jen území českého jazyka, ale i Uhry (Slov.),
Dalmacie, Slavonie, Bosna, Srbsko, ba i katoličtí Bulhaři chovali
jako vzácné poklady knihy vydané péčí Dědictví sv. Václava.
Nestačí tato námitka vyvrátiti všechny pochybnosti o dobrém
fázyku a vhodnosti knih pro široké kruhy? Kdyby byly psány tak
zkaženou češtinou, stěží by je mohli čísti jiní Slované. Proti ta
mu vzpomeňme si na stesk vynikajícího polského jazykozpytce
Alex. Brůcknera, výborného znalce slovanských jazyků, který
prohlásil, že je třeba Polákovi, aby si dnešní češtinu novinář
skou přeložil napřed do němčiny, chce-li rozuměti, oč vlastně
jde (Dzieje jez. polsk. 1907, str. 161). Nuže, postačí to k obha
jobě díla?

Tento stručný pohled do misionářského díla ukázal, že třeba
velmi pečlivě postupovati, než se vyřknou odsuzující slova. Hes
la, která se sstále opakují, snad se vžijí, ale to neznamená, že
tím mají oprávněnost.

P. Antonín Koniáš svým dílem ukázal, že služba Bohu může se
spojiti se službou národu. A tak když dne 27. října r. 1760 v pon
dělí byl nalezen ve svém pokojíku mrtev, bylo jeho dílo sice
skončeno, ale zásluhy marně čekají na upřímné uznání. Ovšem:
kněz, jakým byl P. Antonín, netoužil nikdy po zásluhách a uzná
ních. Ale přece národ nesmí ve spoustě všelijakých pochybných
oslavenců zapomenouti na ty, kdož jej zachránili nejen pro Bo
ha, ale také jako národ český. A to je zásluha Koniášova a řady
jeho spolubratří. Bylo toho třeba tím spíše, že osvícený josefi
nism pokusil se pohltiti národ. Zrušil sice Tovaryšstvo, ale nezni
čil národ. Čí zásluhou?
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Frant. Maria Horák:

Z mého deniku.

Náhodou dostal se mi do vukou dopis venkovské
ho faráře, takové tiché, svaté a obětavé duše, vyšší
mu církevnímu hodnostáři, muži převzácných kvalit
a předobtvého srdce. Ř dopisu přiložen byl výtisk
„Farního věstníku“, který onen farář vydává, a dále
cituji dopis:

„Gisknu si jej doma na cyklostilu ručním — dá to
práci, ale číslo stojí sotva 8 haléřů a pro zvláštní fot
mát tiskový hned upoutá a lidé jej čtou. I když jej
tisknu, při práci, modlím se za.Boží požehnání a při
tomto čísle jsem prosil Vašeho svatého patrona, aby
mu vyprosil požehnání.

A Pán požehnal: Měli jsme krásné procesí do D4
Na sto dětí a 150 dospělých — mezi nimi šlo nej

méně třicet mužů — ač farnost moje má něco přes
800 katolíků! Zaplať Bůh, i zde, v našem zamořeném
kraji, se to hýbe! Loni — v toce 1933 — měli jsme
v naší malé farnosti přes 2.500 svatých přijímání.
(Kraj, v iněmžona farnost leží, je proslavený svým
pohanstvím, pozn. pis.)

A ještě jednu prosbu mám k Vám: Odjíždíte do
Říma! Denně budu Vás cestou provázeti mementem
při mši svaté, aby Vás na příkaz Páně Váš anděl
strážný opatvoval a šťastně jste se nám vrátil. A jis
tě asi u sv. Petra navštívíte hrob euchartistického pa
peže Pia X.

Prosim, potmodlete se u jeho hrobu k Němu za
mne, mé farníky, zejména pak mou mládež, abychom
všichni toužili a žili z tohoto Chleba živého, bychom
nežili my, ale živ byl v nás Kristus.

Já sám jsem u onoho hrobu loni v slzách proklečel
drahnou chvili“

Colik onen dopis. Kněz z nábožensky „nemožné“
ho“ kraje — jak on miluje Krista, jak on miluje fat
níky své, jak modlitba s prací se druží, aby změněny
byly duše, obtozeny, očištěny, Kristu zachovány ne
bo vráceny... Nezhyne víra ve fatnosti, která má
takového kněze, nezhyne ani v kraji. A není to nic
divného, hýbe-li se to i tam...

ke

A jsou u nás vůbec nábožensky „nemožné“ kraje?
Pochybuji...

Byl jsem v „nemožném“ kraji na pouti. Když bylo
po všema já byl zptošťěn všech funkcí, stoupl jsem
si před fatvua ptodával jsem, co jsém měl s sebou: ča
sopisy a 250 hlučínských brožur „Životem“. Vator
vali mne před tím, že socialisté mi natlučou, a zatím
i socialisté kupovali. Byly obavy, že se to prý pt
kněze nesluší, ale já tyto obavy nesdilel. A dopadlo
to tak, že, když příštího vtokubych se tam zase padír
val, musím si vziti s sebou několikráte vice výtisků.
abych mohl uspokojiti všecky, kteří v „nemožném
kraji dychtí po slovech pravdy, po katolické četbě

Věřte,není u nás nábožensky „nemožných“ krajů
Jen chtiti, jen pracovati, jen získati požehnání nebes,
A tvářnost země se dá změniti i ža našich dnů, i v na
ší době.



Pro slávu Boží jsme na zemi. „Nejsme na zemi proto, abychom
hledali prázdné útěchy a budoucích pomníků, jako herci hrající
každý svou roli smutnou nebo veselou, ale pro slávu Boží jsme
a pro práci prostou a čistou, abychom osvobodili ducha svého a
splnili, co mu uloženo...“ — Jul. Slowacki v dopise matce.

Staletá stavba víry. „Věřte, že není dogmatu, třebas bylo sebe
vzdálenější vašemu způsobu myšlení a snad nejnověji teprv cít
kví prohlášeno, že není ani nejmenšího zvláštního kultu, které by
neměly dostatečného důvodu zaznamenaného v původním zá
koně, a které by se nedaly z něho odvoditi. A jako víra staletí
od staletí přistavuje ke katedrále, tak staletí od staletí přistavuje
i k náboženství, neměníc však ani v nejmenším dané nauky. CČír
kev je pro svaté, pro živé i pro mrtvé.“ — H. Ghéon: Člověk na
rozený z války.

Pouť. „„Ten,kdo se vydává na pouť, dobře učiní, půjde-li sám a
nepřipojí se k jiným poutníkům, byť to bylo mímo obvyklou dobu.
Ale jde-li tam mnoho lidstva, neradil bych mu, aby se tam bral;
vrátí se obyčejně roztržitější, než tam šel, a mnoho jich koná tyto
pouti spíše na zotavenou, než ze zbožnosti.“ — Svatý Jan z Kříže.

Cena mše svaté. „„Všeckydobré skutky úhrnkem neplatí tolik co
Mše. Ach, kterak kněz jest něčím velikým! Kdyby sebe pochopil,
umřel by... Zázrak Proměnění jestiť větší zázrak než vzkřísiti
mrtvého. Jazyk kněze z kousku chleba činí Boha; což jest více
než stvořiti svět...Ó člověče,jak jsi veliký, jsa živen a napájen
Tělem a Krví Boha.“ — Svatý Jan Vianney, faráf z Arsu.

Katolicita Církve. „Království Boží jest uskutečňováno podle tvář
nosti země. V tom jest právě katolicita naší Církve, že se hodí
pro všechny národy a pro všechny doby, že všechny zachytí nebo
může zachytiti. Všem se přizpůsobí ve svých metodách, všechny
dovede zaujmouti a získati. A musí dovésti získati a musí dobýfi
srdcí všech a všech národů.“ — Dr. Silv. M. Braito O. P.: Život.

Křesťanství a umění. „Křesťanství neusnadňuje umění. Odnímá
mnoho snadných prostředků, zahrazuje jeho tok na mnoha mís
tech, ale fo jen proto, aby zvýšilo jeho hladinu. Přinášejíc mu
tyto blahodárné obtíže, povznáší je zároveň vnitřně, dává mu

Z
poznati skrytou krásu, která je slastnější než světlo, dává mu fo,
čeho má umělec nejvíce zapotřebí: prostotu, mír z bázně a z lás
ky, nevinnost, jež činí látku člověku poddajnou a bratrskou.“ —
J. Maritain: Umění a scholastika.

Brynychova politika. „Zachovati drahému lidu mému Boha a
Krista, to jest má politika.“ — Cituje Novotný: Biskup Brynych
323.

Církev, Katolická akce a politické sírany. „Jako Církev, tak i
Katolická akce nezůstává nad politickými stranami a mimo ně,
majíc cílem nikoli chrániti partikularistické zájmy skupin, nýbrž
pečovati o opravdové dobro duší, šíříc jak jen to možno králov
ství Pána našeho Ježíše. Krista v jednotlivcích, v rodinách a ve
společnosti, a sjednocujíc pod svýmí mírumilovnými prapory v
dokonalé a ukázněné svornosti všecky ty věřící, kteří chtějí spo
lupracovati v tak svatém a tak rozsáhlém díle apoštolátu.“ —
Pius XL. 10. listopadu 1955.

Kapitál a podnikatel. „Dobrý podnikatel je jako kvas, jenž hýbá
organicky národem a jeho statky, jest vůdce, jenž masám dobré
vůle vykazuje směr a orýganisuje je k jednotné akci; myslí za
jiné, zaměstnává jiné.“ — Dr. Bedřich Vašek: Křesťanská so
ciologie.

Křesťanský personalismus. Politicky a sociálně chápán, nemůže
svět býti nikterak dělen na individualistický a protiindividuali
stický. Tertium datur: Je ještě také personalistický svět. Kře
sťanský personalismus tvrdí, že je určitá sféra osobních práv,
rodinných a sociálních práv, která existovala již před státem.
Hitlerismus je protiindividualistický, ale také protipersonalistic
ký, nebo více personalistický v tom smyslu, že se snaží u jednot
livých z občanů vyzvednouti jejich osobnosti, aby je soustředil
v jediné osobě monokratického „Staatsfůhrera“.

„Ilustrazione Vaticana.“

Česká sláva vojenská. „„Oh,česká slávo vojenská — rudý květe!
Kdyby na každém rovu padlého „bratra“ z té hrozné doby (husit
ské) vypučel trs krvavých kvítků, zdaž by se celá střední Evropa
neproměnila v jediné purpurové moře?“ — A. Kolek: O klíče mar
krabství.

Katolický sjezd r. 1935.Říjnová biskupská konference rozhodne
definitivně o programu katolického sjezdu a stanoví hlavní řeč
níky sjezdové, jakož i jmenuje členy přípravných výborů a ko
misí. Bylo několikráte zdůrazněno, že konání sjezdu jest rozhod
nuto episkopátem a že tudíž nelze již o věci diskutovati. Pod
robujeme se zcelaautoritě církevní, ale považujeme přece jen za
nutno v zájmu věci i na obranu našeho stanoviska znovu konsta
tovati tato fakta: Chystaného sjezdu, který má charakter nad
národní, ač všude jinde katolické sjezdy mají vyhraněně charak
ter národní a měl jej i poslední vídeňský Katholikenta$, nazýva
ný mezinárodní, ale nesoucí již ve svém označení národní „Der
deutsche Katholikentag“, má se zůčastniti 6 národností, mezi
nimiž jako zvláštní národnost jest i národnost — slovenská;
v stejném stupni a významu jako národnost německá, mad'arská,
rusínská a polská. Každá tato národnost bude míti svůj zvláštní
výbor a vedle toho bude míti zastoupení v říšském výboru. Bude
li tento zároveň výborem české sekce, nebude ovšem moci řádně
se o české věci starati. Také, jak bylo již oznámeno, jest generál
ním sekretářem přípravného výboru p. řed. Žák ze skupiny ně
mecké. Toto konstatování nemá nijak za účel vysloviti pochyb
nost o schopnostech a zásluhách p. ředitele Žáka, který v liberec
kém Volksbundu ukázal svou organisační vyspělost, ale znovu
nám vnucuje obavu, že český živel nebude ve výkonných pracích
dostatečně zastoupen a že právě otevřená sjezdová kancelář jest
vlastně kanceláří německé sekce, která také vykonala již velký
kus přípravné práce. Budiž nám profo prominuto, když znovu
opakujeme své obavy, že při katolickém sjezdu nebudou do
statek vyjádřeny národní tužby českého, pokud se týče — česko
slovenského národa a že tento národní, československý charakter
nebude na sjezdu nijak projeven. Nejsme osamoceni v těchto oba
vách. Již 4. ledna 1955 vyslovila je třebíčská „Stráž“, která vy
slovila svůj nesouhlas s mezinárodním charakterem katolického
sjezdu r. 1955a dožadovala se „československého sjezdu katolic
kého“. Brněnský „Den“ ze 30. srpna 1954 rovněž pokládá za
chybu, „že nezůstalo při formě národních katolických sjezdů
československých, jak se u nás utvořila právě před 40 roky prv
ním sjezdem v Brně“. Druhá věc, o níž se vedla rozprava, jest po
měr politiky ke katolickému sjezdu. Pan ředitel Žák ve svém
článku „O charakter prvního celostátního sjezdu českosloven
ských katolíků“ (Lid. Listy č. 185, str. 3), prohlásil, že „žádná
politická strana jako celek nebyla ani nebude k arangementu
sjezdovému zvána“. Proti tomu bohužel musíme konstatovati, že
byl to právě „Stálý výbor pro sjezdy katolíků Československé
republiky“, který na své schůzi 16. března 1935 v Olomouci ko
nané rozhodl, aby v přípravném výboru vedle opravdu nepolitic

kých institucí byly zastoupeny také Čsl. strana lidová, sloven
ská strana ludová, něm. křesť. soc. strana a j., „aby nikdo nebyl
vynechán a opominut“. Přímá účast zástupců některých politic
kých stran tedy byla zamýšlena, ale bylo snad od úmyslu toho,
upuštěno, zajisté jen ku prospěchu věcí, neboť jsou i v jiných
politických stranách katolíci a nikdo nemá práva upírati jim
jejich opravdovost náboženskou a zájem o společnou věc katolic
kou. Toto správné rozhodnutí o naprostém odpolitisování kato
lického sjezdu nutno ovšem doplniti ještě i důslednými opatření
mi osobními, aby totiž za předsedu sjezdu, čí za hlavního řečníka
sjezdového nebyl brán nikdo, kdo jest politicky exponován, ať už
v té či oné straně. Nepolitičnost sjezdu musí býti přísně zacho
vána. Události, jež v posledních letech sběhly se kolem nás doma
i v zahraničí, musí býti poučením i pro nás. Končíme těmito po
známkami diskusi o charakteru katolického sjezdu 1955a přejeme

si jen jeho plného zdaru, o který se musíme všichni přičiniti. j.
V Československu je 11,416.737katolíků. V těchto dnech dokon
čena byla definitivní náboženská statistika obyvatelstva Česko
slovenské republiky podle sčítání z r. 1930. Definitivní obraz
náboženského rozvrstvení je takový: římských katolíků 10,8531.696,
řeckých katolíků 584.999,arménských katolíků 42, tedy katolíků
dohromady 11,416.737.Z ostatních vyznání je nejvíce evancelíků,
kteří jsou roztříšťění na 5 skupin: českobratrská evangelická
církev 297.977, německá evangelická (v českých zemích) 152.553,
augšpurská evangelická ve Slezsku 46.884, evangelická augšp.
vyznání na Slovensku 407.558 a reformovaná 219.108.Menší sku
piny tvoří Jednoty bratrské 5.682, starokatolící 22.712, baptisti
4.445, unitáři 1.054. Čechoslováků je 793.385,pravoslavných 145 ti
sic 598, židů 356.830, bez vyznání 854.658. Náboženské vyznání na
sčítacích arších neudalo 1.628 lidí a 22.969 lidí udalo jiné nábo
ženství, než výše uvedeno. Jsou fo mimo jiné také mohamedáni.

Cura animarum. Moderní pastorace nespokojuje se čekáním na
věřící, až střesou prach beznáboženského prostředí, v němž žijí
a přijdou do farního kostela na mší sv. Duchovní správcové, kteří
si uvědomili potřebu doby, slouží brzy ráno v neděli mši sv.,
aby lidem jdoucím na výlet za město umožnili „celou mši sv. po
božně slyšeti“. V některých městech, zvláště v cizině, jsou do
konce kaple v nádražních budovách. Některé listy, i u nás, při
nášejí v turistických hlídkách pohotově oznámení, kdy se v tom
kterém místě konají služby Boží. Vzorný případ: Farní úřad v
Rosicích u Brna dal do denního tisku zprávu, kde a v kolik hodin
poblíž Masarykova okruhu v obvodu působnosti farního úřadu
budou slouženy mše sv., aby katolíci, kteří tíhnou ke sportu,
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měli lepší příležitost splniti svóu náboženskou povinnost. Vivanf
seguentes! Při té příležitosti chceme upozorniti na účelnost ozna
mování služeb Božích na tabulích upevněných na vnějších zdech
chrámových, zvláště v turistických místech. Často se stává, že tu
rista dorazí do místa večer a nemůže se přesně dověděti, kdy je
v neděli mše sv., protože na nádražích, v ubikacích turistických
nebo v hostincích obyčejně nic přesného nevědí. Není to jen
pro lidi, je to pro Pána Boha, je to součást moderní pastorace.

Slovenské sdruženie kafolícke mládeže nastupuje propagační ak
ci. Ve „Slováku“(proč jen ve Slováku?) otiskuje 25. září provolá
ní rožňavský biskup Michal Bubnič, jako protektor Slovenského
sdruženie katolícke mládeže, kterým dává na vědomí všem stáva
jicím skupinám SSKM a jejím vůdcům a příznivcům, že stanovy
a potřebné tiskopisy k založení skupin má k disposici biskupský
ordinariát v Rožňavě. Stanovy jsou přizpůsobené Katolické akci
na Slovensku a proto se musí znovu předkládati krajinskému
úřadu ke schválení, proto i už existující skupiny musí provésti
ustavení podle nových stanov a zadati o jejich schválení. Praví:
„Uplatnený je štatut Katolíckej akcie, prijatý a publikovaný celo
rišskym najd. episkopátom Čsl. republiky. Da toho naše spolky
majů krajinské sriadenia a ako také majů sa uplatniť v celoríš
ském ústredí. To je zásada, od kterej naše spolky odhliadnuť
nemajů.“ Dále se praví v provolání, že se v organisaci uplatňuje
zásada výchovy obou pohlaví odděleně a že „ženská mládež má
tie isté rámcové stanovy, ale bude mať svoj výbor a vlastné ve
denie. Nech teda nečaká, ale nech si založí samostatna svoje
sdruženie.“ Ve stylu německých praesesů zavádějí se krajinský,
diecésní, okresní moderátoři, kněží-duchovní rádcové, kteří
mají v rukou dozor i iniciativu a jsou stálými členy výboru.
Chystá se přebudování SSKM přes zimu, a to nejen mládež země
dělská, nýbrž i dělnická bude zachycena a tak se má připraviti
mládež na sjezd katolíků do Prahy. Biskup Bubnič ohlašuje, že
prozatím povede celou a$endu sám a až práce postoupí, vybuduje
ústřední jednatelstvo v Bratislavě. Církevním předsedou SSKM
je Vincent Boleček, farář v Nemčiňanoch, světským předsedou
učitel V. Horák z Vajnor, který opatruje spolkový prapor. Kra
jinským moderátorem je Mssre dr. Ján Ferenčík. Kromě toho
má každá diecése svého moderátora.

w

Z < ©, i „

Matka následovala svých sedm dětí v službě Boží. Paní Marie
A. Fey z Uticy ve státu New York, vdova, matka 11 dětí, z nichž
5 dcer jsou řeholnice a dva synové kněžími, rozhodla se obléci
řádové roucho Dcer Lásky sv. Vincence, v kterémž řádě jsou také
její dcery. Sestra Ludvika, jak jest nyní řádové jméno pí Fey,
přidělena byla vojenské nemocnici, jež jest pod správou sester sv.
Vincence.

Smír mezi Vatikánem a královským rodem italským utvrzen byl
znovu u příležitosti narození korunní princezny Marie Piy. Svatý
Otec ihned na zprávu o radostné události v rodině italského ko
runního prince poslal rodičům blahopřání a apoštolské požehná
ní, načež princ Umbert ihned odeslal Sv. Otci děkovný telegram
a ujišťění svou oddaností. Zdá se, že tyto vzájemné pozornosti
zcela již odstranily staré trpkosti a že poměr mezi Vatikánem a
královským rodem italským jest dnes již opravdově přátelský.

„Scripfores catholici“ jest název nově utvořeného spolku katol.
spisovatelů belgických, a to nejen francouzských, ale i flámských.
Minulý měsíc konal spolek první valné shromáždění, na němž
zvolen byl předsedou Firmin van den Bosch. Politika jest z Čin
nosti spolku vyloučena.

Kolik je kafolických kněží na světě? Podle nejnovějších dat je
na celém světě přibližně 321.000 katol. kněží, z toho 257.000 svět
ských a 64.000 řeholních. Spočítáme-li všechny katolíky světa,
dojdeme přibližně k cifře 350 milionů. Jeden kněz připadá při
bližně na 6.000 věřících, v Evropě na 2.000 věřících.

Nedostatek kněží v Rakousku. Podle úředního sčítání lidu mělo
Rakousko v polovici r. 1930 6,712.794 obyvatel, a z toho 6,400.597
katolíků. Koncem roku spravovalo těchto 6,4 mil. katolíků cel
kem 7434 kněží, z toho 4879 světských (z nich v duchovní správě
pouze 4.016) a 2.555 řeholních kněží. Jeden kněz připadá na 900
věřících. To platí jako celostátní průměr, protože na př. ve ví
deňské arcidiecési připadá kněz na 1700, v sekavské diecési na
1000, v bursenlandské administratuře na 1600 věřících. Nejlépe
je na tom salcburská arcidiecése, kde připadá kněz na 550 vě
řicích. |

Bohemica v homiletických a kafechetských pomůckách v Rakous
ku. V hornorakouském Innkreisu vyšla právě velmi pěkná sbírka
příkladů ze života pro školu, rodinu, kazatelnu a zpovědnici „Der
Katechet erzáhlt“. Kromě četných pramenů použito již nového
rakouského katechismu. Práce je velmi cennou pomůckou. Au
torem je P. Josef Fattinger. Cena asi 50 Kč, vázané. — Zajímalo
mě, zda přihlíží praktický katecheta v Rakousku k námětům
z českého náboženského života. A našel jsem několik věcí. Pod
nadpisem „Král s klasy a hrozny“ je velmi procítěně zachycen
vzor sv. Václava, jeho služba oltáři. Boleslav vylíčen je tu jako
pohan, který nenávidí zbožnost bratra. Na jiném místé je zazna
menána obšírně legenda o obrazu pekla, jaký namaloval sv. Cyril
bulharskému králi Bogorisovi, který nechtěl přikloniti sluch a
srdce křesťanskému učení a pak byl zdrcen nástinem pekelných
hrůz. Kapitolka je výstižně označena: „A byl to jenom obraz!“
Z naší historie jsou tu pak jen husité, dvakrát: obléhání Naum
burku Prokopem Holým a pak v připomínce, že přivržencíi kultu
nahoty byli vždy sektáři a kacíři, uvedeni také Adamiti, které dal
Žižka na Nežárce ohněm vyhladiti; nejsme na to zrovna pyšni.

úsilí o katolickou universitu v Salepurku. Salcpurský arcibiskup
dr. Rieder vydal jako „primas Německa“ pastýřský list, ve kterém
se obrací na všechny německé katolíky, aby se přičinili o usku
tečnění katolické university v Salcpurku. Při srpnovém valném
shromáždění Katolického universitního spolku, jehož je arcibis
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kup předsedou, ohlásil president republikv Miklas, že je vláda
zásadně rozhodnuta zákonem ustaviti filosofickou fakultu vedle
stávající již bohoslovecké fakulty v Salcpurku. Z tohoto základu
postupně má vyrůsti celá universita. Filosofická fakulta měla
vstoupiti letošním podzimem v život.

Šedesátka Jozefa Gregora-Tajovského. V Bratislavě dožívá se
18. října šedesátky významný slovenský spisovatel Jozef Gregor
Tajovský. Rodák z Tajova ve zvoleňské župě, stal se učitelem a
po pěti letech, po konfliktu se školskými maďarskými úřady ode
šel do Prahy, vystudoval obchodní akademii a po návratu na
Slovensko v 28 letech stal se bankovním úředníkem v různých
městech, naposledy v Turč. sv. Martině. Za války vstoupil, pře
běhnuv k Rusům, do čsl. legií, pracoval v Odbočce Národní rady,
v legionářských časopisech a vrátil se do vlasti jako kapitán.
Nyní je podplukovníkem v pensi. Jako spisovatel líčí realisticky
život na slovenských dědinách a přechází až do naturalistické
drsnosti. Má své místo vedle Martina Kukučina. Jeho sebrané
spisy, vyšlé v r. 1920 až 1928, tvoří 13 svazků a obsahují práce
z let 1900až do prvních let republiky. Pozdější práce vyšly zatím
jen jednotlivě. Jako dramatik má Tajovský své jméno. Pražské
Národní divadlo hrálo s úspěchem jeho „Úsvit nad Slovenskem“.
Letos dostal Štefánikovu cenu za drama „Blúznivci“. Orientace
je pokrokové. Más—

D o m á c (Í

President Masaryk pozdravuje se již ze své choroby, která se
vlekla vlastně již od jarních měsíců. Poslední lékařská zpráva
mluví již o rekonvalescenci a o častějších vyjížd'kách páně pre
sidentových do přírody. Tím učiněn také konec poplašným po
věstem, jež v posledních týdnech se rozšířily.

Parlament sejde se až v druhé polovici října k plenárním schůzím.
Zatím zahájily již práce některé výbory sněmovní. Parlamentní
úsporná a kontrolní komise konala již několik schůzí, na nichž
projednávány návrhy úspor ve státní správě a zkoumáno, jak
dalece byly realisovány dřívější úsporné návrhy komise. Otázka
letošních adaptací ve sněmovní budově zůstává otevřena, ježto
se dosud nepodařilo zjistiti, kdo dal příkaz k těmto nákladným
úpravám, na něž není rozpočtové úhrady.

Dr. Karel Svoboda, náměstek pražského primátora +. V úterý
ráno zemřel po krátké chorobě profesor Dr. Karel Svoboda, ná
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městek pražského primáfora a význačný komunální pracovník li
dové strany. R. i. p.

Boj o tovární správkárny. Mluviti o zrušení či dalším ponechání
továrních správkáren patřilo by spíše do rubriky hospodářské,ale
bohužel i z této otázky stalo se politicum. Na jedné straně
zdvihla se dvoufrontová kampaň proti Baťovi, na druhé vyrazil
zase Baťa se svým propagačním a prodejním aparátem a zaintere
soval do boje téměř polovinu obyvatel naší republiky. Myslíme,
že celá kampaň byla zbytečná. Osnova měla se připraviti v klidu
a tichosti, jako se připravují všechny zákonné osnovy a pak ho
tová, po řádném připomínkovém řízení — bez pokřiku vyhlástti.
Jest sice pravda, že živnostnictvu jest třeba pomoci a že stát jest
povinen i živnostníku jako sociálně slabšímu tufo pomoc zjednati,
ale nikdy se nesmí foto opatření státi předmětem politické lici
tace a agitace. Divně ostatně na příslušníky jiných stran musí pů
sobiti kampaň proti Baťovi vedená z oné strany, jejíhož klubu
v zemském zastupitelstvu jest Baťa členem.
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Nová diktatura v Evropě. Estonský president Páts suspendoval
estonský parlament a pokud se dostaly zprávy do ciziny, má
býti i v této republice nastolen autoritativní režim. Stále jsou
nám předváděny příklady těžkých následků chyb demokracií, ne
boť i Estonsko učí, že nikde nemohla vzniknouti diktatura, kde
demokracie byla spořádaná a její všichni představitelé vědomi si
své odpovědnosti.

r a n m Č n Í

C o ž i v

vyrábí tyto známé tuky:SANA
čajový margarin

AXA
stolní margarin
POLARIN

pokrmový tuk a jemné šmolce

SANA
SANA

Španělsko po velkém výkyvu do leva vrací se k vládě středu a
pravice. Leroux znovu povolaný za ministerského předsedu, utvo:
řil vládu, v níž důležitým činitelem jest skupina poslanců lidové
akce katolické, jejíž představitel Robles má hlavní zásluhu o vy
tvoření nové vlády.

Bulharsko a Jugoslavie jsou opět bratrskými národy a státy. Ná.
vštěva krále Alexandra v Sofii utužila svazky nového přátelství «
stala se opravdu historickým okamžikem v dějinách Balkánu c
snah o zajištění míru na tomto poloostrově, pokládaném do ne:
dávna za sopku Evropy.

o t d a |

VWJsme čtvrtým státem na světě s nejvyšším počtem sebevražd.
V new-yorském „The Spectator“ byla uveřejněna šetření o úmrt
nosti v letech 1924až 1952z různých státůsvěta. Statistika sebe
vražd vypadá takto: Nejvíce sebevražd bylo v Rakousku. Na
100.000obyvatel 34.5. Následují v témže poměru Maď*arsko 29.8,
Řecko 27.2, Československo 27, Švýcary 25.1 atd. Střední skupinu
z celého smutného žebříčku tvoří Spojené státy severoamerické
s 15.9, Australie 12.8 a Anglie s 12.6 případy na 100.000obyvatel.
Méně než 10 mají Španělsko, Italie, Irsko, Norsko, Holandsko,
Litva a Kanada. Nejmenší počet sebevražd má Chile, stát za
svěcený Božskému Srdci Páně. Jen 53.5ze 100.000.

Našel se člověk... Je už odřený způsob časopisů a žurnálů, že
otiskují redakci došlé pochvalné dopisy. Nedělali jsme to a ne
děláme. Dopisy potěšily nás, ale na naše čtenáře neumí působiti
názor a pochvala jiného. Chceme, aby „Život“ mluvil ke každému
bezprostředně, aby vyvolal v něm ohlas, aby jej sílil a utvrzoval.
Všem, kteří nás po tři čtrti letošního roku provázeli slovem u

Přišla jeseň a s ní fronty.
Pro trošku lidí z města a z lontu
po jarním debaklu novou zas frontu.
Po letech dlouhých my, moudré hlavy,
vzkřísíme konečně jednou ty stavy.

Je jeseň chladná, padá listí.
Pijte jalovcovou, ta krev čistí.
Rozhodně lepší než stavit a battt.
Přibývá účtů. Kdo bude je platit?—

znání i písemnou pobídkou — zaplať Pán Bůh. Že nelze vyhovět
všem, zvláště ne konjunturálním katolíkům, kteří vidí v kato
licismu jen námět k po liitickému programu, aby se hnuť
lišilo od ostatního, když už se neliší život jeho představitelů..
to nás nepřekvapilo. Proto se nás nedotkne, jestliže se najde
člověk, někdo, kdo do nedávna byl v katolickém hnutí neznár
a dnes tlačí se a ukojuje za každou cenu své aspirace, když řekne
o našem časopise, že je „na štvaní a rozkládání katolického ži
vota“. My máme šestnáct tuhých let práce za sebou, bez odměny
vyznamenání a řádů... Našel se člověk, který nemá za sebou
nic, co by se nedalo koupit ...

Kuriosity z přípravného výboru katolického sjezdu v Praze. Ná
rodnostně smíšený sjezd katolíků v Praze v r. 1935má zajímavě
složený přípravný výbor. Je to malý Babylon jmen. Jeden český
zástupce jmenuje se Růckl,německý Žák, Slováky zastu
pují Postényi, Kórper, Filkorn, N ě'm ce ze Slovenska Fegyveres
a Maďary Hladík.

]

Střípky. V posledním čísle Života byl Hodža doprovozen epithe:
tem „palatin země slovenské“. Máme pro to nový doklad. Nechávé
si podle agrárních listů holdovat. Svědčí o tom referát z Venkové

nolO turčianského rolnictva a študenstva ministru dr. Hodžo. O ceremonielu nebylo v článku nic, snad zůstal ještě z ma
d'arských dob. — Paní H., choť legionářského generála a býv
ministra má podle denního tisku místo dětí dva psy, kteří maji
zvláštní pokoj se speciálními postýlkami (každá prý za 5.000
Kč), v nichž hajínkují, obsluhování jsouce zvláštní služebnou, pa
pají totéž co milostpaní. Psům se denně čistí zuby kartáčkem. Ps
pokoj se každoročně maluje v době, kdy pejsánkové jsou na
letním bytě atd. Hodláme poslati milostpaní adresu Vincentina

I:

Mareček nebo Halík, musí psát Vraný a protože Kahánek mus
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zachovati karenční lhůtu, než z něho vyprchá oposiční pach, ob
jevují se v listě články ruralistického spisovatele posl. Marchy.
Voní z nich zahradníko-brodština a pach předválečných sklizní,
Najdete tu fráze, jako „byl jsem vždycky vřelým českým člo
věkem.“ — Pro změnu objevil se tentokráte v listech pro ty nej
mladší politické janičáry dopis redakci od „národního demo
krata“, samozřejmě nepodepsaného. Je tak naivní, že prozrazuje
redakční původ. Psal ho asi velký znatel Slovenska, protože
píše: „Pamatujisi dobředoby,kdy byl Hlinkav Černovicích
pronásledován, souzen a žalářován Maď'ary.“ Hlinka jakživ v

O SN h

Černovicích nebyl, pronásledován byl v Černové, souzen v Bra
tislavě a žalářován v Segedíně. Co se dá dělat, když někdo zná
Slovensko jen z pohádek Boženy Nemcové! — V Bratislavě ko
naly se velmi úspěšné české misie. Pořadatelstvo dalo redakci
„Slováka“ plakátek s prosbou, aby list upozornil na české misie.
Šéfredaktor K. Sidor vidí v českém jazyce v slovenských listech
„trojského koně“. Nejen, že zprávu česky neotiskl, ačkoliv u nás
v českých listech slovenské zprávy přinášíme, ale Slovák do
konce v krátkém oznámení misií napsal, že se konají na přání
„slovenského Vudu“. S lidmi bez dobré vůle se špatně jedná.

Legio Angelica, časopis našich ministrantů,
zahajuje již V. ročník za osvědčené redakce
P. Metoda Klementa z Emauz. Novinkou
letos jest vkusná obálka, montovaná z le
ťošního skautského tábora hochů ministran
tů. Obsah prvého čísla jest převážně věno
ván opět výchově liturgické. Dva články
jsou věnovány skautské otázce, jež jest stá
le důležitým výchovným činitelem, bohužel
u nás dosud plně nepochopeným. Jinak pěk
né obrázky z prvého letošního skautského
tábora v Beluši jsou trochu pokaženy re
produkcí.

Srdiečko. První katolický slovenský časopis
dětský, založený a vedený prof. Kleinem,
nesoucí něžné jméno „Srdiečko“ vchází do
III. ročníku. Obsah jeho jest velmi pestrý a
uspořádání i výběr látky svědčí o ruce zku
šeného pedagoga. Vděčně kvitujeme pěkný
článek o svatém Václavu, který jest i slo
venským dětem za patrona a vzor. Časo
pis vychází měsíčně v Bratislavě a jednotlivé
číslo o 16 stranách stojí jen 20 hal. Tato níz
ká cena umožnila také v poměrně krátké
době dociliti nákladu 12.500exemplářů.

Otázky dneška. Přerovský kulturní měsíč
ník „Otázky dneška“ za redakce Dr. Jana
Drábka a vydavatelství J. Hrbáčka vstoupil
do III. ročníku. Prvé číslo nového ročníku
opět vyniká dobrými postřehy v poznám
kách „Doba a my.“ Jsou tu kritické glosy
politické i kulturní, věcná polemika s ně
kterými nesprávnými názory, bohužel, často
i v katolických listech se vyskytující. Kri
tika někdy snad i velmi přísná jest: však
vždy vedena věcnými hledisky a snahou —
prospěti katolické věci.

Die Sudetendeutsche Arbeit. 10. roč. č. 2.
Retrospektivní článek „1914—1934“od Ph,
Dr. Fr. Lorenze, o německé hospodářské
struktuře a naději německé mládeže v růz
ných povoláních od dra W. Simona (velmi
cenná studie, statistický materiáll), o obil
ním monopolu, dobrovolné pracovní službě
v Chebu, výklad vládních nařízení, rozhle
dy po vnitřní a zahraniční politice.

Rozvoj, časopis katolického studentstva slo
venského, zahájil 13. ročník redakcí K. Ču
lena. Hojně drobných příspěvků, většinou
úvah, beletrie. Pro středoškolské spolupra
covníky vypsána soutěž na témata: Student
a jeho vztah k národní kultuře, jak má
student trávit volný čas, význam sportu a
podobné články o všech aktuálních věcech.
Ceny 300, 150, 100 Kč. Podobně jako loni
Jitro, otiskuje „„Rozvoj“film karikatur la
tinských klasiků. Začal Ovidiem. Zábavné
pro mladší čtenáře. Más—

Poezia povojnového Slovenska. V našem ča
sopise jsme se na tomto místě nedávno po
stavili na obranu mladého katolického kri
tika slovenského J. E. Bora, vlastním jmé
nem Arnošt Žatko. Tehdy jsme se dotkli
stručně jeho některých sbírek kritik a jme
novitě upozorňujeme na dílo „Poezia po
vojnového Slovenska“, kterou vydal jako
3. svazek Edicie Prameň Urbánek a spol.
v Trnavě. Cena brož. Kč 25.—. Jsou zde
zachyceny poválečné umělecké proudy v
mladé slovenské literární obci, ostře se
bojuje proti takéspisovatelům a taképoe
tům, kteří se jen vyrojili, že prostřednost
chtěli povýšiti v slovenském literárním pro
středí nad opravdové umění. Sloh, někdv

ciceronský, zachycuje jemné odstíny umě
leckých tónů, dovede pohladit, dovede šleh
nout a právě Borovy šlehy mu získaly tolik
nepřátel. Kdo chce míti barvitý obraz dneš
ního básnického světa slovenského, sáhni
po této knize. Pak ale nezapomeň také sáh
nouti po knihách těch, které Bor ve svém
souhrnu kritik, které připomínají elán Šal

dův, posoudil. Slovenskákniha čeká ás—

Kultůra. Roč. VI. č. 6, 7—8, 9. — Z 6. čísla
upozorňujeme zvláště na původní slovinský
příspěvek o spolku sv. Mohorje, pokračová
ní linguistické studie o češtině na Sloven
sku. — Z prázdninového dvojčísla: několik
původních a přeložených statí o vědě, víře,
umění. — 9. č. přináší zprávu o reorganisací
Literárno-vedeckého odboru SSV. Mladým
se dostalo zastoupení, takže budou moci od
nářku a kritik přistoupiti k práci. Zajímavá
práce Třnovského o vlivu stavovských po
měrů v XVLstoletí na literaturu. Ve všech
sešitech dobré beletristické a poetické u
kázky mladých katolických Slováků. Más—

O německých požadavcích po samosprávě.
Pražské katolické knihkupectví A. O. Czer
ny, Praha I., Masná ul. 5, vydalo nedávno
knihu dra Waltra Simona: „Die Sudeten
deutsche Selbstverwaltung“. Stran 148s ta
bulkami a mapkou. Cena Kč 24.—.— Autor
je mladý katolický sociolog z Ústí n. L. a
pokusil se s pravou německou důkladností
osvětliti postavení Němců u nás a načrtnou
ti jakousí touženou formu samosprávy pro
německou menšinu v naší republice. Hodně
statistického materiálu. Četba předpokládá
u Čecha dobrou znalost hospodářských a
státoobčanských věcí. Sloh přístupný.

PRO K NĚ Z E I
potřebná jest nejnovější kniha Dr. B. Vaška

KATOLICKÁ AKCE
VÝZVABOŽÍKLAIKŮM
Stran 168. —Cena Kč 12—

VYDALO LIDOVÉ KNIHKUPECTVI V OOLOMOUC

LAKLTKY

[oto číslo jest o 12 stranách. — Bylo vydáno 5. října 1934. — Příští číslo vyjde 15. října.
Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
al. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Výchází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
Spálená ul. 15.Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-V1|-27.Podací úřad Praha 25.
[iskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Karlovo náměstí č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—, do ciziny Kč 45.—. Redakční zá

věrka 10. a 25. každého měsíce.



OB S A H
Do tohoto čísla přispěli: Dr. Ja
roslav Beneš, Ant. Ko'ek, Dr. Jos.

Novák, Dr. Viktor Šauer, P. Dr.

Silvestr Braito O. P., Bo/ivoj Be

netka, Dr. J. Trnjegorski, Frant.
Maria Horák, Karel Vach, Vilém

Bitnar, Miloš Krejza. — Zrcadlo.

— Život náboženský, kulturní a

politický. — Co život dal.

časopisproveřejnéotázky současnosti náboženství,kulturu a politiku

VPraze dne 16. října1934. RočníkXVI.čel l

Dr. Jatvoslav Beneš:

Autonomie a svoboda lidské vůle.
Majíce mluviti o autonomii a svobodě lidské vůle,především se tážeme, zdali člověk vůbec má vůli. Otfáz

ka ta se zdá býti zbytečnou, ba podivnou; vždyť přesvědčení lidstva všech dob je, že člověk rozumem a
svobodnou vůlí vyniká nad všechny ostatní živočichy, že rozum a svobodná vůle to je, jež člověka v celé
viditelné přírodě rozlišuje a jej činí králem přírody. A přece byli a jsou někteří moderní filosofové a psy
chologové, kteří popírají vůli jakožto zvláštní snahovou mohutnost rozumovou. Domnívají se, že celý dušev
ní život lidský je možno vysvětliti bez úkonů, jež by bylo nutno přičítati zvláštní mohutnosti, zvané vůlí,
Profi nim ukazujeme na souhlas lidstva, jenž je neklamným svědectvím, že člověk je si úkonů vůle bezpro
středně vědom, a proto o existenci jejich nelze pochybovati. Ostatně i mnozí moderní experimentální
psychologové svými pokusy potvrdili foto všeobecné přesvědčení lidstva.

Existenci vůle můžerne si objasniti touto kratičkou úvahou: Předně: Co rozumíme vůlí? Vůlí rozumíme
onu mohutnost snahovou, která směřujek dobru, jež bylo poznánoa jí předloženo rozumem. Nuže, všichni
jsme si jasně vědomitoho, že vskutku často svou snahou směřujeme k dobru, čili chceme dobro, jež jakožto
dobro poznáváme rozumem. Na př. časťočlověk usiluje o dobra nehmotná, na př.o slávu, čest, vědu, ctnost.
Tato všecka dobra poznává člověkjenom rozumem, nikoliv pouhou činností smyslovou. Proto ta mohutnost;
jíž o tato dobra usilujeme, předpokládá jako svůj kořen rozum, nikoliv pouhý smysl. Jako však rozum je
mohutnost, která podstatně převyšuje mohutnosti smyslové, tak i mohutnost, jež předpokládá rozum jako
svůj kořen, podstatně převyšuje mohufnosti pouze smyslové, neboť mohutnost nadsmyslová, fotiž rozum,
nemůže býti kořenem mohutnosti pouze smyslové. A tak ze svědectví našeho vlastního sebevědomíje zřej
mé, že máme snahovou mohutnost, jež podstatně převyšuje mohutnosti smyslové, jíž chceme dobra pozná
vaná rozumem, a již nazýváme vůlí. —

Proto také jedině člověk na rozdíl od zvířete může usilovati io dobrá nehmotná, ba může těmto dob
rům dáti přednost i před nejlákavějšími dobry hmotnými, jak nám to nezvratně dosvědčují dějiny i každo
denní zkušenost.

Jaký je předmět vůle, co vlastně můžeme chtíti svou vůlí? Vůlí můžeme chtíti vždycky jen fo, co pozná
váme rozumem jako dobro. Rozum může poznávati a vůli předkládati různá dobra, na př. rozkoš, zdraví,
čest, ctnost atd. To všechno vůle může chtíti. Neříkáme, že vůle musí chtíti každé dobro, nýbrž toliko, že
předmětem vůle může býti jediné dobro. Tedy zlo jakožto zlo vůle nemůže chtíti. To neznamená, že by vůle
nemohla chtíti to, co je zlem. Jestliže však vůle chce zlo, chce je vždycky jen proto, že rozum jí je předklá
dá s nějakého hlediska jakožto dobro. Jestliže na př. sebevrah chce zničení sebe, pak je chce proto, že
v něm vidí nějaké dobro, na př. uniknutí nějaké bolesti nebo vyhnutí jinému, domněle většímu zlu. Tedy
předmětem vůle je vždycky dobro. Zlo může člověk chtíti jen pofud, pokud v něm hledá nějaké dobro.
Že tomu fak jest, toho svědectví nám podává naše vlastní vnitřní zkušenost.

Nyní však přikročme k důležité otázce: Jak je to se svobodou vůle? Je vůle vždycky svobodná, když
usiluje o nějaké dobro? Chceme-li odpověděti na tuto otázku, musíme přesně rozlišovati: Jde-li o dobro
všeobecné, fo jest jde-li o to, zdali chci míti fo, co plně nasycuje veškeré touhy mé vůle, pak vůle nuťfně
spěje k takovému dobru. „Felices esse volumus, ef infelices esse velle non possumus.“ Chceme býti šťastní
a nemůžemechtíti býti nešťastní. I zoufalec, jenž se dobrovolně vrhá vstříc do náručí smrti, činí tak jen pro
to, že ve smrti hledá své štěstí. Tedy jde-li o chtění štěstí vůbec, pak vůle není svobodna, nýbrž nezbytně
tíhne k tomu, co plně sytí každou její tužbu. O tom nás přesvědčuje naše vlastní zkušenost: Chceme-li
něco, chceme fak jen proto, že v tom hledáme svoje štěstí. Asi jako hladový člověk, když něco pojídá, činí
tak proto, aby ukojil svůj hlad, tak i my kdykoliv něco chceme, chceme fak jediné proto, abychom ukojili
svůj hlad, to jest svou touhu po štěstí. Tedy člověk nemůže voliti mezi tím, zda chce býti šťasten či nešťa
sten, nýbrž nutně tíhne k štěstí. K štěstí tíhne fen, jenž hledá svoje štěstí v hříšné rozkoši, jako fen, jenž
hrdinně z lásky k Bohu a bližnímu přináší nejtěžší oběti. Ovšem to, že jeden hledá svoje štěstí v nenávisti
k druhému a druhý v obětování sebe pro druhého, fo závisí na svobodném rozhodnutí vůle.

Tedy vůle lidská je svobodna tam, kde jde o určení, v čem chce hledati svoje štěstí, nebo kde jde o volbu
jakéhokoliv jednotlivého dobra.

Tvrdíme-li, že lidská vůle je svobodna, stavíme se proti nauce, která svobodu lidskou popírá. Nauka ťa
nazývá se determinismus, poněvadž hlásá, že člověk ve svém jednání je determinován, čili určen fak, že
nutně chce fo, co chce, a nemůže chtíti jinak, čili že svoboda vůle je nemožná. Deferministé nazývají na
uku hlásající svobodu vůle indefterminismem. Avšak slovo indeferminismus je příliš nepřesné. Můžeme
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totiž rozeznávati indeferminismus absolutní a indeferminismus umírněný. Indefterminismus absolutní při
čítá vůli naprostou nezávislost na pohnutkách, sklonech, okolnostech atd., kdežto indeferminismus umír
něný uznává, že na vůli mají veliký vliv pohnutky a sklony, avšak popírá, že by tyto vlivy působily na vůli
tak, aby byla fysicky nucena k určitému úkonu; tedy vůle může voliti i proti silnějším sklonům a pohnut
kám. Ti, kteří popírají svobodu vůle a činí proti ní námitky, obyčejně mluví jen o onom indeterminismu ab
solutním, a jejich námitky mají váhu jen profi oné nauce. Naproti tomu my se sv. Tomášem a jinými veli
kými křesťanskými filosofy hájíme indefterminismus umírněný.

Všimněme si nyní, jakých podmínek je třeba k tomu, aby svobodný úkon vůle byl možný. K tomu, aby
člověk byl schopen něco vůbec chtfíti,musí to především poznati jako dobro, poněvadž, jak jsme viděli,
předmětem vůle je dobro a jen potud může vůle něco chtíti, pokud je jí to rozumem jakožto dobro před
loženo. K tomu však, aby vůle svobodně něco chtěla, musí předmět býti poznán také ještě s jiného hlediska,
s něhož se jeví také jako zlo. Neboť jen potud vůle může něco odmítnouti, pokud je fo poznáváno jako zlo.
Kdyby člověk poznával něco jen jako dobro, pak by vůle nutně k tomuto předmětu spěla. Z toho je zřejmé,
že svobodnému úkonu vůle musí předcházeti rozumová rozvaha, v níž předmět je pozorován jak s hle
diska dobra, tak s hlediska zla. Kde tato rozvaha schází, tam není možný svobodný úkon vůle. Kdyby na
př. vášeň zaslepila člověka tak, že by nebyl schopen rozumové rozvahy, nebyl by schopen ani svobodného
úkonu vůle. A naopak, čím větší rozvaha, čímjasnější poznání předmětu s různých hledisek, tím svobodnější
úkon vůle.

Z čeho poznáváme, že naše vůle je svobodná? Je to především nezvratné svědectví našeho vlastního sebe
vědomí. Jsme.si vědomi jasně toho, že jsou-li splněny nutné podmínky, je-li tu především jasná rozvaha, pak
úkon naší vůle je svobodný. Kolikrát na př., když se mám rozhodnouti, zdali budu psáti nebo čísti nebo
něco jiného dělati, je mi naprosto zřejmé, že za týchž okolností pro kterýkoliv z těch úkonů se mohu roz
hodnouti. A i při samotném rozhodování, jestliže na př. zavrhuji něco špatného, ačkoliv to s nějakého hle
diska poznávám jako užitečné, je mi z vlastního sebevědomí zřejmé, že můj úkon vůle je svobodný, že bych
mohl voliti opak; jestliže na př. zamítám dopustiti se nějaké nepoctivosti, i když vidím, že by fa nepocti
vost mi přinesla hmotný užitek, jsem si vědom, že ten nepoctivý čin zamítám svobodně. I když nemohu zkou
mati všecky okolnosti a vůbec vše, co má na moje rozhodnutí vliv, přece mi jest jasné, že za týchž okolností
a za týchžvlivů fo, co chci, chci svobodně a mohl bych chtíti jinak; fenfo úkon vůle fak, jak konkretně je,
tedy jako svobodný, je bezprostředním předmětem mého vědomí. Rovněž po dokonaném rozhodnutí a
po vykonání činu zůstává mi zřejmé — alespoň často, — zdali mé rozhodnutí bylo svobodné čili nic; ne
boť velmi dobře rozeznávám úkony, v nichž nebyla možná rozvaha, a jež byly proto nesvobodné, od úkonů
svobodných.

To, co nám dosvědčuje vlastní sebevědomí, je potvrzeno souhlasem všeho lidstva. U všech národů a ve
všech dobách je pevné přesvědčení, že člověk mnohé úkony dělá svobodně. Neboť všude některé úkony
jsou přičítány k chvále a jiné k vině. Avšak to by nemělo smyslu, kdyby to nebyly úkony svobodně vykona
né. Podobně všude na celém světě užívají lidé rady, napomínání, hrozeb a proseb, aby pohnuli jiné k tomu,
aby něco svobodně vykonali. Kdyby nebylo svobodného rozhodování, nemělo by smyslu někomu něco ra
diti, jej napomínati nebo prositi, poněvadž by byl stejně nucen dělati to, co dělá, a nemohl by jinak. Tedy
všichni lidé všech dob jsou si jasně vědomi toho, že člověk je schopen úkonů svobodných. (Pokračování.)

Smutné jubileum.
27. září 1034 uplynulo 150 let od
zrušení klášťera velehradského.

K velmi bolestným faktům historie českého katolicismu patří
zrušení cisterciáckého opatství na Velehradě dne 27. září 1784.
Význam fohoto duchovního ústavu přesahoval daleko meze oby
čejného opatství. Nešetrná ruka císaře Josefa a jeho rádců zasáh
la na tomto velepamátném místě srdce křesťanství našeho národa
a Slovanstva, sídlo prastaré národní tradice, úctyhodnou koléb
ku, z -níž folika národům zasvitl jas učení Kristova. Tenhle pri
mát duchovní i světský byl po staletí uznáván jak v církvi, tak ve
starém českém státě. Velehradské opatství patřilo k nejslavněj
ším církevním institucím na území České koruny. Důstojná pa
mátka zbožné mysli rodu Přemyslova — monastýr velehradský —
byl podřízen přímo Apoštolské Stfolici,obdařen mnohými duchov
ními privilegiemi. Opat měl právo kanonické visitace, užíval in
fule a mifry jako biskup, po olomouckém biskupovi byl prvním
prelátem moravským, trojnásobným opatem: na Velehradě, v Pi
liszu a Pastochově v Uhrách. A přece byl to panovník katolický,
který se odvážil svatokrádežně zrušit místo všemu Slovanstvu
tak památné a drahé. Věru těžko hledáme v historii něco podob
ného. Vždyť ruští carové brali Polákům vše, co se kulturnímu
národu vzít dá, ale na paladium Polsky — Čenstochovu se přece
neodvážili. Po téhle stránce zůstane barbarský primát navždy cí
safi-katolíku.

Všeobecné příčiny zrušení Velehradu byly asi tytéž jako u o
statních klášterů. Byly to známé iluminátské názory císařovy a
jeho rádců, v neposlední řadě germanisační snahy, zbyrokratiso
vať, pocísařštit církev, z kněží učinit jakési státní duchovní úřed
níky, závislé na vídeňské vládě. Císař byl si jist při provádění no
vof, že narazí na odpor u mocných exemptfníchopatství, jejichžto
řeholníci vymykali se přirozeně vlivu císařské byrokracie v míře
daleko větší, než klerus světský. Neposlední příčinou rušení na
šich klášterů byl i jejich český ráz. Stačí srovnat konfiskační
praxi josefinskou, jak se prováděla v zemích českých a zemích
alpských, tedy německých. Dvojí loket vynikne nad slunce jasně
ji. Vybral jsem nejbohatší řády — cisterciáky, premonstráty, be
nediktiny a kanovníky lateránské.

Cisterciáci.

Že 14opatství a klášterů cisterciáckých v alpských zemích zru
šeno 7, z toho 2na území slovinském. R.1790 obnoven Lilienfeld,
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takže zůstalo 8 klášterů, na území německém dvě třetiny původ
ního počtu. .

V českých zemích ze 14 klášterů zrušeno 12, f. j. 86 0/0,a zů
stala 2 německá opatství v Oseku a Vyšším Brodě. Neobnoven
žádný.

Premonstráti.

Z 5 opatství v alpských zemích zrušena 2, z toho 1 na území
slovinském, takže na území čistě německém zůstaly tři čtvrtiny
původního počtu. Opatství Wilten, zrušené 1806 bavorskou vlá
dou, obnoveno rak. vládou r. 1816. o

V českých zemích z 11 klášterů zrušeno 7, zůstaly 4, tedy tře
tina. Neobnoven žádný.

Benediktiní.

Ze 24 klášterů v zemích alpských zrušeno 12, z toho 3 na území
slovinském. Začátkem 19. století obnovena 4 opatství na území
německém, takže definitivně zůstalo 16 klášterů na území ně
meckém, skoro tři čtvrtiny opatství německých. Slovinské klášte
ry neobnoveny. ,

V českých zemíchz 11 klášterů zrušeno 7, zůstaly 4, tedy dobrá
třetina. Neobnoven žádný.

Kanovníci lateránští.

Z 22 klášterů v alpských zemích zrušeno 16, z toho 2 na území
slovinském, zůstalo 6, na území německém fřetina původního
počtu.

V českých zemích zrušeno všech šest kanonií. ,
Celkem z 65 jmenovaných řádů zrušeno v alpských zemích 54

klášterů, z toho na území německém 27, z nich obnoveno 5, takže
ztráta se zmenšuje na 22, tedy na třetinu původního počtu. Na
území slovinském zrušeno 5 klášterů, neobnoven žádný, takže
tady je ztráta 100procenfní.

Na území českém z 42 domů těchže řádů zrušeno '32, t. j. (ři
čtvrtiny, neobnoven ani jeden. Zůstalo 10 klášterů.

Kdybych fohle srovnání provedl podle rozsahu, lidnatostia
bohatství obou skupin zemí, dopadlo by to pro nás daleko hůre.

Jak správně oceňovali uherští stavové — i protestanté — ve
liký význam starých opatství, vyplývá z toho, že po smrti císare
Josefa prosadili úplnou restituci cisterciáků, benediktinů. a pre
monstrátů na území uherském, Člověku napadá: Kde byla, co
dělala naše šlechta?



Stav velehradského kláštera byl v 18. stoleti po každé stránce
dobrý. Staré spory se sousedy skončeny vesměs pro opatství
příznivě. Finanční stav byl znamenitý, třebas se v 18. století hod
ně stavělo. Konvent měl r. 1784 63 členů, z nich v klášteře žilo
28 kněží, 4 jáhni, 2 bratři laici, venku bylo 29 mnichů, a fo na
četných řádových farách a v Jageru v Uhrách na řádovém gym
nasiu, jež opatství vydržovalo snad z výnosu nějakých statků
inkorporovaných opatství Piliszu a Pastochova. Celkem mělo
opatství 51 kněží, 9 diakonů a 3 bratry laiky. Dle národnosti by
lo, soudíme-li dle míst narození a jmen, 35 Čechů, 9 Slováků a
19 Němců. Z Moravy pocházelo 39 mnichů, z Čech 10, ze Slezska
1, z Uher 9, z Rakous 4 řeholníci — mezi nimi opať, rodák z Víd
ně. Nejstarší měl 69 left, nejmladší 25. Opatem, padesátým dru
hým od založení kláštera a posledním, byl Filip Zury. Narodil
se r. 1716 ve Vídni, studoval v Kroměříži a r. 1735 jako 19letý ji
noch chtěl vstoupiti do kláštera velehradského. Tehdejší opat
Josef Malý ho však nepřijal, protože neuměl česky, a řekl mu pří
mo, že bez znalosti jazyka českého nemůže nikoho do kláštera při
jmouti. Zury vrátil se do Kroměříže, celý rok se pilně učil česky
a když 22. srpna 1736znovu se hlásil do kláštera, projevil takové
znalosti češtiny, že byl bez obtíží přijat. R. 1765,když resignoval
opat Hauk, zvolili si řeholníci opatem Zuryho. Byla to volba vel
mi šťastná. Zury byl zbožný, hluboce vzdělaný kněz, o jeho du
chu nejlépe mluví jeho korespondence a seznam knih jeho sou
kromé bibliotéky. Všecky jeho snahy směřovaly k tomu, aby zve
lebil svůj klášter. R. 1769postavil nynější prelaturu, do té doby
stála tam středověká hradba a pevnostní příkop, napájeny vo
dou ze Salašského potoka. Nové stavení opravdu důstojně re
presentovalo prvního preláta markrabství. Mělo 34 svěťnic, do
mácí kapli, zasvěcenou Nejsv. Trojici, všecky místnosti byly umě
lecky vymalovány, opatřeny nábytkem, čalouny, vzácnými obrazy
od znamenitých mistrů starší i novější doby. V klášteře mělo
obživu 85 služebníků, řemeslníků a úředníků. Deputátníků bylo
60, z nich 40 ženatých, bez deputátu 25, z nich 14 ženatých, z mi
losti žilo 9 osob, často bývali to příbuzní řeholníků. Opat měl
k disposici kuchaře, dva sluhy, topiče pro vytápění pokojů a 2
kočí; pro potřebu konventu byli: kuchař, jídlonoš, dva topičií, 3
kuchyňští sluhové, 2 konventní sluhové, herbarius a jiní. Mezi
úfednictvem byl nejvyšší capitaneus oeconomiae, který spravo
val všechna klášterní panství, pak následovali: purkrabí, dů
chodní, lesní, lékárník, dva písaři, učitel, chirurséus kancelářský
sluha. Klášter hlídalo 8 klášterních vojáků v červených unifor
mách, v čele jim stál kaprál.

Na Velehradě bývalo živo. V průjezdu prelatury občas zasta
vil kočár s urozeným pánem v paruce a vyšívaném fráčku, jindy
zas kotčí vůz nějakého opata či kanovníka, někdy tam stanul ko
čár domácího opata, do něhož bylo zapřaženo šest krásných bě
loušů, to tehdy, když prelát jel na zemský sněm, nebo jinde, kde
bylo nutné podle mravů tehdejší doby, aby se náležitě represen
toval. Přijeli i vzácní hosté z Vídně ode dvora, obyčejně pro pe
níze. Marie Terezie byla věčně bez peněz, tedy si vypůjčovala
značné částky i na Velehradě. Věděla dobře, že opat jí při novo
roční gratulaci dluhopisy vrátí. Vůbec, kdo přišel do klášte
ra za jakoukoliv záležitostí, byl pohošťěn, chudí v pátek i jiné
dny dostávali po pecnu chleba a zbytky jídel po obědě, jichž bý
valo tolik, že z nich klášterní řemeslníci živili nejen své rodiny,
ale i četné tovaryše.

A najednou... Pozdě večer 26. září r. 1784 přijela z Hradiště
na Velehrad zrušovací komise: krajský komisař baron Schwa
nenberg, chromý šlechfic, zkrouceného, zdegenerovaného těla,
s ním Stůrzenhofer a pověstná stvůra — Kaschnitz. Komise vjela
do klášterního nádvoří a vidouc lidi, že cosi nakládají na vůz,
volala na ně: „Lidé, nechejte toho a běžte domů. Již vám nemají
kněží co poroučet.“ Z uvedeného výroku a okolnosti, že přijeli na
noc, vidíme, jak měli pání na pilno, takže zapomněli i na elemen
tární pravidla slušnosti.

Baron Schwanenberé přál si ihned mluvit s opatem, ale komot
ník ho upozornil, že pan prelát už spí a vykázal komisi pokoje,
kde by mohla přenocovat. Pánům se však spát nechtělo. Ještě
v noci odebrali klíče od zásob a druhého dne, čeho bylo potřebí
k výživě, vydávali sami. Člověk věru těžko hledá slušnější ter
mín, jimž by označil pochybený bon-ton císařských úředníků.

Ráno památného dne 27. září 1784 vykázal se Schwanenberé
opatovi plnou mocí, mnichové svoláni a přečten zrušovací dekret.
Nato začala zrušovací komise řádit asi podobně jako husité r.
1421.Brala zlaté, stříbrné monstrance, ciboria, kalichy, relikviáře
a házela všecko bez ladu a skladu, bez ohledu na uměleckou cenu
do bedny a když byla plna, vyskočil sluha komise na kupu vzác
ných věcí a botami je sešlapal. Stalo se tak na rozkaz komise. Na
oltářním obraze Panny Marie byla zavěšena šňůra perel — i tu
vzali. Zanedlouho uviděly hradištské měšťanky perly na bále,
paní Stůrzenhoferová je měla pověšeny na hrdle. Zlatá soška sv.
Jana, kterou měl opat na svém klekátku, zalíbila se opět panu
baronovi, aspoň komorník opatův viděl světcovu zář vykukovat
z:kapsy urozeného zloděje. Zkrátka: kradlo se, kradlo. V klášteře
hospodařili židé, kterým prodán za babku nábytek, umělecké ob
razy, v opatských světnicích strhali i čalouny z damašku, vzácná
knihovna div že neroztroušena úplně, část dostala se k františká
nům do Uh. Hradiště, část do olomoucké knihovny, hodně knih
bylo roznešseno po okolí. Kostelní klenoty koupila brněnská ži
dovka Šendel Dobruška.
Odhadní komise posílaly odhadní protokoly přímo židovce do

Brna, ta si odebrala skvosty a ihned je posílala do Berlína, kde
beze všeho taveny. Podobný osud měly i klenoty velehradské.
Opat Filip Zury odevzdal komisaři Schwanenbergovi peněz ve
stříbře 5.128 zl., ve zlatě 17.855 zl., v bankovkách 28.750 zl., v ak

KATECHE TA.
K sedmdesátinám J. Exc. biskupa budějovického

ČhDra Šimona Bárty.

J. Exc.budějovický biskup Šimon Bárta slaví ty
to dny sedmdesátiny svého požehnaného života,
prožitého cele ve službě Boží.Budou jistě jiní, kteří
po pravdě ocení význam jeho kněžského a biskup
ského působení — já vděčný žák, který jsem měl
štěstí mít Šimona Bártu po osm let katechetou na
gymnasiu v Pelhřimově v letech 1900—1908,mohu
přijíti jen se vzpomínkou z této doby.

Někteří katecheté si velice stěžují na otřesené
postavení své autority, jaké mají nyní po převratu
na školách. Jistě se v tomto směru mnoho zhot
šilo oproti dobám předválečným, zvláště pak tam,
kde ředitel ústavu nechtváníautovitu katechetovu
a kde jednotliví členové učitelských sborů vzbu
zují u žáků názov, že učitel či profesor náboženství
na školách není téže vědecké úrovně jako učitelé
ostatní. I před válkou to bylo, byť ve zmenšené
míře, ale vlastní autovita a význam jednotlivých
katechetů na školách jako dříve tak i dnes jest za
ložena na osobních kvalitách jednotlivců. Dříve
mohly se ovšem tyto kvality lépe uplatnit než nyní.

Katecheta pelhřimovského gymnasia Šimon Bát
ta byl autoritou skutečnou, nikoli jen formální
z postavení, nejen u sboru profesorského, nýbrž
i, což jest snadješťě důležitější —při funkci svě
řené — u žáků. Již i to je charakteristické, že stu
denti v Pelhřimověneodvážili se dáti tehdy svému
katechetovi přezdívku nějakou, jak je to obvyklé
pro profesory a katechety vůbec, Šimon Bárta byl
pro studenty jen „Šimonem“, jméno jeho bylo vy
slovováno vždy vážně a oddaně.

Katecheta Šimon Bárta žákům imponoval. Im
ponoval svými vědomostmi a imnponovalsvým cha
tvakterem.Nikdy si u žáků nezadal, nikdy ho žáci
nepřistihli při nějaké slabosti, neupřímnosti a
hlavně při nějaké osobní nespravedlnosti. Jestli v
koho byla důvěra, že při nějaké studentské alottii
— v celku neškodné — se studentů v konferenci
zastane a což hlavního,s úspěchem zastane, byl to
katecheta Šimon Bárta. Ču se dovedl postaviti v
obhajobě nejen proti jednotlivým profesorům, ný
brž, což imponovalo nejvíce,i proti řeďiteli ústavu
a věc žáků vyhrál. R těmto přednostem charakte
ru Šimona Bárty družily se hodně jeho hluboké
vědomosti — nejen theologické — a věcný, jasný
způsob přednášek. V programu gymnasijním uve
řejnil vědecké pojednání o jednom z nejtěžších
problémů filosofických: „Problém noetický u Kan
ta“, kterážto úvaha byla v dlouhé řadě úvah v této
publikaci uveřejňovaných snad jedinou opravdu
vědeckou prací.

Hodiny náboženství za Šimona Bárty na pel
hřimovském gymnasiu byly dobou vážného ško
lení vědomostního i chavaktevového. Katecheta Št
mon Bárta neutťápělse v jednotlivostech, jasně vy
ložil podstatu té které nauky a vždy ji aplikoval
na život. Vzpomínám živě na způsob, jakým roze
bral u studentů nebezpečnou otázku Husa. Po vý
kladu jeho snad už těžko bylo možno utkvěti na
frázovitosti tehdejšího liberálního chápání Husa a
doby husitské.

Cakovým byl nynější biskup budějovický Šimon
Bárta, když jako katecheta učil na pelhřimovském
gymnasiu.

A já osobně mám vždy hřejivý pocit, jak uklid
ňujícím a laskavým způsobem mně bezdůvodně
znervosnělému při maturitní zkoušce vrátil klid a
vědomí, že matuvita dopadne dobře.

Kéž Bůh uchová ještě dlouho v plném zdraví
J, Exc. Dra Šimona Bartu ku prospěchu věci Bo
ží, již tento služebník Boží tak poctivě a věrně
slouží. Dr. Josef Novák.
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ivních dluzích 49.715 zl., u stavů 15.287 zl., u soukromých osob
38.500zl., z vinných peněz 5.828 zl. K tomu 12.800 věder vína, ne
itaje peníze, jež byly na statcích v důchodních pokladnách. Ke
dlášťeru patřila panství: velehradské, wiesenberské, nenovické a
aolatické. Veškerý majetek zrušeného opatství odhadnut na dva
niliony zl. Byl to nejbohatší klášter nejen v českých zemích, ale
7 celém území tehdejších dědičných zemí domu Habsburského.
VInišidání do výslužby nebo šli do duchovní správy. Opat Zury
„emřel ve Vyškově r. 1800 ve věku 84 let, převor Bilímek teprve
oku 1850.

O zrušení kláštera velehradského praví Dr. Prášek ve své kni
re „Panování cís. Josefa II.“ na str. 345: „S hlediska národního

kulturního litovati jest zkázy velehradského opatství i všech
*rí duchovenství premonstrátských.“ A na jiném místě praví:
„Hledí-li se ke škodě, již utrpěl inventář uměleckých památek
eských, fož nezůstává deváté desítiletí minulého století ani za
válkami husitskými ani za švédskou periodou.“

Avšak noví majitelé velehradského panství neužívali šťastně
uloupeného majetku. Jest zvláštní, že na všech bývalých církev
ních panstvích jako by spočívala kletba. Nebyly požehnány...
kletba fundátorů spočívala na světských majitelích. Historie sko

Zůstatkové režimy.
Pojem zůstatkový, reliktní, beru z geomorfologie,

kde se toho slova užívá na označení původu někte
rých jezer. Reliktní jezera jsou taková, která vznik
la v prohloubeninách terénu, z něhož ustoupilo moře
a mají tedy ještě slanou mořskou vodu, dokudje pří
toky nevysladí a posléze nezanesou.

Přeneseno do historie lze pojem zůstatkový užívat
pro režimy, které se vlivem okolností ještě drží, za
tím co v okolí jsou už vystřídány režimy novějšími.
Zůstatkovým režimem byla v Rusku do r. 1905 dě
dičná absolutní monarchie, zatím co jinde byla už ve
směsnahrazena monarchií konstituční či dokonce de
mokratickou republikou. Protože svět nestojí, začí
nají být dnes zůstatkovými zase režimy jiné. Vzniká
nyní otázka, zdali není opravdu záchrany pro takový
zůstatkový režim, či může-li se držet, vzdoruje běhu
světa. Abychom to zjistili, pohlédneme do historie a
ta poučí, že zůstatkový režim má vskutku jakési šance.

Procházejíce dějinami zastavíme se nejprve u ob
čanských sporů, které propukaly v italských měs
tech ve 15. stoleti. Jsme v době gotické, kdy hospo
dářská prosperita prospívala městům a sváděla do
nich mnoho venkovského obyvatelstva. Tato nová
vrstva živila se po svém přistěhování řemesly, ale
nebyla připoušťěnado městských rad, které ovládali
zámožnější starousedlíci, bohatnoucí obchodem a zís
kávající šlechtické tituly. Řemeslnické vrstvě šlo zá
hy 0 fo, aby si vymohla přístup na radnice, a protože
starousedlíci — patriciát — odpírali, docházelo na
konec k revoltám. Takováto hnutí se během doby
rozšířila ina města zaalpská, ale se zpožděním ažsto
padesátiletým, protože ostatní Evropa byla v civili
saci proti Italii zaostalá. Faktem je však, že sporem
řemeslnicívo versus pafriciát bylo otřásáno množství
měst od Španělska až po Veliký Novgorod.

Výsledek zápasu byl v různých končinách rozličný.
V oblastech na sever od Alp vkládal se do sporů stát,
v Italii však, která postrádala ústřední moci, byly
strany ponechány sobě a svým silám. Boje zde do
padly tak, že vláda patriciátu byla všude svržena,
až na jediné město — Benátky. V nich došlo sice též
k hnutí řemeslnictva, ale patriciát se tu udržel bez
ohledným terorem a jeho režim přečkal další staletí
až do Napoleona. Výjimečnost výsledku benátské
ho byla však podmíněna zvláštní okolností. Na roz
díl od jiných městských republik italských byla po
sice benátského pafriciátu posilována trvajícím mo
cenským rozmachem státu, který už ovládal většinu
břehů jaderských a měl državy i ve východním Stře
domoří. Moc benátská byla stále na postupu, čímž
sebevědomí patriciátu bylo zvyšováno. A o toto silné
sebevědomíse roztříštily snahy řemeslnictva.

Jiný zůstatkový režim představuje Rzecz pospo
lita, Polska stol. 17.a 18. se svým králem figurantem
třídně-šlechtickou vládou, zatím co v Evropě téměř
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ro každého zrušeného kláštera vám to dokáže. Tak i rodiny ko
misařů, kteří prováděli kasaci Velehradu a obohatili se, zemřely
ve veliké bídě.

Tak smutně zašel přeslavný klášter velehradský. Rozptýlení
řeholníci pevně doufali, že bude obnoven. Na začátku 19. století
se skutečně o obnovu vážně jednalo, bývalý převor Bilímek byl
duší těchto snah, k jichž uskutečnění bohužel nedošlo.

R. 1780 tvořily Českomoravskou řeholní provincii řádu cister
ciáckého tyto kláštery: opatství v Sedlci, proboštství ve Skalici,
opatství v Plasích, opatství ve Zlaté Koruně, opatství na Zbra
slavi, opatství ve Vyšším Brodě, opatství v Oseku; v Čechách cel
kem 7 klášterů mužských. Kromě nich bylo ženské opatství v Po
hledu. Na Moravě měl řád mužská opatství ve Žďáře a na Vele
hradě, ženská opatství v Tišňově a na Starém Brně. Měli tedy
cisterciáci u nás 11 klášterů. Českomoravské provincii náležely
kláštery v Lužici, a to mužský Altzelle a ženské Mariastern a
Mariatal. K vůli úplnosti připomínám, že v Pruském Slezsku
existovalo do r. 1810 6 opatství, a to: v Kamenci, Gemelnici,
Grůssau, Henrykově, Rudě, Lubě.

Oživnou někdy opuštěné kůrní lavice našich starých opatství
cisterciáckých? Dejž to, Bože! Ant. Kolek.

všude trvaly už absolutní monarchie. V gotické době
byla panovnická moc všude omezena sněmem šlech
ticů a měšťanů. Šlechta byla třídou vojáků a najejí
loyálnosti závisel i zdar panovníkův, jak se ukázalo
na př. v osudu Přemysla Otakara II., pročež ne
bývala drážděna. Poměrsil se však změnil, když byla
vynalezena a zaváděna střelná zbraň. Vítězství Švý
carů, husitů a Turků dokázala, že rytířské jízdní voj
sko není s to čelit vojskům střeleckým. U vojska ry
tířského záleželo na statečnosti, u střeleckého na ře
meslné rutině. Nový způsob válčení se zdál šlech
tě sprostým, pročež se nepřizpůsobila. Panovníci,
chtějíce obstát proti mocnostem střeleckým,najímali
mezinárodní žoldnéře, nejprve jen na čas války, po
zději si pak pořizovali vojska stálá. Náklad se hradil
daněmi, vybíranými od měšťanů a sedláků. Šlechta
zdanění nepodléhala, neboť její povinností vůči sťátu
byla právě vojenská a správní služba a na to privile
óium jí zatím panovníci nesáhli. Jinak se ale stali na
šlechtě méně závislými a střeleckého vojska mohli
užít i proti ní, což se stalo na př. na Bílé hoře. Jako
u nás, i ve Francii byl vnitřní válkou zaveden panov
nický absolutismus, v některých jiných státech se
šlechta podřídila bez boje.

Polsko se v době gotické rozrostlo daleko za hra
nice své jazykové oblasti a spolu s tím i statky šlech
ty, která od toho času se pokládala v tomto směru za
Safturovanou a neměla už valného zájmu na dalších
výbojích. Vymírání dynastií využili šlechtici k vy
máhání kapitulací od kandidátů na trůn, což zna
menalo stálé oklešťování královské moci a posilování
posice šlechty. Chtěl-li král takto oslabený přiměf
šlechtu k vojenské výpravě, musel jí za to zaplatit,
a to tak, že rozmnožil její výsady na účet měšťanů a
sedláků. Výsady se týkaly i obchodování, čímž han
dikapovaná města upadala a příjem královské ko
mory z nich byl tenký. Takto byli polští králové v
nevýhodě proti ostatním panovníkům v době, kdy byl
zaváděn absolutismus, neboť nebylo dosti prostřed
ků na zřízení stálého střeleckého vojska. A když se
o to někteří králové přece pokoušeli, dovedli šlech
tici mařit takové úsilí včasnými konfederacemi nebo
i vzpourami a dokonce se neštítili obracet se o in
tervence k ruským carům. Tak vnitřní i zahraniční
příčiny způsobily, že Polsko zůstalo bez stálého voj
ska, jeho král byl figurantem a stát doménou tříd
ního šlechtického režimu. Beati possidenfes neměli
pak jiného zájmu, nežli udržet svou posici, frontu
obraceli nikoliv proti zahraničí, nýbrž proti králi
(f. j. ústřední moci) a proti poddaným třídám, a ná
sledky jsou známy.

K zůstatkovým režimům dlužno čítat i režim an
élický ze 17. a 18. stol. Tamní šlechfa rovněž po
střehla nebezpečí, které jí hrozilo ze zavedení stáléhc
vojska, a využívajíc protestantství, totiž usměrněné:



ho středověkého bolševismu, dovedla tomu zabránit
dvěma úspěšnými revolucemi, kterými byla likvido
vána dynastie Stuartů. Tak stejně jako v Polsku u
držel se v Anglii přes epochu absolutismu režim
šlechtický. Následky však nebyly tak neblahé. Šlech
ticů rozrodem přibývalo, britské ostrovy růst ne
chtěly, a tož přelidňování země hnalo Angličany za
moře a udržovalo v nich výbojnost. Jak to v historii
bývá, nejprve jako loupežníci. Sem náležejí Šustou
opěvaní Drake a Raleigh, kteří provozovali pirátství

DP.Dr. Silv. Braito O. P.:

Náboženství a stát.
Náboženství není věcí soukromou, protožeti, kteří

je vyznávají, jsou prostě členy státu, a jestliže jest
stát k tomu založen, aby podporoval společné dobro
svých občanů, má přísnou povinnost i vůči nábožen
ství, aby mohli občané skutečně klidně nábožensky
žíti.

Stát přejímá,abych tak řekl, určitou stránku a část
Božího řízení, jest nástrojem Boží Prozřetelnosti a
proto také obdrží část moci, která patří této Prozře
telnosti, neboť úcta ke státu a povinnosti naše k ně
mu jsou právě z tohoto božského zdroje. Proto tato
autorita, kterou dává náboženství státu, jest neporov
natelně vyšší než všechny ostatní opory sfátní au
tority.

Náboženství koná nejprve korektivu sfátní moci.
Náboženství staví se proti všemohoucnosti sťátu,
když totiž jej vrací do jeho pravých kolejí, když mu
ukazuje, že jeho nejvyšším zákonem jest blaho pod
daných, že jeho bezprostřední snahou a starostí jest
pozemské, časné blaho, že stát má zajistiti fak po
zemský blahobyt, aby se lidé mohli klidněji věno
vati svým otázkám kulturním, duchovním, nábožen
ským. Náboženská etika mu dává základ, totiž jeho
spravedlnost, náboženská etika mu dává ale také
podklad pro jeho rozvinutí a pro vykonávání úřa
du, když totiž učí lidi omezovati svoje sobectví, když
učí je mysliti a jednati také s ohledem na druhé, pro
tože právě stát potřebuje, aby si lidé uvědomili, že
tu nejsou sami na světě, protože specifikum státního
starání jest blaho všech, ne jednotlivcovo... To jesf
velká služba, kterou koná náboženství pro sťáf, že
mu ukazuje také hranice jeho moci, že nevěří ve vše
mohoucnost státu, protože tato všemohoucnost stá
tu vede buď ke zlhostejnění občanů, že za ně stát
všechno učiní, anebo vede k tajenému proudění ne
spokojenost, které vždycky dosud v dějinách pod
lomilo dříve, nebo později, vaz všem, kteří autokra
ticky vládli, bez ohledu na dobro společné. Při tom
nezáleží na tom, zda toto zbožštění sťátu se Bohem
ohání anebo ho popírá.

Náboženství dává druhou službu státu ťím,že mu
dává podklad jeho existence, totiž svou naukou o
vzájemném spojení všech v jednom těle, kde údy
i hlava musejí býti vzájemně spojeny, nejenom, aby
vedle sebe žily, nýbrž aby se vzájemně skutečně do
plňovaly, vyrovnávaly, svoje úkoly plnily a tak se
doplňovaly a umožňovaly jeden život, který by všem
sloužil, všechny podporoval, všem jejich plné roz
vinutí umožňoval.

Náboženství chápe nejenom člověka, nýbrž i ce
lou lidskou společnost, a především náboženství
křesťanské chápe celou lidskou společnost orga
nicky.

Nemůže býti většího zajištění státu, než touto na
ukou. Všechny moderní státy, i když si toho neuvě
domují, i když náboženství, dnes, když jim velké
služby prokázalo, zavrhují, žijí z tohoto podkladu,
jejž jim náboženství připravilo.

Jenom tato nauka o organismu překáží absolutis
mu, který by chtěl svobodné občany zotročovati. Ne

v oblasti španělských držav a loyálně se dělili o vý
těžek s královnou Alžbětou, což jednoho z nich ne
zachránilo na konec před Towerem. Po období pirát
ském následovalo zakládání kolonií a v tom se jeví
rozdíl proti poměrům v Polsku. Tak anglické dějiny
této dobyjsou jediným příkladem, kdy zůstatkový
režim nebyl státu na škodu.

Z ukázek je ale též patrno, že existence zůstatkové
ho režimu je závislá též na podmínkách lokálních.

Dr. Viktor Šauer.

Wov zboť není strašlivějšího snížení náboženství, než kdy
by si stát chtěl z náboženství učiniti lacinou nebo ve
leúčinnou policii, ve smyslu Volfairově, že nemusí
věřiti on, ale že je dobré, aby věřil jeho holič, ve
smyslu, že je dobré, dokud lid ještě není vzdělán a
připraven k tomu, aby si sám vládl, držeti ho pouty
náboženskými, aby se nebouřil, aby platil daně, aby
nevraždil a neloupil... Takto chápou náboženství
i mnozí křesťané, jako by vrcholem náboženství by
lo učiti lidi, aby nevraždili, když toto je přece již dáv
no přirozeným zákonem a když náboženství má jiné
cíle a jiné touhy. Když chápeme náboženství v jeho
absolutní plnosti, jako totiž uspořádání celého života
podle nejvyšší normy, jakožto přibližování se a intim
ní styk s Bohem, pak nevím, jak by mohlo nábožen
ství v čemkoliohrožovatistát.

Stát může znepokojovati jenom to, že by někdo
pod pláštíkem péče o náboženství chtěl si zjednávati
časné výhody.

Ale pak se vždycky našli lidé, kteří tyhlety za
křikli, a jest jenom věcí státu, aby se postavil upřím
ně a poctivě k náboženství, jakožto k věci duchov
ní, a pak tím již znemožní veškeré rejdy „klerikální“.
Tohle jest nejjistější zbraň, kterou může v tomto 0
hledu uplatňovati a nepotřebuje se proto nábožen
ství, respektive jeho zneužívání báti. Jestliže postaví
se nepřátelsky vůči náboženství, tím se vydává v ne
bezpečí, že se najdou jeho obhájci, kteří to snad ze
začátku myslí upřímně, kteří naleznou pro sebe a
pro svoje zápolení určité sympatie, které ale pak ob
ratně převedou na pole časné, a potom již budou
dlouho a do všeho mluviti jménem ohrožovaného ná
boženství, že se člověk prosftomyslný musí podivitfi,
co všechno může náboženství ohroziti, ale co je také
všechno může ochrániti.

Stát se nepotřebuje báti náboženství, jestliže chá
pe správně svůj cíl a smysl svého poslání. Nábožen
ství nemůže vůbecstáti v cestě státu, protože jeho po
slání jest zvednouti a zvedati jej k věčným,nekoneč
ným nadzemským cílům, přenášeti toto věčné, nad
smyslné do běžného světa. Naopak náboženství učí
chápati svoji povinnost ve státě v tom smyslu, že
jest třeba učiniti vůči tomuto státu celou svou povin
nost, aby zase on mohl tuto povinnost učiniti vůči
ostatním, aby mohl fak všechno pozemské rozfříditi,
rozděliti, zoréanisovati, aby všechno v životě lidském
sloužilo k dosažení cíle věčného, nadpřirozeného.

Stát se nemůže ve vlastním svém zájmu stavěti pro
ti náboženství, neboť všechny státy žijí z ohromné
práce umravňující a osvětlující, již všechna ná
boženství ve všech dobách vykonala. Poukazovati na
lidské omyly těch, kteří různá náboženství předsta
vovali, známená tvrditi, že je třeba i stát potírafti,
protože za všech dob bývalo a zase bude nejhaneb
nějším způsobem zneužíváno i státní moci. Ale stát
nemá ani příležitosti a možnosti stavěti se proti ná
boženství, protože v ničem neohrožuje správný běh a
chod státu, protože neohrožuje žádné z hodnoť, které
má stát ochraňovati.

Žádáme tedy, aby stát si kladně všímal nábožen
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Království Kristovo.

Když jsem před lety klečel u hrobu eucharistického papeže
svaté paměti Pia X., v hlavě mi pobíhaly obrazy všech sv. Otců,
kteří na trůně Petrově ozdobili se jménem Pius. A druhého dne
jsem líbal rybářský prsten Pia, který proti všem heslům součas
ného efemérního dění vyzvedl program vlády, království, při
praveného od založení světa. Pius XI. vydal heslo svého pano
vání: Pax Christi in Regno Christi. K podepření a utvrzení svého
programu určil svátek Krista Krále, slavený ve vigilii slavnostř
Všech svatých. Věříme, že ustanovení poslední neděle říj
nové pro zvláštní uctění Krále králů bylo přípravou pro dnešek,
naplněný bouřemi nespokojených davů. Neboť vzato panování
od mnohých, kteří zpronevěřili svěřenou hřivnu. Do této roz
vrácené doby tím silněji zaznívá hymnus ke cti Krále, který
přichází, aby nastolil své království v srdcích. Proti pozlátku
talmového zlata, dědictví to pohanského kralování, stojí ve
lebnost Syna Božího, který ujímá se vlády, před níž ustoupí slu
hové temnoty a zastřeného pohanství.

Neboť třeba si říci jasně a srozumitelně: současný stav světa
jest jenom důsledkem toho dvoustoletého boje mezi křesťan
stvím na jediné a pohanstvím na druhé, zahájeného v plném
lesku r. 1789. Nebojme se užíti pro nevěru slova pohanství,
neboť i to jméno je příliš čestné pro nevěru a pohané nej
hroznějších ritů právem by se mohli horšiti, že je stavíme na
roveň. Nevěra je totiž to nejhlubší místo v srdci lidském, od
kud se vystupovalo po žebříku Kristovy nauky ke Světlu světa.
V pravý čas vztyčeny korouhve, aby popěrači křesťanství mohli
se vzpamatovati a opustili tábor, nad nímž vznáší se ohnivý meč
archandělův.

Stojí totiž v odbojné frontě tři falangy rozdílného jména,
ale — co je důležité — stejného cíle: deismus, osvícenství a
pacifismus. Tito představitelé spojeného útoku na křesťanství
vynaložili a budou vynakládati tolik sil, aby porazili svého ne
přítele. Nemají odvahy vstoupiti na bojiště, raději kdesi par
tisánsky úskokem snaží se uchvátiti nějakou posici. A na prapor
ce svého odboje si napsali rozmanitá hesla moderní filosofie
a na prestol svého uctívání povýšili Člověka, tělem tvora do
sti slabého, nestálého, který ke všemu podle jejich nauky smrtí
úplně mizí jako květina uvadnuvší na zahrádce. Aby pak přece
něco „božského“ mu poskytli, dávají mu po smrti vyletěti ko
mínem a zde na zemi zůstane jenom smrad. Proti tomu křesťan
má celý život na paměti cosi méně hmotného, ale tím trvalej
šího: křesťanskou duši. Jak jinak to zní, bez frází, ale zcela kon
kretně. V tom je ztajena forma duchovní svobody. Odlesk duše
v životě, toť charakteristikou křesťanství. Zatemnění rozumu
prvotního hříchu a oslabení vůle jsou zřejmým důsledkem odklo
nu od nadpřirozena, odpadem od Krista. Takasi se liší obě strany.

Obnova království Judova byla nadějí Židů, naslouchajících
s rozšířenými zraky Jeho kázáním, když v srdci se těšili na na

stolení Jeho království. Jak asi otřásly se základy jejich snů,
když ze rtů Syna Davidova zaznělo: Mé království není z tohoto
světa! A dnes tomu podobně. Zatemnění lidé, slyšíce slova o
královské proklamaci sv. Otce, stejně jako náčelníci Židů do
vedou si'představiti jenom hmotné symboly vlády, jenom to
lidské a podrobené zákonům změny a zániku. V jejich před
stavách je pojem vlády nerozlučně spjat s rozmachem nebo
s úpadkem národa či státu. Ze svých pojmů vypustili to, co
není podrobeno fysickým zákonům jejich nazírání. Zapomněli,
že tu je duše lidská, nadpřirozené bohatství člověkovo, řídící
se docela jinými zákony než tělo dnes živé a činné, zítra
nehybná hmota v rozkladu. A tak panování Kristovo má svoji
říši pevnou a věčnou. Pro ni není hranic, dnešek, zítřek. Nad
všemi stojí moc odvěká a její panování trvá nad všemi autori
tami, ovládá je v přísnémřádu, jako stát složený z menších
a podřízených jednotek. Nad veškerou vůlí lidskou stojí vůle
Boží, nad všemi plány lidskými pne se plán Boží Prozřetelno
sti. Nepomohou směšné vytáčky a rozpačité úsměvy. Čím dří
ve si lidstvo ujasní vládu království Kristova, tím dříve zhroutí
se trůn rozumářství, stojící na hliněných nohou židovsko-po

nanského náporu na stát, na společnost, ovládanou jen a jenmotou.
Proto jediným východiskem z těchto poměrů současné spo

lečnosti jest uposlechnouti výzvy svatého Otce a pracovati na
znovuzrození křesťanských zásad. Podívejme se na poměry do
mácí i v sousedství, aby tím spíše nám vynikla nutnost obno
vy křesťanského království Kristova. Stojíme zde uprostřed Ev
ropy v prostředí politicky £ národně nám úplně cizím, upro
střed sousedů chladně při nejmenším desinteresovaných na vý
voji a zdaru našeho státu. Pojem vlády stojí zcela na zása
dách židovsko-pohanských. Neznáme nic jiného než hranice vy
tyčené milníky, obarvenými podle barev hraničících států. Za
nimi je pro nás už jiný svět, poněvadž tam jiní lidé stojí pod
jinými zákony. Hle, stará představa židovská o státě. Dále ne
dovedeme mysliti. Do nedávna opíjeli jsme se hesly otravné
ho pacifismu, dokud soused nás nepoučil o nutnosti zříci se
tohoto dědictví omšelé humanity Českých bratří.

Kdybychom však cenili národ jako kulturní jednotu, vysvitne
nám jasněji pojem Kristova království, než když obraz národa
stavíme do nepravdivého rámce etnografického. Duchovní stat.
ky národa jsou dokladem skutečné existence kmenové. A toto
bohatství národní dovoluje, ba přikazuje, aby národy se spo
jovaly ke společnému duchovnímu rozmachu. Ovšem naský
tá se otázka, jak tuto spolupráci upraviti. Bylo by bezvýsled
ným tápáním hledati základ někde mimo křesťanství. Pro sku
tečnou spolupráci národa známe jediné východisko: světové
poslání křesťanství. Tato jednotící myšlenka je mostem mezi
národy, mostem stavěným z duchovních předpokladů, tedy pev
ných a trvalých.

Doposud opíjeli jsme se fantastickými představami, budova
nými na nesmyslných konferencích politiků a národohocpodá

ství? Tato otázka jest spojena s jinou otázkou, totiž
poměru církve a státu, protože všechna náboženství
jsou přelita do církevních útvarů a proto postavení
státu k náboženství se konkretně jeví jakožto po
stavení církveastátu.

Zde povstává již žárlivost a nedůvěra. Stát se obá
vá o svoji supremacii, jako by mu unikalo něco z mo
ci, jestliže jest tu náboženství organisováno. Proto
že ale církev se stará o svoje věci duchovní, protože
jejím cílem jest zajistiti správný život a rozvoj nábo
ženství, proto se nemohou střetnouti ony dva světy,
z nichž jeden se stará především o fo, aby se všem
dostalo pravdy náboženské a aby se všem dostalo
prostředků k uskutečňování oněch náboženských
pravd. Konflikty povstávají, jakmile by chtěla státní
moc zasahovati do toho pořádání hlásání pravdy a
rozdávání oněch náboženských prostředků. Namítá
ovšem státní moc, že se toto děje na veřejných mís
tech, že se to děje osobami, které jsou zároveň také
občany, ale stát musí prostě, chce-li opravdu zaru
čovati svůj smysl a svůj cíl, bráti člověka tak, jak
jest, ve všech jeho kladných stránkách. Potírati, kon
trolovati by měl jenom zlé, ale ne fo, co tvoří pod
statnou čásít jeho občanů, kteří jsou v něm nejenom
se svými časnými potřebami, nýbrž i se svými potře
bami nadpřirozenými. A jako každé společenství ně
jaké pravdy musí se seskupiti ve společnost, nema
jí-li býti tyto vnitřní formy ohroženy rozplynutím,
stát musí počítati s touto potřebou vnější struktury
onoho společenství náboženského. Jeho právem bu
de jedině hleděti na fo, aby pod rouškou náboženství
a organisace náboženské nepodnikalo se nic proti
státní svrchovanosti nebo bezpečnosti.
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Proto jest rozluka teoreticky naprostým neroz
umem, protože se nedá odloučiti ani v jedinci, natož
v celku, jeho vnitřní a jeho vnější stránka. Za urči
tých okolností jest ovšem kolikráte rozluka ze
dvou zel menším zlem, když se totiž rozumí prvým
a větším zlem pokus o zotročování církve jenom na
policejní aparát a podobně. Neboť nikdy neprospívá
náboženství zase až příliš velká pozornost a péče
sťátní, protože stát v prvé řadě vždycky sleduje čas
né a pozemské cíle. Vidíme to u diktatur, které za
ujímají, jak říkají, kladné stanovisko k náboženství.
Jaké jsou jejich důvody? Obyčejně to, že nábožen
ství jest základem státu, nebo že to a ono náboženství
bylo státu prospěšné. Samo o sobě fo nejsou důvody
nemravné. Pro státníka jest to přece vlastně jediné
rozhodující. Ale v tom právě tkví nebezpečí, že kdy
by se státníkům dalo více moci nad náboženstvím, že
budou všechno v němnejenom k tomucíli stáčeti, aby
sloužilo státní moci, po případě jenom i určitému
režimu, což pak dělá náboženství svrchovaně odi
ósní, při neosvědčeníse toho či onoho vládního systé
mu, anebo při jeho zneužívání, protože pak se v něm
zneužívá i náboženství a v tomto ohledu jsoulidé ne
smírně, a fo právem, citliví. Toto nebezpečí vrcholí
v fom, že nejenom stát, nýbrž i lidé si pak navyknou
jen takto hleděti na náboženství. A v tom pak jest
nebezpečí kapitální, protože pak se hodnotí nábo
ženství jako klerikalismus a zapomíná se na jeho
vnitřní obrodnou přetvářející sílu, na jeho mravnost,
na jeho zvedání člověka k ustavičné snaze o svoje
osobní a mravní zdokonalení,

Jak se staví náboženství ke státu? Staví se k němu
podle sv. Pavla a prvých apoštolů a podle konstant



řů. Dnes vidíme krach těchto plánů, neboť tam, kde místo du
cha postavena vláda hmoty, hrubého to pojmu proti vzneše
nému ideálu křesťanské duše, tam také nemožno čekati nic
jiného, než hmotařský zápas bez vnitřní náplně.

Jak možno mluviti o království Kristově a hlásati myšlenku
míru a pokoje, když duchovní hodnoty národů jsou postaveny
do služeb pohanského uctívání Číověka? Tomu porozumíme tím
lépe, čím jasněji nám vysvitne základní myšlenka Adama Sivo
řitele bratří Čapků. Tam jsou v podivuňodné úplnosti ukryty
všechny pasivní hodnoty hmotařského dneška. Pessimismus po
hanského názoru na život i společnost, to jsou ty pylony naší
společnosti, předpoklady pro dokonalé zpohanštění. Chápete
proto nyní v plné kráse, co rozmnoží prapory lomeného kříže,
neboť pod nimi se soustředila vzkříšená myšlenka pohanského
ideálu státu? Veliký národ vyřadil se z Kristova království, ne
boť kdosi, jenž obchází tento svět, vydal německému národu
pyšné heslo: Bohové jste. V této formě nejsrozumitelněji vynikl
odboj proti království Kristovu, tito ctitelé lomeného kříže vy
mkli se ze jha kříže. Je-li pak toto království temnot rozděleno,
nesmí nás to svésti k falešným nadějím. Neboť každá armáda
potřebuje záloh. Ty pak mají v pravý čas vpadnouti do zad.

Křesťanství bylo a jest právě v této chvíli jedinou záchranou
lidstva před katastrofou kulturní i myšlenkovou. Svými názory
povzneslo křesťanství člověka k nebi, které je sídlem Ducha.
Proto prolínání života ideou křesťanskou znamenáme jako nej
větší rozmach kulturního života. Jsou sice popěrači této sku
tečnosti, jasné každému nepředpojatci, ale těm schází k po
pření jakýkoliv důvod, přijatelný zdravým rozumem.

Království Kristovo bylo již na zemi, ustaveno jsouc v nevi
ditelné formě v srdci každého křesťana v onom velikém hesle
o lásce blíženecké. Ovšem to není frází, ale příkazem samého
Boha, tedy něco, co nemožno hodit pod stůl, když se to ne
hodí do krámu. A tak vidíme kolem sebe to tápání, hledání,
čím by svět vyléčil své rozervané poměry. Není v tom zřetel
ně jasné a nezměnitelné oslepení duše, která pozbyvšíi Bo
ha, nemá jiné cesty pro svůj rozvoj. Ještě nedávno viděli jsme,
jak slabí a bezmocní křičeli pod okny mocných proselitů Boje,
že jediné mír, mír lidskýma rukama zrobený, zachrání národy.
Dnes jako na obrátku největší žvanilové pacifismu oblékají se
v lesklou zbroj a směšnými postoji chtějí namluviti svoji nebo
jácnost. Jako hloupě si vedli, roznášejíce od domu k domu hu
manitářská hesla pacifická, tak dnes jsou směšní ve své kohoutí
bojovnosti. To vše se však děje pod týmž sluncem, pod slun
cem Satanovým. Jak daleko byli od míru Kristova, tak dnes
jsou vzdálení všech milostí, jimiž on obdařil statečná srdce
svých bojovníků.

Katolická Církev modlí se při mši sv.: „Pane Ježíši Kriste, kte
rýž jsi řekl apoštolům svým: „Pokoj svůj zanechávám vám, po
koj svůj dávám vám..., rač Církev svou zachovati v pokoji
a jednotě..." Ovšem tento mír není mírem nečinnosti a le
nosti, kdy všechny zbraně vypadnou z ruky, nýbrž něco zcela

jiného, neboť týž Kristus řekl, že přinesl na svět meč. Jak to
srovnati s tím heslem, jež sv. Otec vepsal do znaku království
Kristova? Království Kristova nemožno dosíci nečinností a lel
kováním, při čemž se jenom mluví a řečňuje. Bez boje žádný
mír dosud nebyl získán. Proto Kristus přinesl meč na svět. Bo
jujíce pro království Kristovo, bojujeme boj nejkrásnější, ne
boť pracujeme pro mír. Zde poznáváme pravou cenu míru, sta
vějícího na základech nejpevnějších: na víře katolické, která
je skalou nedobytnou, věčnou. Jediné ten mír je mírem pev
ným, stojí-li na půdě této Církve. Ukázala se vratkost, ubohost
a bezmocnost světového míru, pravé semeniště svárů, upev
ňovaného předem ztracenými konferencemi. Jak proti této zmí
tající nesourodé hmotě vznešeně stojí království Boží nad ná
rody a státy, hledící k věčným statkům člověka, toho ubohého
tvora o něhož se každý stará, jen proto, aby ho mohl ukovati
do svých služeb. Jak je to směšné, když Kristovo Božské prá
vo kralovati popírají lidé, kteří dovedou trošce kostí a masa
— dávají tomu pyšné jméno Člověk — stavět nádherné památ
níky za to, že jim dali panem et circenses...

Království Kristovo, ustavené v srdcích křesťanů, to je jediná
záruka pravého pokoje. Neboť jenom tehdy, až lidé stanou
se veřejnými poddanými Krista, svého krále, může se mluviii o
říši pokoje a míru. Až kříž umučení bude vryt do čela kaž
dého křesťana, pak jako ohnivé znamení bude mluviti za tisíce
slov. Toto vojsko křesťanské, opásané modlitbou a oděné hel
micí víry, bude státi u bran měst a pomezních stanic, aby slou
žilo míru.

Po patnácti letech od té chvíle, kdy politikové světa prohlá
sili věčný mír a pokoj, otřásá se svět znovu hrozivými přípra
vami, aby místo slov diplomatů promluvil meč. Kdo ještě včera
mluvil o míru, ten má plná ústa bojovných hesel. Jen na jedi
ném místě světa stojí trůn vládce, který vydal heslo pokoje.
Neboť jen on dovedl to říci těm bývalým už dnes pacifistům,
že jenom duchovní království Kristovo, stojící nad všemi ná
rody, může býti zárukou míru, neboť v něm nebude nepřátel.
Proto ne falešní hlasatelé pacifismu, ani ohniví budovatelé sil
ných armád, ale jediné vojsko Kristovo může býti zárukou mí
ru, který právě dnes je tak potřebný a žádoucí. Proto i my,
chceme-li sloužiti svému národu a jeho říši, vstupme statečně
do služeb Krista, jediného mocnáře, který nezklame, neboť ne
budeme sloužiti jepicovitým zájmům, ale budeme pracovati pro
věčnost bez začátku a konce. A v této bezmezné říši že by
nebylo míru?

Svět otřásá se však docela jinými hesly, neboť to má býti
útok na Kristovo království, v němž ďábel vidí bořitele své po
zemské moci. Proti říši krvavých konfliktů stojí říše míru. Proti
kříži stojí v čele odboje kříž lomený, znamení pohanské obro
dy. Svět řadí se na dva tábory. My, kteří víme, na čí straně je
záruka vítězství, klidně se stavíme pod prapory Krista Krále.
Neboť jediné pod nimi můžeme zvítěziti, jediné nad nimi jako
duha míru se vznáší heslo vznešeného velekněze: Pax Christi
in regno Christi. Bořivoj Benetka.

ního učení Církve kladně. Nechce ale náboženství,
jmenovitě církev uplatňovati svoji supremacii nad
státem? Dnes jsou otázky již vyjasněny. Jde zde o
dvojí zájem, časný a věčný a v časném mástát na
prostou svobodu, jen když se neporušuje spravedl
nost a láska a když se neznemožňuje poddaným do
sažení jejich náboženského cíle. V ničem pak jiném
není stát podroben náboženství, než v tom, aby při
správě se řídil nejvyššími, nejsvětějšími principy. To
ale neznamená zotročení státu, nýbrž naopak jeho
zvednutí. Votázkách čistě odborných zasahuje nábo

Dr. J. Grnjegotski:

ženství jen nepřímo, někdy velmi nepřímo, fofiž po
žadavkem, aby i v nich se hledělo spravedlnosti a
lásky, aby pro jedno nebylo zapomínáno na druhé.
Tedy jde zde o koordinaci jenom ve vrcholných ofáz
kách posledního smyslu státu a jeho moci nastává
subordinace cíle přirozeného, jenž jest bezprostřed
ním cílem státu pod myšlenkou náboženskou.

A i tato subordinace jest vlastně obohacením, pro
tože znamená prostě spojení s vyšším, tedy ne poní
žení, nýbrž pozvednutí k cíli, jejž by si sťát sám ne
dal.

Utrpení slovanské menšiny v Italii.
Článek 19.konkordátu italského stanoví, že bisku

py volí Sv. Stolice.

„Před jmenováním sdělí zvolené osoby italské
vládě, aby se zjistilo, zda vláda nemá vážných
politických námitek profi jmenování. Dotyčné
řízení provede se co nejrychleji.“

Pro poměry mezi Vatikánem a fašistickou Kalií
a tudíž i pro politiku Vatikánu proti jihoslovanské
menšině jest charakteristická skutečnost, že od smrti
arcibiskupa Dr. Sedje uplynula 53léta, než byl jme
nován nový arcibiskup a že fašistická vláda zamítla
z politických důvodů celou serii kandidátů, jež na
toto místo navrhovala Sv. Stolice. Pro poměry v Go

rici jest charakteristické, že plné tři roky mohl Msgre
Sirotti zcela nerušeně hospodařiti v gorické arcidie
cési, ačkoliv konkordát výslovně praví, že řízení 0
hledně jmenování biskupů má se provésti co nejrych
leji. V tomto období dosadil administrátor na čistě
slovinské fary 7 kněží pocházejících ze staré Italie,
ačkoli nebyl žádný nedostatek slovinského domácího
duchovenstva, pomáhal poitalšťovati slovinský kon
vikt „Aloizijevišře“ a dávati pod policejní kontrolu,
či přímo do konfinace skoro všechny profesory boho
sloví. A když kterýsi officiósní římský list ve své ne
prozřetelnosti přinesl zprávu, že biskupský admini
strátor Sirotti vypovídal před konfinační komisí pro
ti obviněným profesorům, místo aby jich bránil, tu
začala veřejnost ukazovati na Sirofttiho i jako na in
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spirátorá novinářské kampaně profi terstskému bis
kupovi Dr. Fogarovi, s nímž Sirotti měl spor již jako
ředitel biskupského konviktu v Kopru, tu teprve ří
zení o jmenování nového arcibiskupa se urychlilo.
Italianisace církve v době, kdy Sirotti byl admini
strátorem gorické arcidiecése, pokročila již tak, že
nový arcibiskup, o kterém jde hlas, že jest zdrželivý,
těžko napraví křivdy, jež se staly v Církvi Slovin
cům, i kdyby měl nejlepší vůli.

Také terstsko-koprské diecési hrozí nebezpečí, že
ztratí svého nynějšího biskupa Dr. Al. Fogara. Štva
nice, kterou proti němu zahájil již v dubnu fašistický
tisk, neměla sice dosud přímých důsledků — biskup
jest vskutku na svém místě, — ale jest otázka, zda
zde definitivně zůstane. Biskup Fogar jest národ
ností Hal. Své italské národnosti nikdy neskrýval, ani
za Rakouska jako katecheta v Gorici, ani v Italii, kde
stal se profesorem bohosloví. Za války se vší rozhod
ností bránil své krajany před rakouskými úřady.

Podle církevní statistiky žije v diecési terstsko
koprské 242.713Jihoslovanů (Slovinců a Chorvatů).
Od té doby, co letošního roku ve smyslu konkordátu
přivtělen byl k terstskému biskupství děkanát Po
stojná, tvoří Slované v terstské diecési silnou většinu
proti Italům. V istrijské části diecése byla pod ná
tlakem teroristických akcí —útoky na duchovenstvo,
kostely i slovanské věřící — a později i na nátlak
odpovědných fašistických úředníků zavedena skoro
ve všech slovanských farnostech italština, v mnohých
kostelích italští kněží všeobecně opustili slovinšti
nu či chorvafštinu, ačkoliv jsou fo farnosti ryze slo
vanské. (V Šmarjích u Kopru na př. četníci zatkli
členy mariánské družiny, kteří při procesí zpívali slo
vinské písně mariánské; udání stalo se na přímé udá
ní italského kněze.) V této istrijské části italianisace
Církve velmi pokračuje, ale fašistickým úředníkům
zdá se to ještě příliš zdlouhavé.

Poněvadž terstský biskup hájil všeobecný zájem
Církve, jež musí býti spravedlivá také vůči slovan
ským věřícím, začala v dubnu roku 19534proti němu
kampaň ve veškerém italském tisku, kampaň, jaké
Italie nezažila ani za dob liberálních vlád, kdy ne
bylo ještě konkordátu. Třeba ještě připomenouti, že
italští nacionalisté v Italii i v emigraci vícekráte na
padli terstského biskupa z důvodů, že nechrání dosti
práv jihoslovanské menšiny a že jest proti fašisfic
kým úřadům příliš povolný. Popudem ke kampani
bylo biskupovo rozhodnutí, kterým odmítl církevní
oslavu památky strůjce atentátu Viléma Oberdanka
a jeho matky. (Oberdank byl nemanželským synem
slovinské matky a německého otce, který však byl
zcela italsky vychován a chtěl provésti atentát na
císaře Františka Josefa za jeho pobytu v Terstu. Ra
kouská policie však jej zatkla a dala oběsiti. Ober

Praha a Berlín.
Před nedávnem řekl mi vždy humorný dr. F. X. Novák o jistém

činiteli z našeho tábora: „O něm platí zásada: Chceš-li poznati
ženu, její povahu, celé vniterní její založení, pak musíš se s ní
oženiti. A teprv bezprostředním stykem utvoří si člověk správný

úsudek, To platilo o onom muži. Teprve zblízka že je patrno, jay JE.
A totéž platí i o Praze, i o pražském katolicismu. Je pravda,

v Praze je mnoho, nesmírně mnoho potěšitelného. Je to hluboká
pravda, že katolicismus v Praze je na potěšitelném postupu. Ale
stejně je také pravda, že u nás je sťínů, nesmírně mnoho stínů,
a že pražský katolicismus ani zdaleka není na takovém stupni
vnějšíí vniterní zocelenosti, na jakém by měl býti, aby konečně
mohl začíti radikálnější a úspěšnější výboj o duše, které se nám
odcizily odpadem, nebo které zvlažnělé zůstaly dále v katolické
Církvi. Jste-li na kázání ve farním kostele, k němuž přináleží celé
desetitisíce katolíků, pak uslyšíte slova největší spokojenosti, se
šlo-li se do svatyně několik málo set lidí, tvořících mizivý zlomek
všech farníků. Jsme spokojeni, přikleká-li ke zpovědnici a ke sto
lu Páně víc a více farníků, ale zapomínáme uvážiti tu okolnost,
kolik jich tak nečiní, a byl by to počef, nad nímž bychom trnuli
hrůzou. Kde cílevědomě a stále se pracuje, tam, pravda, jsou po
měry lepší. Ale ani tam není všecko zlato, co se leskne, i tam je
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dank před smrti odmítl přijati sv. svátosti. Proto
také biskup nemohl dáti souhlas k nějaké církevní
oslavě.) O těžké situaci biskupově věděli věřící,kteří
při oslavě Dona Bosca uspořádali v kostele sv. Antfo
nína demonstraci pro biskupa a chrámem ozývalo
se nadšené volání: „Živio naš škof!“ (Ať žije náš
biskup.) Policie dala hned nato hlídati zvláštní hlíd
kou biskupský palác a každý, kdo k biskupovi šel,
byl zadržen, zjištěn a zapsán. Fašistický tisk vyčítal
dále biskupovi, že za svojí návštěvy vyzýval své bo
hoslovce v gorickém semináři, aby byli vůči svým
soudruhům slovanské národnosti více snášeliví a aby
se snažili rozuměti tužbám slovanské národní men
šiny, že se jim bude snáze pak pracovati jako kněžím.
Vyšetřování brzy nato zavedené ukázalo, že gorická
policie měla mezi bohoslovci vlastního konfidenfa.
Biskup, zjistiv fo za spolupůsobení zvláštní vyšetřo
vací komise, v níž zasedali také profesor Dr. Musiz
za a prof. Rufar, onoho bohoslovce vyloučil ze se
mináře. Důsledek rozhodnutí však byl ten, že oba
profesoři byli konfinováni na 5 let a vyloučený boho
slovec byl Sirottim přijat do jeho paláce. A tak před
celou veřejností byl terstský biskup desauován a Si
rofti znovu ukázal se bezohledným straníkem faši
stických úřadů a odpůrcem slovanského i objektiv
ního italského duchovenstva.

Po audienci u sv. Otce útoky proti biskupu Foga
rovi sice ustaly, ale to neznamená, že by spor mezi
Vatikánem a italskou vládou, který fašisté úmyslně
vyvolali, byl definitivně skončen. Nijak není vylou
čeno, že Vatikán, který si nepřeje sporů s italskou
vládou, obětoval by terstského biskupa a jen z pre
stižních důvodů čeká na vhodnou příležitost a na
okamžik k ústupu.

Jižní část Istrie spadá pod pravomoc porečského
biskupství, jež spravuje starý a nemocný biskup Pe
derzolli. Proti požadavkům fašistických úřadů ne
projevil žádného odporu. Také i v této diecési jsou
Slované (Chorvati) ve většině proti Italům, a fo po
měrem: 88.002proti 57.852. Před italskou okupací
bylo v porečské diecési 59 kostelů, v kterých kněží
hlásali slovo Boží v chorvatském jazyku. Působili zde
52 slovanští kněží. Fran Barbalič píše ve své knize
„Náboženská svoboda Chorvatů a Slovinců v [alii“,
že 1. ledna 1951 bylo již v celé diecési porečské jen
11 (jedenáct) kněží slovanské národnosti. První čin
italského duchovního, který přijde na slovanskou
faru, je ten, že z kostela odstraní chorvatský nebo
slovinský jazyk. Poitalšťování všech chorvatských
farností v této diecési je skoro již skončeno. Chorvat
ští věřící se vyhýbají kostelům a ještě dnes chodí
po vsích mnoho dětí, i patnáct let starých, které ještě
nepřijaly svatých svátostí.

(Pokračování.)

okruh těch, kteří pevně s Kristem a jeho oltářem jsou spjati, ne
poměrně malý. A toho pravého pochopení mezi katolíky je tak
málo. Tolik se u nás volá po katolické škole. A výsledek, nebo
lépe řečeno, pravý stav? Klášterní škola, rodičové dětí, které
tam chodí, nepatří — aspoň ne vesměs — mezi chudé. Všecko
však můžete po nich chtíti, jen to ne, aby svým dětem koupili ka
tolickou učebnici náboženství. Mizivé procento tak učiní, ač jde
o knihu, kterou děti potřebují několik let. — A ještě jiný obrá
zek. V kostele k biřmování a k visitaci sejdou se děti i rodiče.
Ndp. arcibiskup obětuje mši svatou. Je pozdvihování. Velká vět
šina rodičů, kmotrů a kmoter — nekleká. Dokazujte pak dětem,
že je jejich povinností pokleknouti při nejsvětějších chvílích mše
svaté, když doma schází příklad, když toho nevidí u rodičů. Vy
jdou ze školy, a kdyby katecheta po všechna léta se rozkrájel,
mnoho, velmi mnoho z jeho nejpoctivějšího, nejupřímnějšího sna
žení přijde nazmar jen a jedině proto, poněvadž doma, i v „ka
tolických“ rodinách, není dobrého příkladu. A že i společná mod
litba je raritou v „našich“ rodinách, o tom se přesvědčí kateche
ta až příliš záhy. Příliš mnoho je toho povrchního, pozlátkového.
A proto nemůžemes výbojem stále a stále s místa.

Rýmuje se to tak divně — volati po katolické škole a dítě po
sílati do Sokola. Volati po náboženské výchově a nedbati na ne



dělní docházku do kostela. Ale ač se to obojí vůbec nerýmuje, je
fo věc u nás tak častá.

Chceš-li poznati ženu, pak se s ní musíš oženiti. Chceš-li po
znati pražský katolicismus, pak jej nejlépe poznáš nejbližším sty
kem s lidmi, s dospělými i dětmi a seznáš tak, jaké nejen úžasné
mezery, ale přímo propasti u nás jsou.

A katolicismus jinde? Mnohému a přemnohému mohli bychom
se přiučiti, kdybychom častěji se podívali, jak jinde se uplatňuje
katolicismus, jaké tam dělá pokroky a co bylo předpokladem a
podmínkou těchto pokroků. A statistiky, které občas se před ná
mi vynoří, mluví přesvědčivěji než co jiného o tom, jak jinde se
pracuje. A s úctou a úžasem jsem sledoval statistiku vývoje ka
tolického Berlína za minulý rok, který byl pro katolíky rokem
velmi těžkých zkoušek.

Je to obdivuhodné, jak všemi silami se katolíci v Berlíně v prvé
řadě snaží, aby doplnili síť domů Božích, katolických chrámů.
Počet kostelů vzrostl od roku 1920do konce minulého roku z 42
na 65, tedy o víc než padesát procent. A to v době krise, v době,
kdy nezaměstnanost v hlavním městě nad Sprévou je percentuál
ně mnohem větší než u nás v Praze a kdy počet katolíků ve Velké
Praze převyšuje počet katolíků ve Velkém Berlíně. Poslední ka
talo$ pražské arcidiecése vykazuje pro tří vikariáty Velké Prahy
úhrnný počet katolíků 490.806,zatím co ve Velkém Berlíně kon
cem minulého roku jich bylo 475.092. V Berlíně, kde do.všech
důsledků se praktikuje zásada, aby žádná farnost neměla více
než 10.000katolíků, přibylo od roku 1920253kostelů a počet kaplí
vzrostl z 59 na 89, u nás ve Velké Praze přibyly jen čtyři nové
kostely — Vinohrady, Vršovice, Vysočany a Dejvice a několik
málo kaplí na periferii — k nim počítám i strašnickou svatyní a
kapli v arcibiskupském gymnasiu v Bubenči. Je to přímo do očí
bijící nepoměr, uvážíme-li dále, že kostel v Dejvicích nepostavili
věřící, stejně jako kapli v Bubenči, ale ndp. arcibiskup dr. Kor
dač a že u všech ostatních chrámových staveb jistě také notně
přispěli naši arcipastýři. V Berlíně toho není, tam nemá biskup
z čeho podporovati novostavby chrámů.

Pro nás dosti značným zatížením, jakého v takové míře v Berlí
ně nebylo, byly opravy kostelů, ale tu obnosy dosti velikými při
spěl stát nebo země a město, kdežto v Berlíně této podpory ne
bylo nebo takřka nebylo.

V roce 1920 bylo v Berlíně 118 kněží působících v duchovní
správě, loní jich bylo již 173. U nás není možno přirovnati tyto
dva roky, poněvadž rok 1920a doba těsně následující byla nejbo
hatší na bloudění v řadách kněžských. A ani o loňském roku není
možno podati precisní obraz —pojem „„kněžípůsobící v duchovní
správě“ je příliš široký a velmi často, listujete-li v pražském ka
talosu duchovenstva, se zastavíte a zamyslíte: Mohu onoho dů
stojného pána počítati mezi kněze působící v duchovní správě
nebo ne? Berlínská statistika vypravuje, že v roce 1920připadalo
na jednoho kněze v Berlíně 3659 věřících, v roce loňském již jen
2746,a že i tento počet dozná radikálního snížení tím, že 27 kněží
katolických působí v různých církevních ústavech. Ale i přes to
je počet katolíků připadajících na jednoho kněze v Berlíně ne
bezpečně veliký. Je to velkoměsto, diaspora, s nebezpečenstvími
k nespočítání četnými, a katolické Holandsko nebo Belgie jsou
tak šťastné, že jeden kněz nepřipadá ani ne na tisíc duší. Prá
vem se domnívám, že po této stránce bilance u nás v Praze bude
lepší. Ovšem, záleží u každého jednotlivce na zájmu, na agilnosti,
na obětavosti. A neméně na tom, proč to dělá. Zda ke cti a slávě
své osoby nebo jména Božího. K tomu, aby se mohlo mluviti o
ideálu, má po této stránce Berlín velmi, velmi daleko. A jistě by
nás žeň tamní duchovní správy mnohem více překvapovala, kdyby
bylo více kněží.

Když katolíci v Berlíně budovali nové chrámy, a jde většinou
o mohutné svatyně, nebudovali uprostřed nejživějšího velkoměs
ta nebo na periferii jen chrámy, ale budovali současně i fary,
i spolkové místnosti, bez nichž je nemyslitelná moderní pastora
ce. Tím větší bylo pak finanční zatížení pro katolíky berlínské.

A ještě jedna věc, která u berlínských katolíků tolik mi impo
novala a imponuje: Katolický tisk berlínský má dostatek — inse
rátů. A u nás? Jak na tom my jsme uboze... Bolestná stránka
všeho katolického fisku u nás — výnos z inserce je minimální;
Několik málo inserátů nám vypravuje v našich listech o tom, že
by jako některý výrobce nebo obchodník měl zájem na nás. Chá
pu to: Německo mělo svého skvělého Kolpinga, pochopilo jej a
v jeho duchu vychovalo dorost. My jsme fo — nebo otcové a dě
dečkové naši — zaspali. A dnes církevní dignitář, chce-li se dá
ti fotografovati, stěží najde mezi fotografy praktického katolí
ka. A to jsem si vybral jen jeden jediný obor z té úžasné pe
strosti řemesel a živností, s nimiž žijeme a jež podporujeme.

To však všechno bylo jen vnější. I když po stránce vnější ber
línská diaspora je přímo skvělým vzorem nám všem. Ale i po
stránce vnitřní je jím.

Barometrem každé farnosti je počet svatých přijímání. A platí
li to o každé farnosti, pak tím více to platí o farnostech ohrože
ných a velkoměstských, nebo v diapoře se nalézajících.

U nás o svatých přijímáních nebyla, pokud jsem měl příležitost
sledovati, dosud vydána žádná statistika. Úřední statistika ber
línská však zato hlásí, že v roce 1920, kdy ve Velkém Berlíně
bylo 429.385 katolíků, bylo svatých přijímání 2,355.308, v roce
1955 pak, kdy, jak již uvedeno, v Berlíně bylo 475.092 katolíků,
činil počet svatých přijímání 3,9153.653.Roční průměr svatých
přijímání, který v roce 1920 činil 5.5 pro hlavu, vzrostl během
třinácti leť na 8.2. Je to nesmírné, ba nejkrásnější „plus“, kte
rým berlínská pastorace se vůbec může vykázati. A není to
však jediné veliké „plus“ — měl jsem svého času již příležitost

poukázati v našem tisku na to, jak skvěle a cílevědomě pracuje
Charita v sousední říši, zatím co u nás stále je nesmírné pole,
které leží ladem. K té věci vrátím se až jindy.

Konečně. i po stránce svatých přijímání Praha se hýbe. Mám
po ruce sťatistiku jen jediné, poměrně z nejmenších pražských
farností, a ta mi praví, že tam bylo v roce 1926 podáno 5790 sva
tých přijímání, 1950 již — ač farnost početně mizivě vzrostla —
11.800, loni pak 17.155 a letos k 1. říjnu farnost tato může vyká
zati již 17.850 a na milosti tak bohatá doba vánoční dopomůže
k tomu, aby komunikantů bylo daleko přes dvacet tisíc. Ale to je
Praha stará, kde kostel sousedí takřka s kostelem a farnost
s farností, ale což nová Praha? Jeďte elektrikou ven za Prahu.
Směrem ke Krči: míjete Slupi, zdraví vás ještě Karlov i Vyše
hrad, a pak fronta domů za frontou, maličká kaple nuselská pro
desetitisícovou farnost, a zase dlouhé fronty domů — nepočítám
jinému účelu určený Pankrác — a ve velké, opravdu velké Krči je
diný sálek v domě přerovských sestřiček, a zaplať Bůh, že jej
máme... A tak se to má, ať se dáte na Smíchov nebo Břevnov,
Hloubětín nebo Karlín, Kobylisy nebo Vysočany, Bubeneč nebo
Dejvice. O nás neplatí jen bolestný výkřik Kristův, že žeň by
byla hojná, ale že málo je dělníků, ale o nás platí i to — že málo
je stodol, chrámů Páně. A že dosud nikdo u nás se nenašel, který
by dovedl tak účelně, ať se to komu líbí nebo ne, uspořádati akci
budování chrámů, jak tomu je v Paříži, Berlíně, ba i v té v pra
vém slova smyslu žebrácké Vídni. Ba, u nás nebylo pohnuto ani
se starou bolestí — upraviti hranice farností ve Velké Praze
i jinde, s věcí tak akutní. Strahovští, když se z klášterní brány
dívají směrem na západ, pak už se dívají do — cizí farnosti...;
do Břevnova a Střešovic.

Konečně namítne někdo, že počet svatých přijímání není ještě
spolehlivou statistikou. A měl by — pravdu. Znám kraje, v nichž
farnosti se 700 nebo 800 farníky se mohou pochlubiti počtem
ročních svatých přijímání daleko přes dvacet tisíc. Svědomitě
vypracovaná berlínská statistika vypravuje, že v roce 1920splni
lo velikoční svoji povinnost 28.9 procent všech katolíků, počítaje
i nemluvňata, o 15 let později 31.1 procento. Přimysleme si, jak
veliké procento tvoří děti. Snad, ale jen snad polovice katolíků
berlínských vyhověla povinnosti, ke které je vázána pod těžkým
hříchem. Ale i přes to — zamysleme se, jak to chodí u nás. Za
mysleme se nad Prahou, nad venkovskýmiměsty našimi......
I nad vískami. A nevím, kde všude by bilance byla tak nadějná
jako ona, která nám vypravuje o tom, jak žije a zkvétá a také
trpí katolicismus v třetí říši, v hlavním městě Hitlerově, kde se
rodí nové pohanství. Kde nad uvědomělými katolíky stále visí
Damoklův meč.

Není bez zajímavosti berlínská statistika, kterou, k vůli pře
hledu, doplňují tuto stať:Rok+Katolíků| Kostelů|Kapllemáníně:ŠS5| ĚšKřtů1920| 429.383| 42| 59| 2,355308| 124.001| 118| 24| 6.5871925| 441715| 44| 68| 2,619.563| 119.445| 141| 30| 46461930| 464.614| 58| 87| 32,00.468| 134.632| 164| 31| 4.5841931| 471.453| 61| 89| 3,117.467| 137.763| 158| 34| 4.5001932| 471.357| 61| 89| 3,590.395| 130.864| 177| 25| 3.9621933| 475.092| 65| 89| 3,913,653| 147.898| 173| 27| 4.583

Úbytek katolíků v posledním roce je vysvětlitelný odlivem
sociálně slabých katolíků na venek v důsledku krise.

Nápadný je však úbytek křtů svatých.
Než přes to platí:
Praha a Berlín. Tak jsem nadepsal tuto stať. Je nutno, aby

chom „poznali“ Prahu nejen z toho vnějšího, ale důkladně aby
chom se řídili slovy dra F. X. Nováka. A seznáme-li — a to je jisté,
že tomu tak bude, — že máme u nás Achillovu patu nejen na pa
tě, ale na celém těle, pak musí to býti pro nás pobídka k tomu,
abychom na prahu jubilejního roku světce — papeže Pia X. tak
cele se vmyslili a vžili do jeho hesla — vše obnoviti v Kristu.
Hesla, které stejně platí kněžím i laikům. A abychom se pak
pustili do radostné práce a požehnaného zápolení. Abychom vy
chovali lid náš k veliké obětavosti pro stánky Boží a slovem,
příkladem, láskou, tiskem, prostě vším, co máme a čím vládneme,
abychom pracovali na obrodě jeho duše. A dál, abychom se mod
lili, aby Bůh světlem svým osvítil rozumy těch, kteří vedou, aby
našli vždy správné a také i nové cesty, aby osvítil i nás, kteří
sloužíme a jsme prostými bojovníky v armádě Kristově, abychom
nezbloudili, nikým a ničím se nedali znechutiti a stále vytrvali!

Frant. Maria Horák.

Nekrolog.
Práce patnáct let! To zasluhuje klid.

Skončil putování kdysi slavný „Lid“.

Roku tři čtvrti když měl po práci steré

dýmat kadidlem a psát jen pro některé,
nesnes to, jak praví bojovníci.

V vzpomínce mu rozžehněte svíci.
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Francois Mauriac: Plnost životní.
Kdo se uchyluje do ohně, není zbabělý. Neboť je

to naše síla, která změřila dříve naši slabost. Ale
kolik síly vyžaduje poznání této slabostií Nic ne
pomůže úhledný postoj. Nezakryje mi rány, která
hnisá, na nejtajnějším místě z vás.

Hřích, který zabijí duši, znovu uhněte tělo k svému
hnusnému odlesku.

Ti, kdož si vybrali činiti zlo, nemají více ničeho,
co se mohou naučiti od nás.

Nežádej po lidech útěch, ale jejich tajemství v po
kroku k Bohu.

„Uprostřed vás je někdo, jehož neznáte...“ Tato
slova Jana Křtitele k farizeům opakuje dnes křesťan
svým bratrům s radostí často nepokrytou. Jest třeba
mnohé prominout obráceným;jest třeba pochopit je
jich úžas z toho, že skoro nikdo netuší kolem nich nic
o existenci pokladu, který odkryli.

„Uprostřed vás je někdo, jehož neznáte...“ Slo
va stejně přítomná dnes, jako když Jan Křtitel křtil,
protože v měřítku, v kterém se svět obrací k pohan
ství, křesťanství rovněž se přiklání k svému zřídlu.

V tomto věku, kdy končí smrt zdrženlivosti, syna
to Kristova, kde těla obnažená zbožňují slunce a vy
hledávají se na březích; kdy Viréil se nerdí více a
otevřeně opěvuje lásky, které nedávno by byly na
zvány hanebnými, — malý zástup těch, kteří setrvali
ve víře, kteří vytrvávají pospolu, aby brali účast na
lámání chleba,se těsněji stahuje kolem stolu a světla.

Odliv Ducha, v sebe se uzavírajícího, zanechává
obnaženy systémy přematuralisované, kde se inteli
gence obrací na prázdno. Malý zástup těch, kteří se
trvali, nalézá radost prvních žáků: úzkostlivá radost,
že drží tajemství.

Tento zbytek záblesku posléze se rozptyluje a vli
vem zařízení a mravů bledne a zhasíná!l A všude nic
nemá převahu nad pramenem světla. Ó nedotčená
sílo! Odevšad srážená, soustřeďuje se v duších, udě
luje jim moc, činí jim násilí. Svět je pln návratu těch
to plamenů,jichž nikdo nezná. Není nijakého velkého
tisku pro události duchovního řádu. Skutečná histo
rie se nevypravuje.

Nevadí nic, že dnešní křesťan má úzkost ze své sa
moty. I za dob víry byly tyto slzy svatých, že Láska
nebyla milována.

Svatostánek bývá opuštěn ode všech křižovatek
světa. Nepředstavitelné opuštění Boha.

Stůj co stůj jest třeba mluvit, přemoci svou bázli
vosf, svou fouhu. Jest třeba vrátit lidem chuť Blaha.
Obludný křik Oscara Wilde: „Žádné štěstí, radost!“
prýští z útrob nejsmutnějšího lidstva. Je to skutečně
křik opakovanýtisíci hlídkami. Slyšíme, jak se zve
dá za noci, zcela blízko nás. Ale skutečné jménobla
ha je Mír, který vyžaduje mlčení. Jakmile bývá člo
věk zbaven tajemství své radosti, jest zavalen zmat
kem. To bylo v úterý velikonoční. Každodenní offi
cium skrývá výstrahu pro každého věřícího zvlášť.
Tak onoho úterý člověk zpečetil tato slova, jež byla
pro něho samého: „Dicanítnunc gui redempfti sunt a
Domino.“

Co dnes řeknou fi, kteří jsou znovu vykoupeni
Spasitelem.

Nejlhostejnější člověk, jakmile žije podle Krista,
neustává mysliť na bližní, je posedlý bližními. Při
pomínám si dopis jedné čtenářky„Utrpení křesťano
va“, pobouřené slovem, které jsem tam uvedl, ostatně
nepřesně, od svaté Terezie: „Učte se pozorovat věci,
jako by byly jen Boží a vaší duší ve světě.“ Toto se
dá pochopit jedině obcováním svatých, jednotou v
mystickém těle Kristově, že samota s Bohem neničí
hlubokou jednotu s dušemi. Pro tuto čtenářku zvlášť
vynímám těchto několik řádek z obdivuhodné knihy
abatyše od svaté Cecilie ze Solesmes, Život duchovní
a modlitba.
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Ve své palčivé touze přitáhnout plně k sobě duše
až k jednotě, Pán používá ještě jiné válečné lsti: pod
něcuje stále ty, kdož došli božské jednoty, aby na
léhali na ostatní s touže horoucností. Čím více jsou
duše u Boha, fím více jsou pro ostatní silou přitažli
vosti, tím více faké se vyznačují horlivostí, s kterou
činí násilí nebi. Takto se již dá získat neviditelný
svět, který se později ukáže našim očím uchváceným,
a v jehož lůně rozjímáme mystický čin souvislosti
nadpřirozené, nejen ve smyslu, jak jest obecně po
jímán, ale ve smyslu mnohem hlubším, v němž lze
říci, že svatí se rodí ze svatých podle nevyjádřitel
ného rodu ex Deo.

Na tuto duchovní lásku jest třeba klásti přízvuk.
Kristus nás nejprve léčí z naší lhostejnosti. Posedlost
spásou bližních může se i stát často překážkou v roz
voji věrného, který, jakmile byl u sv. přijímání, se
stará o to, aby mluvil k Bohu o těch, které miluje,
na místo aby přebýval v mlčení zbožnosti.

Člověk nově zrozený k Milosti nemůže se spokojit
tím, že nesdílí svou radost. Kolik je mu třeba času,
aby si uvědomil, že, jestliže zmůže hodně pro bližní,
je to jen v měřítku, v jakém jim zůstane neznámým!
Není žádné síly ve volbě Boha: „Non vos me elegistis
sed ego elegi vos.“ Zůstává na něm, aby činil násilí?
Snad... Ale svatí nás učí, co je to činit násilí Bohu
a co jich fo stojí: nejmenší vikář z okresu dává, on
rovněž, svůj život za hříšníky. Propátrejme přece cif
naší úplné bídy.

Člověk se pozdvihuje, bývá přítomen mši svaté,
přijímá. Následující všechny hodiny jsou spouťány
Bohem. Ať pracuje, ať rozjímá, ať rozmlouvá, posvě
cující Milost prosahuje jeho celý den, tam, kde byl
vždy nakloněn k omrzelosti a k děsu ze samoty, vidí
me jej navždy vyléčeného. Být sám bývá vždy ne
zůstávat sám, tento absurdní požadavek bývá podivu
hodně upokojován.

Kdo z nás by se odvážil popírat, že jej nemučí
naráz děs ze světa a bezmocnost přebývat samoten
v svém pokoji? Stůj co stůj jest třeba vyjít, uniknout
těmto čtyřem stěnám, stolu, křeslu a inkoustu, této
postavě vyhublé, která se odráží naproti nám v okně.
Ale jsme náhle mezi lidmi, a stáváme se jedním z
nich, mnohem ; výsměvačnějším, mnohem hořčím,
tvrdším, nežli ti, kterým se vysmíváme. Tedy se roz
pomeneme na opuštěný pokojík, čtyři stěny, knihy,
mlčení. Abychom tam nalezli štěstí, stačí, sníme, je
diné duše, stačilo by, kdyby tam bylo jediné duše mi
lované blízko nás: ale krátké chvíle času, které nám
může dát, čím jsou, než ztraceny v ustavičné (vt
dosti, kterou pro milující srdce není nic jiného, než
nekonečná nepřítomnost? Přijde a už víme, že se
chystá odejít; sedne si na chvíli, křídla již rozevřená.
Sní o tom, co právě bude dělat za hodinu, večer, s
neznámými. Její život kříží náš život v tomto nevní
matfelném bodě, který není štěstím, — stěží přeruše
ním ufrpení.

V lidské lásce je jako krátká výjimka připuštění
štěstí; a každý z nás si připomene několik hodin
klidné radosti, den, rychlou cestu, malý osfrov, na
němž nabral dechu, okamžik, láska vysílená — jako
stěhovaví pfáci padají na loď nad plným oceánem,
když jsou u konce se silou. Ale kolik milenců se po
dejme zařídit svůj vztah úplně s hlediska této ne
vyslovitelné jednoty, jejich šťěstípadá samotnou fou
to jednotou: to je trest dvojic, který studují s takovou
zálibou romanopisci tohoto věku.

Ze vší naší literatury vyplývá toto tvrzení, že lid
ská láska se horší, že se ničí a že zmírá, jakmile mi
lenci mají v úmyslu zříci se trýzně a být samoftni.

Mezi smrtelnými úzkostmi z nepřítomnosti a tou
to ustavičnou přítomností, které neodporuje žádná
láska, co zvoliti? | Přel. Karel Vach.



Estetika jesuitského řádu.
Na okraj Vašicových edicí

Vydánímbarokovéhocyklu „Písní o čtyřech posled
níchvěcech člověka“*! dovršilolomouckýuniversitnípro
fesor PhDr. Josef Vašica první část svého edičního plánu,
pojatého velkoryse za účelem rehabilitace poesie českého baro
ku. Řadu dosavadních svých publikací vytěžil vesměs z produkce
českých Jesuitů a projektovaným výborem jesuitské lyriky pro
tireformační dovrší jednou poznání této oblasti uměleckého tvo
ření.žSvým edičním úsilím umožnil nám Josef Vašica studium pa
mátek, zapomenutých v prachu starobylých knihoven. Dnes, kdy
zejména výše uvedený cyklus eschatologických písní a Bridelova
báseň „Co Bůh, člověk?“*, jsou v ruce širších kruhů české
inteligence, lze se snad konečně odvážiti pokusu o synthetičtější

estetické zhodnocení tekstů,

pokládaných do nedávna za nedochůdčata starší lyrické litera
tury české. Soudím, že takový pokus bude všeobecně vítán dnes,
kdy se jeví tolik zájmu také o barok literární. Družina těch,
kdož se odhodlaně prosekávají houšťinami zanedbaných porostů
barokové slovesnosti, roste. Na Parnas českého baroku útočí se
již s mnoha stran, nejhouževnatěji právě Josefem Vašicou, Zdeň
kem Kalistou,* JaroslavemDu ryche ma jinými.“Dozrává
tedy již chvíle, kdy lze zahájiti diskusi o umělecké stránce poesie
barokové. Tyto maréinálie chtějí k ní býti skromným podnětem.
Básnické a prozaické plody, které Josef Vašica až dosud z baro
kové literatury vybral a vydal, uzrály vesměs na slunci

estetiky jesuitské,

vyrůstající z podnětů Ignáce z Loyoly. Tento termín jsme během
posledních let slyšeli a četli častěji, aniž by nám byl jeho obsah
vyložen přesnějšími vědeckými definicemi. Estetika jesuitská,
tím méně pak užší poetika jesuitská, nebyly vlastně nikdy napsá
ny. Ani členové samotného Tovaryšstva Ježíšova se o fo nepokou
šeli. Ve světové literatuře nestává díla, z něhož by mohl dnešní
literární badatel pohodlně poznati

kánon jesuitské krasovědy,
kterékolivoblasti uměleckéhotvoření.Ani literatura německá,
tak hojně a všestranně se zajímající o problémy svého baroku,'
nevytvořila dosud zevrubného díla, spokojujíc se monografiemi,
převážně tkvícími v revuích a sbornících.* Jsme dostatečně po
učení o historické stránce věci, o některých slovesných útvarech
baroku německého, o určitých problémech stylistiky“ mámepo
ruce i pokusy o výbory lyrického baroku německého, katolického
i protestantského,“ zejména pak pečlivé edice jednotlivých bás
níků.!! Čekáme však dosud na řádně vědecky vybavenou, soustav
nou estetiku a poetiku. Stejně francouzské badání Brémon
dovo utkvělo převážně na živlech nábožensky kulturních a
historických, všímajíc si jen mimochodem i stránek estetických."*

Literatuře a nálické teprve letos dostalo se o baroku díla sou
stavnějšího.!* Tím méně lze doufati, že by takové soustavné dílo
mohlo býti vytvořeno v dohledné době u nás, kde jsme teprve
na počátku cílevědomějšího badání. Všude jinde vychází badání
z literárně historických seminářů universit, u nás jsme však po
této stránce bez opory. Máme sice na našich třech universitách
několik vědecky pracujících seminářů, ale pro většinu z ních stu
dium barokové poesie dosud neexistuje. Představitelé literární
vědy stojí na stanovisku Jaroslava Vlčka, přes to, že je dnes
již překonané. Ani velké dílo Jaku bcovo nepřineslo pokro
ku.: Až posud byly fo jen iniciativy brněnského profesora Sta
nislava Součka, které nám darovaly bohaté monografieo latin
ském dramatickém baroku jesuity Karla Kolčavy““a o české jesu
itské hře vánoční.!SJinak badání spočívá až dosud pouze na bed
rech jednotlivců, stojících stranou oficielních dílen literárně dě
jepisných, mezi sebou pak nesdružených. Pokusy o takové bada
telské tovaryšstvo ztroskotaly.!7 Nezbývá tedy, než aby také v o
boru krasovědném započalo badání jen soukromě. Pokus, který
dnes zahajuji, v pohostinném „Životě“, nemůže býti definitivní.
Víme dnes již bezpečně, že

český barok literární

liší se značně od útvarů, jež se vyvinuly v jiných národních kultu
rách barokových. Výsledky cizího badání nelze proto jen tak
zhola aplikovati na naše poměry. Náš barok náleží především do
skupiny těch forem, které krystalisovaly pod tlakem zápasů s ne
katolíky a jsou proto označovány výstižným termínem

baroku profireforimačního,

na rozdil od pouhého procesu obrozování katolicismu již existu
jicího. Tím se již povahově odlišuje od oněch barokových zjevů,
jež u jiných národů západní a jižní Evropy měly hned v zárodcích
spíše charakter umělecký, estetický, nikoliv tak výhradně nábo
ženský, etický, jako u nás. Tím obtížnější je pak ovšem badatel
ské úsilí o zjištění umělecké povahy tohoto českého baroku lite
rárního. Výklad nelze tu započíti jinak, než od samotných zákla
dů politicky a kulturně historických. Také nedostatek monografií
donutí badatele dosaditi prozatím hypothesu tam, kde není abso
lutní jistoty dokladové. Protože se nám jedná o zjištění prvků
estetiky jesuitské, musíme si hned na počátku uvědomiti i od
lišný ráz

české mise jesuitské

v našich dějinách. Kdežto jinde snažili se Jesuité spíše o pro
hloubení a zvnitřnění náboženského života samotných katolíků,
renesanční kulturou pouze zvlažnělých, nikoižv od Říma odpad
lých, český Jesuita vedle takovéto úlohy musil řešiti problém
mnohemožehavější,vynucovatirekatolisaci živlů neka
tolických, stojících u nás většinou příkře proti římské cír
kvi. Tím je nám dán i ráz i postup vyšetřování zrodu a vývoje je
suitské poetiky našeho literárního baroku.

1Písně očtyřech posledních věcech člověka,
Vydal a kritickým doslovem opatřil Josef Vašica. Vyšly jako
šestý svazek „Pourovy Edice“, již vede a vydává Václav Pour.
Upravil Albert Vyskočil. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém
Meziřící. Praha 1934. Edice obsahuje: Píseň o smrti 11 až 26.
Rozjímání o soudu 27 až 44. Roziímání o pekle 45 až 62. Rozjímání
o nebeské slávě 63 až 80. Poznámka literárně historická 81 až 95.

2 Dosavadní ediční činnost Josefa Vašici vykazuje tisky:
Bedřich Bridel, Rozjímání o nebi v noci na jitřní Božího
narození (Olomouc 1931).Petr Kanýzius, Katechismus kato
lickej (Olomouc 1931).Bedřich Bridel, Píseň o Svatého Pro
kopa kněžství (Olomouc 1932).Jan Tanner, Život Albrechta
Chanovského (Praha 1932),Bohumír Hynek Bílovský, Víno
ze svadby.v Káni (Stará Říše 1955).BohumírHynek Bílovský,
Církevní Cherubín (Olomouc 1935).Bedřich Bridel, Co Bůh?
Člověk? (Přerov 1934).Písně o čtyřech posledních věcech člo
věka (Praha 1934).Srovnej: Vilém Bit nar, Na okraj díla Josefa
Vašici, Lidové Listy 15, 1954, 198.

3 Bedřich Bridel, Co Bůh? Člověk? Do tisku připravil Josef
V ašica. Podle osnovy Antonína Lískovce vytiskly Lidové zá
vody tiskařské v Olomouci. Vydal Bohuslav Durych v Přerově
1934 jako jedenáctý svazek edice Delfín. Edice obsahuje báseň
9 až 46, studii literárně historickou 49 až 65.

4“Docent Karlovy university PhDr. Zdeněk Kalista vydal
knižně monografii o zrození barokního kavalíra „Mládí Hum
prechta Jana Černína z Chudenic“ (Praha 1952), studii a výbor
„Z legend českého baroka“ (Olomouc 1954), „Úvod do politicke
ideologie českého baroka“ (Brno 1954).

5 Jaroslav Durych vydal překlad barokních „Výkřiků Svaté
Terezie de Jesús“ (Praha 1909), výsledky svých studií o českém
baroku básnicky zhodnotil v románě „Bloudění“ (Praha 1929).

6 Dráce jiných autorů, pokud se dotýkají našeho tématu, uvá
dím na příslušných místech.

7 Našeho tématu dotýká se zejména spis Wernera Weisba
c ha, Der Barock als Kunst der Gegenreformation (Berlín 1921).
Protestantsky orientován je spis. Viléma Hausensteina,
Vom Geist des Barock (Mnichov 1921). Českou kulturu baroko
vou zpracoval Jindřich Benedikt, Franz Anton Graf von
Sporck (Vídeň 1925).

8 Nejsoustavněji o poesii německého baroku pojednal dosud

Herbert Cysarz, Deutsche DBarockdichtuné (Lipsko 1924).
Drobných studií časopiseckých je množství, badatel je najde
bibliograficky zachyceny v berlínské revui „„Daslitterarische E
cho“, nověji „Die Literatur“.

19 Také českému badateli poskytnou poučení spisy, jež vydal
Karel Vi€étor, Geschichte der deutschen Ode (Mnichov 1925),
Giůnther Můller, Geschichte des deutschen Liedes (Mnichov
1925),Karel Vičétor, Probleme der deutschen Barockliteratur
(Lipsko 1928).Z časopiseckýchstatí vyniká Hůbscherova,
Barock als Gestaltung antithetischen Lebensgefůhls (Euphorion
1922)a Strichova; Der lyrische Stil des 17. Jahrhunderts
(Mnichov1916).Jinou literaturu uvádíještě Zdeněk Kalista,
Co jest barok?, Filosofická Revue 6, 1934, 71. 118.

10Upozorňuji aspoň na méně známé publikace Rudolfa von
Delius, Die deutsche Barocklyrik (Stuttýart 1921), Hanuš
Schauer, Dichtungen des deutschen Barock (Lipsko 1926)a
téhož Literarische Zeugnisse zur Poetik und Kulturgeschichte
des deutschen Barock (Lipsko 1926).

11Pro naše badání důležito je zejména pečlivé vydání Angela
Silesia, které pořídil ve třech svazcích Hans Ludwig Held,
Sámtliche poetische Werke (Mnichov 1924).Do češtiny bylo zně
meckého baroku hojně překládáno již v XVII. a XVIII. věku, ze
jménaznámje básnickýpřevodjesuity FelixeKadlinského,
Zdoroslavíček (Praha 1665),uvádějící k nám dílo německéhoje
suity Bedřicha von Spee (Trutznachtigall, Kolín 1649). Teprve
v našem věku věnoval zájem Angelu Silesiovi Alois L a ng (Che
rubínský poutník 1909 a 1922), Abrahamu a Santa Clara Václav
Stoklas (Pamatuj Vídni! 1912)a Karel Dvořák (Svatý Vác
lav 1934), Kryštofu GrimmelshausenoviJaroslav Zaorálek
(Dobrodružný Simplicius Simplicissimus 1929).

12Epochálním dílem pro poznání francouzského baroku je ně
kolik svazků „Histoire littéraire du Sentiment religieux en Fran
ce“, jež od roku 1919vydával jesuita Henri Brémond v Paříži.
Pro naše téma důležita je monografie, již vydal Charles De job,
De influence du Concile de Trente sur la Litérature et les Beaux
Arts chez les peuples catboligues (Paříž 1884).

13Vydal je německy Paul Meissner; Die geistesgeschicht
lichen Grundlagen des englischen Literaturbarocks (Mnichov
1954). Naše české zmínky o baroku shakespearovském a dryde
novském jsou dosud nepatrné,
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4 Jan Jakubec v dvanácté hlavěsvých„Dějinliteratury Čes
ké“ I, 1929,872 až 886, nadepsané „Česká literatura v době proti
reformační“, vypsal přehledně obsah básnické produkce českého
baroku, použiv nového materiálu, zejména biskupem Podlahou
sneseného. Celkem však ani on, ani Jaroslav Vlček v druhém
vydání čtyřsvazkových „Dějin české literatury“ (Praha 1951) ne
pokročili od vylíčeníJosefa Jirečk a z let sedmdesátých a osm
desátých, které místy až doslovně přepisují.

Jacaues Maritain: Poesie
Špatně se hájí umění před nečistým andělem, kte

rý jej křiví a který chce vše užíf pro svou samolásku,
jak oběť sebe sama, již činí srdce ze sebe, tak i svou
slabost, ba i Boha samého. Velice dobře toto známe,
můj drahý Jene, všude vidíme tuto komedii, které
dodává nového lesku a čerstvý pokrm náboženské
procitnutí ve světě písemnictví, ježto prohnaní do
mýšlivci těží ze všeho.

Ale rovněž víme, že hodně publikánů a nevěstek
předejde do království nebeského spoustu spraved
livých, spokojených se sebou. Je zde svědectví Na
šeho Pána. Nalézá fam více nevinnosti v srdci než
u chrámových kasuistů.

Jediné pýcha ducha přerušuje čistou láskou ne
stvořenou. Jakkoliv bývá vidoucí, umělcova bláho
vosí zůstává zpravidla dětinská, nedosahuje této vy
sokostí hříchu. Není si jist svou spásou,ví, že špatně
platí desátek z máty a kmínu a že není lepší ani než
poslední z lidí: je hračkou milosrdenství.

V umělci je díl literáta: dvojí srdce, herec, který
chce napálit Boha.

Je rovněž tvůrcem, často básníkem: žák Stvořitele.
Bůh se nedá napálit, nenávidí literaturu. Miloval

modré oko Satieho.
Mluvilo se dosti o mystifikacích Satieových? Byly

v okrsku hudby téže hodnoty jako mystifikace sva
tého Filipa Neri na poli milosti. Hle, živé středisko
umění symbolisováno milostí. Mezi světem poesie a
světem svatosti je vztah analogie, chápu toto slovo
v plné síle, jakou mu dávali metafysikové, se vším
tím, co znamená pro ně jak v příbuzenství, tak ve
vzdálenosti. Odtud pocházejí všechny omyly, že ne
dovedeme vidět tuto analogii, jedni zesilují podob
nost, spalují poesii i mystiku, druzí ji vysilují, Činí
z poesie povolání, umění mechanické.

Avšak poesie jest vyšší, nikoliv jako milost, která
jest podstatně nadpřirozená a činí nás účastnými to
ho, co je vlastní Bohu samotnému, nýbrž jako nejvyš
ší přirozený odlesk činnosti Boží. Naše umění, pravil
Dante, je vnukem Božím. A odvozuje nejen jako ze
svého čistého pravzoru umění, které stvořilo svěf,
ale protože má některé ideje vznešenosti, jest třeba
vyvolávat tajemství původu Slova: ježto infeligence
jako taková je plodná, a fam, kde nemůže vydat dru
hotné sebe samou jako v Bohu, chce aspoň zplodit
dílo, stvořené k našemu obrazu a v němž přežije naše
srdce. |

Jest inspirace řádu nadpřirozeného, v které davy
Ducha Svatého nás činí vnímavými, a která předpo
kládá lásku, povznáší svaté duše nadlidským způ
sobem k jednání, které činí život mystický. Ale iv
řádu přirozeném je zvláštní inspirace, která je rovněž
nad rozumovým rozvažováním a pochází, jak to po
znamenává Aristoteles, z přítomného Bohav nás. Ta
ková je inspirace básníkova. Proto je zcela dobře
člověkem Božím. Jak svatý? Nikoliv. Jako hrdina:
dčoc“Bxrwo,

Slova, rytmy jsou pro něho jen hmota. S nimitvoří
předmět, který obsáhne radost ducha, kde hoří ně
kolik odlesků veliké hvězdnaté noci jsoucna. Rov
něž proniká do věcí a vydává znamení duchovosti i
nejspodnější, kterou obsahují, jeho pohled jako slep
cův se setkává v lůně stvořeného s pohledem Božím.
Theologové praví, že svaté knihy mají vícero smyslů
literárních; stejně je tomu tak ve smyslu literárním
s věcmi, kterým Bůh dal nekonečnost. Jako světec
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5 Bohumil Ryba, Literární činnost Karla Kolčavy, Časopis
Matice Moravské 50, 1926, 434.

15Sťanislav Souček, Rakovnická vánoční hra. Spisy Filoso
fické fakulty 29, Brno 1920.

IT Pražská „Lidová Akademie“ započala dne 11. ledna 1935
konferenceza účelemustavení „Kruhu přátel baroku“,
ale činnost její uvázla již koncem dubna 19534.

Vilém Bitnar.

dokončuje v sobě dílo Ufrpení, básník dokončuje dí
lo Stvoření, spolupracuje na rovnováze boží, pře
sazuje fajemsfví, činí je spolupřirozenými se skrytý
mi mocnostmi, které si hrají ve vesmíru.

Poesie v své čisté podstatě duchovní převyšuje
rovněž vše technické, převyšuje i samotné umění, lze
být básníkem a nevydat konečně ani jediného díla,
jako pokřtěné dítě má milost posvěcující, aniž jedná
ještě morálně. Metafysický výměr: poesie se má k u
mění jako milost k životu morálnímu.

Je přece obrazem milosti Boží. A poesie samotná,
protože odhaluje vztahy rozšířené v přírodě a pro
tože příroda jest předzvěstí království Božího, poe
sie nám dává, aniž-to víme, předtuchu, tajnou touhu
po životě nadpřirozeném. Připomínám slova Baude
lairova: „Stává se to najednou pomocí poesie a přes
poesii, hudbou a přes hudbu, že duše spatřuje ná
dhery položené za náhrobek.“ A připojil: „Když vý
jimečná báseň přivede na kraj očí slzy, tyto slzy ne
jsou důkazem nadbytku požitku, jsou mnohem spíše
svědectvím rozčilené melancholie, požadavků nervů,
přirozenosti zůstavené v nedokonalosti, a která se
chce přímo na zetni již zmocnit odhaleného ráje.

Tato tajemství znáte mnohem jasněji než já.
Kdo pochopil lépe než vy všechno to, co hraje od

leskem evangelické moudrosti v duši zaujaté poesií?
Ona rovněž ukládá cestu těsnou, předpokládá ut
čitou posvátnou slabost — krása, pravíte, kulhá, a
Jakub kulhal po svém boji s andělem a rozjímající
kulhá na jednu nohu, praví svatý Tomáš, protože,
když poznal líbeznost Boží, zůstává slabý tam, kde
se opírá o svět. V určitém smyslu poesie není ze svě
ta, jest po svém způsobu znamením odporu. Rovněž
její království je uprostřed nás, mezi námi. Je také
ničím, zcela malou věcí, světlem jitřním, které roste
až do plnosti dne, poesie vyžaduje v svém vlastním
řádu opravdového ducha chudoby. Dává vše pro
svou svrchovanost. Získává ftísní svobodu. Dbá, aby
básník byl poddajný a aby byl heroicky vnímavý, ale
aby jeho odevzdanost se družila s inteligencí a vůlí,
přirovnavatelné nikoli k aufomatismu pošetilých, ne
bo k zuřivosti posedlých, ale k bdělé trpnosti a ke
svobodě duší jednajících pomocí Ducha Božího.

Zvláště toto vše v službách dobra, které není Dob
ro. Ze všech arciděl pohromadě nemohli bychom vy
těžit jediné hnutí lásky. Obětujeme, Jene, všechny
básně a všechny systémy za malý oddech lásky, i ne
viditelnému přirozenému pohledu andělů, sjednoce
nému srdci s Bohem.

Protože umění se drží stupně, který není stupněm
lidského dobra. Odtud jeho síla. Je svobodné ode
všeho lidského, není podrobeno jako opatrnost, aby
se řídilo vztahem k předem určenémucíli, v motani
ně nahodilosti, v neodhodlanosti svobodné vůle;
nemá za cíl než předmět, který si vybralo, des
poticky ovládá svou hmotu. Ale odtud i jeho
slabost. Jestliže je vše pro umělce organismem,
duchových cfností, jsou to cfnosti secundum guid,
pod určitým vztahem, všude skutečným, který
napodobují, aniž dosahují duchovosti vlastní a
ctnosti svatých. Vpravdě tragická podmínka. Žná
tvrdost duševního života, neochutnává jeho skry
tý mír, který nemůže poskytnout žádné sfvoření.
Jeho vůle a všechny síly touhy musí býti usměrněny
a vzpřímeny bez milosrdenství, avšak pro cíl, který
není jeho cílem. Skrze něho, nezávisle na motivech,



kterých používá člověk v díle, čistota umělcova, tak
drahá pro něho, neslouží mu nijak, aby spasila jeho
duši. Hle, to je vše z téže původní čistoty, placené
břemenem bolesti stvořeného ducha a který předsta
vuje jinou čistotu a jenž, ježto ji představuje, při
pravuje ji. Stačí klouzání po plánech nachýlených
k nebi, tlak milosti a spáč se obrací na síranu a
probouzí se u Boha. Bůh zná lidské dílo, proti jeho
úsilí klade často léčky své přítomné milosti, Bůh vi
dí nejmenší kout nevinnosti srdce. Umělec má sou
cit Boží.

Cosliterární kritikou?
3

V konfliktu umění a opatrnosti je ten základní osten celého
zápasu literární a vůbec celé umělecké kritiky o svobodnou exi
stenci. Boj, ktery se rozpoutal v dnešní době mezi uměleckými
řadovými vojáky a avantgardisty měrou nejvyšší, je v principu
svého zapříčinění osvětlen výrokem J. Maritaina o posvátném
dobru člověka a o posvátném dobru krásy. Říká: „Když zkoumá
umělecké dílo, má Opatrný, opřen o svou morální sílu, bezpečné
právo, hájí-li proti umělci posvátného dobra, dobra člověkova
a dívá se na umělce jako na dítě nebo jako na nerozumu. Opíraje
se © svůj intelektuální habitus, je si umělec jist svým právem,
hájí-li dobro neméně posvátné, dobro krásy.“

Ten „Opatrný“, toť v našem pojetí umělecký Kritik. A celá ta
krise literární kritiky spočívá právě v tom neujasněném, ve svě
tovém názoru chaotickém definování práv a možností soudu a
vyznačení cest a pěšinek, na nichž umělec putuje jako žíznivý
poutník za krásou.

Co je tedy literární kritika? Je to bezpečně stanovený poměr
básníka k jeho dílu, díla básníkova ke kráse, krásy k lidské spo
Ječnosti a k věčným zákonům pravdy. Kritika, která by nedbala
posvátného dobra pravdy a krásy, která by nehájila bezpečnost a
bezúhonnost pravé, nepokřivené přirozenosti lidské, ta kritika
by byla a je špatná. Odtud ten dnešní zlý kulturní stav společ
nosti, která si neuvědomuje, že může býti jen pravda jedna, niko
liv pravdy dvě, která ctí přesvědčení druhého, ukazuje na pravdu
svou a pravdu oponenta. Býti dnes literárním kritikem je úkol
těžký, nesnadný, vyžadující si rovného, nebojácného charakteru.
Dobrý kritik se snaží vniknouti do nitra básníkova, shledává vše
chny jeho tajné zámysly, odstraňuje od posvěceného řemeslné,
líbivé a přehnané, brání zlé závisti okolního světa a zmírňuje na
hodilé rány nepochopení. Ta tíha literárního kritika spočívá v
tom, že musí nutně souditi podle foho, čemu se naučil od samého
umělce. Kritik dobrý opírá se jen o morální sílu svých znalostí
a z toho jedině dedukuje právo hájiti dobro člověka. Ale kritik
dnes v našem literárním světě bojující o vlastní existencí je
kritik, který za každou cenu chce vzbuzovati tento dobrý a prin
cipielní předpoklad kritika dobrého, vše znalého, obránce lidské
čistoty, ale pravá skutečnost je jiná, neboť ukazuje prázdnotu,
která chce přesvědčovati tak, že nepřesvědčuje vůbec.

Všimněme si literární kritiky před nedlouhým časem. Byl to
veliký, všemocný usurpátor veškerých sil poznávacích a neodpo
vědný soudce čínů umělcových. Byl to moderní tyran, který vy
chutnávaje rozkoš mocenského postavení, dogmaticky soudil a
roztřidoval. A v tomto mocenském nimbu, zahalen atmosférou
nepostradatelnosti, kritik musel znáti vše, nebo alespoň buditi
zdání, že zná vše. Kritik dosmatický, zachovávaje stroze formu
laci své usurpované funkce, soudil, třídil, bez odvolání vysvětlo
val. Ale členitost habitu umělcova žádala od literárního kritika
znalost takořka všeho, žádala hloubku pravdy a důkaznosti pro
literární soud. Tento požadavek se sfal, ve smyslu této kritiky,
prakticky nesplnitelný a proto řád pravdivosti a hloubky morál
ního oprávnění byl nahrazen zázračnou sfylisací moderního
prázdného slova, důkaz vyměněn za pózu a rozkoš vychutnávání
uměleckého díla za trpkou příchuť knižní plísně. Ž kritika se
stal sveřepý povýšenec, který neopatrně odhalil trosky své mrav
ní bezzákladnosti a zvyky hrabivého kupčíka. Tak kritik předstí
tající, kritik velikášský, kupčící s posvátným dobrem člověka,
byl napaden umělcem. Odtud boj kritiky o svou existenci.

Ptejme se, proč bylo možno umělci tak dlouho trpěti fouto ne
odpovědnou tyranii?

Tento problém tkví v uměleckém tvoření samém. Umělecké dílo
je tak subtilně individuální, že jediným kriteriem zůsťane nej
vyšší krása, která vyjádří duši i fysickou nutnost člověka nezá
visle na dílech, jež snadsubstancielně byla před ním a jež jsou
spojena jen svým vzájemným pojmem. Oblast uměleckého tvoření
i díla samého snad může býti přiblížena k časovým a generačním
zjevům a problémům, ale vždy musí zůstati nezávislá a samo
statná. Žádá-li se dílo, jež by uchvacovalo dav, jež by bylo oka
mžitým odleskem vření lidského kolektiva — a to dílo bylo na
zváno krásným. To byl úkol kritiky — zjistit tuto nutně přítom
nou, vyrůstající krásu a dogmaticky ji zařadit. Ale var doby je
nevypotřebován a nová idea spaluje lidstvo a krása se musí
změnit. A nyní se ptejme, je to ta umělecká, posvěcená krása,

—

Rozumějte mi dobře. Jako metfafysika snižuje poe
sii jen před Bohem. Neponižujeme poesii, snižujíce
ji před Bohem. Ukazují její velikost, nikdo se neblíží
tolik neviditelnému světu, jako moudrý a básník,
pakli také ne svatý, který je jen samotný duch s Bo
hem, a přece nekonečně blíže něho než ostatní. Uka
zuji rovněžna dobrodiní,které lidémají od umění.
Neužitečné samy o sobě pro život věčný, poesie a
umění jsou mnohem nezbytnější lidskému pokolení
než chléb. Připravují je k životu duševnímu.

Přel. Katvel Vach.

která zachází s davem? Nikoliv, krása je jedna a je věčná, třebas
její forma, stejně jako umění, se mění časem a generacemi.

Kritik mohl sejíti s cesty této věčné krásy, protože v oceňová
ní uměleckého díla není žádného literárního zákoníka, který by
přesně stanovil a rozlišoval. Neboť zákony, pravidla a theorie je
možno vytvořiti jen pro věci a jevy, které jsou pravidelné svým
opakováním a jsou přesně určeny svou spojiťostí a vzájemnou
závislostí. Zákony stanoví rozum lidský, ale umělecké dílo je
oceňováno ne fak rozumem, ale citem. Vnější osud díla je pod
roben vkusu generací, je vydán na milost a nemilost časům a
čtenáři. V davovém souzení není však soud krásy a hodnoty, jak
jsme dokázali výše. Ale přece jen, není-li možno stanoviti zá
konně poměr kritika k umělci a jeho dílu, přece jen je potřebí
vyjádřiti nějak onen vztah mezi subjektivním nazíráním a snahou
objektivního posouzení. A tu vidíme, že přece jen bylo vytvořeno
literární právnictví. Je potřebí nějakých norem, neboť ty jsou
projevem lidské činnosti, touhy po spořádaném životě v ukázně
ném kolektivu a v náležitém poměru světa duchovního ke světu
hmoty. Je zde literární empirie, která byla vytvořena jako ne
ochvějná norma a jež je základnou přítomným generacím pro
nové zdravé nazírání a souzení. A v této bezzákonitosti, když byla
zavržena empirie revolučními uměleckými hesly, tkví ten spor
a počátek zlých časů kritika a umělce.

Jest zde jakési individuální nazírání krásy a uměleckého díla
— jakýsi citový stav — které se vyvinulo z davu pro dav — pouhý
vkus. Jest i v tomto způsobu kritiky jistá právnost v principu,
ale v detailu je rozhodně jen tímto novým soudem. Neříkejme
a neodsuzujme hned tento způsob kritiky, neboť i vkus je sou
částí estetického života a nemusí býti hříčkou jen jednotlivce,
ale zkušeností celé společnosti té které doby či lépe generace.
A nemusí býti vkus okamžitý, nahodilý, ale může býti platnou
součástí ústřední pulsace v historii nazírání a projevování se
krásy. Různost dnešních literárních estetik spočívá v tomto, ale
tendenčně pojímaném vkusu. Ale přece jen je toto hodnocení
krásy vkusu nedostačující, neboť nevyčerpává plně a v celé šíři
funkci literární a vůbec umělecké kritiky. Rozeznáváme v pod
statě dva druhy literárního zkoumání a hodnocení: kritiku dog
matickou a kritiku impresionistickou. A můžeme říci, že oba
druhy téťo kritiky se staly více méně kritikou vkusu. Kritika dog
matická, poznavší, roztřídivší a vysvětlivší, přísně stanoví fakta
a možnosti a suše spoutá volný rozlet básnického ducha. Krifti
ka impresionistická zas pomine všechny tyto formality, ale zá
řivě se vrhne na podstatu díla, na myšlenkový kvas doby, na
efektní utilisaci díla a zazáří množstvím toulavých jisker nebo
jiskřiček. A východisko? Je-li národ ve svém kulturním životě
dokonale vyvážen, je-li jednotný, nemůže se topiti v chaotickém
proudění různosměrných vkusů — kritik. — Bohatá a dobrá lite
ratura toho kterého národa má vyhraněný poměr mezi kritikou
dosmaťfickou a impresionistickou. Neutápí se v mračnu kritiky
impresionistické, ani nezkostnatí pod vládou kritiky dogmatické.
Vždy musí býti vyveden jeden nebo dva nebo několik typů, v je
jichž soutěži literatura roste, přimykajíc se k věčné kráse.

A literatura naše a její kritika? — Jsme právě v tom nešťast
ném stadiu chaotického boje a neujasněnosti pravého smyslu
všech literárních disciplin a z nich dedukující kritiky. Jedno
strannost a přílišné individuální vkusařství zavedly umělce v ho
rečné hledání. Kořeny veškeré té nesnáze tkví u nás již v době
těsně popřevratové. Kritika té doby byla napájena hesly a po
esií nového řádu proletářů, byla tendenčně, vypjatě impresionis
tická. Literární okolí české bylo ve znamení kvapného tvoření
v záři rudé pěticípé hvězdy a byla nadšená kamarila umělců se
svými soudci. Pak nastává rozchod několika jedinců a okamžitá
reakce v kritickém nazírání. Na prestol kritiky se dostalo něko
lik málo jedinců, kteří snadno v rozpoutaném chaosu kritiky im
presionistické domohli se moci a suchým slovem a strohým
dosmatem chladí jí vášnivé hlavy. Tato samozvaná kritika dog
matická počala v pravém opaku své předchůdkyně pěstovati kult
několika mála vyvolených a ušklíbavou pózou zavrhovala všecky
ostatní. A pak začalo fo nemorální kupčení s dobrem člověka a
s dobrem krásy. Ostrý protest proti této kritice vyvolal krisi
dnešní literární kritiky. Střílí se z obou táborů, ztráty jsou zde
i onde, ale neblíží se vyjasnění, spíše ještě chaos stoupá. Dnešní
kritika je kritika bezradná a tudíž — málo prospěšná.

Miloš Krejza.

265



Německov letectví.
Mírovou smlouvou bylo Německu zakázáno budo

vati vojenské letectví. Jak mistrně dovedlo tuto
smlouvu obejíti, vidíme při leteckých produkcích
světových. Kdo drží I. cenu v akrobacii — Německo.
Kdo má nejlepší leteckou dopravu — Německo. Kdo
ovládl přelety oceánu — Německo. Není závodu le
teckého, kde by jeho letectvo nehrálo důležitou roli
a proč? Čo nelze prováděti výcvikem vojenským, do
hání se pod rouškou sportovního letectva a letectva
dopravního. Nepočítám pravidelnou dopravu Zepeli
ny přes oceán.

Malá ukázka, jak se pracuje v letectví v Německu,
je 300 civilních škol pilotních. V plachtění jsou na
prvním místě s rekordem 536hod. ve vzduchu na
plachťáku (větroni). Plachtění je výbornou pomůc
kou pro zkoušku adeptů leteckých, usnadní učiteli
poznati vlohy žáků a ti nejlepší jdou do pilotních
škol. Výcvik v pilotní škole trvá 2 roky, a fo půl roku
od podzimu do jara mechanický kurs. Přes léto ele
mentární výcvik, druhou zimu kurs orientace, radio
telegrafie a fotografie letecké. Příští rok pokračovací
škola. Nejlepší prodělají pak kurs pro létání v mlze
podle přístrojů a pak školu akrobatů. Tím jest za dvě
léta z žáka výborný pilot stíhací. Střelba se provádí
nevinnou zábavou chytáním balonků do sítě mezi
vzpěrami letounu a honění padáčku při leteckých
produkcích.

Život ve škole internáty přetvoří ve vojenský drill
a není třeba vojenského letectva, účel jest dosažen.

Přes 3000takto vyškoleného personálu na lehkých
sportovních strojích „Klemm“, „Messerschmidt“ a
„Vecke Wulf“ je značnou armádou leteckou pro pří
pad nejhorší.

Nezapomíná se ani na udržování ve výcviku. Dobře
vyškolení mají možnost kdykoliv po ohlášení na do
mácích linkách doplnit své schopnosti letecké. Stří
dání létajícího personálu na tratích do ciziny umož
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ňuje poznati náletové cesty do sousedních států pod
vedením zkušených letců válečných. Nebuďme naivní
a nemysleme, že náklady učiněné formou subvencí
pro letecké společnosti jsou vyhozené peníze. Účel
jejich je předem zajištěn, což jest viděti z toho, že ta
ková „Lufthansa“ má sama řádně zaměstnaných 2000
pilotů, jistě je všechny pro provoz nepotřebuje. Naše
aerolinie disponují 10 až 15 piloty a létají skoro ce
lou střední Evropou. Musí vystačit, poněvadž kádr
nelze zvětšit pro finanční náklad. Jenže Německo
musí za každou cenu udržet krok s okolím po stránce
letecké, neboť ví, že vzduch je jediný prostor, který
nebude nepřítelem nikdy dost opevněn a ani dobyt.
Proto fa pozornost letectví. Nebudu vypisovat, kolik
strojů má Německo a jakých. Stačí jen poukázati na
výborné závody Junkersovy a Zepelinovy a tím máme
dostatečný obraz o německém letectví.

Každé větší město má letiště anebo plochu pro
nouzové přisťání. Síť radiosfanic geniometrických
doplňuje létání podle přístrojů za každého počasí.
Noční linky letecké jsou výbornou pomůckou pro
výcvik v létání za noci. Majáky jsou umístěny tak
vhodně, že je vždy možno u něj přistati nouzově,
světla v zemi umístěná umožní správný směr přistání.

Velká pozornost je věnována vybudování letišť,
podzemní hangáry, na pohled nevinná louka, nejsou
žádnou novinkou. Tajemstvíta jsou výborně střežena
a jejich existence je dnes kryta pod názvy vinných
sklepů a podzemních cisteren pro pohonné látky
(benzin olej a pod.). Bylo kdysi psáno o 60.000vy
cvičených záložních pilotech. Číslo jistě přehnané,
ale stačí, aby jich byla jedna šestina a jsme u čísla,
které se stroji o velké rychlosti a malé spotřebě může
jednou nepříjemně překvapit.

Buďme proto připraveni a hleďme toto číslo co
nejdříve dohonit. DH.R.
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Dnešní poslání katolického školství v ČSR. „Situace na poli škol
ském je dnes taková, že protikatolický boj byl ztlumen nikoli za
staven. Vždyť přes 50 procent učitelů je bez vyznání a od těchto
vychovatelů nemožno očekávat nezaujatost a náboženskou sná
Šenlivost, třebaže zákony školské ji striktně přikazují. Mnoho je
zaviněno liknavostí nebo bázlivostí rodičů, kteří se bojí ozvat,
aby se učitelé dětem nemstili. Volat za takové situace po katolic
ké státní škole není rozumné, poněvadž škola je v republice po
liticum a většina vládních stran je liberálních. Politická váha ka
tolických stran nestačí, aby si vynutila zřízení státní školy a je
proto nutno spokojiti se zatím držením posic, odvracením stále se
opakujících útoků protináboženských živlů na zbytky náboženské
výuky na školách státních a s celou vehemencí se věnovat vybu
dování soukromých škol katolických.“ — Prof. A. Novák v Ka
tolickém almanachu.

Musí padnouf modla fašismu. „Padnout musí i modla fašismu,
která pod heslem „Silný stát“ chce strhnouti na sebe kdejakou
funkci... ideálem musí býti, aby si státní moc vyhradila jen věci
opravdu ústřední, ale jinak přesunula úkoly, pokud na ně stačí
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nižší organisace na tyto a přenechala je těmto organisacím; sama
ať si vynahradí jen výsostnou kontrolu. Za demokracie byla odpo
vědnost příliš roztříštěna, rozdrobena, rozemleta; a to bylo zlem,
to nebyla v praksi kolikrát odpovědnost žádná; ve fašismu je od
povědnost navalena v přílišné míře na osobujedinou a fo je pro
národ osudné... — Dr. Bedřich Vašek.

Klíč k rozmachu litursického hnutí u nás. Hnutí liturgické je
hlavně v rukou kněží. Doufáme pevně, že kněží jakožto praktičtí
každodenní litursgovépochopí jistě tento nevyčerpatelný pramen
vlastního posvěcování a že z něj budou i prakticky čerpati k
poučení lidu, v liturgickém apoštolátě... P. M. Klement O.S. B.

Modlitba v říjnu. Více než kdy jindy vznášejí se z našich kostelů
společné modlitby růžencové. Modlitba křesťanská. Vydechování
duše, obcování duše s Bohem. Hovoření dítěte s Otcem. Ale
nechť není jenom škemráním o věci pozemské, ať jest skutečným
spojením duše a jejích zájmů a tužeb s Bohem, jenž a jehož
dosažení mají býti cílem našich proseb — modliteb. — Dr. Silv.
M. Braito v Katolickém almanachu.
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Sedm křížků jihočeského pastýře. 27. října dožívá se českobudě
jovický nejdp. biskup Šimon Bárta sedmdesáti let. Bude to svá
tek celé diecése, ale také všech československých katolíků. Ju
bilant narodil se 27. října 1864 v Žimuticích u Týna nad Vltavou.
Bohosloví studoval v Římě v letech 1884 až 1889, kdy byl v late
ránské basilice posvěcen na kněze. Pouze dvě léta byl ponechán
v duchovní správě jako kaplan v Sedlici u Blatné. Pak stal se
prefektem ve studentském konviktě v Čes. Budějovicích, učil jako
profesor náboženství tamtéž, pak plných patnáct let, od r. 1895
do r. 1908,ztrávil jako profesor náboženství na gymnasiu v Pel
hřimově. Nato přešel na české gymnasium v Budějovicích r. 1908.
Pro své vynikající schopnosti byl církevní vrchností záhy vyzna
menáván, stav se r. 1911 biskupským notářem, r. 1917 čestným
konsistoriálním radou. Biskupem českobudějovickým byl jmeno
ván svatým Otcem Benediktem XI. 16. prosince 1920. Toto ob
sazení stolce, někdy. Jirsíkova, bylo uvítáno celou katolickou ve
řejností s radostí a láskou. Za těch čtrnáct let pastýřské činnosti
v jižních Čechách ukázal jubilant plnost svých vůdčích a otcov
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ských schopností. Diecése, které hrozilo úplné vymření kněžské
ho dorostu, se utěšeně zotavuje a katolický život rozkvétá. Zvlá
ště katolická mládež a studentstvo má v jubilantu dobrého příte
le a ochránce. Pro veliké zásluhy o katolickou církev byl jubi
lant vyznamenán r. 1928 doktorátem bohosloví h. c. Přejeme nej
dp. biskupovi hojnost Božího požehnání a sílu k dalšímu apoš
tolskému působení. Ad multos annos.

II. Akademický týden v Praze těšil se letos ještě většímu zájmu
než loňský. Myšlenka se již vžila a jistě jí posloužilo i to, že celý
letošní program až na přednášku Przywarovu, vyplnili čeští re
ferenti. Úroveň většiny přednášek byla velmi vysoká, stejně de
bata, v níž zasáhli až na výjimky jen mladí lidé. A byloby jistě
dobré, kdyby této debatě uzavřené však v menších kroužcích —
seminářích — věnováno bylo ještě více času, aby totiž z Akade
mického týdnu vzrostly prvé základy, na nichž by se mohlo budo
vati i větší dílo a snad jednou i — katolická universita. Pak by
Akademické týdny přinesly nejkrásnější ovoce.
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O ústřední vedení strany lidové. Poslední zasedání říšského vý
konného výboru čsl. strany lidové věnováno bylo hlavně otázce
jednotného politického postupu i vystupování na veřejnost. Uká
zalo se fotiž, že zemská aufonomie strany jest někde vykládána
tak, že jest zcela možné odchylné stanovisko politické na Mora
vě a jiné v Čechách. V poslední době byly to zvláště dva pří
pady, jež nijak neposloužily prestiži strany. Jednak bylo to sta
novisko k otázce možnosti spojení či sblížení lidové strany s Hlin
kou a jeho stranou, a jednak otázka správkáren a útoku, vede
nému z Čech proti moravskému Baťovi. Rozhodnutím říšského
výboru byly tyto věci vyjasněny a napříště má jim býti zabrá
něno tím, že o všech politických otázkách bude rozhodovati před
sednictvo říšského výkonného výboru. Doufejme tedy, že tímto
opatřením bude dosaženo potřebné jednoty v nazírání na poli
tické otázky a že znovu pozdvihne se význam lidové strany, v kte
ré, jediné z vládních stran, projevují se i na veřejnost dosti vážné
rozpory. Svoboda projevu a možnost samostatného, vlastního na
zírání na konkretní politické či hospodářské problémy jest jed
nou z hlavních výsad demokracie, ale svoboda tato nesmí jíti až
na hranice anarchie. Zatím co všichni ostatní sjednocení v celo
státní pevné organisace utužují svůj vliv na věci státní i na
příští jich vývoj, lidová strana rozdrobena na tři, pokud se týče 4
zemské, autonomní celky, o nichž někdy lze říci, že je spolu vá
že jen společné jméno. Dnes sice jest zřízeno ústřední říšské ve
dení strany, ale hned na druhé straně dlužno konstatovati, že sko
ro v týž okamžik strana ztratila ústřední svůj list, takže jest
vlastně dnes ve skutečnosti bez mluvčího, který by veřejnosti tlu
močil mínění celé strany. Tisk býval vždy slabou stránkou stra
ny a nechápe-li se ještě ani dnes důležitost tohoto nenahraditel
ného prostředku propagačního, jest to tím vážnější, oč lépe mají
svůj tisk vybudovaný, sjednocený, ukázněný, nechceme-li říci u
směrněný, ostatní politické strany.

Poválečné politické atentáty. Hrozný čin protijugoslávských spik
lenců v Marseille je zrnkem v krvavém růženci politické zvlči
losti poválečné doby. Je pravda, že násilně vyřízované „dife
rence politického přesvědčení“ útoky na život panovníků, ústav
ních činitelů, vyslanců, socialistických protivníků a pod. vysky
tují se ve všech etapách lidských dějin, ale takové množství
politických atentátů a vražd, jakým se hemží poválečných 16 let,
to je ve století lidské, domněle nejvyšší kultivovanosti průvodní
zjev nezkrocenosti násilnických pudů v poválečné politice. Denní
tisk uvedl na třicet velkých politických atentátů. Doplníme-li je
našimi — díky Bohu, ze tří v Praze jen jeden zasáhl smrtelně na
šeho člověka, dra Rašína, dr. Kramář vyvázl a Cena Beé, albán
ský vyslanec, byl na místě mrtev v kavárně Passage — dostá
váme se k tomuto výčtu: 1. listopadu 1918maďarský ministerský
předseda Tisza zastřelen, 8. ledna 1919 odrazila se kulka mla
dého zločince od náprsní tobolky tehdejšího předsedy čsl. vlá
dy dra Kramáře, téhož roku těžce postřelen Lenin, zabiti bavor
ský ministerský předseda Kurt Eisner hrabětem Arco-Valleyem,
komunističtí němečtí předáci Karel Liebknecht a Rosa Luxembur
gová dvěma důstojníky, 19. února 1919 lehce zraněn francouz
ský ministerský předseda Clemenceau, 14. května 1920 zavraž
děn mexický president Caranza, 8. března 1921 zastřelen špa
nělský premiér Dato, 26. srpna 1921 zavražděn německý kato
lický poslanec Erzberger, protože jako státní sekretář podepsal
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versailiský mír, 24. června 1922 zavražděn německý zahraniční
ministr Rathenau, 16. prosince 1922 zastřelen polský president
Narutowicz, 5. ledna postřelen a 18. února 1923 dotrpěl ministr
dr. Rašín, v červenci toho roku zabit bulharský předseda vlá
dy Stamboliskij, 1. června toho roku postřelen rakouský spolkový
kancléř Msgre Seipel, 14. dubna 1925 půmový atentát na bul
harského krále Borise, který vyvázl bez zranění, dva dni nato
atentát pekelným strojem na katedrálu v Sofii, když v ní byl
král, 150mrtvých, král nezraněn, 7. dubna 1926lehce zraněn Mus
solini, 11. září téhož roku opět lehce zraněn Mussolini, 14. října
1927 zabit v Praze albánský vyslanec Cena Beg, 12. dubna 1928
podniknuť pumový atentát na italského krále, zabito 253lidí, král
nezraněn, 20. června 1928 smrtelně postřelen Štěpán Radič, 20.
února 1951nezdařený atentát na albánského krále Achmeda Zo
u, 7. května 1952zastřelil Gorgulov presidenta francouzské re
publiky Doumera, 15. února 1955zastřelen starosta Chicaga Čer
mák a střelám unikl americký president Roosevelt, 6. června 1933
unikl atentátu řecký premiér Venizelos, 3. října lehce zraněn
kancléf Dollfuss, 29. prosince 1935 zabit rumunský předseda
vlády Duca, 25. června 1934 zastřelen Dollfuss, 30. června f. r.
hromadné povraždění nepohodlných hakenkrajclérských, kato
lických a j. politiků v Německu a 9. října zahynuli v Marseille
rukou teroristy jugoslávský král Alexandr, francouzský ministr
zahraničí Barthou a několik účastníků.

Z a

Ztratili jsme dva přátele... Krátce po své návštěvě v Sofii vydal
se jihoslovanský král Alexandr na cestu do Francie. Ačkoliv té
měř každoročně navštěvoval Alexandr Francii, vždy byla to jen
cesta neoficielní. A při prvé oficielní návštěvě stihla jihoslovan
ského krále smrt. Umírá rukou macedonského teroristy a za ně
kolik okamžiků po králi Alexandrovi umírá ministr Francie —
Barthou. Ztratili jsme dva velké přátele, jichž ztráta jest nena
hraditelná. Obětí krve společně prolité bude snad vykoupena
myšlenka míru, již oba velcí synové spojeneckých národů tak od
daně sloužili. Králi Alexandrovi dal vděčný národ přídomek —
král Sjednotitel. Zavražděný král opravdu sjednotil Jugoslavii
samu, ale sblížil ji i s druhým slovanským národem na Balkáně
— s Bulharskem. Sjednotitelské dílo bylo obtížné a mnohdy se
zdálo, že nebude trvalé. Obětí krve však bylo vykoupeno a utvrze
no. Ti, kdož osnovali zločin marseilský, jistě nepomyslili, že jejich
zločinné dílo obrátí se proti nim.

hor a n i č ní

Poincaré mrtev. Francii stíhá letos jedna těžká rána za druhou.
Ještě neoschla prst na hrobě Barthouověa již chystá Francie nový
národní pohřeb. Raimond Poincaré, jeden z mužů, který zachránil
Francii její čest i majetek, zemřel. Zase máme o jednoho upřím
ného přítele méně, přítele, jemuž vděčíme také za kus své samo
statnosti. Neboť Poincaré jako president Francouzské republiky
za války to byl, který uznal naši zahraniční revoluční akci a po
ložil prvé základy naší československé armády. Zachováme pa
mátce jeho vděčnou vzpomínku.

Při okresních volbách ve Francii znovu se zlepšily posice stran
středu a státotvorné pravice. Pozoruhodný úspěch zaznamenávají
lidoví demokrati (obdobná strana naší straně lidové), kteří z 25
mandátů v okresních radách stoupli na 36 mandátů.
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Orel dosáhl 140.563 orsganisovaných příslušníků. Na VI. valném
sjezdě Čsl. Orla v Brně bylo ve zprávě organisační konstatováno,
že do letošního října dosáhl Orel v důsledku reorganisace a ag$i
tace do „„Národnífronty orelské“ celkového počtu 140.565.Je tedy
opět druhou tělovýchovnou organisací v republice, předstihnuv
značně DTJ. Největší přírůstek je u mládeže. 47.45procent všech
Orlů je mládež do 17 let. Vývojová křivka hnutí prochází těmito
body: 1. ledna 1952 121.589, 1. ledna 1954 126.295, a za deset mě
síců letošního roku přibylo přes 14.000nových příslušníků. Z kul
turní a vzdělávací činnosti zasluhuje zvláště pozornosti 156 čítá
ren s 1478 časopisy, 580 knihoven se 164.817knihami, div. kroužky
s 9.159 členy, hudební orelské sbory mají 1295členů, pěvecké od
bory 3.414.Pro mládež uspořádáno v posledním tříletí 9.795besí
dek. Střadatelské kroužky mají 2.042 kroužků s více jak 500.000
Kč úspor. Orel vytvořil také orelské branné oddíly, vedené zálož
ními důsťojniky-Orly. Mají 10.000 členů.

Příští slet Orla v Praze r. 1937.Valný sjezd Čsl. Orla v Brně roz
hodí definitivně, aby příští slet Orelstva konán byl v Praze v r.
1957.Plaidovali jsme v Životě pro to, aby se vzal v úvahu návrh
slovenského orelského pracovníka Jána Válka, který se domáhal
uskutečnění všeorelského sletu v Bratislavě. Usnesení sjezdu
Orla bylo jednomyslné, protože slovenští Orli uznali organisační
a technické obtíže sletu, které by bylo těžko v Bratislavě překo
nati. Bude proto třetí celostátní orelský slet tentokráte bez účasti
jugoslávských Orlů, režimem zrušených, konán opět v Praze. Po
četná pražská Pospíšilova župa bude mít příležitost stejně vý
znamně jako minule připraviti vše ke zdaru podniku.

Každým rokem stoupá počet mladistvých provinilců o tisíc. Podle
posledních statistik tvoří mladiství provinilci v českých zemích
plných 20 procent všech odsouzených. V letech 1925do 1927bylo
v českých zemích odsouzeno celkem 14.956 mladistvých, z toho
pro zločiny 1.738, pro přečiny 94 a 15.104 pro přestupky. Srov
náváme-li data z jednotlivých let, vidíme, že přibývá mladistvých
zločinců ročně asi o 1.000.

Poradní sbor Lidových záložen. Podzimní zasedání tohoto sbo
ru, konané první neděli říjnovou, věnováno bylo další výchově
záloženských funkcionářů. Přednášel jednou disponent Re
eskontního ústavu p. Sosna o regulaci kursů státních papírů a o
technice pražské peněžní bursy vůbeč, jednak poslanec JUDr.
Frant. Nosek o činnosti úsporné parlamentní komise při úpravě
státního rozpočtu.

Dvacátá pátá valná hromada Svazu hospodářských družstev čsl.
v Praze konala se v neděli dne 7. října t. r. Účast delegátů všech
kategorií našeho družstevního života kampeliček, Lidových zá
ložen, hospodářských i konsumních družstev byla značně vyšší,
než kdykoliv dříve. Z celého průběhu valné hromady bylo zřej
mo, že lidová družstevní obec pracuje stále se stoupající inten
sitou. Že zprávy situační, podané starostou Svazu, posl. Dr. Jos.
Novákem, bylo viděti, že naše družstevnictví jde vpřed jak pe
něžně, tak i obchodně. Na příklad v Reeskontním ústavě, kam
ukládají povinně všechny peněžní ústavy 1 desetinu všech no
vých vkladů, uložily peněžní ústavy, Svazu našemu revisně při
členěné, 7 procent všech vkladů peněžních ústavů (spořitelen,
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obč. záložen atd.), ač co do síly dosavad představujeme pouze
necelé 1 proc. Mladý hospodářský organismus však sílí i v době
krise. — V oboru hospodářských družstev dohání se rychle fo, co
bylo zameškáno dříve, v prvém desetiletí od převratu. Překážek
je mnoho, konkurence silná, namnoze i neporozumnění ve vlast
ním táboře, ale vše překonává věrná služba družstevní myšlence.

Pro uvolnění peněžního trhu. V těchto dnech uskutečňuje se gu
vernérem Národní banky Drem Englišem již dříve ohlášený bur
sovní lombard státních papírů. Vedoucí činitelé Národní banky,
ministerstva financí i Reeskontního a lombardního ústavu snaží
se odpomoci trvalému nedostatku krátkodobých peněz a zlep
šiti také bursovní posici sťátních papírů tím, že jednak zabez
pečili možnost odprodeje (intervenční konsorcium), zajistili stá
lý kurs (záznam čsl. státních půjček v posledním týdnu stoupá,
tendence v ukládačkách pevná) a nyní zřízením instituce bursov
ního lombardu umožňují držitelům větších položek státních pa
pírů, aby si na krátkou dobu (14 dní, 1 měsíc, 3 měsíce) mohli
opatřiti potřebné hotové peníze bez odprodeje svých papírů. Úro
kové podmínky jsou stanoveny velice mírně, a sice podle doby
trvání úvěru, 434—51/2proc. Zajímavá jsou jednak velice přísná
pravidla: Zápůjčka musí býti bezpodmínečně vyrovnána v den
splatnosti, jinak následuje ihned exekuční prodej zastavených
papírů; úvěr povoluje se do 70 proc. kursovní hodnoty atd. —
Z bursovního lombardu vyřazení budou všichni soukromí banké
ři, připuštěny jsou pouze banky jako ústředí peněžních ústavů.
Nejmenší položka, kterou možno si vypůjčiti, stanovena na Kč
200.000.

Děkujeme za takové rozšíření našeho jména. Vrah marseilíský a
jeho druhové měli padělané československé pasy na fingovaná
česká jména. Kterýsi lístek tomu udělal pohotově výklad, že
v mezinárodních padělatelských pasových ústřednách platí se
československé pasy nejvíce, protože jsme ostrov pořádku a po
licie v jiných státech není tak bedlivá při prohlížení našich pa
sů a nesleduje jejich majitele, jako dělá u jugoslávských, rumun
ských, bulharských a pod. Je to sice hezké, že si nás ve světě
váží jako státu, kde je pařádek, ale přicházíme nyní do velmí ne
pěkné situace. Dosud až ojediněle objevovaly se ve francouz
ských novinách zprávy ve spojitosti s vraždami, že pachatel je
československý příslušník. Pak se obyčejně zjistilo, že jde o ji
ného příslušníka, ale francouzské policii se tak zalíbilo to „Tché
coslovague“, že ho užívá, když je v koncích. Za to pěkně děkuje
me. Dosud v kriminálních a dobrodružných filmech byly vybírány
zločinecké typy ze „žlutého nebezpečí“, nebo z jihoevropských ty
pů a půjde-li takováto nežádoucí reklama našeho jména tímfo
způsobem dále, dočkáme se, že v Hollywoodu natočí film třeba

„Nebezpečná tlupa teroristů“, v níž budou figurovati jména Be
neš, Dvořák, Sedláček, Žáček atd, a vyzvědačka se bude třeba
jmenovati Pepina Rejholcová. Proti padělání razítek a manipu
Jaci s fotografiemi těžko se brániti, ale materiál, z něhož jsou
stránky cestovního pasu, mohl by býti tak vypraven, aby se zne
možnilo falšování knížek. Razítka by měla periodicky měniti tvar.

Střípky. Kterýsi dobrý znalec života prohlásil, že pohřební slav
nosti jsou oslavou živých. Našli jsme pro fo v poslední době
opět jeden doklad. Zemřel v Praze čelný pracovník lidového
hnutí a zasloužil si jistě, aby jej bylo plně vzpomínáno. Tvoří-li
však redakční referát z poloviny seznam účastníků, přesně ře
čeno 56 jmen, jsme u jádra pudla. Nezáleží podle nových prou
dů na tom, kdo umře, ale nesmírně záleží na tom, aby byli v re
ferátě o pohřbu uvedeni i ti, kteří píší třeba v politických se
kretariátech adresy. Extra rem politicam non est vita. — Praž
ský zslaichšaltovaný tisk zavedl pro katolické čtenáře rubriku
koňských dostihů. Nevíme sice, kdo z významných osobností sází
na koníčky, ale čekáme, že v dalších referátech se na příklad
dočteme typ: jako první doběhne Šemík Vyšehradský... — Jak
zvlčilý je pražský společenský tisk lze mimo jiné konstatovati
z toho, že všecky ženské žurnály přinesly fotografie jednoho
pražského advokáta k jeho šedesátce s podtitulem ,„„X.Y., advo
kát a rozvodový specialista“. To doplňuje jiný pól rozvráceného
moderního manželství: inserce časopisů se hemží anoncemi
anděličkářů a anděličkářek. — Jak se zvrhlo křesťanství ve
Spojených státech, netřeba podrobně vyličovati. Stačí exemplárně
upozorniti na fo, že ve státě Massachussets tančí při „„bohosluž
bách“ v modlitebně v městě Waltham tanečnice Erika Thimay.
Hudební doprovod obstarává sbor chrámových zpěváků. Na ob
rázku, který reprodukovaly některé naše listy, máte dojem But
terfly po harakiri. — Na nedostatky našeho protestantismu stýská
si evané. prof. dr. J. L. Hromádka v Kalendáři českobratrské
církve. Praví m. j.: „Neumíme se na sebe podívat se střízlivým
zrakem víry, který vidí nahou, prostou skutečnost, který uchva
cuje život v jeho pravdivosti a kazatelnicově se nenadýmá. Ne
máme umělce, který by vystihl skutečnou a živou podobu čes
kého evangelíka bez dějepisných nářků „bělohorských“, ale také
bez naučeného přikrašlování. Nedostatek nového uměleckého tvo
ření pramení v tom, že se nám celá zbožnost proměnila v histo
rická, protikatolická a církevně-vlastenecká sebespokojená hesla.“
— Stala se hrozná věc. V Julianově u Brna utvořil se jednotný
akční výbor „„bezvěrcůa volnomyšlenkářů k boji proti církvím, re
akci, fašismu a válce“. Těch lidiček je 12. Bezvěrecký orgán jásá.
Tak už jen dvanáct lidí našli na takové hlouposti? Pak se ne
divte, že také napíší, jen u nás „škola, film a rozhlas jsou škrce
ny stále více černou rukou jesuitů“.

Hospodářská síla

zvyšuje náš vlivve

státě ispolečnosti!

Pomáhejme proto budovati

Lidové záložny
po celých Čechách.

Úspory ukládejte jen do Lidových záložen, a kde tyto

nejsou neb z určitých důvodů nechcete všechno uklá

Ustřední
záložna lidová
Prahall.,Spálenáč.15
Zvláštní účelné zařízení pro soukromé vkladatele z ven
kova. Nenápadný způsob korespondence pro ducho
venstvo, které z celých Čech, i z Moravy, velice četně
u Ústřední záložny lidové přímo ukládá.

Lidové záložny spravují od 31. prosince 1933 již 150 mil. Kč vkladů.
„>>=>—==—..—————==--"..".-—————————
Toto číslo jest o 16 stranách. - Bylo vydáno

Jednotlivá
16. října 1934. - Příštítíslo vyjde 1. listopadu.
čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
Spálená ul. 15.Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a teleg
Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Karlovo náměstí

věrka 10. a 25.

rafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VII-27. Podací úřad Praha 25.
č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—, do ciziny Kč 45.—. Redakční zá
každého měsíce.
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Z knih a časopisů.

šasopisproveřejné otázky současnosti náboženství kulturu a politiku

VPraze dne 5.listopadu 1934.RočníkXVI.čel 8

Dr, Javoslav Beneš:

Autonomie a svoboda lidské vůle. (Dokončení.)
A k tomu je nutno uvážiti, že tu jde o nezvratné a stálé přesvědčeníveškerého lidstva, jež se týká faktune

smírné důležitosti pro celý život lidský. Lidstvo se mohlo mýliti, když na př. se domnívali, že se točí slunce
kolem země. Neboť fo, že se země točí kolem slunce, fo není samo sebou bezprostředně zřejmé, nýbrž to
je výsledkem dlouhých a těžkých výpočtů. Tam tedy je lehko možný omyl. Avšak v přesvědčení o svo
bodě vůle jde o fakt našeho vlastního sebevědomí, o něco, co je nám tak blízké, jak jen může býti blízký
nějaký předmět našeho poznání. A že všichni lidé jsou si vědomi svobodných úkonů své vůle, je zřejmé i z
toho, že i ti, kteří theoreticky svobodu vůle popírají, přece v praktickém životě ve svých řečech a počínání
ustavičně sami své nauce odporují, a tím prozrazují, že fakt svobody je i jim zřejmý, i když ústy to popírají.
Kdyby na př. determinista někoho u soudu obžaloval pro loupežné přepadení, jistě by nepřipustil, aby soud
omluvil útočníka tím, že nemaje svobodné vůle, nemohl jednati jinak.

Svoboda vůle je zřejmá z celého mravního řádu. Není nyní příležitost k tomu —a také foho není třeba, —
abychom dokazovali, že mravní řád není pouhá iluse. Existence mravního řádu je zřejmá všemu lidstvu
všech dob. Nuže, celý mravní řád by se zhroutil, neměl by smyslu, kdyby nebylo svobody vůle. Základní
pojmy celého mravního řádu, pojem mravního dobra i zla, pojem viny, příčetnosti, zásluhy, trestu, závaz
nosti, zákona, tyto všechny pojmy mají jen tehdy smysl, je-li lidská vůle svobodná. Bez svobody vůle může
me mluviti o fysickém zlu nebo dobru, jako je na př. nemoc nebo zdraví, ale nikdy ne o mravním dobru
nebo zlu, poněvadž mravně dobré nebo zlé může býti něco jen potud, pokud to závisí na svobodném roz
hodnutí vůle. Činy, jež člověk nevykonal ze svobodné vůle, nýbrž z duševní choroby, nemohou mu býti při
čítány za vinu, nýbrž za projev choroby; může býti hlídán a léčen, ale ne trestán. Že svoboda vůle nezbytně
plyne z mravního řádu, o fom byl pevně přesvědčen i Kant; je ovšem pravda, že s hlediska své nauky ne
chtěl připustiti theoretického důkazu svobody vůle, avšak byl pevně přesvědčen o svobodě vůle jakožto
© postulátu praktického rozumu, bez něhož mravní řád není možný.

Tedy svobodu vůle nám dokazuje jasně naše sebevědomí. Snažme se však nyní si vysvětliti, proč je mož
ný svobodný úkon vůle, a tím vnikneme v samotný kořen svobody lidské vůle. Řekli jsmejiž, že vůle chce to,
co rozum poznává a jí předkládá jakožto dobro. Viděli jsme již, že k tomu, aby vůle mohla něco svobod
ně chtíti, je nutné, aby předmět byl poznán nejen jako dobro, nýbrž také s nějakého hlediska jako zlo, takže
pak vůle buď může předmět chfiti jakožto dobro, nebo jej zamítnouti jakožto zlo. Nuže, každé dobro, které
náš rozum v tomto životě poznává, může s nějakého hlediska býti pozorováno jako zlo. Neboť cokoliv po
znáváme v tomto životě, je omezené a nedokonalé, anebo aspoň je omezeně a nedokonale poznáváno. Nic
kromě Boha nemůže býti dokonalé a nekonečné. Ale i Bůh sám, třebaže je sám o sobě nekonečně dokonalý,
přece od nás v tomto životě není poznáván v celé své dokonalosti a nekonečnosti, neboť my svým omeze
ným rozumem nemůžeme pouhými přirozenými silami chápati Boha v celé jeho nekonečnosti. Tedy každé
dobro, jež náš rozum v ftomfoživotě poznává, je omezené nebo omezeně poznávané. Avšak každé dobro 0
mezené, pokud je omezené, má nedostatek toho, co dobro činí dobrem. Pokud však má nedostatek dobra, je
zlem. A tak každé dobro omezené může býti rozumem chápáno jako zlo, pokud je pozorováno s toho hle
diska, s něhož se mu nedostává dobra. Proto na př. i úkon ctnosti může býti chápán jako zlo, pokud odporu
je smyslové žádostivosti, čili pokud se mu nedostává onoho dobra, jež záleží v nasycení smyslové žádosti
vosti. A i Bůh, třebaže sám o sobě je dobrem nekonečným, protože je chápán od nás nedokonale a ome
zeně, může býti chápán jako zlo, na př. jakožto zakazující hříšnou rozkoš. Poněvadž tedy každé dobro, jež
lidský rozum v tomto životě poznává a vůli předkládá, může býti pozorováno jakožto zlo, proto lidská vůle
vůči každému dobru zůstává svobodna, mohoucje voliti nebo zamítnouti.

Pro hlubší pochopení kořenu svobody lidské vůle můžeme se ještě ptáti: Proč vlastně může rozum na
každém dobru poznati nějaký nedostatek? Důvod toho je tento: Lidský rozum poznává nejen jednotlivá
částečná dobra, nýbrž tvoří si pojem dobra vůbec. pojem dobra všeobecného, pojem samotné blaženosti. Ta
kový pojem nemůže si tvořiti pouhý smysl, nýbrž jen rozum, neboť jediné rozum poznává pojmy vpravdě
všeobecné. Tím však, že rozum chápe dobro všeobecné, může zároveň toto dobro všeobecné srovnávati s
každým jednotlivým dobrem, o jehož volbu jde, a tu shledává, že každé jednotlivé dobro má v sobě něco
dobra, avšak v žádném není realisováno všechno fo, co je obsaženo v dobru všeobecném. Proto rozum každé
jednotlivé dobro může s nějakého hlediska pozorovati jako zlo.

Když jsme pochopili plně svobodu vůle, objasníme si nyní, co rozumíme aufonomií vůle. Slovo autonomie
vůle rozšířilo se od dob Kantových. Byl to totiž Kant, jenž učil aufonomii vůle.
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Podle nauky Kantovy člověk má v sobě vědomí mravní závaznosti, jež je vyjádřená kategorickým fmpe
rativem. Posledním zdrojem této mravní závaznosti je lidská vůle sama. Tedy lidská vůle je aufonomní, ne
boť ona sama si ukládá mravní zákon. Určování vůle pohnutkami, jichž zdrojem není lidská vůle sama, je
nutno zamítnouti jakožto hefernomii, fo jest jakožto zákonitost cizí. Proto pohnutkami mravního jednání
člověka nesmí býti ani zákon Boží ani blaženost ani obecné blaho, nýbrž vůle sama. Zachovávání zákona
cizího, to jest zákona, jehož zdrojem není vůle sama, je jen tehdy mravně dobré, jestliže vůle sama ten
zákon přijímá jakožto rozumný.

Co říci o této aufonomii vůle? Především se snažme poznati, v jakém smyslu můžeme právem mluviti o
aufonomii lidské vůle. Viděli jsme již, že lidská vůle je svobodná, a její svoboda má svůj kořen v rozumovém
poznání. Tak jako rozum přesahuje pouhé mohutnosti smyslové, jako rozumovým poznáním přemáháme
pouta hmoty fím, že tvoříme pojmy všeobecné a abstraktní a poznáváme věci nehmotné, fak podobně vůle
není poufána těmi zákony, jež poutají snaživost smyslovou. Jako člověk svým rozumem stává se rozumově
jakoby pánem sebe tím, že je si vědom sebe sama, fak i vůle je schopna po rozumové rozvaze sama svobod
ně rozhodovati o svých vlastních úkonech. V tomto smyslu je člověkvpravdě svou vůlí pánem sebe a svého
jednání. Proto také jedině ten úkon lidský je mravně dobrý, který je vykonán z vnitřního přesvědčení a
vlastního svobodného rozhodnutí. Úkon, který by byl vykonán pouze ina venek bez vnitřního souhlasu
vlastní vůle, byl by službou ofrockou bez mravní ceny. V tomto smyslu závisí mravnost jednání na svobodné
vůli, bez níž žádný zákon nemůže způsobiti, aby lidský čin byl mravně dobrý.

Jiná je však otázka, zdali lidská vůle sama je posledním zdrojem mravnosti a nejvyšším pravidlem mrav
ního jednání. Abychom fo mohli správně posouditi, uvažme především, že lidská vůle jakožto mohufnost vy
plývá z lidské podstaty. Jen tehdy by lidská vůle byla sama posledním zdrojem a nejvyšším pravidlem vší
mravnosti a právem by zamífala jakýkoliv jiný zákon jako něco cizího, kdvby byla sama naprosto ne
závislá. Avšak jen tehdy by bvla lidská vůle naprosto nezávislá, kdyby sama lidská podstata byla ve svém
bytí a snažení plně nezávislá. Nuže, my víme z foho, co nám praví křesťanská filosofie o Bohu a bytostech
konečných, že všechno kromě Boha je stvořeno a na Bohu ve svém bytí i snažení závislé. Proto i člověk,
třebaže svou svobodnou vůlí vyniká daleko nad všechny tvory nerozumné, třebaže svou vůlí je pánem své
hojednání. přece i ve své svobodné vůli je podroben Bohu. Je mu podroben nejen proto, že i sama svoboda
vůle je od Boha, nýbrž i proto, že Bůh sám je nejvyšším pravidlem mravnosti lidských činů.

Abychom fo jasně pochopili, srovneime vůli s lidským rozumem. Rozum lidský poznává pravdu. To však
neznamená. že by sám tvořil pravdu a bvl nejvyšším zdrojem pravdy. Naopak, lidský rozum se musí pod
robiti pravdě, jejímž zdrojem je sám Bůh, rozum božský. Jestliže poznávám na př. tufo pravdu: „2X2 jsou
4“, pak nejsem fo já. na jehož rozumu závisí pravdivost tohoto soudu. Můj rozum nachází tufo pravdu jako
něco, co je na lidském rozumu nezávislé, jako něco nezměnitelného, čemu lidský stvořený rozum se musí
podrobiti, co musí uznati jako samo sebou zřejmé.Posledním zdrojem téfo pravdy není tedy rozum lidský,
nýbrž rozum božský. Profo je to pravda, poněvadž Bůh to fak poznává, ne proto, že já fo tak poznávám, a
Bůh to tak poznává proto, že poznávaje sebe sama, svou vlastní bytnost, poznává tím také tuto pravdu —
a vůbec všechny věčné pravdy — jako odlesk své vlastní bytnosti. Proto základem a zdrojem vší pravdy
je Bůh sám. Ale ovšem člověksvým rozumem je schopen tufo pravdu poznati a dospěti i k poznání jejího
zdroje, Boha.

Podobně vůle lidská, třebaže je svobodná, přece je posťavena před věčný zákon. jehož nemůže změnitfi,
iemuž se může toliko svobodně vodrobiti nebo vzepříti. Jako svým rozumem poznáváme zásady theorefic
ké. to jest zásady, jež nám neukládají žádné závaznosti, jako je na př. zásada: „Totéž nemůže s téhož hle
diska zároveň býti a nebýti,“ tak také poznáváme zásady mravní, jež nám ukládají mravní závaznost. Ta
kovou první zásadou mravní, jež v sobě obsahuje všechny ostafní mravní příkazy, je: „Dobro jesť činiti, zla
jest se varovati.“ A jako onv zásady theoretické poznáváme jako něco, co je na nás nezávislé, čeho netvo
říme my svým rozumem. nýbrž co prostě musíme uznati a rozumem svým fomu se podrobiti, tak i jasně
vidíme. že zásadv mravní jsou na nás nezávislé, že mv jich nemůžeme změniti. že můžeme svou vůlí se jimi
neřídifi. ale nemůžemejich zvrátiti. A jako neivvšším zdrojem věčných pravd ie sám Bůh. fak je i sám Bůh
neivvšším zdrojem a nejvyšším pravidlem mravnosti. Bůh je neivyšším pravidlem vší mravnosti profo, že
každý čin je mravný jen fehdv. jestliže spěle k poslednímu cíli. a posledním cílem lidského jednání je
Bůh sám. Profo není to lidská vůle. jež stanoví nejvyšší zákonv mravnosti, nýbrž Bůh, pokud svým božským
rozumem spolu s božskou vůlí řídí všechny věci k poslednímucíli.

Jestliže tedv Kant přičítal lidské vůli autonomii. iako bv vůle lidská bvla sama sobě nejvyšším zákonem,
pak přičítal vůli lidské vlastnosti Boží, neboť jedině Boží vůle je sama sobě zákonem.

Tedv lidská vůle je podrobena zákonu, který není sfanoven od ní samofné nýbrž od Boha. A jen fehdy
úkon lidské vůle je mravně dobrý,jestliže se vůle svobodně fímfo zákonem od Boha sfanoveným řídí. Kant
řekl. že určování vůle iakýmikoliv pohnufkami. které bv nevycházely ze samotné vůle, je hefteronomie. zá
konitost cizí. Tedy podle Kanta podřízení lidské vůle zákonu Božímu je heferonomií. Co na to říci? He
feronomií byvbylo, kdvby státní auforita iednoho státu chfěla vnucovafi své zákonv občanům sfátu druhého,
který se státem prvým nemá nic svolečného. Heferonomií byvbvlo. kdvby fvor jeden chfěl vnucovafi jakožto
neivvšší zákon svou vůli tvaru druhému. ačkoliv oba isou navzáiem na sobě nezávislí. Může se však nazvati
heferonomií. jestliže člověku je stanoven mravní zákon samofným Bohem? Je v fom cizí zákonifost? Nikoli.
Bůh vůči člověku není cizí. Celou svou bvfostí. každým svým hnufím. celým svým frváním v řádě existence
závisíme zcela na Bohu. Nic nám není fak blízké jako naše vlastní bytí. Ale nejvvšším důvodem našeho bvtí
je Bůh sám, jenž nám bytí dal a je zachovává. Te to Boží činnost, jíž trvá naše bvtí. Avšak kde je Boží
činnost, tam je Bůh. A profo nám nic není tak blízké jako Růh sám. a nic nám není více vlastní než naše zá
vislost na Bohu. Jestliže tedy jsme nodřízeni zákonu Božímu, nejsme podřízeni zákonu nám cizímu. Na
opak. Podrobení zákonu Božímu je něčím. co vvplývá ze samé přirozenosti člověka. který je bvfostí roz
umnou a svobodnou. ale při fom v celém svém bvfí a jednání závisí na bvfosti nejvvšší. na Bohu. Profo ono
rozlišování aufonomie a hefteronomie může býti nouze fam, kde je vzáiemný poměr tvorů, to jest bytostí
konečných. Tam. kde jde o poměr tvora k svému Tvůrci. nemůžeme mluvifi ani o aufonomii. ani o heferono
mii ve vyloženém významu slov. Poměr tvora k svému Tvůrci naprosto přesahuje foto rozlišování, jež pla
tí pouze pro bytosti konečné.

Tím jsme si vyložili, jak nufno chápati svobodu a aufonomii lidské vůle. Kéž to. co tu bylo řečeno, ně
jak přispěje k pochopení přednášek následujících, v nichž bude řeč o auforitě. jež zavazuje lidskou vůli,
vůli bvfosti rozumné, vůli svobodnou, ale závislou na nekonečném Bohu, který jako je nejvyšším zdrojem
lidského bytí, tak je i nejvyšším pravidlem mravnosti lidského jednání.
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Dr. Karel Závadský S. J.

Sinanthropus pekinensis
Ve všech koutech světa pátrá se usilovně po

kostrových zbytcích praotce dnešního člověka. Po
dle vědeckých, často neodůvodněných domněnek
musí tento předpotopní pračlověk jinak vypadat než
dnešní. Tak to žádá nauka o vývojové teorii, která
prý nemůže činiti výjimky ani u člověka. Ta jinačí
tváť pračlověka netýká se jenom nějakého odstínu,
nějaké odrůdy dnešního člověka, nýbrž předpoklá
dá pronikavý rozdíl, předpokládá podobnost spíše
opičí než lidskou.

Anthropologie zná v tomto oboru celou řadu lido
opů (anthropoidních opic), rekonstruovaných a vy
stavovaných ve výkladních skříních, ale časem se
mnohé výstavní kusy musí vyndat a schovat, poně
vadž neobstály před kritikou jiných badatelů.

Vizme tuto řadu latinských pojmenování: Pithek
anthropus erectus, Ameranthropoides Loysi, Au
stralopithekus africanus, Sinanthropus pekinsis, Eo
anthropus dawsoni, homo neandertalensis, homo hei
delbergensis, — homo recens-sapiens.

Po stručné charakteristice jednotlivých předsta
vitelů, právě uvedených, všimneme si podrobně pou
ze čínského člověka.

Pithekanthropus erectus — opičí člověk zpříme
ný, f. zv. trinilský člověk — rekonstruovaný z něko
lika kostí, nalezených r. 1891u Trinilu na Jávě, se po
bedlivém studiu rozpadl na opici a člověka, t. j.
svršek lebky náležel opici, stehno a jiné kosti byly
lidské. Tehdy žili opice a člověk vedle sebe samo
statně, nikoli v jediné bytosti pohromadě.

Ameranthropoides Loysi — americký anftropoid
(opice zlidštěná) —jest americká opice, nic víc. Au
sfralopithekus ajtricanus jest opice jižní Afriky.

Boanthropus damsoní (1915),nalezený v Piltdow
nu v Anglii, byl zase rozpůlen: Friedrichsova rekon
strukce lebečních zbytků ukázala typ moderního člo
věka s vysokým čelem, kdežto čelist spodní je ne
sporně opičí severního druhu (Boreopithekus daw
soni). Toť práce university ve Frankfurtě n. M.

Homo neandertalensis — člověk nalezený v údolí
Neandertalu na Mohanu —je člověk s nízkým čelem
a nadočnicovými oblouky, ale jinak je to člověk, je
hož typ ještě dnes žije. foto heidelbergensisod Hei
delberku v Německu nemá brady.

Zmínky zasluhuje podvod, prováděný již od dob
středověku na Sumatře, kde domorodci opičí kůže,
velmi zdařile oholené a preparované, prodávali za
kůže lesního malého člověka (Orang pendek). Na
tento podvod upozornil již Marco Polo na sklonku
XIII. století. V odstupu 600 leť se učený a přeučený
svět vývojezpytců dal znovu oklamaf.

Sinanthropus pekinensis — čínský člověk pekin
ský — stal se v posledních pěti letech mefeorem an
thropologů. Dvě lebky, nalezené u čínského městečka
Chou-Kou-Tien, asi 50 km jihozáp. od Pekinóu (v r.
1929 a 19530),měly prý býti lebky embryonální for
my člověka, čili náležely člověku nižšímu než byl člo
věk neandertalský.

Historie tohoto památného nálezu je zajímavá. Pe
kinští lékárníci prodávali odedávna kosti fosilních
zvířat jako všehojivý lék pod značkou „dračí zuby“
a „dračí kosti“. V okolí zmíněného městečka bylo
ohromné přirozené skladiště kostí ze starší doby di
luviální ve vápencových jeskyních. R. 1927 byla na
místo to vypravena vědecká výprava, bohatě doto
vaná Rockefelerovou nadací. Američan Davidson
Black, profesor pekinské Union Medical College, stal
se jejím vůdcem. |

Již r. 1927 popsal Black podrobně jeden ze dvou
zubů nalezených před tímto rokem, dolní, „hominid
ní“ stoličku astanovil pro tuto stoličku jako nositele
nové hominidní genus Sinanthropus pekinensis. Po

(Čínský člověk pekinský).
zději nalezené zbytky lidských kostí potvrdily jeho
domněnku, že tu jde o zvláštní typ lidský,

Nejdůležitější byly dvě lebky úplné (ovšem bez
části obličejové), nedeformované, lebka muže dospě
lého a lebka mladíka (nikoli ženy, jak se Black pů
vodně domníval). Obě lebky mají kapacitu asi 1000
cem. Tento krychlový obsah jest značně menší než
obsah mozkový dnešního člověka, u něhož se udává
pro muže 1450,pro ženu kolem 1500 ccm. Nízké čelo
a nadočnicové vysedlé oblouky obou lebek připomí
nají typ neandertalský.

Mezi ostatními zbytky (zlomek kosti klíční, čtyři
články nožních prstů, kost měsíčitá)nenalezla se žád
ná kost dlouhá. Zato nalezeny byly nástroje, hrubší
a jemnější, škrabadla jednostranná i dvoustranná,
konkavní a konvexní, hroty a přihrocené nástroje,
jichž tvary a retuše svědčí o inteligenci vyrobitelů a
uživatelů. Hrubší nástroje jsou z vápence, jemnější
z křemene. Doba, ve které čínský člověk pravěký žil,
patří době kamenné, starému paleolitiku. Žil tudíž
také v Asii, současně s neandertalským člověkem v
Evropě a s člověkem trinilským na Jávě, člověk stej
né kulturní výše somatologické i duševní. Tak soudí
náš americký krajan a známý anthropolog Aleš Hrd
lička, tak také vůdce vědecké výpravy pekinské Da
vidson Black. Hrdlička soudí, že Sinanthropus stojí
diluviálnímu člověkublíže než Pithekanthropus. Ne
ní tu však řečeno,který Pithekanthropus, pravá opi
ce nebo pravý člověk. Ani Black nerozlišuje, když
soudí, že Sinanthropus je téhož stáří jako Pithekan
thropus, ale též jako Eoanthropus a homo heidelber
$ensis. Z toho usuzuje Black dále, že je pravděpo
dobná teorie o středoasijském původu člověka.

Tento Sinanthropus způsobil v táboře německých
katolíků ostrou kontroversi mezi P. Růschkampem a
drem Wetzlem, mluvčím v „Natur und Kultur“. P.
Růschkamp S. J. se osmělil podle svého spolubratra
P. Teilharda de Chardin psáti o tomto čínském člo
věku jako o embryonální formě člověka, neboť Sin
anthropus jest Teilhardovi ještě opice pekinská,
Růschkamp bere za svůj výrok Teilhardův: „Der Sin
anthropus hilfť uns in glůcklichster Weise zu verste
hen, aus welchen sukcessiven Erscheinungen der Ty
pus Mensch im Schosse des úbrigen Lebens sich bil
den konnte“ (německé znění vzato z „Natur und Kul
tur“, 1951, str. 196). V pozdější odpovědi své
Růschkamp znovu zdůrazňuje stanovisko vývojové:
5+.. dann ergibf sich als logische Folýeruné die wis
senschaftliche Wahrscheinlichkeift,dass der Leib des
ersten Menschen im Schosse des úbrisen Lebens
vorgebildet wurde“ (Natur u. Kultur, 1951,str. 461).
Podobně píše P. R. ve Stimmen der Zeit, 1952.

Oba jesuité dali se prvními zprávami o nálezu člo
věka pekinského oslniti, a řadili tohoto člověkapřed
neandertalského, na stupeň bližší opicím. Nejenom
pravověrní katolíci v „Natur u. Kultur“, nýbrž i ji
nak smýšlející profesoři opravili předčasnou radost
krajních vývojezpytců. Weidenreich tak učinil vNa
turwissenschaften (seš. 40, r. 1031).

O další ostré konftroversi obou německých tábo
rů lze se dočísti v „Natur u. Kultur“, ročník 29 (19532),
kde je řeč o styčných bodech theorie vývojové a ka
tolické věrouky. Kdo by si přál poznati stanovisko
P. Růschkampa podrobněji, musí si přečísti jeho člá
nek o Sinanthropu ve Sfimmen der Zeit, 1932,odkud
vyjímámealespoň tuto větu: „Neu und inferessanfist
nur die Tatsache, dass wir durch die Entdeckuné. des
Sinanthropus eine dritte Phase der Menschheitsent
wickluné kennen lernten, die úber die Neandertaler
zu diesen Praeneandertalern herabfiihrt.“ —Bohu
dík známé jiné zbytky stejného stáří, které svědčí
o dokonalémčlověku dnešního typu.
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Poznámka:Dr. Viktor Lebzelter, kustos a ředitelan
thropologsického oddělení přírodopisného musea ve Vídni, uve
řejnil v září 1933 článek velmi pozoruhodný. (Reichspost 24. IX.
1955.) Referuje o nálezu profesora Leakeya z university cam
btidáské při hledání člověka v Africe východní, kde byl nalezen
člověk nejspodnějšího diluvia úplně shodný s člověkem dneš
ním. Tyto nálezy v Kanamu a Kanjeře jsou ještě starší než člověk

nosnčertalský, ba jsou snad starší než člověk pekinský a trinilský.
| Bři této příležitosti zmiňuje se Lebzelter o praktikách,
jichž se dopouštějí badatelé anthropologové. Jsou to těžká obvi
nění z nepoctivosti. Uvádí tato fakta: 1. Lebka nalezená r. 1888

v Anglii u Galley Hill — z doby diluviální chelléenské — byla po
chybováním diskreditována proto, že se shodovala úplně s člově
kem dnešním. — 2. Spodní čelist s dobře vyvinutou bradou z do
by starodiluviální, nalezená 1863u Foxhallu ve vých. Anglii, zmi
zela, poněvadž se nehodila do předpokládaného rodokmenu lid
ského. Člověk heidelberský totiž nemá brady. — 3. Podobná če
list s bradou, nalezená r. 1863v Moulin Auignon ve Francii, zase
ze staré doby kamenné,byla celá desitiletí umlčována.

Tyto nálezy, mnohému anthropologovi nepohodlné, byly na
světlo boží vyneseny teprve v poslední době Keithem a Os
bornem, hrají dnes již významnouroli.

Lidská vznešenost a ubohost u Pascala.
Pascal je člověkem, učencem, křesťanem. Nepře

stával býti učencem, když jednal, myslil, mluvil jako
křesťan; a neztratil půdy člověkapod nohama, když
se ponořoval v učenosti své vždy víc a více do hloub
ky,věd. Všechny tři stupně vývoje jsou u něho orga
nicky pevně spjaty.

Ptáme se, který z těchto stupňů je pro Pascala
nejvyšším?

Odpověď na tuto ofázku nám dává Pascal sám
svou teorií o trojím řádu, totiž o řádu hmoty, ducha
a lásky.

V řádu hmoty vidí velikost a nepatrnost fysickou;
obojí může růsti do nekonečna, fysická velikost při
býváním, fysická nepatrnost ubýváním.

V řádu ducha a v řádu lásky Pascal též nalézá ve
likost a nepatrnost, a sice duchovní a mravní.

Jako v řádu fysickém Pascal zjistil rovnováhu v
říši tekutin, tak chtěl najíti bod, v němž zakotví rov
nováha mravní, potřebná pro život každého člověka,
ať filosofa nebo ne, na tom nezáleží.

A kde našel Pascal tento bod opěrný?
V Ježíši Kristu...
Poznává v člověku, v přirozenosti lidské, praotce

Adamas jeho ubohostí a tělesností, ale vidí též v člo
věku nádobu pro Ježíše Krista, vlévajícího do duše
lidské milost Boží.

„Adam, Ježíš Kristus.“ To je jedna z oněch tajem
ných myšlenek Pascalových, jež nám po něm zůstaly
napsány na kouscích papíru, v poznámkáchatd.

Podle Pascala poznává človék svou velikost prá
vě v tom, že poznává svou ubohost. Strom nepoznává
svou ubohost, svou nicotu, praví Pascal. A tím se liší
člověk od hmoty, neboť jen člověk poznává svou ni
cotu. Štika a žába jsou ve svém životě vždy stejné;
nemají duše schopné pokrokučili poznávání.

Stroj sčítací počítá sice zrovna jako člověk, ale bez
myšlenky a bez vůle. Ani stroj, ani zvířata nemají
myšlenek. Jen člověk ví o sobě, čili poznává sebe sa
ma. V tom tkví právě celá hodnost člověka, že myslí.

„Člověk je jenom třtinou, tou nejslabší z celé příro
dy, ale tato tftina myslí... Kdyby svět celý se řítil
na člověka, byl by člověk vždy ještě vznešenější než
svět na něho padající, neboť člověk ví, že umírá, ve
smír ©tom však neví nic...

Hleďme tedy jen dobře myslit: to je nejprvnější
zásada morálky.“

Aby člověk dobře a správně myslil, tu je třeba, aby
správně rozčlenil a rozlišoval velikost od velikosti.
— Jsou na světě velikosti hmotné a duchovní.

Jaká je jejich cena a vzájemný poměr? Všechna tě
lesa, nebesa, hvězdy, země a všechna království ne
mají dohromady takovou cenu jako nejmenší z du
chů, jenž někde na světě existuje; duch sám sebe po
znává, myslí o sobě, těleso však nikoli.

Všechna tělesa celého vesmíru a všichni duchové
dohromady se všemi svými výtvory nemají nijaké ce
ny u porovnání s nejmenším záchvěvem lásky, neboť
to je už jiný řád, a sice řád nekonečně vyšší.

Lénejmenší myšlenkynemůžemesestrojiti ze všech
těles světa; to je nemožná věca je (o jiný řád světa.
Ale také nedostaneme ze všech těles a ze všech hod
noť rozumových nejmenšího hnutí lásky, neboť to už
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je rovněž jiný řád. Tečku mám před sebou. Chci roz
množiti její počet? Pak to mohu udělati zase jenom
tečkou, nikoli však čárkou; přímku mohu zvětšiti je
nom přímkou, nikoli tečkou; totéž je v řádu hmo
fy, rozumu, vůle, mravnosti.

Zmenšení a zvětšení je možné jenom stejnorodým
prvkem. V člověku je prvek dvojí, prvek velikosti a
malosti. Kde je však jejich princip? Kdo nám dá do
statečné vysvětlení pro pýchu člověka a jeho žádo
stivost? Kdo osvětlí pravdivě lidskou velikost a vzne
šenost? — Nikdo jiný, leda Ježíš Kristus svou vzne
šenou naukou, jež nás zdvíhá z prachu synů Adamo
vých k slávě synů Božích.

Pro Pascala je příznačné,že hledal vždy jednodu
chost ve všech oborech vědy. Čím jednodušší je ně
jaká poučka, tím je pravdě bližší. A pravda musí mífi
značku všeobecnosti, fo je, že musí platiti vždy a všu
de po celém světě.Pascalovi nevadilo ovzduší, v němž
vyrostl, aby nehledal pravdy tam, kde je. Střásl se
své duše některé běžné názory filosofické, jež před
ním šířil filosof Montaigne. U tohoto vidíme první
vývojovou linii, jak zabočuje do skepticismu; z toho
se jakž takž vymaňuje a utěšuje se a nutí do sfoicis
mu; a na konec vyznává učení Epiktetovo. Monfaigne
rozjímal a psal o látce, jež se netýká jeho „já“. Pak
píše o svém „já“ zvláště; konečně hledá „já“ všelid
ské. S Pascalem se Montaigne shoduje v tom, že Pa
scal rovněž napřed se zabývá studiem jevů fysických,
pak se obrací k svému nitru a odsud pak se zdvíhá až
do sféry nadzemské lásky, která je všeobecným zá
konem lidstva.

Montaigne nebyls fo,aby si vysvětlil a srovnal vše
chny prvotiny v člověku; viděl na člověku jen jeho
ubohost. Montaigne ví o Bohu-člověku, ale není to u
něho most, jenž spojuje nebe a zem a jenž velikosti a
malosti člověka dává pravý a jediné možný výklad.

Epiktet ve starověku nepřipouštěl pád člověka a
zkázu lidského pokolení; proto u něho přirozenost
lidská byla dobrá a nebylo jí třeba nápravy Vyku
pitelem. Montaigne však myslí, že lidská přirozenost
je úplně zvrácena a že je tedy naprosto vyloučeno,
aby člověk dosáhl pravdy a dobra; následek tohoto
bludného názoru Montaignova byl, že propadl úplně
laxismu. Pascal mu to vyčítá, když praví o Montaiý
novi, že se vysmívá z rozumu,zbaveného světla zje
vení, a že snižuje při tom člověka až k úrovni zví
řat. Montaigne strhl takřka člověku jeho korunu
tvorstvas čelaa vrhá je s výšin panství nad přírodou
do stejné roviny s živočichy bez duše nesmrtelné.
Víra Monfaignova nezačíná tak, jak u každého kato
líka začínat má, totiž v rozumu; rozum nemůže sou
diti — podle Montaisgnea— správněani v oboru vě
dy ani v oboru víry. Je to jakýsi kyselý, roztrpčený
skepticismus, jemuž Montaigne holdoval a který ho
v praksi přivedl na koleje vypočítavé poživačnosti,
jakéhosi mírného bonvivantství.

„Nejsme ani nad zvířaty, ani pod nimi; vše, co je
pod nebem, řídí se podle slov mudrcových stejným
zákonem a stejným šťěstím.“ (Ess. II, 174.)Montaigne
sice přiznává, že máme schopnost rozumovou, úsud
ku a že máme svobodnou vůli. Ale jak by se zalekl,
že toho ubohému člověku přiznal nad míru hodně, u



ozorňuje hned, že přece jen člověk zůsťane člově
kem a že svým nedostatkům neuteče; bylo by tedy
bláznovství, tak tvrdí tvrdošíjný skeptik Montaigne,
chtiti člověka přetvořiti na anděla; kdo to činí, kles
ne jistě až pod němou tvář. Údělem člověka prý ne
ní nic stálého, ale vše je jako dým a vítr. Máme-li ně
jaké dobro, je to spíše jen naše domněnka. Všechna
naše dobra jsou prý jenom prchavým snem. Nesty
datost je to od člověka, když se něčím chlubí. Je tře
ba člověku ukázati celou jeho nahotu a naučiti ho
ponižovati se mezi tvory němé tváře, ale nepovyšo
vati se až k podobenství s Bohem. Tak Monfaigne.

Nedivme se, že Monfaiéne měl ve svém erbě váhy
a nápis „Aue sais-je?“ (—Co vím?). Jeho rozum byl
skutečně ustavičně na váhách a kolísal. Upřel roz
umu schopnost poznati aspoň některé pravdy jas
ně a zřeťelně; zapomněl, že v tom je právě roz
díl mezi zvířetem a člověkem, že lidské vědomosti
rostou denně, kdežto pud zvířat zůstává vždy týž.
Pascal potírá pyšný a pohrdavý skepticismus Mon
faisnův velmi řízně, když poukazuje na včely. Jejich
úly jsou dnes zrovna tak dobře rozměřeny jako před
fisíci lefy a dnes včely staví své šestiúhelníky zrovna
tak jako kdysi.

Něco jiného je s člověkem, který je stvořen pro
nekonečno. (Pascal, Traité du vide.)

Montaiéne v praktickém životě se skepficismu
nedržel, nýbrž více se držel hedonismu, totiž dob
rého bydla. Theorie tedy odporovala praksi. O ži
votě věčném rovněž neměl správného úsudku. Přál
si ho. Proto zůstal věren víře otců. Hájil ji. Ale na
před sám nešikovně uřezal větev, na které seděl, ne
boť zťupila zhanobil svůj a lidský rozum svým vlast
ním rozumem a fím vlastně popřel, že naše víra je
„rationale obseguium“, f. j. rozumný pohyb k Bohu a
poslušnost vůči Němu.

Pascal věděl o slabinách Monfaiónových a pouká
zal na ně hned svým vrstevníkům. Je třeba jenom
správně myslit, praví Pascal. K správnému myšlení
však patří nejen vědění o hmotě a o duši člověka;
vždyť na př. geometrie, matematika se vztahují a obí
rají hmotou, ale jsou prací rozumu, ducha; a přece
konec konců nejsou ničím jiným podle Pascala, leda
řemeslem, neboť nedávají konečného vysvětlení ve
smíru a poslání člověka ve vesmíru.

Za pravou moudrost má Pascal nevědomost, která
ví, že nic neví. Obyčejný lid jde životem jistějším kro
kem než polovzdělanci, neboť lid má rozum čistý a
nepomafený spoustou falešných úsudků; obyčejnému
lidu jsou nejblíže opravdoví učenci,neboť prošli vše
mi obory lidského vědění, až konečně upřímně při
znávají, že nevědí rovněž nic. Nebezpečnými jsou pro
svět polovzdělanci, kteří dělají, jako by všemu roz
uměli, ač soudí zle a nesprávně o všem.

Obyčejný lid a opravdoví vědci jsou jádrem světa,
polovzdělanci vůbec žádné ceny nemají.

Kdyby pouhá věda byla nejvyšším dobrem člově
ka, pak by bylo tolik dober, kolik je sekt vědců. Jest
liže Varro napočítal 288 sekt, pak by bylo 288 pří
padů nejvyššího dobra. To je však nemožné.

Je třeba míti takovou nauku, která nám vysvětlí
dokonale celou přirozenost lidskou. Vědění věcí ze
vnějších mne nepotěší ve chvíli strastí a bolestí, ne
budu-li míto zásobu vědění hodnoť mravních; ale vě
dění mravních hodnot mne vždy potěší a udrží na po
vrchu, i když budu nevědomcem v oborech věcí ze
vnějších.

Nejvyšší geometrií Pascalovou tedy je znáti a vě
děti o poučce pro všechny lidi platné, totiž o cíli člo
věka —nadpřivozeném!

Jistotu, matematickou jistotu chce míti člověkvždy
a všude. A tu dostává jediné v pokorném sklonění
před Bohem-člověkemí V Něm chápeme své nejvyšší
poslání, své vykoupení z hříchů, své vlastnosti zlé
i dobré.

Pascal se cítil šťastným až tehdy, když se vyšinul
po stupních svého rozumu a po pokorném sklonění

šíje své, vůle své před božstvím a člověčenstvímKris
tovým.

Odřekl se svého chvilkového poblouzení v tem
ných a ponurých chodbách jansenismu.

Často sám posílal lidi od dveří kostela jansenistů
do kostela katolického.

Největším štěstím pro Pascala bylo, že mohl býti
blízko Bohu tajemnému a že Ho mohl přijati pod
způsobou chleba.

Velký matematik a fysik Pascal! I jemu byl život
snem. I jemu se zdálo, že sní a že život je snem nestá
lým a prchavým. —Ale život náš má ústiti do přísta
vu nejvyššího dobra, v němž se střetnou a ufiší vše
chny naše tužby. Láska je silou, jež nás spojuje
s dobrem žádaným, pokoj nastává pak po utfišení
všech našich tužeb.

Podle básníka Silvia Pellica, který byl vězněnv 19.
stol. v Brně rakouským režimem, je slovo láska slo
vem nádherným. Představitelem lásky je nám podle
téhož básníka v našem náboženství Kristus.

„Kristus je jediným filosofem, na němž není ani té
nejmenší skvrny; je zjevením samého Boha v byto
sti lidské: je Člověkem-Bohem.“ (Silvio Pellico: Dei
doveri, p. 288.) —Není zajímavé, že dva veleduchové,
Blaise Pascal a Silvio Pellico, jsou stejného názoru?

Pascal hledal a našel rytmus života v adoraci Kris
ta, skrytého ve Svátosti Oltářní!

Svatý Augustin krásně praví o Eucharistii:

O sacramentum piefafis,
© siíónum unifafis,
o vinculum caritfafis.

(Sct. Aug. in Joannem.)

Sv. přijímání, siónum piefatis, f. j. znamení zbož
nosti, zbožného učence Pascala spojovalo s církví.
Signum unitatisí Znak jednoty! A též znamení lás
ky, čili Siónum caritatis. Byl přiveden do náručí Kris
ťa, cum siéno unifafis ef caritafis, fimens separafio
nem (Sct. Aug. in Joannem) se znamením jednoty,
lásky, boje se odloučení od nejvyššího opěrného bo
du, od Ježíše Krista, on, učený syn Francie a celého
světa, křehký potomek Adamův. Hi.

Karel E. Vlček:

Tvůjčerstvý rov...
Pohřební příkrovy napadly na hruď a do srdce
Začalo zpívat písně jak do nocí kdy hvězdy za mraky jsou jenom

tušené
s nápěvem jakým zvučí sloupy a dráty po krajích silnice
větvemi stromů do C dur zdušené

Že včera zasypané rovy jsou otevřené dosud zdá se mi
a budu je tak vidět dokud hlínu nescelí
dech kadidla a myrty v rakvi v hrobě na dně pod zemí
a tiché modlitby s bílými anděly

Chodím k tvému hrobu nějak smutně rád
Hlína je dosud měkká
A kolem citit dech jak zrání ze zahrad
Do hlíny měkce se jak do trávy kleká

Žíti a mrtev být
bych chtěl
A mrtev žít
Tak bych tě jednou zas uviděl

Bolestně krásné je umírat v máji
když kvetou akáty
Hroby se v poledne se stíny křížů objímají

A nejklidněji na podzim se umírá
Na podzim všechno se sblíží a zná
naposled srdce otvírá
co v sebe uzavře do jara nevydá

Bolestněkrásné je umírat v máji
když kvetou akáty
Závidím těm kdo na podzim umírají
To klidný smutek je když s tebou pláče příroda

Já tak bych zemřít chtěl jak ty

A doposud tvůj zasypaný rov se otevřeným zdá
10. X. 1934.
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Bedřich Smékál:

Kultura desátéhostoletí.
Představa člověka dvacátého století o době před

tisícem roků může býti málo povzbuzující. Desáté
století u nás a kultura? Dřevěné sruby z hrubých
klád, lid divokého vzhledu, oděný nejspíš zvířecími
kožemi. Kultura? Snad kovová přílba a meč, trochu
nejasného křesťanství, okrouhlý románský kostelík
zcela miniaturní a při něm kněz, sotva se lišící od ne
vázaných současníků. Jistě, to je povrch desátéhosto
letí. Ale svítání vždy -začíná na vrcholcích. Ty před
stavují tehdy dva nejpřednější rody v zemi. Přemy
slovci a Slavníkovci. Urozenost fysická pojí se u
mich s urozeností ducha. Není mezi nimi jen soupeř
ství politické, to je podloženo soupeřstvím kultur
mím. Je zajímavo, že oba nejstarší kostely, jak na
hradě pražském, tak na hradě libickém, nesou stejná
jména: Panny Marie a sv. Jiří. Přemyslovci dali nám
sv. Václava, ze Slavníkovců pochází sv. Vojtěch. Ti
dva ztělesňují v sobě vrcholy duševního,t.j. duchov
ního snažení desátého století. (Mezi slova duševní
a duchovní můžeme v té době plným právem po
ložiti rovnítko.)

Odkud čerpaly Čechy té doby své kulturní pod
něty? Předně zajisté z oblasti vzdělanosti západní.
Tehdy začala se právě probírati západní Evropa z
chaosu doby pokarlovské a nejbližší soused Čech,
Německo, shledávalo zbytky kulturního dědictví
Karla Velikého. Nejprve Bavory Arnulfovců a pak
Sasko za Ottovců pokoušely se získat legitimaci k
vládě nad Germanií, neboť bez vyššího oprávnění
moc pouhého meče neměla smyslu. Na periferii e
vropské kultury, v lesích a vřesovištích Saska se na
vazovaly nitky vedoucí přes Karla Velikého k řím
ským císařům. Představa světového imperia, stále
živá, měla se státi skutečností, když na hlavě Oty L.
spočinula koruna císařská 962.Ale sroteskní byl po
hled na saské bojovníky, podobné svou výstrojí, kde
kus železa byl vzácností, spíše pravěkým Germánům,
než římským legionářům.

Přijímali-li Čechové kulturní vymoženosti jen z fo
hoto Saska, musely by se Čechy jeviti ještě ubožejší
mi než ono. Bylo by tomu tak, kdybychom je posuzo
vali jen se stanoviska západního. V Čechách však
působil také jiný kulturní proud, vycházející z proti
lehlého střediska, z Nového Říma, Konstantinopole.
Čechy byly takřka v průsečíku dvou kulturních 0
kruhů, západního a východního. Východní ovšem
byl na ústupu, jeho kultura takřka tu doznívala v osa
mocenosti. V místech, kde se setkávají dvě kulfury,
docházívá nejen k vzájemným (fřenicím,nýbrž i k
úsilí spojiti obojí prvek ve vyšší jednotu, v synthesu.
Různost kultur bývá pobídkou k většímu rozmachu.
V takové situaci byly Čechy desátého století.

Když v říši Velkomoravské zvítězil směr oriento
vaný.západnicky (po smrti sv. Metoděje 885),nastala
velká emigrace slovanských vzdělanců, kterou může
me směle přirovnati k podobným emigracím modetr
ním. Dála se třemi směry: do Bulharska, do Chorvat
ska a do Čech. Tento třetí směr, český, nelze pod
ceňovati. Je nápadné —a sotva to Ize vysvětliti pou
hou náhodou, — že s nejzřetelnějšími stopami vzdě
lanosti církevně-slovanské se sefkáváme v krajině po
dél staré cesty z Moravy Polabím ku Praze. Tam je
Libice i Chotouň.

Z dob prvních křesťanských knížat českých od
Bořivojeaž k sv. Václavu jsou dosti hojné doklady o
vzdělanosti východní, jak se projevovala hlavně litur
gickým jazykem slovanským. Vzpomeňme třeba
prvního kostela zasvěceného sv. Klimentu na Levém
Hradci. I sám tvar Kliment ukazuje na byzantský
původ, neboť původní e v lat. Clemens dalo v pozděj
ší řečtině i, a proto jen z řečtiny mohlo vzniknoufi
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české Kliment. Mnohem později vyskytuje se vlivem.
latiny i v češtině tvar Klement.

Sv. Václav, který se přimykal úzce ke křesťanské
mu západu a stavěl v Praze chrám pro ostatky saské
ho světce Víta, přece na druhé straně svou znalostí
slovanského písma představuje smíšený kulturní typ
intensity vskutku neobyčejné, jaký se mohl vyvinou
ti v tehdejších Čechách.

První lesenda o mučednické smrti Václavově je
slovanská. Není to vlastně legenda v tom pejorativ
ním slova smyslu, nýbrž zprávy nejspíše očitého
svědka. Drahomíra je fam zachycena jako křesťanka,
třebas nepříliš horlivá, a Boleslav jako svedená oběť
protiváclavské strany. Spisovatel legendy je první
Čech, jenž vstupuje do literatury, třebas jména jeho
neznáme. Teprve později vznikají legendy latinské,
jak v nejbližším okolí Čech, tak i v zemích vzdále
ných. Až do Italie zašlehla sláva našeho světce Vác
lava, legendu o něm píše Vavřinec, mnich monte
cassinský i Gumpold mantovský. Ale tu už se hlásí
nové pojetí vraždy boleslavské, způsobené velkou

Zapomenutý buditel z řádu
kazatelského.

Když v Klatovech byla roku 1783 zřízena hlavní škola, povo
lán za ředitele dominikán P. Aleš Pařízek. Již v té době měl po
věst dobrého pedagoga a působení v Klatovech ukázalo, že
volba opravdu padla na povolaného, takže hlavní škola klatov
ská stala se vzornou školou celého klatovského kraje.

Aleš Pařízek narodil se 10. listopadu 1748 jako syn měšťana
a mistra krejčovského na Starém městě pražském a už od útlého
mládí měl v oblibě asketická díla, jež nalezl v knihovně svého
otce. Navštěvoval studia humanitní a logiky u jesuitů a maje
šestnáct let, vstoupil do řádu kazatelského. Následujícího roku
složil v Litoměřicích, v tehdejším dominikánském kostele sv.
Michaela, řeholní sliby. Na Nový rok 1771 byl v Praze vysvěcen
na kněze, neboť zde nejen studoval theologii, ale také složil
předepsané doktorské zkoušky s výborným prospěchem.

Řádovým představeným poslán do Jablonného, kde svěřen mu
úřad zpovědníka a bibliotekáře. Rozsáhlou knihovnu nejen
uvedl do vzorného pořádku, ale použil jejího bohatství k vlast
nímu vzdělání. Volný čas věnoval doplnění jazykových znalostí
(italštiny a franštiny), aby si mohl otevříti poklady i cizích lite
ratur. Po třech a půl rocích provinciál volal jej zpět k sv. Jiljí a
svěřil mu úřad českého kazatele. Dvě léta česky kázal, o české
osadníky pečoval, když Marií Terezií provedená školská reforma
otevřela mu cestu k plnému uplatnění vloh a nadání. Byl totiž
povolán na vzorný ústav, na němž měli se vychovati katechetové
a učitelové pro městské školy.

Roku 1778 byl jmenován katechetou na t. zv. betlemské škole
u sv. Jiljí na Starém městě. Ta dvě léta, jež ztrávil jako katecheta
na této škole, nejlépe ukázala, že volba, kterou byl na toto mís
to a vůbec k úřadu učitelskému povolán, opravdu byla co nej
lepší. Pravda, byl za tuto poměrně krátkou dobu na konec stižen
chrlením krve, že byl nucen vzdáti se tohoto úřadu. Ale přece
neušly jeho schopnosti pozornosti školských představených. Už
tehdy slyšel lichotivé uznání své píle a znamenité vyučovací
metody.

Proto také při vyhledávání vhodného organisátora pro klatov
skou hlavní školu obrácena k němu pozornost. Tehdy byl ještě
v Klatovech konvent dominikánský, který v P. Alešovi dostal
opravdu ozdobu. Snad i to mělo svůj význam, neboť když jo
sefinské reformy v Klatovech zrušily „zbytečný“ konvent, zů
stala městu dobrá památka právě v řediteli hlavní školy. Ten dal
se sice r. 1786 saekularisovati, ale srdcem i celým svým životem
zůstal synem sv. Dominika, což také ještě na sklonku svých dnů
krásně řekl: „Nikdo nesmí se domnívati, že bych já tím, že jsem
vystoupil ze řádu, stal se nevěrným sv. Otci Dominikovi. Můj
testament, odevzdaný převoru u sv. Jiljí, v němž vše, co jsem na
světě měl, klášteru zanechávám, mezi jiným dosvědčí, že jako
dominikán jsem žil a také zemřel.“

Sedm let řídil hlavní školu v Klatovech a ta léta stačila, aby
se stal známým nejen doma, ale i daleko v cizině. Dopisovali a
stýkali se s ním přední pedagogové, jako August Herrmann Nie
mayer, konsist. rada a ředitel pedagogia v Halle, nebo Josel
Róckl, ředitel pedagogia v Dilingen, který jej r. 1808 v Praze



vzdáleností od Čech a nepřesnými zprávami. Draho
míra je vylíčena jako pohanka a všecka vina vraždy
je svalena na Boleslava.

Nesouhlas tohoto pojetí s domácí tradicí o smrti
Václavově vedl ke vzniku díla, které mělo věrně vy
líčiti tento děj. Tak povstalo skvělé latinské dílko
mnicha Kristiána „Vita ef passio sancti Venceslai et
sanctae Ludmilae, aviae ejus.“ Moderního čtenáře
překvapí tato malá knížečka svým vysokým hledis
kem a lahodným slohem, takže bezděky ji srovnává
s pozdějším dílem známého kronikáře Rosmy,hru
bým a plným kluzkých anekdot.

Snad právě neobyčejná výše literárního umění
Kristiánova byla příčinou, že lesenda byla považo
vána za falsum a kladena až do 12.stol. Měla prý pů
sobiti na šíření úcty k sv. Ludmile a tím k zvýšení
příjmů jeptišeksvatojirských, kde sv. Ludmila byla
pohřbena. Těmito zištnými motivy vysvětloval vznik
lesendy prof. V. Novotný, ale k odůvodnění svých
názorů se nikdy nedostal. Dílo Jos. Pekaře o této
otázce „Wenzels- u. Ludmilalesenden u. die Echtheif
Christians“ zůstalo tedy v platnosti.

Správné ocenění úlohy vzdělanosti slovanské v
Čechách umožňuje pak představu, jak dílo Kristiáno
vo rostlo docela organicky z půdy již kulturně při
pravené, prosycené kulturou církevně-slovanskou.

navštívil a ve svých vzpomínkách zahrnuje jej nadšením a chvá
lou. Těžko tvrditi, že slova uznání těchto své doby slavných pe
dagogů byla jen lichotivými frázemi bez věcného podkladu, když
$ doma byli si vědomi jeho znamenitých vlastnosti. Vyšehradský
probošt F. Kindermann jmenován jsa 1790 litoměřickým bisku
pem, vzal s sebou jako vrchního školdozorce Václava Leuharda,
ředitele pražské normální školy. Na jeho místo doporučil při
osobní rozmluvě císaři Josefovi Pařízka. Právě učil ve čtvrté tří
dě, když dostal poštou jmenovací listinu. Byl překvapen tak, že
dekret vypadl mu z ruky. Byl překvapen, neboť nečekal odměny
za to, co pokládal za svou povinnost: věnovati všechny své síly
vzdělání a vychování mládeže. Ovšem povolání na ředitelské
místo normální školy, kde 1. května 1790 nastoupil, umožnilo mu
uplatniti se i ve výchově učitelstva. Tehdy hlásí se už choroba,
ale pevná vůle nedovolila, aby tím utrpěla jeho škola. Jako od
borník byl povolán státním ministrem a předsedou dvorní komise
pro školské reformy Rottenkanem do Vídně, aby spolupracoval
na reformě učebnic a čítanek. Pokud uplatnil své schopnosti a
zkušenosti, nemůžeme prokazovati, neboť taková práce je ukryta
za anonymitu komise. Při jeho upřímné vůli přispěti k zlepšení
výchovy mládeže i učitelstva však věříme, že neopomenul se
své strany upozorniti na nic, co by dle jeho soudu mohlo zlepšiti
školství.

Škole sloužil 42 let téměř do poslední chvíle svého života. Sice
v posledních létech slábly povážlivě jeho síly tělesné, ale duch
byl stále čilý a činný. Přísná láska k pořádku, poctivé dodržení
slova, prospěšná činnost a při tom mladická veselost doprová
zely P. Aleše až na sklonek života. Ještě na smrtelném lůžku dal
si k sobě zavolati učitele 1 žáky hlavní vzorné školy, kladl jim na
srdce, že nutno jíti vzorem nejen slovem, ale i skutkem, a pou
kázal na to, že on mohl se dodělati zdárných výsledků u takové
řady svých žáků jen podobným způsobem.

Smrt přišla k jeho lůžku jako dobrá přítelkyně, aby převedla
jej s tohoto světa na onen, který zasloužil si svým vzorným živo
tem kněze, jehož byl zrcadlem a ozdobou. Přátelské pouto s die
cěsí litoměřickou bylo upevněno už 1798 jmenováním čestným
kanovníkem a biskup Josef František Hurdálek propůjčil mu titul
konsistoriálního rady a dovolil mu v celé diecési pontifikovati.

Když 18. dubna 1822 vyšel od sv. Jiljí jeho pohřební průvod,
šli za rakví kněží i učitelé, kteří byli částečně jeho žáky, částeč
ně přáteli. Tato jednota, kterou P. Aleš snažil se prováděti
z upřímné lásky k oběma stavům, ta jednota jest i odkazem, kte
rý právě dnes by měl se znovu vynésti na světlo ze zapomenutí.
Za těch více jak sto let od jeho smrti tak častokrát se ukázalo, že
ono staré latinské heslo: Concordia parvae res crescunt právě
při výchově mládeže jest nezbytným požadavkem, má-li se učitel
i kněz shledati s dobrým výsledkem svého snažení. Josefinism
napáchal svými „reformami“ mnoho zla. Ale i v něm pozorné
oko nalezne dobré zrnko. A tímto zrnkem, které i dnes by mohlo
přinésti užitek stonásobný, je dílo a život P. Aleše Pařízka. Jen
třeba vyhledati je v prachu, jejž na ně naneslo století zapomnění,
očistiti a zasaditi do připravené, dobře vzdělané země. Dostane
li je do rukou dobrý hospodář, a my už dnes takové máme i u je
ho spolubratří i mezi novou generací učitelskou, potom zase
sláva a dobré jméno české školy znovu nabude takového lesku,
jakým se pyšnila před sto lety, když její šíření bylo v rukou kně
ze-pedagoga. Bořivoj Benetka.

Nedalo by se úplně vysvětliti ani jeho klášterním
vzděláním a pobytem v Řezně, třebas je pravda, že
kláštery byly světem pro sebe a tvořily často kulturní
oasy v okolí hodně zaostalém. Ale je otázka, byla

li Vyspělosí německých klášterů již tenkrát fak vysoká.
Dílo Kristiánovo je připsáno velikému rodáku li

bickému sv. Vojtěchovi. Tento společník císařského
snílka Oty III. v jeho závratných plánech byl jistě
orientace západnické, typický to latiník. Ale jeho po
měr k druhému kulturnímu proudu byl toleranfní,
ne-li přátelský. Zase představitel české kulturní syn
thesy. Klamně býval prohlašován za nepřítele slo
vanské liturgie. Horlil sice proti zlořádům v zánov
ním českém křesťanství, které se jeho hlubokému du
chu jevilo jako příliš hmotařské a povrchní, nemohl
však vystupovati proti slovanské liturgii. To byla věc
v Čechách vžitá a ostatně papežem schválená. Jeho
rod (Slavníkovci) původně stál za slovanskou litur
gií stejně jako Přemyslovci. Na někdejším území
slavníkovském se vyskytují hojně místní názvy Cirk
vice a Cerekvice, upomínající na církevně-slovanské
pojmenování kostela. Sv. Vojtěch je jediný latiník
mezi světci uctívanými v klášteře emauzském a pra
voslavná církev zařadila ho do počtu svých svatých.
Kosmas, který byl nepřítelem slovanské liturgie, fal
šoval t. zv. zakládací listinu pražského biskupství,
kde se tvrdí, že slovanská bohoslužba byla od počát
ku v pražské diecési zakázána.

Ta však měla život tužší, než by se mohlo předpo
kládati. Ještě roku 1032sv. Prokop, narozený v Cho
founi na bývalém území slavníkovském, shromáždil
tolik soudruhů, že jimi mohl naplniti celý slovanský
klášter sázavský. I jméno samo (Prokop — Proko
pios) je čistě byzantské, před tím v oblasti vzdě
lanosti západní nikdy neslýchané.

V klášteře sázavském (do trvalého vypuzení mni
chů slovanských 1096) vzniklo několik prací, psa
ných církevní slovanštinou, ale s příměsí bohemismů.
Pak se vyskytují osamělá česká slova jako přípisky
v cizojazyčném textu (glosy), a fo nejen v textech
latinských, nýbrž i v církevně-slovanských. Že se u
nás začíná užívati národního jazykav literatuře mno
hem dříve než u kteréhokoliv národa jiného, za to
máme asi co děkovat církevně-slovanskému kultur
nímu podkladu. První básnické veledílo jazykově
české, píseň Hospodine, pomiluj ny“ je podle staré
tradice dílem sv. Vojtěcha. Novější badání přikládá
této tradici opět více víry, ježto se ukázalo, že tato
píseň podle svého jazyka náleží vznikem mezi dru
hou polovici 10. stol. a konec století 11.

Celkem ukazuje se nám desáté století jako doba,
kdy mladý národ v svěžím rozkvětu svých sil se po
prvé pokusil postaviti jako rovný k rovným vedle 0
statních národů a zůčastniti se společně s nimi fvor
by evropské vzdělanosti. Po druhé se k podobnému
činu odvážil až za Karla IV. Jak žhavá byla česká
touha po uplatnění, to zachytil Kristián ve svých slo
vech o sv. Václavu. Svatý ten kníže povolával do
Čech kněží, ježto chtěl, aby se u nás konaly služby
boží nepřetržitě jako u velkých národů. Národ vy
stupuje fu ze své malosti a chce se vyrovnati vel
kým sousedům ne planým opičením, nýbrž inftensi
tou svého křesťanství. Čechy desátého století ne
byly malé, měly-li tak velkécíle.

(Význam vzdělanosti církevně-slovanské zhodnotil prof. dr.
Miloš Weingart v přednášce „„Nejstarší vrstva české kultury“ na
II. akademickém týdnu v Praze. Poměrem sv. Vojtěcha k slovan.
liturgii se zabýval prof. dr. Václav Chaloupecký v časopise „Bra
tislava“ 1954, č. 1.272.

Kulturní potřeby Husova národa.
Kulturní luh musí býti zorán.
Vydán Konfuc, Lao-tse i korán.
Husův odkaz knižní — kdo se diví? —
s Komenským po sklepích doplesniví.
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Dr. J. Čenjegotski:

Utrpení slovanské menšiny v Italii.
Rjecké biskupství bylo zřízeno již v roce 1925 a

sicez Části děkanátu kastavského (z terstské diecése),
z děkanátu trnovského a města Rjeky (z diecése senj
ské). Žije v něm na 65.000 Jihoslovanů. Biskupství
spravoval až do své smrti benediktin Sain, dnes jest
v rukou mladého biskupa Msgre Santinaiho. Prvý byl
již svou povahou příliš sláb, aby mohl odporovati
fašistickým úřadům a pak jako řeholník, neměl ani
dostatečných životních zkušeností, aby s úspěchem
mohl čeliti fašistickým úřadům. Nynější biskup jest
již ze studentských let znám jakoitalský nacionalista.
Ve Rjece jest ještě dnes čtvrtina všeho obyvatelstva
slovanské národnosti, ale v městěnení jediného chor
vatského kázání a ani jediného chorvatského kněze.
Studenti v internátu biskupského gymnasia nesmějí
svým domácím kněžím dopisovati v mateřské řeči. Na
studium bohosloví jsou posíláni až do Benátek a ni
koliv do bližší Gorice, aby byl zcela vyloučen jaký
koliv vliv slovanského okolí. Ani v Opatii ani ve Vo
losce ani v Lovranu není již slovanských kázání, ač
koliv v posledních dvou místech většina obyvatel jest
chorvatská. Také do této diecése přicházejí kněží ze
staré Italie, a fo i na ony fary, kde jsou již kněží
slovanské národnosti.

Nejbolestnější jest situace 30.724 Slovinců, kteří
žijí ve videmské (Udine) diecési. To jsou ft. zv. be
nátští Slovinci, kteří připadli již v roce 1866Italii, a
dále oni Slovinci,kteří bydleli v děkanátu Trbiž (Tar
visio) a smlouvou sainf-$ermainskou byli odtrženi
od Rakouska. Benátští Slovinci neměli za předváleč
né italské vlády žádných slovinských škol. Slovinská
řeč zachovala se jen v kostele. Letošního roku vi
demský prefekt zapověděl jednoduchým dekretem
užívání slovinské řeči v kostelích celé videmské
provincie. Policie pak zabavila všechny slovinské
katechismy a modlitební knihy. Arcibiskup No
$ara se fomufo nařízení neopřel, ačkoliv znamená
i formální překročení konkordátu. Naopak vyzval
duchovenstvo, aby dekret provedlo. Vatikán, který
byl pod dojmem silného rozčilení, jež vyvolal v Ju
Goslaviionen dekret a chování se videmského arci
biskupa, konečnězprostředkovával, úspěchu však ne
dosáhl. Dekret prefektův byl proveden a kde slo
vinští věřícíse bránili, zasáhlo čefnictvo.

Boj za ifalianisaci církve začal ihned po italské
okupaci (již však za ní daly vojenské úřady inferno
vati 34 slovanských kněží, mezi nimi biskupa Mah
niče). Na začátku byl prováděn tak zvanými neod
povědnými činiteli — italskými nacionalisty, „sgua
dristy“ (fašistické úderné čety), a to zcela veřejným
terorem. Nejostřejší byl boj v Istrii, kde v roce 1922
převzali vládu fašisti a zápas převzali sťátní úřed
níci. Třetí fáze boje začala po podepsání laterán
ských úmluv, upravujících poměr mezi církví a stá
tem.

Fašisti, od nejnižšího četníka až po prefekta pro
vincie, považovali lateránské úmluvy, které řeší „řím
skou otázku“ i konkordát za svoje vítězství. Oslava
lateránských úmluv byla oběma stranami — církví
i státem — po celé Italii pořádána s takovou slávou,
aby bylo zjevno, že v poměru mezi církví a státem
nastala opravdu nová, zlatá doba. Fašisti byli pře
svědčeni, že dostali církev zcela do svých rukou a že
bude jim znamenitým nástrojem pro všechny jejich
politické úmysly; uvnitř, že dobře využijí církve v
boji proti vnitřním nepřátelům režimu a na venek že
církev podepře expansi italského národa. Na druhé
straně církev počítala se spoluprací veřejných úřadů
při potírání svých vlastních nepřátel, laicismu, komu
nistického bezbožectva atd. Každá ze smluvních sfran
viděla v konkordátě svůj úspěch, který, ne-li hned,
uskuteční se v pozdější době.
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Dějiny krátké doby po konkordátu daly za pravdu
skeptikům, kteří již tehdy prorokovali, že laferán
ské úmluvy nepřinesou církvi žádoucího míru a svo
body a že církev bude ještě více odvislá od dobré
či špatné vůle římského diktátora. Celý vývoj po
měru mezi církví a státem v Julské Krajině — aniž
bychom se zmiňovali o častých sporech pro Ratolic
kou akci a výchovu mládeže, v nichž sám svatý Otec
znovu několikráte protestoval — z plna dokázal, že
úplnou pravdu měli oni skepfici. Fašistům se zdálo
samozřejmým, že z církve v Julské Krajině si vytvoří
odnárodňovací nástroj. Ustanovení konkordátu ne
jsou dosti jasná, aby stačila tyto domněnkyrozptýliti.

Jest pozoruhodné, že boj za poitalštťěnív gorické
arcidiecési začal právě po podepsání konkordátu;
do té doby měla církev zde nerušený klid.

Článek 21. konkordátu stanoví, že faráře jmenuje
církevní vrchnost, ale italská vláda snadno jmenová
ní překazí, „když se tomu staví v cestu vážné důvody“.
V případě sporu předloží italská vláda celou zále
žitost Sv. Stolici. Zůstává skutečností, že po uzavře
ní konkordátu (v únoru 1929) nebyl jmenován ani
jediný slovanský kněz za faráře. Biskupové pomáhají
si tím způsobem, že místo farářů jmenují administrá
tory a tak dělají se samá provisoria. Když biskup ne
vyhoví žádosti fašistických úřadů, aby některý slo
vanský duchovní byl odstraněn, úřady jednoduše za
staví knězi plat. Kdo zná, v jaké bídě žije slovinský a
chorvatský lid pod italskou okupací, fen pochopí, že
ze svých vlastních prostředků si lid kněze vydržovati
nemůže. Ať již pro tento či jiný šikan musilo opustiti
Julskou Krajinu 112slovanských kněží. Italští řehol
níci obsadili 15 klášterů, v kterých bylo 180 slovan
ských řeholníků, kteří všichni musili opustiti Italii.

V konkordátu jest jeden zcela všeobecnýodstavec,
který zaručuje Jihoslovanům a Němcům právo vlast
ního mateřského jazyka v kostele. Článek 22. kon
kordátu prohlašuje však: Církevní beneficium ne
může býti uděleno žádnému knězi, který není ital
ským státním občanem. Biskupovéa faráři musí vedle
toho ovládati také italský jazyk. Je-li třeba, dá se
jim koadjutor, který vedle italštiny rozumí a hovoří
jazykem, kterýž jest v onom kraji v užívání, aby sná
ze mohli vykonávati pastoraci v jazyku věřících po
dle předpisů Církve katolické. Konkordát nijak ne
požaduje od italského faráře, který by byl jmenován
na slovanskou faru, aby znal slovinský, pokud se tý
ká chorvatský jazyk; uspokojuje se tím, že má koad
jutora, který ten jazyk zná.

Ani však toto ustanovení konkordátu se neprovádí
a na slovanské fary ustanovují se kněží, kteří ne
znají jazyka domácího lidu. Již sama stylisace kon
kordátu činí slovinský a chorvatský jazyk jakož i
kněze méněschopnými než italské. Gentile-ho škol
ská reformajiž r. 1922odstranila užívání slovinského
a chorvatského jazyka ze všech škol. Tím byl také
odstraněn mateřský jazyk z náboženské výuky. Slo
vanští a němečtí kněží začali konečně vyučovati ná
boženství v kostele. Učitelstvo, které je dnes pouze

Karel Vlček:

Večer
když do ulic hvězdy napadají

nikdy se necítím sám
Miluji světla jež elektřina žhaví

šílenost aut lidí hřmot přitažlivost kaváren
reklamy jež svítí nad námi

miluji tmu mezi lampami
Chodím a poslouchám
Město si večerní šlágr svůj zpívá



italské, jakož i úřady, je do krajní míry však sužo
valo. Kněží nesmějí mimo školu míti absolutně žád
ného styku s dětmi. Nejen biskupský administrátor,
ale také vyšší církevní hodnostáři již vícekráte do
mlouvali slovanskému kněžstvu, aby vyučovalo ná
boženství ve škole, ovšem v jazyku italském.

Konkordát zakazuje biskupům vydávání pastýř
ských listů a ostatních publikací v jazyku národních
menšin. Originál musí býti vždy v jazyce italském,
jest však dovolen překlad do menšinového jazyka.

aráři pak vůbec nesmějí vydávati žádných tiskovin
v menšinové řeči. Úřady zabavují i zpovědní lístky
s citáty sv. Písma ve slovinském jazyce.

Od ledna 1931 nevychází pro 650.000Jihoslovanů
v Italii ani jediný časopis, ani čistě náboženský. Od
března 1934 jest zakázáno i dovážení náboženských
časopisů z Jugoslavie. Všechny žádosti slovanské
ho kněžstva o povolení náboženského listu italská
vláda zamítla.

Zejména bolestná jest otázka kněžského dorostu.
V Istrii jest na 100farností bez domácího duchoven
stva anebo vůbec bez kněze. Kněží spravují fary, jež
jsou až dvě hodiny vzdálené. Lid jest zcela chudý,
takže nemůže pečovati o vlastní kněžský dorost, a

jen italským žákům na biskupských gymnasiích dá
vá stát podporu. Duch biskupských ústavů jest již
italský. Zaadministratury Msgra Siroftiho úřadyzce
la poitalštily slovinský konvikt „Alojzijivišče“ v Go
rici. Gorický seminář byl jeden z prvních, který byl
postaven pod policejní dozor.

Italský fašismus jest tedy třeba souditi dle jeho
skutků a nikoliv dle tištěné reklamy, za kterou se
vydávají ohromné částky. Fašism zavedl Církev v
Julské krajině v takovou situaci, že ohrožuje i zá
jmy katolicismu v Jugoslavii. Čím více roste národní
uvědomení mladé Jugoslavie, tím větší jest její sta
rost o bratry v cizině. Pro katolickou Církev jest
Julská Krajina velmi choulostivým bodem, poněvadž
její nepřátelé v Jugoslavii obratně využívají i každé
malé chyby, jež se stane v Julské Krajině, aby tím
snáze bránili jejímu pronikání v Jugoslavii. S tohoto
hlediska jest třeba posuzovati slavnostní protest ji
hoslovanského episkopátu proti pronásledování ka
tolické Církve a jejího kněžstva v Julské Krajině,
který byl vydán na svátek sv. Josefa roku 1951 a
který také znepokojil vatikánské kruhy.

Přeložil F. Formánek.

F. Formánek:

Přísedící František Drobný - padesátníkem.
Na 4. listopaď připadá životní jubileum čelného

představitele katolického života na Moravě, přísedí
cího zemského výboru moravskoslezského Františka
Drobného —jeho padesátka. Jest to jen malé jubile
um, ale bohaté prací a zásluhami. František Drobný
žil v katolickém linutí již od svých mladých let. Stál
u kolébky prvého spolku českých katolických aka
demiků, České Ligy Akademické, jejímž stal se dru
hým předsedou.

Jeho zájem ospolkovou ptáci vzbuďil v něm brzo
i živý interes o věci vařejné. Do krátké zastávce v Zá
břehu přichází do Brna jako profesor a plně již vě
nuje všechen svůj volný čas katolickému hnutí. Ne
jen ve vlastním oboru —jesí profesorem dějepisu —
ale i ve všech ostatních pracích chce býti opravdo
vým a solidním pracovníkem. Proniká brzy do všech
otázek katolického snažení, všímá si dělnictva, za
městnanecíva, otázek zemědělských i živnostemn
ských, otázek kulturních i otázky přímé účasti kato
lické na řešení politických problémů. Zďe začíná ta
ké jeho první zájem o otázky samosprávné, v nichž
brzy pak stává se jedinečným odborníkem. Krátce
přeď válkou měl profesor Drobný již takové jméno,
že V toce 1912 při teovrganisaci strany křesí. sociál
ní jest zvolen do výkonného výboru strany.

Válka přerušuje intensivnější politickou činnost,
ale hned brzy po převratu profesor Drobný znovu
začíná politicky pracovati, když uskutečnilo se Spo
jení všech katolických stran v jeďnotnou českoslo
venskou stranu lidovou. V r. 1019 přichází do měst
ského zastupitelstva brněnského a v ť. 1021do zem
ského výboru, v němž nastupuje funkci příseďicího
a brzy poté i funkci náměstka zemského hejtmana
moravského.

Vrozená svědomitost — vskutku profesorská —
nutí přísedícího Drobného, aby seznamoval se se
všemi obovy zemské samosprávy, znal nejen theote
ticky její problémy, ale poznával i jich praktické ře
šení. Zemskévěci staly se mu přímo vášní a životní
nezbytností. Celé dny vysedává na Zemském doměve
své úřadďdovně,v níž vyřizuje nesčetné intervence a
prosby, ale i opravdu úřaduje. A je-li rozpočet země
Movavskoslezské ve vzonné rovnováze, jest to přede
vším zásluha zemského finančního veferenta —Drob

ného. Čéto ptáci dal sebe sama, celého a úplně, s bez
výhradní obětavostí, že častokváte jeho přátelé se.
obávají o jeho zdraví.

Příseďicí Drobný zůstává však větným svému pto
gramu — býti všuďe a vždy optavdovým a dokona
lým člověkem. V tom jest jeho filosofie oď dob stu
dentských až do politické zvalosti. Chceme-li my
katolíci ostatnímu návodu imponovati, musíme pře
devším býti opravdovými a důslednými. Nesmíme se
nechávati strhinouti efemervnímihesly dne, nesmíme
vážnou práci nahvazovati prázdnými frázemi, nýbrž
musíme pomalu, ale vytrvale ptvacovati,klásti kámen
ke kameni. Čak jak naučil se v akademickém spolku,
ve své činnosti profesorské a v práci samosprávné,
tak solidně a vozvážně pracoval Drobný i na všech
ostatních úsecích, kam byl povolán. A bylo jich mno
ho. Vzpomeneme jen ješťěněkterých.

Především byl to tisk, pro který měl přísedící
Drobný vždy pochopení, ale kterému dovedl vždy
dávati i směnnice. Sám obratný žurnalista, chápající
práci tu zcela neosobně a jen jako službu myšlence,
píše denně do brněnského listu „Dne“ i do jiných
listů, takže by již tato činnost obsáhla velkou knihu,
jest však i organisátorem tisku, vozuměje jeho po
třebám. Jeho dílem z valné části jest i moderní na
še tiskárna v Brně.

Jest zkrátka všuďe, kde jest třeba práce. Pří tom
však zůstává sám více v pozadí, S příslovečnou svou
skromnosti, dávaje znovu a znovu všechny své síly
ďo služeb katolické myšlenky. Jest dobrosrdečný a
mírumilovný, ale přísný a neúprosný, když jedná se
o zásady. Nechybí mu opatrnosti a vozvážnosti po
litické, ale dovede říci, když jest třeba, i otevřeně
a přímo pravďu a ji hájiti. Byla mu nedávnoz někťe
vých kruhů českých zazlívána jeho otevřená řečv Li
tomyšli, kde Drobný mluvil pro nutnost jednotného
lidového tábora československého; ale historie ná
sledujících dnů ukázala, že i tentokráte pravdu měl
Drobný.

Vzpomínáme s vadostí i úctou jubilea přísedícího
Drobného a přejeme tomuto věnnému bojovníku za
práva katolického lidu a za slávu katolické věci v na
ší vlasti hojnost Božího požehnání k další práci.
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Mravní ideál člověka. „Životní úlohu vyplní člověk, když bude
osobností mravní. Mravní osobnost, mravní charakter jest nej
vyšším cílem výchovy a jemu mají ostatní býti podřízeny a jen
v jeho rámci mají platnost. Hlavní princip, f. j. touhapo pravdě
a vnitřní jednotě, jest hluboko vryt do lidské duše. Cítíme, že
jsme si jej nedali, že není všeobecným zákonem původu lidského,
že má zdroj a základ v životě ideí, v transcendentnu.“

| Dr. J. Novák: Nauka o výchově.
„-—"

První ženy v Katolické akci. „Převezměte, mějte touhu převzíti
slavné dědictví po oněch velikých ženách, které byly spolupra
covnicemi apoštolů, po ženách, které první se uplatnily v Kato
lické akci a pracovaly pro vítězství evangelia. Buďte jejich ná
stupkyněmi. Myslete na tyto rekyně; rozvažujte si, v jakých
stopách kráčíte a v práci jakých žen jste pokračovatelkami, za
sloužily si, aby apoštolové zapsali jejich jméno a nám zachovali.“

Pius XL.italským katolickým ženám.

Čas volá po charitativní práci. „Čas volá po splnění charitativní
povinnosti. Její splnění zdá se mi úměrné Prozřetelnosti. Před
pohany velkoměsta je Apologie Slova neplodná. Přednášky z dě
jin jsou jako čínská činohra. Papír! Tím se nezhojí žádná horeč
ka. Jen jedno působí na lidi, kteří křesťanství neznají již z vy
pravování otců, také ne z růženců svých matek, také ne z vyučo
vání náboženství z vlastních školních dob. Jedno pochopí: Na
vlastním těle, na vlastní duši, na vlastní bídě prožité dobro toho
to náboženství! Že křesťan, katolík, kněz stará se o „pohany“, že
děti umývá, že ošetřuje píjáka, že ztraceným řekne dobré slovo,
to pochopí. Věrnost k víře katolické obce, která má v té čtvrti
kostel, faru, školu, spolkový dům, charitativní kancelář, neposta
číl Musí k nim někdo z tohoto světa přijíti. Postaviti se do jejich

Ž V o f n á

Vaškova Katolická akce v druhém vydání. Vaškova „Katolická
akce“ vyšla právě ve druhém vydání. Byla přijata velmi radostně
v celé katolické veřejnosti, a fo i mimo české kruhy. Papežský
list „Osservatore Romano“ přinesl velmi vřelý rozbor knihy,
stejně representační list německých katolíků u nás „„Deutsche
Presse“. Je to zasloužený úspěch.

50 let české koleje v Římě, 4. listopadu oslavuje česká kolej v Ří
mě, nyní Nepomucenum, padesát let svého založení. Slavnosti na
pamět tohoto významného jubilea zúčastní se také pražský arci
biskup dr. K. Kašpar.

Rozmach katolického školství v Anglii. Do nedávna uveřejňovaly
jen katolické listy statistiky z katolického života, aby potěšily a
pobídly k větší činnosti. Nyní uveřejňují na př. anglikánské listy
katolické statistiky, aby pobídly své věřící k vítěznému soupeře
ní. Nedávno bylo na anglikánské diecésní konferenci v Liver
poolu konstatováno: „„Římskokatolická církev neztratila ani je
diné školy v Liverpoolu, naopak postavila další. Za posledních
24 let rozmnožil se počet katolického žactva o 16.000.Státní an
glikánská církev ztratila 3.000. 9 anglikánských škol bylo nutno
zavříti a 20 jiných očekává zavření pro nedostatek žactva. An
glikánský list „The Church Times“ sděluje, že v Anglii a Walesu
bylo r. 1902 1045 katolických škol, r. 1932 bylo jich 1200. V téže
době poklesl počet škol: anglikánských s 11.714na 9.501,u jiných
protestantů s 1519na 576. Anglikánský list vysvětluje tento zjev
tím, že praktičtí katolíci posílají své dítky do kontesijní školy,
kdežto protestanti většinou do státních, neutrálních. Také kato
lická školská organisace je v Anglii daleko vyspělejší než an
slikánská. Tento soud anglikánského listu je pozoruhodný a cenný.
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Povinný církevní sňatek v Jugoslavii. V chystaném novém ob
čanském zákoníku v Jugoslavii řešena je v manželském právu
otázka sňatku tak, že snoubenci, příslušní k některé konfesi,
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služeb. Bez úředních hodin. Bez ohraničení resortu. Bez konfesij
ní kartotéky. Taková charita, která se považuje za samozřejmé
křesťanství, nebude nikdy nepochopena.“

Dr. K. Sonnenschein na dortmundském katol. dni r. 1927.

Sociální úkol Katolické akce. „Kdo by si myslil, že Katolická
akce se omezuje v své působnosti na úkol čistě náboženský, ten
by pobloudil. Katolické akci je přikázáno papeži také uskutečně
ní sociálního úkolu nejdůležitějšího, totiž vychovávati mysli a
svědomí, aby pochopily a zamilovaly si sociální nauky církve...
Úkolem Katolické akce je vychovati mysli pro skutečnou reali
saci třídního míru.“ L. Colombo: La Democrazia cristiana.

Průkopnické poslání „„Zivola“.
„Živoť“ mnohým dovedl uptaviti cestu ke světlu.

Není málo těch, jimž „Živoť*“pomáhal tvočiti definici
života a nebyla to lehká práce... Není na naší zemi
člověka, jenž by si mohl mysliti, že už nemusí čístů
„Zivoť“. Byla by to podezřelá odříkavost... Není
prostě možno mluviti o našich nejmladších, dosudď
nedohnětených řadách a mlčeti o „Životě“. Ci, kteří
z nich se stanou vůdci, za velmi mnoho budou mu
vděčni“

Jan Scheinost v „Lidových Listech“ 3. září 1022.

b o ž e n s k ý

„musí uzavříti povinně církevní sňatek. Pak mohou uzavříti i na
úřadě sňatek. Jinak je civilní sňatek pouze pro lidi bez vyznání.

|

Dvě léta vystěhovaleckého semináře v Polsku. Před dvěma lety
založil polský primas kardinál Hlond seminář ke vzdělání kněží,
kteří jsou speciálně určeni k pastoraci mezi emigrujícími Poláky.
Seminář byl svěřen utvořivší se Společnosti Kristově pro emi
granty, kteréžto označení dal sám Svatý Otec. Po dvouletém
trvání dosáhl seminář velkých výsledků. Pracují v něm 3 kněží,
85 bratří a 80 seminaristů. Letos hlásilo se do semináře 80 kan
didátů. Bylo nutno pro nedostatek místa odmítnouti jich 35. Mezi
seminaristy jsou i bývalí lékaři, právníci a dokonce jeden dělo
střelecký důstojník.

Před pěti sty lety byl založen řád sv. Mořice. Savojský vévoda
Amadeus VLII. stal se po otci vládcem v 8 letech svého věku.
Bylo to v době velkého schismatu papežského. Vévoda přidržel
se vzdoropapeže avignonského, pozdéji pisánských papežů. Rány
osudu dolehly na vévodu, který předčasně ztratil choť a všechny
děti. Projevila se v něm touha po pokání a proto opustil stolec,
hrad a vstoupil do kláštera, který kdysi založil u Ripaille na
březích Ženevského jezera. Zde založil 7. listopadu 1454 řád sv.
Mořice. Byl to jakýsi miniaturní řád. Skládal se pouze ze sedmi
rytířů, kteří žili jako poustevníci v šedých kutnách, na prsou no
síce zlatý kříž. Tito rytířští poustevníci neopouštěli svou poustev
nu a jen podřízení šlechtici obstarávali spojení se světem. Ama
deus podle svědectví pozdějšího papeže Pia II. vedl život odříka
vý a řeholnický. Ovšem že tento stav nevydržel a šlechtické ra
dovánky vloudily se do života této komunity. Vévoda byl dokonce
zvolen r. 1439 v Basileji koncilem vzdoropapežem jako Felix V.
proti řádnému papeži Evženu IV. Jeho posice byla však velice
obtížná. Po Evženu IV., který zemřel r. 1447, byl Felix V. ještě
dvě léta ve funkci posledního vzdoropapeže. Resignoval a podro
bil se r. 1449, stal se kardinálem a stálým legátem v kraji své
bývalé obedience. Zemřel 1451a pochován v Ripaille.

Výročí Svatojanského živofopisce Jana Tomáše Berghauera.
Ačkoliv 8. října £. r. uplynulo 250 left od narozenin Jana Tomáše
Berghauera z Tovaryšstva Ježíšova, marně jsme hledali sebe ne
patrnější zmínku v katolickém denním i revuovém tisku. A pře
ce tento historiograf nebyl a není dosud osobou bezvýznamnou a
zapomenutí zasluhujicí. Neboť on napsal ono rozsáhlé dílo Pro
tomartyr paenitentiae - divus Joannes Nepomucensis ve dvou
svazcích, doprovázené rozsáhlým materiálem pro studium života
světcova neobyčejně důležitým. Byl rodák z Chebu (8. X. 1684)
a když přišel do Prahy, zastihl právě Floriana Hammerschmida
jako rektora semináře. Pod jeho vedením pilně studoval a dosáhl
hodnosti doktora theologie Karlovy university. Neustal však ve
studiu a tak už r. 1714 (5. července) byl promovován na doktorá
obojího práva, Byl tři léta ceremoniářem hradeckého biskupa Ja
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na Adama Wratislava z Mitrovic, ale když mu byla u příležitosti
jeho návštěvy v Praze (u hrobu sv. Jana Nep.) nabídnuta fara na
panství Nostitz-Rinekově v Řechlovicích, v litoměřickém kraji,
neodmítl a působil tam až do sklonku roku 1749,kdy byl na místě
zemřelého vyšehradského děkana Václava Dietricha zvolen dě
kanem sám, neboť už od roku 1728byl kanovníkem (nesídelním).
Třiatřicet let farářského úřadu věnoval nejen péči o osadníky,
ale obíral se studiem dějin českých, neboť chtěl sepsati obsáhlé
dílo o Janu Nepomuckém. Nejdříve připravil první díl (1725),
v němž zpracoval a osvětlil vlastně velký úsek domácích dějin
středověkých. Ovšem to byla jen příprava, neboť teprve svrchu
zmíněné obsáhlé dilo ukázalo, do jakých rukou se dostalo sbírání
a připravování svatojanské biografie (vydána r. 1756 a 1761).
V Dilligen vydaná Apologia oder Schutzschrifé fůr den h. Johann



von Nepomuk wider die Lutherische Hetlissprechuné der er
mordten dresdischen Prádikanten Hermann Hahn nebyla pou
hým odražením útoku tehdejšího superitendenta drážďanského,
dotýkajícího se osoby sv. Jana, nýbrž důkazem, že polemické dí
lo, má-li vskutku splniti požadavky naň kladené, musí opravdu
také pracovati s vědeckou erudicí. Ale i deset leť na Vyšehradě
neuplynulo bez práce, které uvykl a si oblíbil. Neboť jeho zna
losti staré historie české i vědomosti právnické přispěly k utvrze
ní a obhájení práv kapituly u sv. Petra a Pavla, v jejímž chrámu
byl 22. března 1760 pohřben. Tak upadají v zapomenutí ti, kdož
celý život pracovali v české historii a pro blaho kapituly vyše
hradské. Běh současných dění příliš rychle zanáší rmutem a ka
mením takové osobnosti. Přítomnost má jiné a „lepší“, jimž sy
pe kadidla plné hrsti! —Bka.—

Před 20 lefy zemřel slovenský katolický spisovatel. 17. listopadu
1914 umírá ve šťyrskohradecké nemocnici, daleko od vlasti, slo
venský katolický spisovatel P. Franko Víťazoslav Sasínek.
Narodil se 11. prosince 1830 ve Skalici. Studoval v Solnoku a
Bratislavě, kde vstoupil ke kapucínům a po bohovědných studiích
za hranicemi tehdejších Uher byl vysvěcen a jako kapucín půso
bil v Tatech, Bratislavě, Pezinku, Budíně, Móru a na konec v Bra
tislavě, kde se jej ujal zakladatel SSV. dr. A. Radlinský, jenž
mu vymohl propuštění z řehole a vstup do báňsko-bystřické die
cése jako světskému knězi. R. 1864 stal se Sasínek profesorem
na gymnasiu a v učitelské přípravce. Pokusil se dvakrát o posla
neckou kandidaturu na okrese Nové Město n. V., ale bezvýsled
ně. R. 1869 stal se tajemníkem Matice Slovenské, po jejímž zru
šení žil od r. 1876do r. 1882ve Skalici. Toho roku odešel do Pra
hy, kde byl pak 10let spoluredaktorem „Č echa“ a konfesariem
a kazatelem u Mil. sester. Snad zde působila na něj služba trpí
cím, jíž se na sklonku svého života oddal. R. 1892 stěhuje se
z Prahy do Radošovic, pak do Kút, všude pronásledován pro svou
národní uvědomělost, opouští Uhersko r. 1896,odebírá se do Ma
ria Zell r. 1896. Ve Štyrsku již zůstal. R. 1901 vstupuje k Milo
srdným bratřím v Algersdorfč a po letech trpělivé služby lidské
mu utrpení umírá 17. listopadu 1914ve šťyrskohradecké nemocni
ci. Jeho literární dílo je velmi cenné. Psal za svého působení na
Slovensku do „Priatela školy a literatůry“, „Slovesnosti“ a
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v „Slovenskom Letopise“, který vydával v letech 1876 až 1882
v Skalici. Psal básně, články, divadla, pověsti. Cenné jsou jeho
historické práce „Dejiny drievnych národov na území fterajšieho
Uhorska“ (1867), „Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska““ (1868),
„Dejiny král ovstva Uhorského“ (1869, 1871), „Dejepis Slovákov“
(1895) a pod. Sasínek redigoval učebnice vydávané Spolkem Svá
tého Vojtecha v Trnavě pro ludové školy, v jehož prvním výboře
zasedal r. 1870.Pro chystané vydání slovenského překladu Písma
sv. přeložil Sasínek Starý zákon. Podle úsudku odborníků pře
klad dobrý, jenže málo vysvětlivek. Překlad celý vytištěn nebyl
v důsledku osobních bojů mezi Kubinou a Osvaldem v SSV., kte
ré znemožnily vydání díla. Vytištěno bylo již 40 archů, ale dilo
nevydáno. Nový zákon tehdy překládal A. Kubina. R. 1950 byly
tělesné pozůstatky Sasínkovy převezeny z Algersdorfu do rodné
Skalice, při čemž byla mu odhalena pamětní deska na rodném
domě. Más—

Padesátka francouzského katolického učence. V Montpellieru
dožívá se 19.listopadu padesátky H. Fliche, doktor filosofie, čest
ný doktor lovaňské university a profesor na filosofické fakultě
montpellierské university. Je historik a archeolo6, znalec středo
věku, zvláště církevních dějin století X. až XII. Je několikaná
sobným funkcionářem vědeckých společností. Vydal 12 velkých
děl a do tisku připravuje 5 velká historická díla. Je spolupracov
níkem asi 8 revuí vědeckých a katolických. Řk.

Sťátní ceny r. 1934.28. října byli vyhlášeni letošní laureáti státní
ceny: Josef Gregor-Tajovský za drama „Blůznivci“ a celoživotní
dílo, K. Čapek (již po třetí) za román „Povětroň“ a Vítězslav Ne
zval za sbírku básní „S Bohem a šáteček“. Za dramatické umění
E. Konrád za hru „Edison“ a Em. Zítek za „Don Juana“. Z Němců
vyznamenán spisovatel L. Winder za román „Familie Dórre ůúber
windet die Krise“ a celoživotní dílo. Nezval si udělal gesto a vě
noval cenu — emigrantů m. Možná, že byl v rozpacích, proč ji do
stal. |

30 let katolické revue ,„Hochland“. V říjnu 1905 vyšel první sešiť
německé katolické revue „Hochland“, založené literátem Karlem
Muthem. Za 30 let trvání promlouvala v této revui ke katolické
intelisenci německé nesčetná řada vynikajících osobností.
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Přes 19 milionů Kč vydaly české svazy charity v Čechách za tok
1935. Dvojčíslo 2.—5.„Věstníku Svazů katolické charity“ publiku
je podrobný přehled ústavů a osad katolické charity v Čechách
a finanční náklad v r. 1933. Celkové vydání činilo 19,035.455Kč.
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Spisovatel R. Vrba pětasedmdesátníkem. Pětasedmdesátých na
rozenin dožil se 6. října Rudolf Vrba, kněz na pensi, spisovatel a
novinář. Úděl jeho jest stejný jako osud všech ostatních katolic
kých vysloužilých novinářů.

Jak se také „vydává“. Některým pražským knihkupcům vedlo se
zle. Prodávali knihy za babku buď speciálním antikvariátům
nebo, jak právě zjišťujeme — zavedeným a finančně silným na
kladatelstvím. A teď se děje toto: Knihy, dávno vyšlé, zbaví se
titulního listu (i obálky), místo něhož se vlepí teď nový, nesoucí
označení nového „vydavatele“, knize se dá lepší obálka a už
vandruje „jako nová“ na knihkupecký trh. Takový vývoj „vyda
vatelské činnosti“ u nás snad nikdo neočekával. Tak se sejdete
s knihami naklad. Toužimského a Moravce, v nichž je ovečka
Družstva přátel studia a Melantrich „vydává“ knihy Odeonu.

Neposlechli Havlíčka.
Nekřesali do troudu, křesali do kaše,

místo velikánů mají teď jen velikáše.

Český národ — národ zdravý —
všecko přec na světě stráví,
jen ne faše.

Střípky. 28. října otvírány v Brně-Bohunicích velké městské soci
ální ústavy. Po úvodní krátké slavnosti konala se „lidová slavnost
spojená s republikánskými hody“. Na plakátech bylo vytištěno,
že „výskající“ průvod odchází s hudbou do sokolovny, kde zpě
vem radostným a tancem křepkým oslava se ukončí“. Podle prav
dy nutno doložiti ještě „krokem vratkým“. — Chcete-li si učiniti
představu o výchově žen k brannosti, přečtěte si Mor. Noviny
z 15. října. Díše tam jedna ženská: „Brannost žen počíná již od

kolébky, kdy promyšlenou živofosprávou až po dny dospělosti
buduje se statné a silné tělo.“ — V „Panorámě“ stýská si pokro
kový kritik, že „už plných 28 leť nemáme nového úplného vydání
Havlíčkova básnického díla.“ Máme skromný dotaz na týž list,
zda už tehdejší vydání je rozebráno, nebo zda jako sebrané Hu
sovy spisy leží v prachu na půdě po prodání několika exemplářů.
— Političtí živnostníci považují gremia a živnostenská společen
stva za součást své strany. Neomaleně zavedli si v ústředním listě
rubriku: „Ze strany, óremií a společenstev“. — O světlém zjevu
vyšehradské kapituly, proboštu Václavu Štulcovi, Havlíčkovu spo
lupracovníku, napsaly L. L. k odhalení desky v Kladně, že pro
vlast pracoval, „přednášel, psal a nadával“. Nevěříme, i když
podobné zjevy se již vyskytly. Jde asi o tiskovou chybu: vydával.
— Zahálka je počátek hříchu, řekli si i v Americe a proto ne
dávno před 1.700 trestanci sehráli jejich kolegové ze Sing-Singu
proti kolesům z Williamsburéhu rusbyový zápas s výsledkem
24:0. Řev trestanců a surovosti zápasících byly zvukově filmová
ny. — Někteří filutové si stěžovali, že dosud nebylo vynalezeno
věno bez nevěsty. Náběh k tomu jsme se dočetli v N. D., kde se
octl inserát: „Páni, žeňte se, život prodl.í 40 r. maj. lékárny a
mil. Kč, 43 r. par. pila, 21 r. strojírna, 22 r. 350 měř., 50 r. hotel,
bar, 39 r. statek 200 kor. čistý, 34 r. panství, zámek, 28 r. 2 mil.. .“.
Tak se páni žeňte s 43letou parní pilou, 34letým zámkem atd.
Prodlouží to život. — Jeden spisovatel dokončil konečně knihu
a vedl se svými známými dlouhý rozhovor, co napsat na zadní
stránku obálky. Konečně se ustálil na titulku: „Co autor chystá“.
V zápětí bylo toto označení zamítnuto, protože jeden přítomný
odborník prohodil: „Dva větší a několik menších flámů“. Tak
se čtenáři o budoucí tvorbě svého autora nedovědí nic. —
„Čech“ píše 28. října: „Lidové Listy daly svou hlavičku Pražské
mu Večerníku a Pražský Večerník dal svou technickou úpravu
i se svým rozsahem a obsahem Lid. Listům. Podstatnou změnu ve
vydávání obou listů, ohlašovanou s velkou reklamou, vystihli
jsme tím, myslíme, dobře.“ — V ročence pražských magistrátních
úředníků na r. 1935 je otištěn pokus o naučný slovník v kostce.
Dělal jej asi nějaký bývalý zupák, protože slovníček se hemží
nesmysly a nese název „Slovníček cizích slov“. Jsou tu na příklad
takové perly: „eftapováhumanita — lidskost po částech, neúplná,
kusá“. Nevíme, na které části těla autora měla by se vykonati
„brutalita totální“. Ještě lepší je heslo: „Krakonoš, Janošík, Ba
binský — podle pohádek a pověstí brali bohatým a dávali chu
dým. Vyrovnávali.“ Těch „cizích“ jmen a té vzdělanosti! Chybí
tu jen heslo, v němž by bylo několik českých jmen současných
s vysvětlením „brali i chudým a dávali sobě“.

Vaše peníze i: tits v střednílidovézáložně,PrahaII, Spálená15
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Dr. Josef Mafzke: Manželství v pravěku.
Přirozené právo manželské podle svědectví
etnologie. V Olomouci 1954. Nákladem
vlastním. Vytiskly Lidové závody tiskařské
a nakladatelské. Stran 127. Kč 20.—. — Po
velmi záslužných studiích prof. dr. Vaška
(Rodina dvacátého století 1924, Život soci
ální 1955) a po hluboce vědecké monografii
prof. Dr. Martinů (Manželské právo, 1928,
1950), žel, dosud nedokončené, překvapuje
nás cyrilomethodějská theologická fakulta
novým spisem, který se čestně řadí k jme
novaným vědeckým spisům z oboru práva
manželského. Dr. Matzke vytkl si za úkol
dokázati, že zřízení manželské, jak je pojí
máme s hlediska křesťanství, není právním
útvarem, který se až v novějších etapách
vývojových utvořil, nýbrž původní, Tvůr
cem samým založenou institucí, se všemi
jejími vlastnostmi, zvláště jediností a ne
rozlučností. Spis sleduje účel a nese ráz
práce polemicko-apologetické. M. vzal si na
mušku názory zásadních odpůrců zjevené
ho náboženství ze školy evoluční. Předvádí
nám jejich nauku jednotlivě (Bachofen +
1887, Morgan T 1881, Maclennan + 1881,Lubbock+1915,Howitt+1906,Freuda j.).
Jejich společnou utkvělou ideou je, že pů
vodní člověk byl ve stavu divokém, pla
chém, společnosti se štítícím. Teprve po
dlouhém vývoji dodělal se člověk vyššího
stupně vzdělanosti. Stejným krokem vyví
jelo se i manželství, od divoké promiskui
ty, přes lup neb koupi žen a matriarchát
k monogamnímu svazku. M. odkrývá slabi
ny těto „vědy“. Neodpustitelnou vadou evo
lucionistů je jejich drzý apriorismus, ža
bez jakýchkoli historických důkazů si vybá
jili svoji teorii o divokém stavu pračlověka.
Jejich tajnou úlohou je popřít zjevení a od
vislost člověka od Boha. Teorie vývojové
chopila se „věda“ socialistická a převedla
bájku o divokosti pračlověka do praktické
ho života ve formě „volné lásky“ (Bebel
+ 1915, „Žena a socialismus“ a j.). Zvláštní
zásluhy si získává Dr. Matzke tím, že po
drobně oceňuje a břitce odmítá bludné the
se Dr. Josefa Vacka, profesora university
brněnské (+ 1930), který ve spise „Pravěk
a manželství“ (1912, 1915) a v jiných pra
cích reprodukoval systém evoluční, s hru
bými výpady proti církvi katolické, v nichž
jeví zvláštní zálibu. Také prof. Krejčího
(T 1954) si M. po zásluze všímá. Smělé
úsudky evolucionistů poráží spisovatel vě
deckými výsledky etnologsů, badatelů mezi
nejstaršími kmeny všech dílů světa, na př.
etnologa Schebesty. Po důkladném rozboru
bohaté látky dochází M. těchto výsledků:
Dnes evolucionismu nikdo již nevěří. To,
co vývojová teorie vydávala za životní pra
vidlo pranárodů, byly mimořádné zjevy po
zdějších dob, svědčící o úpadku mravnosti,
který šel ruku v ruce s úpadkem nábožen
ství zjeveného. Promiskuity u národů sta
rých nikdy nebylo. Manželství pranárodů
bylo monogamní, nerozlučné, svobodné, po
važované za náboženskou záležitost. Spiso
vatel mohl vším právem zakončiti svoji pěk
nou monografii slovy: „Poměry manželské
u národů prakulturních jsou zřejmým po
tvrzením nauky katolické o přirozeném prá
vu manželském.“ J. Pejška CSSR.

Nový pafron právníků. Věřící právníci mají
dosud jako své nebeské patrony sv. Ivo,
Bretonce, a sv. Alfonse Lisuori, jenž se vě
noval právnictví v mladých letech. Avšak

oba tito ochráncově byli kněžími a tak práv
níci neměli ochránce zé stavu docela rovné
ho, laického. Bude jím však nyní vše nahra
zeno: univ. profesor práv Kontardo Ferriní
(zemřel r. 1905), veliký učenec a právnický
badatel, byl zároveň velikým světcem a je
ho beatifikační proces je v Římě na nejlep
ší cestě. Jeho Životopis vychází po prvé
v obšírném českém zpracování v měsíčníku
„Vítězové“ (adm. Olomouc, Slovenská č. 14,
roč. předpl. 28 Kč, jednotlivá čísla 5 Kč).
Životopis zpracovaný prof. Dr. J. Hodon
ským, je skvělou obranou proti předsudku
o rozporu víry s vědou a zároveň velikou
školou křesťanského úsilí o dokonalý život.
Doporučujeme zvláštní pozornosti katol. in
ftesenci a především všem právníkům, je
jichž stav je oslaven světovou pověstí slu
hy Božího Kontarda Ferrini. Další svazky
měsíčníku „Vítězové“ jsou věnovány sv. Do
miniku, sv. Hildegardě a j. Přihlaste se za
odběratele, objednejte si některé číslo na
ukázku, ochotně vám poslouží administrace

měsíčníku „Vítězové“, Olomouc, Slovenskáč. 14.

Dr. E. Beneš: Zahraniční politika v letech
1923—1933.(Vydal Orbis, Praha, Fochova.)
Do jedné knihy byla shrnuta všechna expo
se, která měl zahraniční ministr v plenu o
bou sněmoven. Po úhrnném přehledu prvé
ho pětiletí naší zahraniční politiky, kdy by
lo jediným cílem udržet náš stát na zákla
dech mírových smluv a vybudovat jeho
existenci v zahraničí, přicházejí podrobné
problémy a btíže, které je nutno zdolat.
Jest všeobecně znám směr i ráz tohoto díla
Dr. E. Beneše, takže by bylo jen opaková
ním vylíčení naší účasti na Společnosti ná
rodů a postup při jednotlivých řešeních
otázek s cizinou. Tato kniha má však dru
hou přednost podružnou, a fo v tom smě
ru, jak je věrným zrcadlem vývoje událostí
v Evropě za posledního desetiletí, které ne
bylo právě z nejmenších. Jako předmluva
jest předeslána podrobná studie min. Krof

ty o osobnosti a činností Dr. E. Beneše. v

Katolický almanach 1935. Nákladem „Uni
versum“ (dříve nakladatelství ČAT.) v Praze
II., Václavská ul. 12, vyšel Katolický alma
nach na r. 1955. Je to něco, co mají už vše
ckv katolické kulturně vyspělé národy. Red
aktor dr. Fr. Formánek soustředil k vytvo
ření prvního almanachu všecky pohotové
síly. Dr. Braito doprovodil kalendarium ná:
boženskými vteřinami, úsečnými vůdčími
věfťami ze života katolíka. Spolupracovali
dále P. Alois Stork S. J. (Milostivé léto),
dr. F. X. Novák (Církev a stát v žáru mo
derních problémů), prof. dr. Bedřich Va
šek (Nový společenský a hospodářský řád),
dr. A. Fuchs (Československo a Vatikán),
P. Czermin (Světec Eucharistie), P. M. Kle
ment O. S. B. (O liturgickém hnutí v našich
vlastech), dr. Habáň O. P. (O kulturním
životě filosofickém v ČSR), prof. A. Novák
(O katolickém školství v ČSR., velmi dů
ležité s adresářem), dr. J. Procházka O. F.
M. (© katolických misiích a Češích), spis.
Lud. Tichá (O katolických ženách), obšír
nou studii o vlivu církve na českou kulturu
napsal dr. V. Hrudka. Informativní článečky
o katolických organisacích, o charitě, o tis
ku, náboženská statistika podle sčítání r.
1921 a 1950, památné dni r. 19535od V. Bit
nara, seznam papežů, Církevních otců, orga

nisace Církve ve světě a u nás— to vše za
chycuje jen několika slovy nepřebernou
studnici materiálu a myšlenek uložených v
almanachu. Četné obrázky a dobrá technic
ká úprava vyzdvihují úspěch knihy. Cena
vázaného Kč 9.—. ŘKk.

Časopis katolického duchovenstva, r. 75.
(100.), sešit 8. — Výstižné ocenění díla čes
kobudějovického biskupa Š. Bárty. Pokra
čování článků z minulého čísla. Zajímavý je
článek dra Bezdíčka o elektrickém světle
v katolickém kostele. Učený slovenský frav
tiškán P. dr. Letus Danišovič, t. č. profe
sor v Římě, rozebírá poměry pojosefinské
doby v provincii salvatoriánské. Drobné
poznámky, recense, rozhodnutí úřadů.

2 WDŘíjnové číslo Kultůry přináší několik pozo
ruhodných prací historických a slovesných.
Otištěna tu také řeč dra Krčméryho na val
né schůzi Lit. red. odboru SSV, v níž se
řečník v potu tváři snažil specificky doká
zat naprostou odlišnost češtiny a sloven
štiny. Oleum et operam perdidisti. Velmi
obsažná a věcná je recense Vaškovy „Kato
lické akce“.

Do školních knihoven:

Krejčí-Strnad-Zinsmeister: „Pracovní sešift
kreslení pro 5. post. ročník.“ Za Kč 2.60.
Strnad-Zinsmeister: „Kreslení na vyšším
stupni obecné školy.“ Za Kč 12. — Sekce
pro výzkum kreslení: „Postup kreslení žá
kovských prací pro 3. post. roč.“ Za Kč 16.
Šesťáková-Štvánová-Šturm: „Kreslení pro
obecné školy (střední stupeň)“. Vychází
měsíčně v sešitech. Všechny tyto příručky
usnadní práci učiteli kreslení. Jsou velmi
pečlivě vypraveny Grafickou Unií a sesta
veny zcela v duchu požadavků nových 0
snov. Poslední dvě jsou výhradně ukázky
žákovských prací. — Šúsťal-Uher: „Pozoro
vání žáků na škole národní.“ Za Kč 11.20.
V době, kdy se nepříznivě kritisuje hro
madné testování, ukazuje tato příručka ces
tu k individuálnímu pozorování žáků a po
dává návod k praktickému vedení přísluš
ných archů. — K. Buzek: „Měřictví a rýso
vání pro měšť. školy, díl ITI“ Za Kč 4.50.
— Klofz-Šubert: „Odborné vzdělávací čte
ní pro živnostenské pokračovací školy. L“
Za Kč 4.—. Soubor odborných článků sta
vějících na vědomostech měšť. školy. I tyto
knihy vydala Grafická Unie v Praze. —
Dr. Holub: „Rukověť dějin české literatury,
část III“ Váz. za Kč 10.—.Podává přehled
literatury od r. 1848 do doby nejnovější.
Z mladé generace katolických či lépe (po
dle dra Braita) řečeno: dobrých básníků je
uveden pouze J. Durych. Rukověť je praco
vána se zřetelem k čítankám pro učitelské
ústavy, což vysvětluje mnohé omezení lát
ky. Dílo je ilustrováno. Vydalo Státní na
kladatelství v Praze. — St. Stuna: „Testy
z dějin české literatury pro školy II. stup
ně.“ 13. testů, které se hodí pro měšťanky
a nižší střední školy k procvičování i zkou
šení. Nové učebnice pro 1. posť. ročník:
„Pramen““, čítanka pro 1. post. roč. od V.
Komárka. „Mladý počtář“, početnice pro 1.
post. ročník. Vydalo vesměs Státní nakla
datelství. Časopisy pro vlastivědu a obč.
nauku začalo vydávati nakladatelství Unie.
Počátek je slibný a přejeme podniku mno
ho zdaru. Cvič. uč. K. Hroch.

Vyrovnejtelaskavě nedoplatky předplatného.
Toto číslo jest o 12 stranách. - Bylo vydáno 5. listopadu. - Příští číslo vyide 15. listopadu.

Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
Spálená ul. 15.Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-V1I-27.Podací úřad Praha 25.
Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Karlovo náměstí č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—, do ciziny Kč 45.—. Redakční zá

věrka 10. a 25. každého měsíce.
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Do tohoto čísla přispěli: Dr.
Funczik, J. Krlín, JUDr. František
Nosek, Frant. Maria Horák, Dr.
J. O. Martinovský, A.-D. Sertil
langes O. P., Karel Vlček, Vilém
Bitnar, Bořivoj Benetka, Dr. Fra
něk. — Zrcadlo. — Život nábo
ženský. — Co život dal. — Z
knih a časopisů.

časopisproveřejnéotázky současnosti náboženství kulturu a politiku

VPraze dne 20. listopadu1934.RočníkXVI.čl 9

Dr. Funczik:

Jubileum kanonického a rímskeho práva.
V dňoch 12.—16.novembrvatohoto voku zasedá v Říme medzinávodný katolicky právnický kongres z pří

ležitosti 7o0točného jubilea vyhlásenia dektetálov pápeža Rehova IX. a z ptíležitosti 1400tročnéhojubilea
vydania kódexu cisáva Justiniana. Na kongres sa síďu Ranonisti a právníci z celého sveta. Čielom kongre
su je osláviť vzácne jubileá dekretálov Rehova IX. a kódexu Justiniana, pti tom ale súčasne poukázať aj
na velký význam kanonického práva vo všeobecnosti a na význam toho vímskeho práva, ktoré je nazývané
tatio sctipta preto, lebo jeho podkladom je Bohom dané prítaďzené právo, ktoré človek svojim tozumom
poznáva. |

Pápež Rehor IX. (1227—1241)ptevzal správu Čirkve po ťažkých bojoch, ktové jeho predchodcovia, na
pr. Rehor VII., Alexander III., Innocent II., velkým hetoizmom museli prebojovať a v ktorých bojoch
Cirkev bola vystavená mnohým nebezpečenstvám. Aj'v dobe Rehora IX. nebolo pokoja. Na Čitkev sa úťo
čilo z vonka i z vnitra. Panovníci si chceli Cirkev vo svojich šťátoch poďmaniť; násilní velmožovia, zeme
pání uzuvpovali alebo zneužili patronátske práva, aby sa zmocnili cirkevného majetku a aby si žotvočilí
kletus a veviaci lud. V bojoch o slobodu Čirkve nastal mravný úpaďok kléru a ludu, uvolnila sa disciplina
a zavládly vóznezlotády tak u kléru či vyššieho či nížšieho jako aj u veriacich. Preto bolo potrebné, aby
£ nových pomeroch Čirkev mala k týmto novým pomerom ptťispósobený presne ustálený potiadďok, aby
wCirkvi všdďe, tak u kléru jako aj u veriacich, zas zavládla pevná disciplína a následkom tohoto aby Cit
kev zas bola tá acies bene otvďinata,ktorú ani vnůtovné ani vonkajšie nebezpečenstvá ohtožíť nemóžu. Slo
vom potrebné bolo v Čirkvi zas upevniť ptávny povriadoktak u kléru, jako aj u veriacich a toho sa mohlo
docieliť tým, že sa sosbievaly platné cirkevné predpisy, optavily, doplnily sa a žiadalo sa ich zachová
vadnie.

Úž v polovici 12.stoletia, teďa asi 70—80vokmi pred Rehotrom IX., stal sa pokus sosbietať a uspotiadať
platné cirkevné právo. V Bologni učený mních Gratian dá svojim poslucháčom do tuky svoje ptednášky
„Concorďia díscorvdantiumcanonum“ a tieto prednášky, neskoršie zvané „Dectetum Gratianí“, istaly sa
ptvou čiastkou velkolepého diela stredovekého cirkevného práva, ktoré dielo asi od doby pápeža Reho
ra XIMI.(1572—1585)menuje sa „Cotpus iutis canonici“. Najvýznamnejšou čiastkou tohoto „Cotpus iuris
canonici“ je sbierka Rehora IX. „Decretales Gregorvii IX.“, vyhlásená 5. septb. 1234 bullou „Rex pacifi
cus“. Nástupcovia pápeža Rehova IX. túto sbierku doplňovali dalšími svojimi dekretálnymi sbierkami
a preto stredoveké kanonické právo menuje sa tiež aj dekretálnym ptávom. Rehor IX. teda oprávnene je
považovaný a uznávaný za jeďného z najváčších zákonodatných pápežov stredoveku a on je vlastne otcom
a póvadcom sosbieraného a systematizovaného dekretálneho práva.

Velký význam dekretálnej sbierky pápeža Rehora IX. javí sa v prvom vade v tom, že neptehladďnosťÉa ne
utvčitosťcirkevného práva, ktoré vady sa pokúsil odstrváníť tiež aj Gvatian, na budůce znemožňujů sa ťým,
že presne sa určí platné právo, ktoré dla potrebysa opravuje a doplňuje. Išlo tu teda hlavne o kodifikova
nie kanonického práva, ale s týmto kodifikováním bola spojená súčasne aj zákonodatná práca nového prá
va. Pápež Rehor IX. povevil svojho pomocníka, dominikánského. mnicha sv: Raymunda de Pennafotte
z Barcelony, aby zo sosbievaných citkevnoptávnyých predpisov vynechal všetko to, čo je už zastaré, a aby
navthol nové pteďpisy o takých veciach, pre ktoré platné právo nemalo formy. Čýmto perskůmaním staté
ho práva a doplnením ho novými potrebnými predpismi docielil pápež Rehor IX. to, že svoju sbierku mo
hol vyhlásiť za výlučnů od doby vydania Dekreta Gratiana, že totižto všetky tie sbierky, ktoré vznikly vďo
be oď vydania Dekrétu Gratiana až po vydanie svojej vlastnej sbierky, mohol zvušiťa mohol nariadiť, aby
v školách a v prvaktickomživote všaďe sa užívalo a zachovávalo výlučne len to právo, ktoré bolo sosbie
vané v jeho sbierke. Následkom tejto kodifikačnej a zákonodatnej práce pápeža Rehova IX. predošlé ne
prehladné a neutčité citkevné právo stalo sa utvčitým,istým a pevným, pochybnosti o platnosti alebo neplat
ností volaktorého predpisu dďalejuž neboly možné a tak na miesto predošlej ptávnej neistoty nasťůpil ias
ný a ptesný ptávny váď, ktorý v pripade zachovávania zabezpečoval celej Cirkvi a jednotlivým jej čiastkam
potiadok, pokoja silu. |

Okremzisťenia a utčenia presných právných notiem sbierka pápeža Rehova IX. dala Čirkvi aj novů
formu celého ptávneho tváďu,ktorá forma cez sťoletia v dalších sbierkách Corpus iuris canonici Bola
zachovávaná a v ktovej forme akoby v rámci kanonické právo sa vyviňovalo a vozviňovalo až ďo najnov
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šiej doby, až do vydania Kódexu práva kanonického. Čotižto v dobe pred Gratianom kánony cirkevných
snemov a dekretály pápežov kde tu sa sosbieraly a uverejňovaly zváčša len v časovom povaďi alebo i bez
tohoto; sám Gratian tiež najviac len dla látky vo všeobecnosti vozdelil svoje dielo a len jeho žiací a ná
stupcovia dali jeho dielu presnejšie uspoviadanie, konečne Bernardus Papiensis vo svojom, okolo t. 1190
vydanom diele Breviatium extravagantium (Compilatio prima) zaveďie systematické vozdelenie (iudex,
iudicium clerus, connubia, ctimen), v ktorom je zalhtvnutávšetká látka celého kanonického práva. Rehor
IX. pri spracovaní svojej sbierky neupotrebil system vímskeho práva (personae, ves, actiones), lež osvojil
si vozdelenie Bernarda z Pávie a učinil ho úradným systemom Cirkve.

Ďalším velkým významom sbierky pápeža Reliora IX. je to, že touto sbierkou všeobecné cirkevné právo
nadobudlo velkej váhy a týmto ohrožená jednota Cirkve (zvláštne vozkolomna Východe) znovu bola pri
zvukovaná a upevnená. Streď a základ Cirkve, pápežská moc, javí sa nám v sbierke RŘehotaIX. jako sku
točná zákonodarná moc celej Čirkve, ktorá moc upravuje pomery všetkých vyšších a nižších klerikov
a tiež aj všetkýchveriacich v celom kresťanskom svete, pri čomprávomocbiskupov a zákonné miestne prá
va ostávajů neporušené. Čoto sosilnené všeobecné cirkevné právo, ktoré v streďoveku pápežovia Rehor
VII., Alexander III., Innocent III. vybojovali a na ktorom Rehor IX. a jeho nástupcovia ďalej budovali
a ho kodifikovali, jednotu Cirkve natoÚkozabezpečilo, že ona bola dobre pripravená pre novšie boje, ktové
začiatkom 16. stoletia ju ohrožovaly. Príznačné je, že prvotestantizmus a anglikanizmus okrem napádania
pápežstva zvláštne vehementne útočil na právny vád Cirkve (Luther spolu s exkomunikačnou bullou vetej
ne spálil aj Corpus iuris canonici) a vyvrátením tohoto právného váďu chcel ju zničiť.Na sneme trientskom
ale Cirkev vedla Svátého Písma položila svoj Čotpus tuvis canonici, doplnila ko novými normami a spra
vovala sa ním ešte cez dalšie stoletia až ďo našej doby. Ba aj v našej dobe tento starý zákoník Čirkve žije
ďalej a je platný, len jeho meno a vonkajšia forma boly zmenené, ale jeho normy prešly do nového záko
nika Cirkve, do Kódexu práva kanonického.

Jubileum 700točného dekretálneho práva je teda sviatkom nielen kanonistov, ktorí s cirkevným právom
theotvetickyalebo prakticky sa zaobievajú, ale je ono sviatkom aj celej Čirkv2, celého kléru a všetkých ve
riacich, lebo toto právo slúžilo a slúži celej Cirkvi, chránilo jej jednotu, zabezpečovalo potiadok a pokoj,
umožnilo jej učinkovanie a plnenie tej úlohy, ktorú na ňu jej božský Zakladatel svervil.Medzinátodný ka
tolícky právnicky kongres v Ríme oslávi jubileum dekrvetálneho práva za protektorátu samého Sv. Otca
a za vadenia Sv. Kongregácie seminátov a univerzit. Aj tieto vyznačenia tohoto kongresu a jubilea vyjadru
jú jeho velký význam a idokazujúů,že sám Sv. Otec chce týmto ptizvukovať, že tu neidďelen o nejaků ptí
ležitostnů schóďzu niekolko učencov, lež že táto oslava je sviatkom celej Citkv2.

Súčasne s dekretálnym právom oslávi medzinárodný katolicky právnicky kongres aj 1400točnéjubileum
vydania kRódexucisára Justiniana a teda táto druhá čiastka oslavy bude sa týkať vímskeho práva. Cirkev
vždy velmi vysokosi vážila toto ptávo, v ktorého sfére sa ona zrodila, v ktotom práve krvou svojich naj
oOddanejšícha umom svojich najvýtečnejších synov prežila stoletia mučeníctva a vydobyla si víťazstva. Ne
opustila ho ani po páde Říma a neposťavila sa proti nemu ani vteďy, keď ono v CČarihtade bolo zneužité
k absolutistickému caesatopapizmu a k zotvočeniu slobady náboženstva a slobody cirkevného života. Pa
dol aj Catihvad, ale rímske právožilo dalej a na ňom sa vadelávaly a dla neho si zakladaly nové nátrody
a nové šťáty svoj spoločenský poriadok. Na univerzitách a právnickych vysokých školách všade sa ptredná
šalo a doferaz se preďnáša tiímsképrávo a jeho zásady vychovávaly šťátnikov, zákonodatcov, politikov a
taktiež aj sudcov, administvatívnych úvaďníkov a vóbec všetkých ptávnikov. Nie je prehnané tvrdenie, že
základy modervnejprávnej vedy a modetných právnyýchvádov spočívajů na tímskom práve.

Čo, že tímske právo po páde Říma ešte cez tisíc tokov vedelo udržať byzantsků víšu a že ono aj po páde
CGarihvadudoteraz je velkého významu v moderných štátoch, nemožno vysvetlovať len z toho, že Byzanc sa
preto spravoval nim, lebo bol kresťtanskýa že v moderných šťátoch sa ono preto ešte uplatňuje, lebo mo
ďerná spoločnosť preca je ešte kresťanská. Slovom uplatnenie sa tímskeho práva nemožno vysvetli€ tým,
že ho drží doteraz kresťanstvo, zvláštne katolicka cirkev. Sila tohoto práva je v ňom samom, lebo ono je,
jako býva nazývané, ratio sctipta. Neiďdetu teda vlastne o to právo, ktové je pomenované vimskym, lež ide
fu o právo, ktoté vzniklo tozumovou prácou, skusenosťou mnohých generácií, ktoré mnohými ťažkostiami
a bojami pomaly doptacovaly sa toho, že viac-menej dokonale poznaly ten potiadok, ktorý pre spoločnosť
ludí je určený v samej prtítode, do ktotvejho vložil jej Stvoviteť. Praktickí Rimania v dobe svojich králov,
potom za republiky a za cisávov čiastočne sami si utvávali z príroďzeného poriadku svoje právo, čiastočne
prevzali ho Oď iných nátodov, zvláštne od Grékov; vnůtotné ich boje meďzi patvicijmi a plebejcami, potom
domáhanie sa práv u podmanených náťodov a celý složitý život velkého imperia náútily ich šťátnikov
a právnikov, aby zo všeobecných právnych zásaď poznaného prírvoďzenéhoporiadku vyvodzovali ďalšie,
praktické normy, ktorými sa musel celý spoločenský život sptravovať.Čak sa dopracovali Rimania svoiho
právneho vádu, ktorý ale vo svojich základoch nie je ani vtímskyani grécky, lež ptitaďzený a teda na vóle
Božej spočívajúci. Následkom tohoto vímske právo ani nemohlo byť ateistické a v pohanskom tímskom
práve omyl bol len v tom, že namiesto jedného pravého Boha uznávali a ctili množstvo falošných bohov. Čit
kev po svojom víťazstve v víimskomimperiume tento omyl pomaly opravila a preto v ktesťanskom rímskom
práve základom a ptrameňomvšetkého práva je už vóla jedného pravého Boha. Velká zásluha Rimanov na
poli práva je teda v tom, že vyskůmali, poznali a potom formulovali prívodzené Božie právo spoločnosti
Čudskej a tomuto právu, ktové je ináč všeobecné, všade a vždy platné, dalí svoje meno. Hrdé pomenovdnie,
ratio sctipta, ktovým pozdejšia doba rimske právo poctila, je nielen uznanim velkého právnického ďiela
Rimanov, lež je to pomenovanie súčasne aj upozotvnením,že to právo nebolo a nemohlo byť výlučným vlast
níictvomlen samých Rimanov, že ono nebolo a nemohlo byť platné len u nich, lež že tu iďe o všeobecné,
v celej spoločnosti vžďy a všade platné právo, ktoré Řimania svojim praktickým umom nielen dobre potoz
umeli a poznali, lež ho aj presne formulovali,posbierali a sostavili a ktoté právo prenechali dalšímnáťo
ďom a šťátom.

Velký obnoviteť vimskeho imperia na Východe, císát Jusťtinian (527—565)fineď na začiatku svojho pa
novania odhodlá sa sostaviť velkolepů sbierku toho práva, ktové neďávno zaniklé západné tiímske impe
tium cez tisíc tokov vyptacovalo. Úmyslom Justiniana nebolo len zachovať toto vímske právo, lež on ho
jako hotové prevzal pre svoju víšua týmjej chcel dať pevný vnútorný záklaď a chcel ju učiniť schopnou
vzodotovať nebezpečenenstvám z vonka. Čakto ptišlo pomalým postupom k vytvotoniu velkého diela,
ktoté pozdejšia doba pomenovala Corpus iuvis Romani civilis. V v. 520 vydal Justinian svoj Codex (ne
skotvšiezvaný vetus), potom nasledovaly Institutiones, dalej Pandektae ači Digistae a konečné 16.novem
bra 534 slávnostne vyhlásil svoj nový Codex, ktovým Codex vetus bol zrušený a ktový neskovšie sa meno
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val Codex novus Justiniani. Vnasledujúcich tokoch svojho panovania Justinian pridal k týmto sbierkam
ešte svoje novely poťažne tieto iní sosbievali a tak vznikla celá velká sbierka zvaná Corpus iuris civilis.

V pápežskom Říme okrem kanonického práva vžďy vo velkej úcte bolo aj tímske civilné právo. Posled
ne pápež Pius IX. (1840—1878)v r..1853stiadil pri rímskej pápežskej univerzite (Pontificium Atheneum
Romanum) osve fakultu pre kanonické právo a osve inů fakultu pre tímske právo. Čieto dve fakulty teraz
su vyňaté z tímskej pápežskej univerzity a tvotia samostatní právnicků vysoků školu zvanů Pontificium
Institutum utriusgue iuris, ktová vysoká škola má teraz celý vad vynikajúcich profesovov a značný počet
poslucháčov. Čerajšie jubilejné oslavy tak kanonického jako aj tímskeho civilného práva a s tymito sláv
mostiami spojený medďzinárodnýkatolicky právnicky kongres uspovraďuje toto Pontificium Institutum utti
uSsgue iuris.

J, Krlín:

Padesát let České koleje vŘímě.
Osmdesátá léta minulého století byla v celé Evro

pě ve znamení naprostého odklonu od katolické cír
kve. Racionalistický scientism, materialism, libera
lism i marxistický socialism shodovaly se v nazírání
na svěf a na život, v němž neměl místa Bůh, a které
mělo ukázat nesmyslnost různých pojmů, jako je:
nadpřirozeno, nesmrtelnost, věčnost a j. A tehdy
Prozřetelnost povolala k řízení Církve Kristovy kar
dinála Joachima Pecciho, který po konklave si dal
jméno Lev XIII. Velký kněz, hluboký učenec a bás
ník, změřil hned propasti bludu a poznal jediný
vhodný lék na nemoc doby a duší. Encyklikou „Aeter
ni Patris“ vysoko vyzdvihl thomistickou nauku, kte
rá se měla stát záchranou společnosti.

Lev XIII. nebyl z pastýřů, kteří mají jen zdravé
nápady, nýbrž vždycky přihlížel k jejich uplatnění
v životě. K tomu bylo třeba dvou věcí: jednak vy
budovat ve věčném městě, srdci všeho křesťanstva,
základnu, pevný stan, jakýsi štáb, a pak vybrat
schopné lidi, kteří by jej tvořili. Již Lev XIII. přišel
s myšlenkou, která je tak drahá Piu XI., aby totiž
v Římě bylo stvořeno i kulturní a vědecké středisko
pro celý katolický svět, z něhož by se do všech zemí
a států rozlévala jediné správná a zdravá nauka věč
né spásy, a aby se tak dělo, bylo třeba v Římě shro
máždit kolem rozvíjejících se vysokých katolických
ústavů nejlepší syny Církve z různých zemí a fam je
vychovat. A není divu, že Velekněz, který je právem
pro svou lásku zván Papežem Slovanů, nezapomněl
na slovanské národy, a ani na Čechy. Toto vtažení
Čechů do velkého plánu nesmrtelného Lva XIII. je
více než gestem, je činem, jehož dosahu si nejsme ani
dosti vědomi.

Rakouská monarchie všude vystupovala jako jed
nolitý celek, ač jím nebyla. A všude hlásala jak infe
rioritu českého národa, tak jeho naprostou podda
nost trůnu. Uvážíme-li tuto její snahu, vyvstane před
námi v jasném světle odvaha papeže Lva XIII., který
v městě,ve kterém se stýká všechna kultura a sbíhají
nitky nejvyšší politiky a diplomacie, buduje Českou
kolej pro bohoslovce České koruny, ač tím zle po
pudil vídeňskou vládu. Tak se mi zdá, že Lev XIII.
si přál, aby Češi měli své zasťoupení ve věčném měs
tě, u trůnu křesťanstva, a aby svět zvěděl, že Češi
jsou Slovany, národem schopným obírat se nejhlub
šími a nejzávažnějšími problémy, a aby na světovém
foru měli svoji representaci jako soběstačný národ.
Založení České koleje bylo jakýmsi uznáním histo
rické samostatnosti Čech, a to bylo velice důležité
v osmdesátých letech a v celé předválečné době.

Tato důležitost se ještě zvyšovala úrovní České
koleje. Když česká inteligence a s ní buržoasie se od
kloňovala od Církve, venkovský lid ještě věřila pro
stý věřící lid posílal své syny do velkých seminářů.
Jako tolikrát v naší historii i tentokrát se venkov stal
zachránoem. Nejlepší z těchto mladých bohoslovců
posílali naši biskupové na studia do Říma. Mezi
prvními byl nynější biskup českobudějovický, J. E.
dr. Šimon Bárta, syn malého sedláka ze Žimuficv již
ních Čechách. Tito hoši nebyli doma vychováváni

v rozmařilosti, poznali tíhu života, musili studovat
a ne se bavit a chtěli býti a byli prvými, nebo aspoň
mezi prvními. Zůstali jimi i v Římě a národsi fam ne
mohl přát důstojnějších a lepších zástupců svého
jména. Měl jsem v ruce několik ročenek z Propagan
dy, kde čeští bohoslovci studovali i filosofii i theolo
gii. Bylo jich tak kolem 530,zatím oo jiné koleje, třeba
americká měla na 150alumnů, irská kolem 100 atd.,
tedy Češi byli nepatrnou skupinkou v množství boho
slovců z různých zemí, ale téměř každého roku do
sáhli prvých cen, někdy i v několika oborechsvaté
vědy, což znamená, že byli nejlepšími, a několik dru
hých cen. Byla to u ostatních národů pěkná represen
tace Čechů, ne Rakušanů, a tím si Češi ve Vatikáně
nejlépe posloužili. Rekftorem — říkal si s chloubou
do své smrti, že je protorektorem České koleje —
byl thomista světového jména, profesor Propagandy
Lorenzelli, pozdější kardinál, který byl osobností ve
Vatikáně velice vlivnou, byl hrd na své svěřence a
dovedl je učiniti všude známými, což bylo jistě celé
mu národu ke cti. Nedávno zesnulý učenec světového
jména, jesuita P. Gianfranceschi, profesor matemati
ky a fysiky na universitě Gregoriánské v Římě, uče
nec, který nehýřil chvalami, dával r. 1913 českým
bohoslovcům duchovní cvičenía uváděl se těmito slo
vy: „Každý národ se v Římě snaží, aby si dobyl čest
ného jména. Vy je již máte, ale musíte si je udržet.“
A profesoři na Propagandě nejednou dávali české
bohoslovce za vzor všem ostatním.

Řekl jsem, že Lev XIII. byl Veleknězem nejen
zdravých plánů, nýbrž že je dovedli realisovati. Vy
bral si lidi schopné uskutečnit v životě určitou myš
lenku. Hlavně čtyři lidé se stali pomocníky šíření
věčné nauky: bratr papežův, jesuita Jan Pecci, pro
fesor Laurenti, pozdější kardinál, profesor Talamo
a profesor Lorenzelli, rektor České koleje a pozdější
kardinál. Lorenzelli přednášel thomistickou filoso
tii, Laurenti, jeho přítel, byl v České koleji repetito
rem filosofie. Lorenzelli přednášel s lístků, které ob
sahovaly jeho studia děl Aristotelových a Tomášo
vých a z nichž vznikala prvá učebnice thomistická
pro bohoslovce moderní doby: „Philosophiae Theo
reticae Institutiones secundum doctrinas Aristotelis
et Sti Thomae Aguinatio.“ Toto dílo rostlo v České
koleji, v níž u Lorenzelliho byly kladeny i základy
k obrodě thomistické filosofie. Tam přicházeli Pecci,
Laurenti, Talamo, a ve dlouhých rozhovorech připra
vovali veliké dílo, jemuž lidstvo vděčí za tolik dobra.
Tam docházíval i benediktin Gredf, dnes nestor tho
mistické filosofie, který podle svého vlastního do
znání jest zavázán Lorenzellimu za fo, že se dal na
cestu správného thomismu. Požehnání této práce cí
tila i Česká kolej, a to tím spíše, že Lorenzelli chtěl
míf zjejích bohoslovců nejlepší žáky na Propagandě.
Jest málo známá věc, která nám činí tohoto vzácného
wčence zvlášť blízkým. V letních měsících žili čeští
bohoslovci v Umbrii, ve vile v Trevi. Tam přijíždíval
i kardinál Lorenzelli a ve volných chvílích si bral bo
hoslovce a učil je filosofii. A do poslední chvíle své
ho života se modlil tento náš velký přítel modlitbu,
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kterou recitují každodenně bohoslovci: „Svatý Jene
Nepomucký a svatý Václave, orodujte za nás i za na
ši vlastť“ Kněz, který měl takovou lásku k našemu
národu, dovedl jistě i na vlivných místech ji uplat
nit v jeho prospěch. A k tomu dávala podnět Česká
kolej. A myslím, že nepřeháním, když napíši, že v do
bě hrozného a bolestného odpadu části kleru po
skončení světové války bohoslovci České koleje udr
žovali v Římě dobrou pověst českých kněží i národa.
Mohlo se říci, že národ, který má tolik pracovitých
a vzorných mladých kněží, jakými byli alumni České
koleje, nemůže býti tak špatný, aby byl zatracen a
nebyl mu odpuštěn časný pád. A možno i říci,že Čes
ká kolej má nemalou zásluhu o to, že Vatikán uznal
mezi prvými český samostatný stát. To je pro nás
opravdu důvodem, abychom vděčně vzpomínali při
letošním padesátém výročí České koleje nesmrtelné
ho Lva XIII., kardinálů Lorenzelliho i Laurentiho a
těch, kteří v těžkých dobách se snažili, aby byla ko
lej vybudována, aby se udržela a prospívala. Mezi
prvními třeba jmenovati nynějšího probošta vyše
hradského, J. M. biskupa dra Zapletala, který svou
prací pro kolej a svými obětmi vykonal tolik dobré
ho pro náš českýnárodi stát.

Ještě o jednom dobrodiní České koleje se musím

JUDr. F. Nosek:

zmínit, které není snad nějak nepatrné, jak hned po
známe. Do Říma byli posíláni nejen bohoslovci čeští,
nýbrž i němečtí. Není třeba dlouho poukazovat na
vzájemnou nevraživost mezi českými a německými
studujícími v Čechách před válkou, je dosti známá.
V České koleji žili všichni pohromadě, tři dny se
mluvilo jen česky, i němečtí bohoslovci byli nuceni
spolu hovořit tímto jazykem, tři dny německy, a tak
se mohlo říci, že když se chfěl německý bohoslovec
naučit česky, musil jíti studovat do Říma. Že byly tak
i ulamovány ostny nepřátelství, je zřejmé.

Bylo by možné napsati mnoho a mnoho jiných věcí
o důležitém postavení České koleje v Římě. Mnozí a
mnozí Češi, přijíždějící do Říma, šli do ní jako domů.
Byla takovým teplým místem daleko od vlasti. A jím
zůstala. Pravda, dnes jsou již naši bohoslovci umíst
něni v jiné budově, ale vzpomínka na Via Sisfina ni
kdy neopadne. Místo České koleje máme Nepomu
cenum —je mi líto ztráty toho prvního názvu —a dej
Bůh, aby bohoslovci z Nepomucena byli důstojnými
následovníky alumnů z Collegio Boemo. Zápas náro
dů je bojován a bude dobojován na poli vědy, kultu
ry a náboženství a Řím se stává ve všech těchto smě
rech hlavou.

Regulace hospodářská zdůvodněna historií.
Je zajímavé, jak minulá století, dejme tomu v do

běfysiokratů, řídila se známým heslem, že máme
nechat svět běžet a že on sám se bude docela dobře
řídit. Vycházelo se tenkrát z toho názoru, že člověk
je pouhou součástí přírody jako všechno ostatní a
poněvadž příroda má své zákony, má je také člověk,
a nejlepší, co se může udělati, je, když ho necháme
být. Kam se s tím přišlo, to nám ukazují sociální dě
jiny se všemi těmi proudy sociálních zápasů, jimiž je
vyplněno století devatenácté a počátky století dvacá
tého. Nyní zde je také další otázka s tím související,
zda ty různé snahy po takovém omezování individu
ální svobody jsou vždycky cestami správnými a zda
fo usměrnění, které se v tom nebo onomsměru vy
konává, nebo reglementuje, nezachází někdy příliš
daleko, aby po určitých trpkých zkušenostech nemu
silo se zase vracet k poměrům jednodušším. Já bych
si dovolil jen malinko historicky ukázat na velké fak
tum, že doba středověku a raného novověku, která
prostě přijímala církevní nauku o povaze člověka za
pravdivou, vycházela také ve svém sťátním hospodář
ském a sociálním hospodářství prostě z toho pozná
ní, že člověk je spíše nakloněn ke zlému nežli k dob
rému a v hospodářských stycích že již jest jeden
kráte takový, že spíše dbá svého vlastního prospěchu
než prospěchu svého bližního. A odtud fo systema
tické omezování lidské libovůle v podnikání hospo
dářském. Když takové statuty cechovní předpisova
ly, jakým způsobem jest nutno zpracovati zboží, kte
ré soukenický cech, na př. jihlavský, dával na trh, že
takový cech měl odvahu cechovního mistra, který
do toho namíchal kozí chlupy, chytiti a v doprovodu
kata a pacholků dovésti k pranýři, tam tu látku z ko
zích chlupů před pranýřem spáliti a pak toho občana
vysťaviti veřejnému posměchu na pospas na fom pra
nýři, je viděti, že zde byla myšlenka; nesmíme ne
chat beze všeho rozbujeti lidské sklony, nýbrž mu
síme pomáhat státní moci. Tehdy to ovšem byla ja
kási stavovská policie, cechovní soudce, aby bližní
nepoškozoval bližního, aby většími nebo menšími
podvůdky zmáhalo se poškozování, potlačování dru
hého, aby poctivý člověk se dostával pod kola a za
čaly zde narůstati velké podniky, se kterými nemůže
jiný jen tak snadno konkurovat. Ta konkurence není
dána vždy jen větší zdatností toho, kdo se dostává
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do popředí, nýbrž často jinou kvalifikací, která ne
má býti v zájmu veřejném (rpěna. Myšlenkou středo
věku bylo také, že musí býti člověk chráněn před
vlastním svým nebezpečím v tom směru, že nemůže
chápati vždy svůj vlastní prospěch a ukazuji tu na
protiklad na příklad agrárního práva Franků, kde
při vší recepci římského práva a individualistického
pojímání vlastnictví uzpůsobil si své normy tak, že
omezovali svobodu disposiční starosgermánského,ji
nak svobodného sedláka, poněvadž potřebovali, aby
držitel takového statku znamenal jízdní jednotku
v armádě a proto museli držet selské nedíly neruše
né. A poněvadž záleželo na tom; aby při exekučních
prodejích se nemohlo nic odprodat, musili prohlási
ti, že je to nezatižitelné a že se to nemůže zcizit. Pro
ti jeho vlastním zlým sklonům, lehkomyslnosti, proti
jeho různým nápadům, které mohly vésti k tomu, že
by chtěl nějakým způsobem zúžiti svoji hospodář
skou základnu, chránilo toto zákonodárství člověka
v jeho vlastním zájmu i v zájmu celé státní pospoli
tosti.

To jsou myšlenky, ze kterých tehdejší zákonodár
ství vycházelo, omezujíc člověka v jeho volných dis
posicích, v jeho prospěch a ve prospěch celku. Čo to
znamenalo fenkráte pro zachování středního stavu,
jak se tím bránilo narůstání latifundií a jak všechny
tyto výhody náboženské úpravy začínaly se ztrácefti,
když zapomenutím starého křesťanského zákonodár
ství vnáší se do prakse a do zákonodárství světského
liberální názor, že to všecko není pravda o zlých
sklonech, které člověka ovládají, že nejsou správné
ty staré nauky o prvotním hříchu, že člověk prý je
svojí povahou dokonalý a potřebuje, aby sámbyl
ponechán působení přírodních sil, kterými jest ovlá
dán jako všechno ostatní. Viděli jsme důsledky toho
a dnes po všelikých oklikách nejen u nás, také jinde
vracíme se v nových formách k základní myšlence
omezení absolutní volnosti disposiční na poli hospo
dářském. Je snad zbytečno uváděti, že nová doba
nesnese, aby se obnovily staré normy z těch časů,
kdy jednotlivá italská nebo také česká města byla
zavřenými hospodářskými celky, které s okolím 10,
15,20 km tvořily uzavřená městská hospodářství, kde
města znamenala obchod a kde venkov byl odkázán
všechen v tom úzkém kruhu na směnný obchod. To



ne. V dnešní době je pochopitelno, že toto omezení,
toto reglemenfování se strany státní moci bude míti
a musí míti rozhodně moderní formu. To je jasné a
zřetelné. Jen záleží na tom, aby se dodržovaly správ
né směrnice, a fu se mi zdá, že pokud jde o úpravu
monopolní v našem státě, která není docela origi
nální, jsou tu určitá přechodná nebezpečí, jak se
v praksi ukazují, snahy reagovati proti tomu a dosíci
ozdravění tak, aby, co jest v tomzdravější a praksi
prospěšnější, zůstalo a aby podřadný balast z toho
odpadl. Základní chybou při tom konání bylo, že se
volila forma monopolu. Víme, že všechno monopolní
hospodářství je povahou svou něco mimořádného.
Můžeme míti monopol solní, můžememífi monopol ta
bákový, ale chtíti zmonopolisovati v tom technickém
slova smyslu celou výrobu zemědělskou, fo je věc
ožehavá. Sledujme, jaké to mělo důsledky. Jakmile
se někdo postaví na stanovisko monopolu výhradní
ho disposičního práva nad fou produkcí obilní, země
dělskou, ať stát přímo nebo prostřednictvím společ
nosti obilní, to je per saldo všechno stejné, to zname
ná, že musí chtíti zásadně hlídati každý g obilí a je

také známo, že není dovoleno, aby někdo mimoobil
ní společnost, resp. jinému orgánu své zboží obilní
odprodával. Jakmile je zde takové hlídání každého ga,
pak vyplývá z přirozené povahy věci, že při tom musí
býti ohromný aparát, ten aparát znamená režii, která
je nepříjemná a musí se přirozeným způsobem dojíti
ke snaze, aby počet těch, kdož nějak asistují při tom
fo monopolu, byl redukován na počeťtco nejmenší.
To je pochopitelné tak, jako vidíme, že nákup při ta
báku děje se jen omezeným způsobem, že výroba ta
bákových produktů je koncentrována v několika vel
kých podnicích. Ovšem zde prováděti to důsledně
také při tomto velikém odvětví výrobním není tak
snadno možno, jak ukázaly důsledky na poli soukro
mého podnikání.

Proč my, kteří jsme se určitou dobu zabývali jako
živnostníciobchodemobilním, máme z tohobýti nyní
vyloučeni? Snad jenom proto, že jsme měli svého času
podniky menší. Ano, ty menší podniky je nepohodl
né hlídati, proťo to budou směti býti jenom podniky
větší.

Frant. Maria Horák:

Z M É H OC D E NÍ KU.

Přišel jsem do cizí fatnosti vypomáhati při zpoví
dání. Nedaleko kostela je shluk děvčátek.

„Čo tu máte?“
„Prosím, ona chce k svaté zpovědi a k svatému při

jímání, ba dokonce k svatému biřmování a, prosím,
ona nechodí do kostela! Ona si tam zajde jen na chvi
lenku a bývá tak povšednu při tom oblečena!“ zvě
stuje mi nejvýmluvnější.

Plné bázně plály při těch slovech očí malé domně
lé hříšnice. Vzal jsem ji za tuku a odešel s ní od shlu
ku dětí. „Čak co je s tebou?“

„Velebný pane, tatínek mne vždycky zbije, když
zví, že jsem byla na mši svaté. Čak to dělám tak:
Vždycky v neděli táno mne posílá tatínek pto noviny.
A to vyčkám chvíle, až v kostele bude pozdvihová
ní a utíkám. V kostele jsem na pozdvihování, jen tu
chvilenku, a tatínek nic nepozná. A přinesu mu po
tom noviny“

„A chodíš do náboženství?“
„Chodim, ale tatínek o tom nevií!“
A náhle se ke mně přimklo tělo desetiletého děv

čátka a s očima plnýma slz i bezmezné naděje i straš
né nejistoty detou se slova z dětských úst:

„Velebný pane, a nezlobí sé na mne Ježíšek, že
jen tu chvilenku jsem v kostele?“

K zalknutí mi bylo v té chvili. A před mým zrakem
se vynořil obraz ze života Kristova: Před ním, kte
rý v ptvé řadě chtěl spasiti návod svůj, stojí pohan
ský setník. „Pane, nejsem hoden“ — ta slova po prvé
zněla tehdy. A Kristus řekl pak slova plná bolu a
plná pravdy:

„Víru takovou nenašel jsem vIztvaeli!“
Nikdy jsem tak nepochopil onen výkřik Kristův

jako v oné chvíli, Rdyž v mém náručí bylo drobné til
ko dětské a dvě oči plné slz na mne hleděly.

Ruku v tuce jsme šli pak do kostela a co jen v té
chvíli srdce a ústa věděly krásného o Ježíškovi, to
jsem jí řekl.

A pak pokleklo u mé zpovědnice.
A druhého dne, v neděli, když ke „svým“ dětem

jsem mluvil po svatém evangeliu, tu jsem jim řekl, že
takovou vítu jsem nenašel v Iztaeli.

Ba, děti z katolických vodin musí se učiti od onoho
dítěte.

A nejen to: Neodsuzovati! Čak mnohé, mnohé std
ce krvácí a dvojnásob je zabolí, když u nás, mezi ka
tolíky, kteří nikdy nemáme souditi, abychom nebyli
souzeni, dojde odsouzení.

* x *

Z Nového Světa (Neugebáu) v budějovické die
cési odešel vldp. favář na jiné působiště. Čech „jak
poleno“ z německé farnosti. A tozloučení měl pří
mo královské. Při poslední mši svaté byl kostel
plničký, celý učitelský sbor tam byl (u nás podle
zásady Hulvátova nebo Kocoutrkova by se to nedalo
srovnati s morálkou pokrokovou), a odpoledne, když
p. farář odjížděl, doprovodilo ho celé obecní zastu
pitelstvo, které z padesáti procent je rudé. Byla to
událost, kterou fatnost ješťě neviděla, půl hodiny
šlapali farníci za svým duchovním otcem, který od
cházel navždy.

Český kněz v německé farnosti — věc, která do
sud a možná ani v budoucnosti nebude oceněna. A
jistě nebude — vžďyť jde o kněze. Bodejť by jeho
práci někdo uznalí

Ale to nemění nic, pranic na faktu, že nebýti čes
kého kněze v tolikerých německých farnostech, že
by poměrtypolitické byly k nepřivovnání víc kompli
kované. Já kdysi v našem listu ocenil, nebo, lépe ťe
čeno, snažil se oceniti moment, kdy na hřbitově v čes
kém městě, kde bůhví kdy se naposledy německy
mluvilo, nad vakví faráře, kterého pochovávali v vod
ném městě, mluvil německy německý starosta z je
ho působiště a německý řídící učitel.

V českém knězi, v jeho životě a obětech naučili se
na nesčetných místech Němci v Československu vá
žiti českou práci, českého člověka vůbec.

A to je práce pto stát, kterou málokdo chápe.
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Dr. J. O. Mattinovský:

Snaha Němců o „čistou“ rasu.
Motto: „V nejbližším století miliony
lidí budou mezi sebou zápoliti o je
den či dva stupně svého lebečního
indexu.“

(Vacker de Laponge 1887.)

Nordická rasa, jak bylo v předešlém článku zdů
razněno, je německým národním socialistům ideálem.
Ve svých žilách cítí kolovati krev stafného, bojovné
ho starosgermánského bojovníka-podmanitele, ne
však čistou. Je tam ještě přimíšena krev ras méně
cenných, čímžbyla podstatně snížena, pokažena kva
lita této nordické, starodermánské krve. Rasové mí
nění bylo a jest pro německý národ neštěstím, úpad
kem tělesných i duševních vlastností. „S cizí krví
přijímáme i cizí kulturu!“ A tím ovšem je velmi do
tčeno jedno z nejcitlivějších míst nejen Němců,nýbrž
$ermánských kmenů vůbec — sebevědomí. Ostatně
přirozený odpor k míšení je také germánským náro
dům (jmenovitě Anglosasům!) vlastní.

Odtud tedy pramení snaha Němců po „čisté rase“.
Že vedle toho jsou při tom ješťě momenty jiné, ne
biologické, jest jisto.

Abychom si učinili o této snaze jasný obrázek, je
třeba především si uvědomiti, je-li volání po čisté
rase biologicky zdůvodněné a pak kriticky uvážiti,
je-li za nynějších rasových poměrů v Německu pro
veditelné.

Biologie čisté vasy.
|

Dle našeho pojetí rasy je to reakce lidské duše na
vnější podmínky. Duše uzpůsobuje tělo tak, aby ne
příznivým podmínkám dovedlo co nejlépe čeliti,
příznivých co nejlépe využíti.

Z toho ovšem plyne důležitý poznatek, že mezi ra
sou a prostředím je velmi těsný vztah; každá rasa se
nehodí pro každé prostředí. To potvrzuje dobře
i zkušenost. Domorodcům ze zemí tropických se ne
daří v jiných klimatických pásmech a naopak. K té
muž poznatku došli i chovatelé domácích zvířat.
V jednotlivých oblastech, které tvoří jakési přiroze
né, pro sebe více méně uzavřené celky, byly vypěsto
vány t. zv. krajové rasy, které dobře vyhovovaly
místním poměrům klimatickým, jakosti místní potra
vy a pod. S rozvojem zemědělství však dostavila se
tendence zvyšovati rentabilitu chovu domácích zví
řat, což bylo praktikováno tak, že výnosné rasy byly
přemísťovány do oblastí, kde dosud byly rozšířeny
méně výnosné rasy krajové. A tu se dostavilo zkla
mání. Rasy, jinak výnosné, v novém prostředí dege
nerovaly, užitek byl nepoměrně nižší a také tělesný
mi vlastnostmi se neosvědčily, snadno podléhajíce
nepříznivému klimatu. A tak pronikají nyní zase
v chovu domácích zvířat právě opačné fendence, fo
tiž snaha po zachování krajových ras a s těmito rasa
mi pracovati na zvýšení rentability.

Také lidské rasy jsou nepochybně jakýmisi krajo
vými celky, to jest skupinami dobře vybavenými pro
určité prostředí. Je dostatečně známo, jak mnohem
snáze snáší životní podmínky nějakého kraje domo
rodec než cizinec. Už pouhá feoretická úvaha vede
k tomu, že ve středu budou státi míšenci domorodce
a cizince. Budou lépe snášeti životní podmínky než
cizinec, ale ne tak dobře jako domorodec. Celkem se

1) Stručný přehled rozdělení lidstva:

a) Arijci či Indoevropani (Románi, Slované, Germáni)
idé, Habešané, Nubové)

c) Hamiti (Berbeři, Koptové, Somalci)( [ Rasa indoatlantská („,bílá“)£ Semiti (Arabové,

Lidstvo | II. Rasa mongolská (,žlutá“)
III. Rasa malajská (,„hnědá“)
IV. Rasa africká (,černá“)

V. Rasa americká („rudá“).
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toto pravidlo osvědčuje. Nicméně při křížení rozho
duje ještě celá řada jiných okolností, především pak
příbuznost křížených individuí.

Míšenec dědí vlastnosti obou rodičů. Některé se
projeví ihned na něm (znaky dominantní), jiné až
v jeho potomstvu (znaky recesivní, „je po dědovi“).
Také znaky rasové se tímto způsobem dědí. I zdálo
by se na prvý pohled, že míšení je samosebou výhod
ným procesem — míšenec získává vlastnosti vhodné
pro dvě prostředí. Je a není tomu tak. Křížením zís
kávají se jisté výhody, leč i nevýhody. A tulze vše
obecně říci tolik: Poměr mezi výhodami a nevýho
dami je fím příznivější pro prvé, čím jsou si rasy blí
že příbuzny a naopak zase nevýhody převládají tam,
kde se kříží rasy vzdálené. Křížení samo je také fím
snazší, čím jsou si rasy příbuznější. Tam, kde rasa už
přechází v druh, se kříženíuž buď vůbec nezdaří, ne
bo kříženci jsou neplodní. Vývojem jakoby se rasy
odcizovaly. Příroda tu ukazuje sama cestu. Křížení
příbuzensky vzdálených ras je tedy nevýhodné. Leč
i na druhé straně jsou určité meze. Nelze totiž kří
žiti individua téže rasy pokrevně blízce příbuzná, ne
má-li dojíti k degeneraci. Potomci pokrevně příbuz
ných rodičů bývají nezdraví tělesně a snad ještě čas
těji duševně.

Vyžádalo by si příliš místa, kdybych chtěl podrob
něji vyložiti zákony dědičnosti, jimiž se křížení řídí,
ač by se fo na tomtomístě slušelo. Prosím tudíž las
kavého čtenáře, aby se spokojil dvěma záklaďními
biologickými fakty svrchu naznačenými, totiž, že kří
žení je tím nevýhodnější, čím křížené rasy jsou pří
buzensky vzdálenější; stejně je nevýhodné křížení
příslušníků téže rasy pokrevně příbuzných. Obé ve
de k degeneraci.

Německá teorie.

Poukazujíce na první případ, Němci zavrhují kří
žení rasové vůbec, horujíce pro čistou rasu. Extre
misté mezi nimi volají po křížení příslušníků jen
„sermánské“ rasy, čímž myslí brzy rasu nordickou,
brzy příslušníky německého národa. V novém poje
tí je to snaha biologicky nezdůvodnitelná, jak v zá
věrečném článku ukáži. Je to spíše politicky-agitační
heslo německých národních socialistů.

Umírněnější rasoví badatelé němečtí přijímají the
si druhou, doporučujíce míšení příslušníků němec
kého národa. Obojí se však shodují v fom, že je nut
no zabrániti přimíšení rasově cizí krve do krve ně
mecké, čímž je míněno křížení příbuzensky vzdále
ných ras. K tomuto názoru se hlásí také dva nejlepší
němečtíanfropologové a eugenikové Eugen Fischer a
Hermann Muckermann. Jejich názor vyjadřuje jaký
si kompromis a lze jej stručně vyjádřiti následovně.
Německý nároď vznikl smíšením příbuzných ras.
Získal tím vzácnýchvlastností a jest naší národní po
vinností tento dědičný základ si uchovati tím, že za
mezíme cizorodému míšení.

Nelze ovšem zamlčeti i závažnou obtíž tohoto ná
zoru. Je totiž velmi obtížné zodpověděti, které rasy
dlužno považovati 'za cizí, mezi nimiž křížení je nevý
hodné a které rasy jsou příbuzné, u nichž křížení je
přípustné. (K dalšímu výkladu nechť si laskavý čte
nář prohlédne naši poznámku.)

rasa alpinská
rasa dinarská
rasa baltická
rasa nordická
rasa mediterranní



Zdá se to býti na první pohled jednoduchým, po
něvadž příbuzenské vztahy dosti dobře známe, avšak
jde o to, kde vésti hranici mezi rasami příbuznými
a méně příbuznými, neboť pojem rasové příbuznosti
je značně relativní. Tak na př. příbuzné jsou rasy
alpinská, dinarská, baltická, nordická a mediterran

A.-D. Sertillanges O. P., Membre de Institut:

ní, poněvadž jsou všechny arijské. Tyto arijské rasy
jsou však zase příbuzné s rasou semitskou, poněvadž
vzešly ze společného kořene — rasy indoatlantské.
Většina německých rasových badatelů, i vážných,
táhne tuto hranici mezi rasami arijskými a nearijský
mi, prakticky mezi arijci a židy.

Styl sv.Tomáše Aguinského.
Nelze nám se nezastavit u otázky spisovatele Svatého Tomáše;

znamenalo by to zradit onu obdivuhodnou stručnost, která je
vlastní známkou jeho stylu. Nezná onen způsob psaní, který je
bez závěru, v němž si libují mnozí z našich myslitelů. Ve velmi
krátkých článcích a v ještě sevřenějších odpovědích devede po
dat vše, co míní; ostatek je mlčení, ale v tomto vrozeném mlčení
se tají vznešenost.

Erasmus obdivoval latinu Summy,*) nikoliv, bez pochyby, pro
její čistotu klasickou, než pro její vysoké vnitřní hodnoty, mezi
nimižse jevila jistě jeho očímhutná stručnost (tylus
brevis,gratafacondia), kterábylalituréiíobjevena.Jest
třeba být velmi velikým, aby bylo možno takto sevřít mluvu slov
a přesně odměřená mlčení, aby bylo možno se podejmout této
lásky plné střídmosti, která představuje mysli jen vše podstatné,
odkládajíc veškerou mnohomluvnost.

Svatý Tomáš je vždy jasný pro ty, kteří jsou na úrovni problé
mů, které klade, a právě již proto je možno na základě toho od
kládati druhotné ve prospěch původního uspořádání. Rádi jej
zatemňují jeho dobří vykladači, zcela nás unášející do svého
světla. Pravím-li do světla, což není světlo u mistra a nikoliv
u těch, kteří ho nalezli. Šťasten, kdo jest temn, aby je osvítil!
Vrátit se k jeho textu je jemným odpočinkem po těchto výpravách
v hustém křoví. Novalis má pravdu: „Nejvyšší, nejčistší je rovněž
nejobecnější, nejpochopitelnější. Čím se některá nauka stává
nesnadnější a zamotanější, tím více je pokřivenější, nečištější
a pomíchanější.

Tak se blížíme novému znaku, zjevnému přímo napoprvé, pak
li ne dokonce totožnému: prostota. Prostý je ten, kdo se nepře
těžuje, kdo se nečiní složitým a kdo nepředstírá, smím-li použít
takového výrazu. Zajisté prostota Svatého Tomáše v jeho stylu
je stejně dokonalá jako jeho oddálení se ode všeho, co činí slo
žitým a co rozrušuje. Ukazuje vždy jen sílu své inteligence, nikdy
však ji neoznamuje. Je fo Herkules, jehož hlava ani kyj není vi
dět. Nic nezná z našich puntičkářských složitosti, z našich zá
hadných postojů, nezná náš prach v očích. Jeho skladba je prosté
rozvinutí jeho duše. Všimněte si jeho vět, nenaleznete u ní jiné
ho účinku, nežli toho, který vyrůstá z řádu, z železné kázně,
z téže souvislosti ideí. Žádné okrasy: vyznačí jen obnažené
myšlení. Žádné řečnictví, ale, jak praví Claudel, výraz jakési
mluvnice skutečnosti. Styl budovatele, styl inženýra, který po
užívá jen prvopočátečních prvků a tvarů totožnosti.

A toto jest výsledkem objektivity. Jako jeho myšlení i styl Sva
tého Tomáše Aguinského je objektivní, přesně obkreslený podle
věcí. Věc slovem, pravdu větou, souhrn učleněny článkem, svět
pojednáním. Vždy zevnitř je pojat pořad výkladu, a proto stačí
věnovat pozornost na rozvrh látky, abychom mohli nalézt úplný
systém v plánu Summy. Vracejíce se, nabízí se nám totéž pozo
rování u každého prvku tohoto technického souboru, u každého
výměru.

Zde jde myšlenka zcela přímo z mysli do péra, aniž se obrací
k literárnímu skladišti, který jest autorovi po ruce. V tomfo není
ani autora ani člověka, pravda jediná zprostředkuje přímé spoje
ní s inteligencí. O Tomášovi lze říci jako o Danteoví: Jeho plas
tický a vážný styl s pomocí nejprostších slov je z přímého vidění
a ze souhrnu všech duševních realit, které objímá.

Jest třeba vyznačit tajné pouto mezi tímto stylem a samotnou
filosofií, kterou musí vyjádřit. Zcela jiným způsobem píše Svatý
Bonaventura, přesně současník, ale filosof augustiniánský a my
stik, a stejně tak Svatý Anselm nebo Svatý Bernard. Rovněž s jed
ně strany Carpaccio, Paolo Ucello, Michel-Angelo a s druhé
strany Tizián, Veronese, nebo Rubens a Delacroix mají způsob
podání, který odpovídá jejich rozličným viděním světa. Zde i tam
je krása: ale krása Tomáše Aguinského jest druhu svědomitého
a vážného. Konečná povaha jeho výrazů, jejich hutnost jsou u ně
ho stejnou ozdobou jako svaly antických soch v'jejich olympské
nahotě. Je nemožné něco upravovat, něco vyloučit nebo připojit,
aniž se ukřivdí samotnému ideologickému systému. Jesť to vzor
výkladu a vědecké výmluvnosti, stěží dosažený Aristotelem v nej
lepších stránkách nebo z našich dnů Goethem nebo Claude Ber
nardem.

Je možno mluvit o jednotvárnosti? Tato otázka se neklade. Od
okamžiku, kdy vládne jediná myšlenka, jest v ní jednotvárnost
ve smyslu vlastním, ve smyslu etymologickém, jestliže ladění

*) Summa Svatého Tomáše Aguinského vychází ve velmi pečli
vém překladu u olomouckých dominikánů. Jest na české veřejno
sti, aby tento kulturní čín prvého řádu nezůstal svědectvím její
lhostejnosti k věcem ducha a kultury, neboť málo evropských ja
zyků se může honositi přeloženým dílem Svatého Tomáše. K. V.

myšlenek je totožné, vyskytuje se rozličnost, jakmile se mění. Po
vrch a nejsilněji pokožka, šat přírody, se mění se vším živoucím,
Ssvývojem živoucího, což je jediná rozličnost vyhovující. Stejně
Svatý Tomáš se neobává opakovati, je-li toho zapotřebí, zname
nati opakování týmiž výrazy návrat těchže myšlenek, ježto vede
takto mysl a pomáhá jí, aby se vyznala na nesnadných cestách,
tam, kde by špatnými podobnostmi nebo umělými záměnami při
šla na scestí.

S hodnotou, s kterou jsme viděli povahu genia Svatého Tomá
še, se nesetkáváme méněv jeho literární formě jako v jeho nauce.
Nikdy nic nenadýmá, nepřekrucuje nikdy posudky, nesnaží se za
blýsknout žádným postřehem ani nedává vyniknout předmětu,
protože je v sázce pokřivení nebo porušení v rovnováze. A toto se
vztahuje také na jeho hlavní filosofii. Neboť převládá v jeho za
ujatosti nikoliv jednotlivý předmět, který studuje, ale jeho řád
a vzájemná jeho závislost. Věda jest poznání „příčínami“, tedy
lze říci, že je záležitostí vztahů a přesné rovnováhy v rozdělených
řadách a mimo to podstata veškerého stvoření, první tvůrčí pří
činnosti, což není ani takové zvláštní stvoření ani nic jiného,
nýbrž jest jím kosmos.

onečně, neosobní, jak jsme již tolikrát řekli v hledání pravdy,
Svatý Tomáš jest jím rovněž ve výrazu. Byl-li by objektivní bez
tohoto? Ale rovněž byl by až k tomu bodu, až k tomuto způsobu
dosahovati k intelisencím slovem, byl by doctor communis? Tak
to jest neosobnost povahou pravdy, že její věrný přítel, jakmile
se jí zmocňuje, stává se člověkem všeho. Kdo se drží blízko prav
dy a daleko od sebe, jest pro tento čin ve vztahu se všemi duchy.
Šťastný filosof! Jeho dílo budí pozornost, samoten jest neviditel
ný jako andělé!

A zvláště jest znáti zde jasnou mocnost, jako když v nitru
k vám mluví anděl strážný. A sladká záře se prýští z tohoto textu
nepřítele všeho falešného hlasu. Tón, onen z ocele, kalené na mo
hutných strojích, vychází z tohoto mlčení budovatele zcela vtěle
ného ve své dílo. Věta jest silná a plynná, s údery bez skřipotu
a zadrhování, určitého učlenění. Ještě jednou, umění stavitelovo,
umění, které dosahuje k Platonovu úsměvu jasnost vážnou a
bedlivost Spinozovu nebo Aristotelovu; umění očišťěné, aby se
lépe cele poddalo hlubokým zákonům. Konečně po všem, neusku
teční se přenost geometrická vždy lépe jen ve svobodném letu?

I tato četba vnáší mír v inteligenci. Poddává se jí s důvěrou a
s radostí, protože se seznává, že vše, podstatu, tvar, tam před
chází láska k pravdě, a z podrobenosti této lásky k věčnému
radu.

Proto se mluví na plano o thomistické „vyprahlosti“. Otažte se

——————————
Karel E. Vlček:

Alej
Stromy si nad hlavou mou podaly ruce
Zůstaly spjaty až k bráně hřbitovní
Zarostla mechem a netřeskem
Obnažené cihly rozžehly šedavou červeň a hledí

zamženě z ní
Ten malý čtverec se zarostlými hroby je tak tak

sladce tichý
Jen lehnout si do uličky mezi nimi
mezi dva nejdražší
políbit hlínu a obejmout trávu
na zem si položit hlavu
a nechat čas letět přes všechnoi s jeho stálosti

i s jeho změnami

Neměl jsem oči červené od pláče a naplněné slzami
když jsem šel chodbou živoucích stromů
Ruce však nade mnou na mne a kolem mne házely krev
Voněla podzimem a citil jsem její tlení

Přece však nikdy si nemohu představit
že Život je a že je Mření
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umělců, co rozumějí pod vyprahlosti egyptskou, pod vyprahlostí
Venušina trůnu v museu v Thermech. Jest suchost, která se uklá
dá tomu, kdo chce být veliký, a kdo chce říci mnoho v málo slo
vech a nic nechce vkládat mezi tvůrčí ideu a ducha, do něhož se
stupuje.

Jestliže přece — a je to pravda — tato suchost má závady s hle
diska dokonalého využitkování a úplně lidského vědění, jest po
ruce lék v bratrské spolupráci myslitelů a spisovatelů rozličných
řádů. Doctor nebyl řečníkem, ale očekává přece spolupráci. Po

radatel ideí není jejich rozšiřovatelem, a tím méně jejich hla
satelem. Ale Svatý Tomáš, který zjistil jejich pravidla, věděl vel
mi dobře, že co se týče nauky myšlenky a dogmatických výmětrů,
jest to podoba a náruživost duše, jimiž se končí a díky které ví
tězí ve světě myšlenky.

Stavitelé Memphidy nevytvářeli v lomu kyklopské balvany
určené na chrámy. Přeměřili hmotu a zjistili rozměry. Přišli
ostatní, kteří na tyto ohromné kameny vypsali královské bitvy,
hony a obraz bohů. Přeložil Karel Vach.

Estetika jesuitského baroku.
Druhá kapitolka.

Zřídlem, z něhož vyvěraly vody, zavlažující projevující se již
počátky nebezpečného suchopáru národního života evropských
lidí, byl

tridentský koncil,

zasedající v polovině šestnáctého věku. Když se dne 12. prosince
1563 zavíraly dvěře chrámu, v němž slavnou mší svatou skončilo
se poslední zasedání Tridentina, nastával, obrazně řečeno, sou
mrak renesance a vycházela jitřenka baroku. Jako každé velké
dějinné hnutí přinesla i

renesance

ve svých počátcích svěží a plodné vzněty, ideje, mravní zásady a
formy nového kulturního života, které mladistvou jarostí pře
hodnotily stárnoucí již a senilní svět gotiky. Ani renesance ne
ušla však osudu předchozích epoch a vyžila se rovněž, stárnouc
v průběhu šestnáctého stol. Její senilnost přinášela však s sebou
všechny průvodní zjevy chátrání. Veliké ctnosti renesanční spo
lečnosti, přirozeným vývojem každého organismu, zvrhly se a po
čaly působiti destruktivně. Náboženský život zlhostejněl a ustu
poval hmotnému požitkářství. Idea aristokracismu, tolik prospěv
ší vývoji rozumových i citových sil člověka, zašla v zámezí poli
tického velikášství. To bylo příčinou nekonečných zápasů dyna
stii, a tento duch renesanční ovládl posléze i samotný

papežský dvůr.

Papežové nejen že závodili s panovnickými dvory úspěšně v u
měleckém mecenášství, ale počali se cítiti spíše suverény, než prv
ními knězi církve. Ponořili se sami do politických bojů, příliš po
zemských a hmotných, než aby konečně neohrozily transcendent
ní život náboženský. A když pak k rozvratu politickému a spole
čenskémupřistoupil akcí Luterovou ještě nebezpečný

rozvrat náboženský,

nastalo konečně vystřízlivění v hlavách představitelů světské
1 duchovní moci evropské a hledány formy obrození pořádku
i autority. Úžasná laxnost v pojímání věroučných i mravních zá
sad křesťanských donutila posléze papežskou stolici, aby od
zřetelů časných obrátila se k vyléčení duší, propadajících se v ne
vyhnutelnou zkázu nejistoty. Papež Pavel III. svolal konečně
dlouho želený

všeobecný sněm církevní,

který se po prvé sešel dne 15.prosince 1545v Tridentě. Jeho úko
lem bylo rozmnožiti a vyvýšiti víru křesťanskou, opraviti život
kněžstva i lidu, zjednati pokoj a jednotu církve, vymýtiti bludy
a získati rozkolníky opět starému duchovnímu imperiu římskému.
Proto také koncil pozval zástupce protestantských vyznání k spo
lečnému jednání a dohodnutí. Teprve když

nekatolící odmítli účast

na sněmovním jednání, jali se katolíci sami přesně a jasně formu
lovati věrouku, stylisovati zásady církevní discipliny a reformo
vati vše co bylo nedůsledné či dvojznačné ve všech oblastech
cuchovní organisace. Zejména krystalisace doémat upevnila po
sici katolickou svou absolutností. Koncil formuloval starou na
uku katolickou ve sporných věcech v dosmata tak přesně a určitě
že se fo stalo současně i nepřekonatelnou překážkou jakéhokoliv
kompromisu a smíru s rozkolníky a počátkem nevyhnutelného

zápasu o rekafolisaci,

zejména v krajích německých a v zemích koruny svatováclavské.
Mělo to ovšem své hluboké příčiny. To, co v dějinách zoveme
T ridentinem, neuskutečnilose pouhým rozkazempapeže a
přípravnými výnosy kurie. Koncil byl naopak pouhým a nutným
vyvrcholenímdlouhotrvajícíhoreformního hnutí, jevícího
se v nejrozmanitějších formách ve všech kafolických zemích
evropských. Od počátku šestnáctého století volali nejlepší lidé
po opravách v hlavě i v údech, ale teprve

Luterova reformace

byla kapkou, kterou pohár přetekl. Po jeho vystoupení a po účin
cích jeho akce počali volati nejen přátelé, ale i rozumnější pro
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ťivnícicírkve po koncilu, který by zažehnal katastrofu naprostého
rozvratu. Vedení reformního hnutí katolického ujaly se především
řeholní řády. Starobylé bratřiny benediktinů, premonstrátů, cis
terciáků, dominikánů i františkánů, proživší staletí gotiky, mu
silv se ještě v šestnáctém věku brániti vlivům renesance, která
podlomila zejména u nás, v důsledcích husitské reformace, jejich
energii a výbojnost. Jejich přínos k zrestaurování církve, ač vy
datný a obětavý, nebyl by rozhodl o výsledcích hnutí tak brzo a
pronikavě, kdyby se věci neujaly

Anglický mučedník nadšeným ctitelem
svatého Václava. Bořivoj Benetka.

V červnu 1573 přišel v průvodu rakouského provinciála Tova
ryšstva Vavřince Magia do Prahy Edmund Kampian a vstoupil do
řádového noviciátu. Netušil zajisté tehdy nikdo, že to jeho rod
ná země anglická posílá k nám svého syna, aby zde v tom bouř
livém prostředí, vychoval se statečný bojovník víry Kristovy.
Novic, narozený r. 1540v Londýně, studoval v Oxfordě, kde zís
kal titul mistra svobodných umění. Vykonal při tom přísahu
o církevní svrchovanosti králově, neboť spor mezi královnou Alž
bětou a Sv. Stolicí pokládal za věc podřadnou, o níž mu není
se starati. Požívaje přízně královniny, dal se unésti ohnivou lás
kou k vlasti a puzen ještě ctižádosti, uměle vyvolanou nadějemi
do něho kladenými, po tříletém duševním boji přijal z rukou
Richarda Chegneye, královnou dosazeného biskupa gloncester
ského, svěcení na jáhna. A tak vše nasvědčovalo, že nastoupí
skvělou dráhu protežovaného duchovního anglikánského. Tu
však přišel dopis přítelův, který učinil škrt na tomto vábivém
plánu. Zapřisahal jej totiž dr. Řehoř Martin, aby se včas vzpa
matoval, neboť nachází se na cestě bludu, dav se zaslepiti ctižáj
dostivostí. Edmundovi otevřela se před očima propast, do níž
by klesl, domnívaje se, že přistoupil k žebříku vysokých důsto
jenství. Proto vyhledal katolického kněze a před dvěma svědky
učinil vyznání víry katolické s předsevzetím, že chce celým svým
životem činiti pokání za svůj poklesek, do něhož jej vehnala
falešná ctižádost. Ačkoliv jeho přednášky na vysokých školách
plnily se posluchači nadšenými znamenitým řečníkem, opustil
toto protestantské prostředí a uchýlil se do Dublína r. 1569, kde
v době krátkého oddechu napsal anglickyDějiny králov
stvíirského. LatinskysepsanýAkade mik mělpředstaviti
studentu vzor jinocha, připravujícího se ke stavu kněžskému.
V Dublíně stranil se společnosti a vedle studia a práce znal je
nom modlitbu v kostele i doma. Pro velkou lásku k čistotě byl
nazýván andělem. Ovšem i když vyhýbal se veřejnosti, ne
unikl pozornosti protestantů, kteří chystali se vsaditi ho do vaz
by. Po těžkých svízelích unikl konečně r. 1571 přispěnímpřátel
do Belgie, kde ve městě Douai (nyní francouzském) péčí anglic
kého katolíka Viléma Allena zřízena kolej pro katolickou mládež
anglickou. Zde Kampian věnoval se studiu bohosloví, dosáhnuv
bakalátu a svěcení na podjáhna. Leč srdce, stále ještě nepokoj
né, toužilo po úplném uklidnění a vnitřní hlas šeptal, že Řím to
bude, kde konečně kajícník najde mír a pokoj. Pěšky došel tento
poutník do Města a zaklepal u fortny kláštera Tovaryšstva Ježí
šova, jehož velmistrem byl Belgičan Merkurian.

Z Říma přišel tedy do Prahy a odtud odebral se do Brna do
noviciátu. Ani plně neuplynula stanovená dvě léta, když povolán
zpět do Prahy za učitele rhetoriky v koleji u sv. Klimenta. Srovná
vaje poměry českés těmi ve své vlasti, neopomenul žádné příle
žitosti, aby své žáky nepovzbuzoval u víře a k statečnosti proti
všem jejím nepřátelům. Na počátku školního roku 1576 před
svými žáky, jich rodiči i četnými akademiky přednesl krásné
panegerykon na sv. Václava. Těžko chápou naše srdce, že by ci
zinec, nedávno přišedší, mohl takto vlévati do srdcí lásku k Dě
dici české země a svatým jejím patronům, kdybychomnemohli si
sami přečísti ono nabádání a při tom téměř prorocké přislíbení
lepších časů! „Tušíme a doufáme,“ tak ohnivě promlouvá k du
ším svých českých posluchačů Angličan, „pro toto království po
žehnané doby lepší. Zejména na přímluvu svatého krajana Vác
lava, otce, knížete a mučedníka, pro mocnou jeho přímluvu u Bo
ha,... uštědřeno bude požehnání, za něž od té doby, co je na
nebi, ještě horlivěji prosí, než pokud byl na zemi.“ Tak mluvil
cizinec o víře svatováclavské. Tak mluvil světec, který tehdy ne
tušil, že i on přijme korunu mučednickou ve své vlasti.

Byl už od roku 1575 představeným studentského konviktu u sv.



nové řády řeholní,

k nimž dlužno počítati pronikavými reformami omlazený řád špa
nělských Karmelitánů, nový františkánský útvar Kapucínůa do
cela nový, mladistvě svěží i bojovný řád Tovaryšstva Ježíšova.
Z nich

řád karmelitský,

mužský i ženský, vykonal pro zvroucnění náboženského života
dílo pronikavé. Jeho činnost byla převahou kontemplafivní, živel
mysticky pracoval tu o náboženské prohloubení víry katolíků sa
motných. V klášterech karmelitských rozpučely znovu zase pra
typy gotické zbožnosti, útěk před světem, umrtvování těla, pono
řováníse do mystické kontemplace s horoucí žádostí, býti již zde
na zemi spojenu s Bohem v ekstatickém vytržení. Rekatolisační
poslání Karmelu zasahovalo tedy nejčastěji duchy výjimečnějšího
založení náboženského, spíše elitu společnosti křesťanské, jejíž
hlas byl slyšen celou Evropou. Dva velicí španělští duchové stáli
v čele tohoto obrodného hnutí, Svatá Terezie Avilská a Svatý Jan
z Kříže!). Představmesi ideologii a morálku současné renesanční
společnosti vedle této duchovní rozťouženosti po dokonalosti
duše a po spasení. Jest přirozeno, že toto hnutí, převalující se

1) Vilém Bitnar, O českém baroku slovesném. Stati infot
mační. Praha 19532,139 až 141.

Bartoloměje. Mezi jeho žáky, u nichž těšil se stejné lásce a ob
libě jako druhdy v Oxfordě, byli i synové rodičů nekatolických.
Z katolíků pak už tehdy vynikal Jan Lohelius, potomní pražský
arcibiskup. Otcové Václav Sturm a Baltazar Hostounský na čas
pobývali s ním pod jednou střechou a spojili se s ním upřímným
přátelstvím. Na kněze byl vysvěcen Antonínem Brusem z Mo
helnice 1578. Světitel pak zvlášť novokněze oslovil asi v ten
smysl, že jako Angličan Viklef způsobil České zemi všechno zlo,
tak Bůh posílá jiného Angličana, aby zacelil rány oním prvým
zasazené. Svrchu již jsme slyšeli, jak Kampian dobře rozuměl
svému poslání a že měl pevnou vůli je plniti opravdu apoštolsky.
Už r. 1575 shromáždil kolem sebe první českou Družinu marián
skou o třech sborech, k nimž přibyl čtvrtý, skládající se z měšťa
nů. Z tohoto hořčičného seménka potom vyrostlo ono velké spo
lečenství statečných katolíků v celé koruně svatováclavské, jež
vychovávala muže opravdu katolické, obránce víry. Co dobrého
a statečného vydala česká vlast koncem věku šestnáctého a po
čátkem století sedmnáctého, to vše jest zavázáno díkem Kam
planovi, zakladateli Družin u nás!

A tomu se Praha stala druhou vlastí, kterou si nejen zamiloval
už při svém příchodu, srovnávaje osudy obou zemí, ale naučil
se | jazyku českému, aby tím spíše mohl sloužiti své adoptivní
matce. Ale tu ozvala se ta, jež jej zrodila, o své právo naň. Roz
hodl se totiž sv. Otec Řehoř XIII. poslati do Anglie misionáře a
ze dvou jesuitů jedním byl Edmund Kampian. Ten obdržev od
generála řádu o tom zprávu, četl list kleče, pln odevzdanosti a
poslušné ochoty. Těžce loučil se s Prahou a ta, pokud byla kato
lická nebo aspoň vděčná za výchovu svých i nekatolických synů,
rozloučila se s ním dojemně, jako by všichni tušili, že nápis, ob
jevivší se noc před odjezdem na dveřích jeho cely (P. E. K. mu
čedník), opravdu se stane skutkem.

Anglická vláda tušíc, že Kampian bude nebezpečným svou
horlivou a statečnou vírou, vydala rozkaz, aby byl při vstupu do
vlasti zatčen. Leč unikl bedlivému oku stráží a dostal se do Lon
dýna, aby mohl věrným katolíkům sloužiti vyučováním, kázáním
a přisluhováním svátostmi. Jelikož v okolí hlavního města mu
hrozilo nebezpečí, povolal jej jeho druh Peterson do vzdálené
ho hrabství Lancashirského, kde z jara 1581 napsal knížku:
Desatero důvodů zápasu, jejž Edmund Kampian T. J. nabízí an
glickým doktorům v příčině víry“ (česky přeložil P. Ondřej Mo
destin T. J. a vydal 1601 v Praze, 1602v Olomouci. Z konce minu
lého století máme překlad P. A. Rejzka T. J.). Kniha sepsaná bez
potřebné literatury tím spíše vzbudila mocný dojem svou dů
kladností i!u Angličanů, kteří ovšem nyní tím horlivěji slídili po
spisovateli tak nebezpečném. Zmocnili se jej konečně zradou
odpadlíka 17. července 1581 a dopravili ho do Londýna, kde
vsazen do vězení v Toweru.

Po čtyřech dnech byl předveden před svou bývalou přízniv
kyni, královnu Alžbětu. Ta snažila se slibováním svobody a nej
vyšších důstojenství církevních získati si tohoto horlivého apošto
la, žádajíc za to vše jen — aby ji uznal za hlavu státní církve.
Dostavši zamítavou odpověď, poslala vězně znovu do žaláře,
kde mučením snažili se získati zprávy o katolících a vynutiti při
znání se k velezradě, neboť rozhlašováno, že strojí úklady krá
Jovninu životu. Když se zdálo, že zmučené tělo má stejně zma
látnělou 1 duši, vyvedli jej do vězeňské kaple k veřejné hádce
o víru. Ale to zmučené tělo mělo srdce hrdiny a duši světce.
Proto i nyní zmučený a spoutaný zvítězil, zahanbiv naduté od
půrce poukazy na jich pošetilé vývody. Aby pak nezemřel jako
obět nenávisti protestantů, byl odsouzen pro — velezradu k smr
ti. Zemřel 1. prosince na šibenici jako velezrádce, neboť katolík
a velezrádce bylo v Anglii totéž. Smrtí svou všakpřinesl požeh
nání pravé víry mnohým, jimž právě ono statečné a hrdinné po
čínání otevřelo srdce.

| v české zemi ohlas mučednické smrti byl mocný a jeho cela
stala se cílem mnoha a mnoha zbožných návštěv. Zemřel sice na
otecké půdě, ale svým působením a vzorným příkladem náleží
i nám, jichž vlast byla i jeho druhou a milou vlastí.

záhy do Francie i do Italie, musilo vzbuditi pozornost římských
prelátů. Tím spíše, že nebylo osamoceno, že je doprovázely pro
sebně kárající i prorocké výkřiky ze všech zemí staré románské
katolicity. Konečným výsledkem byl tedy koncil tridentský s je
ho usilovnou prací a s jeho dekrety. Než všecky tyto skvělé
listiny byly by zůstaly pouhým pergamenem, kdyby nebylo rukou,
které je vzaly za své, aby jejich obsah realisovaly. Tento obtížný,
vysilující, ale rozhodující úkol vzal na se nedávno předtím teprve
založený

řád jesuitský,

výslovně odhodlaný k obraně a k rozšiřování víry katolické, ze
jména v krajích, jež byly působením Reformace věčnému Římu
ztraceny. Byla to zajisté chvíle dějinná, kdy v zapadlé kapli Sva
tého Diviše na svahu Montmartru v Paříží sešli se dle daného
slibu mladí mužové, aby se o svátku Nanebevzetí Panny Marie,
dne 15. srpna 1534 před oltářem zavázali, že se podřídí, rovně
družině rytířských vojínů, ve všem rozkazům římských papežů.
Stál jim v čele iniciáfor a hlava hnutí, Ignác z Loyoly, a byli mezí
nimi můži takového významu, jako Petr Faber, František Xaver
z Navarry, Diego Lainez z Almazany, Alfons Salmeron z Toleda,
Mikuláš Alfons Bobadilla a Šimon Rodriguez.?ž)O šest let pozdě
ji, dne 27. září 1540, byl

schválen řád Tovaryšstva Ježíšova

v Římě bulou papeže Pavla III. „Regimini militantis Ecclesiae“.
A pak počala jeho obrovitá mise v celém okršku země. Bylo to
vojsko, které se dalo do služeb papežových, věrně, fanaticky a
nezištně sloužící. A přišlo opravdu včas. Členové nového řádu
mohli se už zůčastniti jednání na koncilu tridentském, mohli
spolupůsobiti na stylisaci dekretů, hlavně pak ujmouti se hned
po ukončení sněmu jejich realisace. S řádem karmelitským před
stavují Jesuité dva hlavní a souběžné proudy rekatolisační. Byla
li akce karmelitská povahy pasivní, pravým opakem jeví se
nám horlivá a bojovná

jesuitská aktivita,

směřující přímo k vyhlazení bludařství. Stejně jako Karmelitáni,
musilo i Tovaryšstvo paralysovati především živly renesanční
kultury humanistické, působící začasté diametrálně k živlům re
katolisačním. Ale na rozdíl od asketického opovržení Karmelu
jak obratně uměli Jesuité využíti ovooe této pseudopohanské
tvořivosti, proti níž vyšli do boje. Vřadili je vtipně do služeb
katolické myšlenky, činíce je přijatelným prostým

přehodnocením hodnof,

christianisací živlů renesančních. Neboť právě činnost řádu v ob
lasti uměn výtvarných, v poesii, zejména pak jeho obrovská pro
paganda divadlem, vše jdoucí ve stopách humanismu, staly se
při rekatolisování krajů protestantských stejně významnými jako
jejich Činnost v lafinských školách. Na rozdíl od Karmelitánů šlo
Jesuitům méně o meditování v klášťerech, naopak, oni svou čin
nost přenesli do světské společnosti. Jejich misionářství, spojené
se zpovědnictvím a kazatelstvím, jejich obrovsky rozvětvená síť
všelijakých spolků, jejich učitelství a spisovatelství, jejich inici
aťiva v umění výtvarném i hudebním byly ohromující. Zařizovali
nesčíslné školy střední i vysoké a vynikli učitelstvím tak, že jim
1 u nás byla svěřována mládež luterská, děti českobratrské i kal
vínské šlechty, dorost utrakvistického měšťanstva. Svým způso
bem i Tovaryšstvo bylo s počátku misionářem po výtce vyšších
a vzdělanějších stavů. Ale když tyto byly již zajištěny, a když,
zejména po Bílé hoře, bylo nutno přenésti z venkovských kolejí
misijní Činnost mezi prostý lid selský a městský, přizpůsobili
Otcové činnost svou misijním metodám druhého nového řádu
protireformačního, a odtud lze u nás mluviti o

kapucínské orientaci jesuitské,

vykonávající pravé divy rekatolisace. Představují-li Karmel a
Jesuitstvo krajní křídla obrovitého hnutí, tvořili Kapucíni jeho
střed. Jejich činnost již od počátku obracela se především k ši
rokým vrstvám lidovým. Sdílejíce s Jesuity praktické metody
akce restaurační, oddávali se s Karmelitány zbožnému rozjímá
ní, otevírajícímu duše lidské přílivu božské milosti. Jakousi syn
tésou obou stránek bylo pak ono horoucí oddání se službě v oné
oblasti náboženské, kterou Jesuité od nich obratně přejali a
virtuosně zdokonalili v

systém devotionality,

hraničící místy až s pobožnůstkářstvím. Vycházeli mistrně vstříc
tajemným tužbám lidské duše po důvěrnějším styku s nadpozem
ským, pěstovali kult svatých ostatků, zaváděli pouti k zázračným
obrazům, tiskli a rozšiřovali nespočetné množství modliteb a
písní k novým kultům mariánským, christolosickým a světeckým,
ozdobujíce je působivými rytinkami. Vedli tak duše z mrazivého
žáru mystických ekstází do teplejších pásem duchovních. Vše
chnv tyto prostředky pobožnostní zesilovaly účinky jesuitských
misií. Vlažnost a lhostejnost církevního života, umožňující vlivem
renesance rozšiřování protestantismu, počala mizeti. Jesuité po
znali záhy a dobře

2) Paměti Svatého Ignáce z Loyoly. Přeložil, úvodem a po
známkami opatřil Jaroslav Ovečk a. Praha 1929,271 až 275.
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tajemství isolace duší

a dovedli jí použíti k trvalému úspěchu své misijní akce. Jako
prudké lijavce snášela se na obce jejich patetická kázání, vyzý
vající k pokání, a jako řeřavé uhlí působila s nimi spojená kajíc
ná cvičení náboženská. Avšak rozechvění duší, byť sebe mocnější,
mizelo by záhy po odchodu misionářů, kdyby tito neuměli za
bezpečiti trvaleji své počáteční úspěchy. Proto snažili se Jesuité
všude po misiích zajístiti si výsledky zakládáním rozmanitých
forem spolků, dle povahy místa a lidí. Tak vznikly spolky měšťan

ské i selské, družiny studentské a kroužky žákovské, jednoty
lidí starýchi mladých, mládenců i panen, legie vzdělanců a druže
prostých věřících, zejména však ony veleúčinné

kongregace mariánské,

jejichž členové byli dokonale a trvale oddělování od nekatolic
kých spoluobčanů téhož společenského stavu. A tak v stále ros
toucí míře proměňoval se církevní obraz krajů, Jesuity zpracová
vaných, ve prospěch katolicismu. Vilém Bitnar.

Jan Řehoř Mendel-mikroskopista.
Řehoř Mendel, augustiniánský mnich, byl přírodo

vědcem velikého rozhledu, o čemž svědčí i jeho prá
ce mikroskopické, které nedávno byly objeveny a za
půjčeny na výstavku, uspořádanou Biologickou spo
lečností v Praze ve fysiologickém ústavě prof. Dra
B. Němce.

Mendel pracoval se třemi mikroskopy různých
značek; preparáty mikroskopické ukazují, že jak
podložní, tak i krycí sklíčka Mendel hotovil si sám
ručně. Celkem nalezeno 179preparátů, z nichž 9 pre
parátů mineralogických a pefrografických (výbrusy
hornin), 50preparátů zoologických,obsahujících šu
piny křídel motýlích, nožičky, sosáky, tykadla růz
ného hmyzu, 140 preparátů botanických, týkajících
se různých řas, mechů, pupenů, plátků hrachu, dále
řezy dřevem stromů jehličnatých (10 kusů) a listna
tých (85 kusů). Preparáty Mendelem zhotovené jsou
jím číslovány; tím liší se od několika preparátů za
koupených v Paříži.

O seriosnosti mikroskopických prací Mendelových
a o zachovalosti jeho preparátů svědčí některé mi
krofotografie pořízené ve fysiologickém ústavě. O je
ho zájmu o mikroskopování svědčí i knihy o mikro

Z r c

skopování z let 1867—1879,jež jsou v jeho knihovně.
Mimo uvedené mikroskopické preparáty jsou vy

stťavenyněkteré fotografie Mendelovy, knihy o Men
delovi, jako zakladateli nauky o dědičnosti, nazvané
na počest geniálního objevitele mendelismem, dále
pozvánka na slavnost odhalení desky a dopis dru
Liznarovi, profesoru meteorologie ve Vídni, psaný

PB dní předsmrtí. (Mendelzemřeldne 6. ledna
Výstavka tato přináší nové světlo do geniálních

prací Mendelových, které zprvu byly přehlíženy, ale
o nichž Mendel byl přesvědčen, že jedenkrát dojdou
uznání, jak sám říkával: „Meine Zeit wird noch kom
men.“

* * *

+... Melde, dass ich seit Mai vom Herzschla$ gerihrt ohne
fremde Beihilfe nicht mehr im Stande bin die meteorologische
Instrumente abzulesen.

Da wir uns auf diesém Gebiete nicht mehr begesnen důrften,
erlaube ich mir, Ihnen das herzlichste Lebewohl zuzurufen und
den Segen aller meteorologischen Goftheiten auf ihr Haupt her
abzuleiten.“ (Psáno 20./12. 1885, + 6./1. 1884.)

Dr. Franěk.

d o

Zkoumaft ideu doby znamená analysovat činy a myšlení té neb
oné skupiny generací s jejího vlastního stanoviska. Jak těžko si
však člověk přetváří způsob uvažování, poznáme bez přibírání
historických zkušeností i v svém vlastním okolí. Jsou myšlenkové
vrstvy dobové a jsou i různé úrovně současné. — B. Chudoba:
Počátky barokní myšlenky.

Kde člověk dýchá volně, fam je místo pro kříž. „Když cestujíce
spatříme horstvo stupňovitě se zvedající, velmi silný pud žene
člověka, aby hledal poslední náhoří a slibuje mu, že jeho vystu
pování bude odměněno tam nahoře obzorem, který odhalí. Po
cestný vystupuje a když jest na vrcholu, v jistých zemích se setká
vá s křížem! Lidé umístili kříž tam nahoře, protože hora byla vy
soká a poněvadž pohled byl krásný. Výška a krása vyvolaly kříž
na výšinu. Jsme uvědomeni, že tam, kde člověk dýchá volně a

4vidí s výše, jest místo pro kříž.“ E. Hello.

Čekáme na rašení kultury z ducha katolického. „Myšlení našich

Z i V o t n á b o ž e n s

lidí před vážnou prací je pomalé, těžkopádné, vůle nerozhodná,
zkušenosti nepatrné, morálka pochybná. Učení o milosti, které je
skoro stoprocentním obsahem katolické víry, není pojímáno, jest
cizí, a místo něho řídí se většina mluvčích zmaterialisovanými
názory utilitářskými. Na klíčení a rašení kultury z ducha katolic
kého bude třeba ještě dlouho čekat, zvláště když zájem katolíků
je mnohokrát prohlášen za protichůdný národním zájmům.“ J.
Durych: Naděje katolictví.

Kvas, jenž dává světu jinou tvářnost. „Kdo vrhá ideje do světa,
ten často vrhá kvas, jenž dá snad světu jinou tvářnost. O knize
Silvia Pellico „Mé vězení“ bylo řečeno, že udělala pro nezávis
lost Italie více, než několik pluků vojska. Podobný vliv měly
i jiné životné myšlenky... Katolická akce musí býti rozsevačem
účinných křesťanských idei. Cílem musí býti: vytvořiti ryzí kato
lické prostředí kulturní, aby ideje z něho jiskřící probouzely
skryté dřímající dobré síly v duších.“ — B. Vašek: Katolická
akce.

k ý

60 let blahořečení Anežky Přemyslovny. Úcta k velké dceři sv.
Františka, Anežce Přemyslovně, rostla v českém národě po vše
chen čas, a bylo jedno přání, aby byla povznesena na oltář. Kar
dinál Bedřich Schwarzenberý obrátil se r. 1872do Říma ke kon
gregaci ritů se žádostí, aby Anežka byla prohlášena blahoslave
nou. Předchozí vyšetřování pro beatifikační proces vedl biskup
Průcha. V řádném sezení kongregace ritů byla pak,3. prosince
1874,před šedesáti lety, Anežka Přemyslovna prohlášena blaho
slavenou, stanovena mše sv. na její počest, a aby církevní ho
dinky k její oslavě byly konány vždy 2. března, v den, ve který
již od počátku 14. století byla oslavována křižovnickým řádem,
jí založeným. Kéž bychom se brzy dočkali svatořečení této veliké,
pokorné služebnice Boží z krve našeho jediného českého panov
nického rodu!

Čtyřicet let buly „Orientalium“ o důstojnosti východních církví.
Na den 27. listopadu připadá čtyřicáté výročí vydání buly „Orien
talium“ papežem Lvem XIII. Tomuto aktu předcházela konferen
ce zástupců všech sjednocených východních církví v Římě sve
dnech 24. října až 28. listopadu 1894 s výjimkou arménského pa
triarchy, jemuž turecká vláda nedala povolení k účasti. V bule
mluví se o důstojnosti východních církví, v nichž „,apoštolát,
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martyrium, učení a svatost po prvé vykvetly“. Líčí se administra
tivní důvody soustředění Církve sv. Petrem nejprve v Antiochii
a pak v Římě, jako v politickém centru tehdejší římské veleříše.
Bula praví výslovně, že tak se stalo na Boží nařízení. Odůvod“
ňuje se primát Petrův a jeho nástupců. Uvádí se neustálý zájem
papežů o církve východní, zvláště za Lvova předchůdce Pia IX.,
jeho konstituce „In suprema“, „Romani pontifices““mluvíse o zří
zení zvláštního oddělení pro východní církve při kongregaci pro
pagandy, o péči zlepšiti liturgické knihy různých východních ritů,
O pozvání nesjednocených východních biskupů k vatikánskému
koncilu. Lev XIII. prohlašuje, že nejdůležitější věcí je zachovává
ní ryzosti a neporušenosti orientálních ritů, a to proti latinisují
cím snahám a proti změnám v schismatickém aneb heretickém
smyslu. Bula udává nejvýznačnější důvody pro zachování východ
ních ritů. Bula doplňuje konstituci Benedikta XIV. „Demantam“
a přináší ustanovení o poměru mezi latinským a východním ritem
a které mají zameziti, aby východní ritus nebyl latinisován a ne
utrpěl újmy přílišnou horlivostí latinských misionářů.

Stometrová socha sv. Terezie od Ježíška. Peruánští katolíci se
rozhodli postaviti 100 m vysokou sochu sv. Terezii od Ježíška.
Soutěže se mohou zůčastniti umělci z celého světa.
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Hradčanská Loreta potřebuje nutně opravy, aby zůstaly zacho
vány výtvory krásných umění, i také proto, aby Pražané odčinili
svoji nevděčnost k tomuto překrásnému koutku Prahy. Matice
loretánská ujala se sbírkové akce a chce brzy již podniknouti
aspoň nejnutnější úpravy. Dárky přijímá pro tento účel Živ
nostenská záložna v Břevnově, čís. pošt. spořitelny 250.516.

Síla německé katolické mládeže. Organisační zdánlivá roztříště
nosí německé katolické mládeže tkví v zálibách Němců v barvách
a speciálních cílech, které však dohromady dávají silnou harmo
nii. V representační knize o dnešním stavu katolických Němců
v ČSR, sestavené redakcí kanovníka dra Donata z Litoměřic, uve
dena jsou data o všech svazech mládeže a studentstva katolické
ho tábora. Akademici v Kartelverbandu čítají 350členů (nepočítá
ni „starší páni“ a čestní členové), jiné dvě skupiny 50. Staffel
stein ve skupině vysokoškoláků má 96 členů a 92 bohoslovců.
Celkem 568. Reichsbund der kath. deutschen Jugend čítá 8.000
členů, die Kreuzfuhrer 2.000 hochů, Die St.-Georgs-Pfadfinder
1500 hochů, tovaryšské spolky s 1260 aktivními členy, Auickborn
400 hochů, 300 dívek, středoškoláci ve Staffelsteinu 1100 hochů,
450 dívek, 255 hochů a děvčat v povolání nestudentském. Dva sva
zy dívčí mládeže sv. Anežky a sv. Gertrudy, čítající celkem asi
12.500 dívek a katolické skautky mají asi 200 děvčat. Do tohoto
přehledu nejsou pojati příslušníci křesť. soc. turnérů, protože
u nich jsou i dospělí. Sečteme-li uvedené počty členstva v růz
ných spolcích mládeže, dostáváme cifru 28.500mladých organiso

vaných německých katolíků v nepolitických spolcích mládeže.l

Sdružení německých katolických posluchačů rozhlasu. Naši čes
koslovenští katolíci začali před časem organisovati se v kroužek
katolických posluchačů rozhlasu. Tehdy akce vycházela z redakce
někdejšího deníku „Lid“. Konkretního výsledku nebýlo prozatím
dosaženo. Jiné aktuální záležitosti zatlačily tuto akci do pozadí.
Dále pokročili němečtí katolíci u nás. V rámci osvětové činnosti
svitavské odborové centrály bylo vytvořeno pracovní souručen
ství odborářů-posluchačů rozhlasu „„Arbeitsgemeinschaft der
Rundfunkhórer in der christlichen Gewerkschaften mit dem Sit
ze in Zwittau, Melzgass 17“. Sdružení chce uplatniti kulturní a
sociální zájmy křesťanského dělnictva v rozhlase, žádá zastoupe
ní v dělnickém rozhlase a v tomto smyslu 'bude v součinnosti
s čsl. rozhlasem. Členům bude všestranně poskytnuta informace
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o radiových záležitostech. Sdružení ohlašuje vůli spolupracovati
se všemi podobnými organisacemi v sociálních, kulturních a ná
rodních záležitostech. Brzy po založení sdružení přihlásilo se 2000
členů. Protože německé oďborové křesťanské hnutí čítá na 40.000
členů, bude v nejbližší době vytvořena velmi silná zájmová or
ganisace posluchačů rozhlasu z řad německých křesťanských od
borářů, která nebude moci býti přehlížena. Sdružení vybudovává
systém místních důvěrníků.

Konverse ve Vídni. V 6 letech 447 israelitů-katolíků. Vídeňské
deníky v těchto dnech zaznamenaly závažnost mnoha obrácení na
katolictví, jak byla úředně zaznamenána v posledních letech
v hlavním rakouském městě. Zde několik určitějších bodů k vy
světlení: od 1. února 1928 do 1. července 1934 počet konversí

| (obrácení) dosáhl asi 1000osob, a sice: 447 obrácení israelitů, 336
protestantů, ostatní obrácení jsou z řad anglikánů, rozkolné cír
kve východní a pohani. Počet těchto konversí stoupá od roku
1950, jak o tom svědčí číslice charakterisující roky 1930 až 1934:
75, 102, 125, 160. Během prvého půlletí roku 1934 počet konversí
se zvýšil na 250, z nichž je 150 israelitů. Předvídá se zde ještě
asi 100obrácení israelitů na konci roku, stejně jako obrácení ně
kolika desítek protestantů. Mnoho z těchto konvertitů, obzvlášť
israelitů, touží přijati křest svatý v kapli kláštera Matky Boží
Sionské (VII. městský okres). Pravděpodobně je v tato místa
vábí krásná vzpomínka na zázračné obrácení dvou bratří Ratis
bonnů, dvou to židů, kteří obrátivše se k církvi pravé, založili
kongregaci sester Matky Boží Sionské; sestry této kongregace
se věnují hlavně získávání nových synů Israele pro Církev sva
tou. Vedle náboženské výuky, jež je poskytována v jednotlivých
farnostech, bylo třeba ve Vídni otevříti více zvláštních nábožen
ských kursů pro neofyty, jejichž obrácení na katolictví se mímo
to obklopuje ještě všemi druhy opatrnosti a zvláštní přísnosti.
V denním tisku byl již často zaznamenán rostoucí počet návratů
k praktickému životu náboženskému, jak je pozorovatelný hlavně
u vrstvy dělnické po socialistické revoluci v únoru 1934. Toto
jsou zprávy nejvýš potěšující, neboť nám náležitě potvrzují u ra
kouských katolíků vůli chrániti svou vlast jako neodvislý celek
proti hegemonii sousední země, která se nešťastně snažila zlomiti
rostoucí život církve a která toužila podkopati základy víry, té
víry, k níž velká většina rakouského národa zůstává věrně při
pouťána.

Katolická péče o krajany v cizině. Spolek sv. Rafaela vydal vý
roční zprávu za rok 1955, v níž uvádí m. j., že během roku zaslal
krajanům v 10 různých státech evropských i zámořských 468 ba
líčků, 23 velkých balíků a 3 bedny knih, časopisů a novin. Mezi
odcházející vystěhovalce rozdáno 1665časopisů a knih. Spolek má
k 1. lednu 1954 celkem 25397členů přispívajících (přibylo 472) a
29 zakládajících (přibyli 2). Povinnosti jsou u prvních nejméně
10 Kč ročně, u druhých jednou pro vždy 200 'Kč. Na členských
příspěvcích přijal spolek za rok 1933 15.505.60 Kč, na darech a
sbírkách 20.098.75Kč. Některé ordinariáty zaslaly větší dary.
Celkový příjem činil 59.326.15 Kč, vydání 52.451.90 Kč. Spolek
prosí ve jménu 2 milionů krajanů v zahraničí o rozšíření členstva
a všemožnou podporu dary peněžními, knižními, časopisů, novin
a pod. Adresa Spolku sv. Rafaela: Praha-Nové Vysočany, vystě
hovalecká stanice.

Metody odporující dobrým mravům. Nově založené katol. nakla
datelství „Vyšehrad“ vydalo provolání a prospekty, v nichž uvádí
svůj vydavatelský plán. Ohlásilo také novou knižnici lidových
románů „Vyšehrad“, jež prý má nahraditi zaniklé Kotrbovy edice
„Ludmily“ a „Zábav večerních“. Edice fy nezanikly, vycházejí
dále a tvrdí-li někdo opak, pak to jest nekřesťanské a i v ob
chodní morálce něco, co odporuje dobrým mravům. V soutěži ne
smíme ani odpůrce ničiti a nejméně pak — nepravdami. Fk.

Slovenská aufonomie. V rozpočtové debatě dotkl se této otázky
poslanec Dr. Nosek a prohlásil, že všichni lidé dobré vůle jsou
ochotní dáti Slovákům administrativní autonomii v nejširším roz
sahu, pokud bude odpovídati ústavě, kterou si dal národ česko
slovenský, tedy i slovenští luďáci. Dr. Nosek pak pravil: „S to
hoto hlediska nutno prohlásiti: Nejenom my, nýbrž všichni ostat
ní činitelé v tomto státě jistě uvítají každý pokrok na poli admi
nistrativní autonomie, poněvadž to odpovídá přání celé veřejnosti
a bude-li se tato věc rozumně dělat, nenarazí na žádný odpor.
Ovšem nějaká samostatnost legislativní setkala by se jistě s od
porem, neboť není možno chovati reálné naděje, že by odpovědní
činitelé tohoto státu dali ústavní souhlas k nějaké úpravě sa
mostatné legislativní autonomie kterékoliv části tohoto státu,
protože by to znamenalo zárodek smrti v základech života našeho
státu.“ — Jest zajímavo, že „Slovák“ tentokráte polemisoval vel
mi mírně, a co nejpozoruhodnějšího — popřel existenci nějakých
nových návrhů autonomie.

Proti teroru. Některé kruhy naší politické pravice příliš brzy
zapomněly na hrůzy bolševického feroru v prvých letech re
publiky. Zapomněly na to i mnozí z katolického tábora, kteří ne

vědí dnes už nic o vyhazování křížů ze škol, bolševickém zabírání
katol. kostelů, vyhazování katol. dělníků z práce, o pronásledo
vání katolického studentstva. Ty doby levého teroru jsou bohu
díky pryč, ale zdá se, že přichází období jiného teroru. Výtrž
nosti v „Osvobozeném divadle“ jsou toho dokladem. Nejen že
teror jest sám v sobě nesprávná věc, ale ten, který se v poslední
době pěstuje v extrémní politické pravici, má ještě jeden ošklivý
příznak, — že jest objednán a že ti, kdož se ho dopouštějí, ne
jsou fanatiky nějaké myšlenky, nýbrž jde jim jen o hec, neboť
jinak by ony demonstrace nezůstaly osamoceny a opravdoví od
půrci by si vynutili respekt svému přesvědčení. Zde nejde o stra
nění levici čí pravici, ale o právo na svobodnou kritiku, o prá
vo svobody vůbec a otázku dovolenosti teroru. Špatně by to s na
ší demokracií dopadlo, kdyby o těchto principielních věcech se
musilo diskutovati.

Osud slovanské menšiny v Italii. — K pěknému článku v Životu
chtěl bych poznamenati přece cosi, co jsem svého času zvěděl
od jistého Slovince, s nímž mne náhoda svedla. Tento mladý muž,
statečný a upřímný Slovinec, řekl mi s trpkostí: O nás kato
líky, ať už Slovince či Chorvaty, srbská vláda nestála. Pokusili
jsme se aspoň my od pohraničí dosíci hromadného přesídlení. Ale
byli jsme odmítnuti. Porovnejte rozdíl mezi tím, jak vláda snažila
se posíliti na Balkáně s tím, jak to šlo právě zde v katolických
krajíchí A bylo mi vyslechnouti mnoho frpkých slov, která, jak
jsem se jinde přesvědčil, byla oprávněna. Nehájím italského re
žimu, který nejen u Slovanů, ale i u Němců nezná „domácí dia
lekt“. Mám však doloženo prostými lidmi, že i když se pokusili
o emigraci na jugoslavskou půdu, vraceli se do italského — své
ho rodného — kraje a už potom klidně své děti posílali do
italské školy. Nemohu uváděti přesné případy, abych těm ne
šťastným vlastencům neuškodil. Porovnejme však věc také s na
ší náboženskou emigrací. Tam v cizině je přijímali spíše jako
výhodné kolonisty, než spoluvěřící. Ale zde srbský režim neměl
zájem o katolické Jihoslovany z obavy, aby nerozmnožil si
katolický živel. Zajeďte si někdy na ony umělé hranice mezi
oběma státy, abyste to pochopili. Vím, že nikdo z politických
činitelů jugoslavských nezakročil u Vatikánu pro zachovávání ná
boženských práv Slovanů v Italii. To jsem slyšel od kněze, který
trpce žaloval. A s tím také setkáme se v propagandě protikara
ďorděvičské na katol. území Jugoslavie. Nutno proto přes vše
chny ohledy a sympatie říci pravdu; neboť jediné tak se dá mož
ná zachrániti to, co ještě není ztraceno. Ačkoliv mládež i z čistě
slovanských osad už jenom ve vzpomínkách svých rodičů slýchá
o tom, že bývali jiným než italským národem. -Bka.

Vyrovnejtelaskavě nedoplatky předplatného.
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Střípky. Každý obecní radní se chce zasloužit o lidstvo a tak
chodí, jak jeden soc. dem. konšel v Nuslích, s takovými návrhy,
jak překlenouti velkou klenbou pražský potok Botič, do něhož se
vlévají splašky, aby se tak získal protiplynový úkryt pro oby
vatelstvol Nehledě k tomu, že každý frajtr ví, že takový úkryt
nesmí býti v dolíku, je známo, že z Botiče jde takový zápach,
že je sám o sobě trvalým nebezpečím plynové otravy. — Ještě
jeden případ z civilní obrany. Město Klatovy podniká akci na
pasivní obranu proti leteckému útoku. Sbírá na to dary a dostalo
zatím sírénu, která má s f. zv. černé věže upozorňovati občany
na nebezpečí. Darovanému koni nehleď na zuby a proto se nesmí
nikdo divit, že s věže sirénu není dole ve větším okruhu vůbec
slyšet. — Skandál, který ukazuje mizerii t. zv. „lepšího“ katoli
cismu, jak si navykli u nás nekritičtí lidé říkat o všem, co je na
Slovensku, odehrál se 6. ft.m. v bratislavském zemském zastupi
telstvu. L'udový zástupce, kanovník dr. K., v polemice se soc.
demokratem mluvil proti kněžskému celibátu tak, že z toho bude
církevní zakročení. Nejlepší, že „Slovák“, který nedávno vytýkal,
že prý Češi neznají papežskou hymnu (která de facto neexistu
je a je pouze tak nazvána česká kostelní píseň), nezná ani zá
kladní směrnice katolického života, že poklesek církevního hod

Konec korunuje dílo.
Adresy, věnce, štafety,baret...
Pak přijdou gatě a lampasy.
Vždycky jen hračka. Domečky z karet.
Tohle náš lid přece nespasí.

nostáře proti kázni označil jako „„pádnou odpověď“ sociálnímu
demokratu. Příští den však musil „Slovák“ otisknouti oficielní
prohlášení klubu zemských zástupců Vudové strany, že „prejav
kanoníka dra K. sa nesrovnává s učením katolickým a discipli
nou cirkve katolíckej“. Při tom veřejně předseda jejich klu
bu, dp. Buček, projev svého kolegy veřejně v zastupitelstvu od
soudil. Jsou v tom „Slováku“ ale „lepší“ katolíciíl — V infor
movaných kruzích ujal se nový název pro několik křiklounů, kteří
rámusí, že se vše musí řídit nedočkavou generací. Pro finesy je
jich výrazů slovních a ze vzhledu povšechného říká se jim — trva
le naondulovaná generace.

Z k n i h

O dobrou lidovou četbu.

Pavla Dvořáková: „Mariea Marta.“
Není sporu o vysokém a důležitém poslání
dobré knihy v životě národa. Byla to právě
dobrá kniha, která obrodila a vzkřísila náš
národ. Po obrození národním připadla dal
ší funkce dobré katolické knize, aby
zušlechťovala lid a v tomto smyslu patří
jedinečná zásluha všem těm, někdy i málo
známým, spisovatelům, kteří, sami pro
dchnuti duchem národním a křesťanským,
psali drobné i větší práce, jimiž byl lid
vzděláván, udržován v křesťanském duchu
tradice svatováclavské. Vzpomeňte si na
práce Pravdovy, na veliké buditelské dílo
Kosmákovo, na práce Ehrenbergsrovy, Ko
palovy a jiných, a ne v poslední řadě při
pomeňte si vysokou úroveň předválečných
ročníků Kotrbových „Ludmil“, „Zábav ve
černích“, v jejichž tradici se ještě pokra
čuje. Historik katolického hnutí bude mu
sit jednou všimnouti si i prvků lidové kato
lické četby, bude-li chtíti objektivně po
souditi všechny hodnoty, které pomáhaly
udržovati ducha v rodinách v lásce k dob
ru, řádnému rodinnému životu, lásce k bliž
nímu, pomáhání trpícím, zkrátka život po
dle křesťanských zásad. Naši zahraniční
krajané, za mořem a zvláště ve Vídni, udr
žovali si národní i katolické vědomí a cítě
ní pomocí těch drobných, úhledných kní
žek, které ještě dnes putují v četných zá
silkách Spolku sv. Rafaela do krajanských
rodin a spolků v cizině. Lidová četba má
několik základních požadavků. Musí býti
zpracováním ušlechtilých obrazů ze života,
musí řešiti životní problémy nenásilně, bez
rozmazávání zla, v němž život často plyne,
přístupným slohem, bez zbytečného zatěžu
jícího moralisování. Křesťanské výchovné
prvky musí však najíti ohlas, aby nebyl
knihou docílen opak, aby nebyla čtena pro
naturalistické zbarvení životních osudů.
Katolická lidová četba musí býti prodchnu
ta duchem křesťanského idealismu. Pro sloh
a snadnou přístupnost duševnímu obzoru
i nejprostšího čtenáře říká se této lidové
četbě také lehká četba, ale pod tím pojmem
nesmí nikdo inkasovati právo vydávati věci,
které jsou vpravdě „lehké“ a jichž odstra
šující ukázkou je právě vyšlý „„Román o
dobré ženě — Maria Marta“, vydaný jako
první svazek „Edice Vyšehrad“ stejnojmen
ným nakladatelstvím. Není to četba pro ka
tolický lid, je to jakýsi druh módní limo
nády, ale s příměskem friviálnosti, zachá

zející za meze, kam se nesmí žádné katolic
ké dílo odvážiti. Co je možné ve Hvězdě,
Pražance, Červené knihovně a u braku, ut
čeného pro nádražní knihkupectví jako ta
bák, nesmí si dovoliti nakladatelství, jehož
vstup do života byl v novinovém oznámení
doprovoděn doporučujícími podpisy vyni
kajících osobností katolického života du
chovního a kulturního. Ediční první ukázka
„Vyšehradu“ přinesla zklamání. Místo ka
tolické dobré knihy ocítá se na knihku
peckém trhu něco, co triviálně líčí ssedlinu
společenského života pražského, ulici, lid
ské příběhy nabité vášněmi, zvrácenostmi
a lehtá nejnižší pudy. Hlavní hrdinka má
sice svatbu v kostele a také asi dvakrát
v celém ději si do kostela zaskočí, ale to je
katolisující kolorit obrázku, v němž se stří
dají momentky z pražského Edenu, rozvrat
rodinného Života vlastních rodičů, resp.
matky, příběhy z námořnických krčem, ba
rů, ze života v cizinecké legii i všední život
pražského měšťáka. Děj jest sice hodně
pestrý, ale nemá žádnou osnovu, jest to
všechno přeházené, takový nějaký salát a
zároveň limonáda. Ne, tak si lidovou četbu
pro katolický lid nepředstavujeme. Není
sice třeba, aby na každé stránce byla mo
rální senfence, naopak morální tendence
musí zůstati skryta, a v tom spočívá umění
spisovatele, ale morální i taková lidová čet
ba musí býti vždy. To nelze říci o knize
Pavly Dvořákové, která jest typickou ukáaz
kou knihy amorální. Hrdinka románu zů
stává sice čistou, ale je to takové nějaké
studené, jako vůbec všechny ostatní — a
není jich mnoho — dobré skutky i jiných
postav děje. 'A lze-li o uměleckých hodno
tách mluviti u této práce, pak možno srov
nati dílo to jen se známou úrovní českých
filmů. Od nového nakladatelství, s tako
vou reklamou zakládaného a s osobností
Kuncířovou v čele, dalo se rozhodně čekati
více, než takovýto brak. Kdyby se pak mě
lo bráti přísné katolické měřítko, pak by
tato kniha do katolických rodin, pro něž
vlastně jest určena, vůbec nepatřila.

J. Hf.
Baroko. Pět statí o baroku, přednesených
na cyklu přednášek v brněnském Moravanu
B. Chudobou, J. Vašicou, Zd. Kalistou, Al.
Kutalem a J. Rackem. IV. svazek Edice Ji
tra. Cena 17.—Kč. — Radujeme-li se z roz
machu Jitra a jeho edice, činíme tak z 0
pravdového přesvědčení, že dnešní naše
studentstvo začíná kulturně žíti na výši,
která je odlišuje od ostatních. Byla to vel
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mí šťastná myšlenka postaviti mladému ro
dícímu se intelektuálu hodnotu baroka před
oči způsobem, jakým zhostili se tematu ci
tovaní referenti. Jako jiná čísla edice, jistě
i tato stane se majetkem katolického stu
dentstva i celé veřejnosti. Upozorníme na
svazek příležitostně citáty v našem zrcadle.

Psychoanalýza a kresfansítvo je název in
formativního spisu profesora košického bo
hosloveckého učeliště dr. Alex. Spesza, kte
rá vyšla v těchto dnech v Rožňavě. Cena
20.— Kč. — Aufor v úvodu poznamenává
právem, že psychoanalysou zaplavuje se
svět a na tomto poli se škodí nejvíce nein
formovaností o poměru křesťanské nauky
k psychoanalytickým metodám. Proto je na
místě, aby i ve slovenské literatuře byl tu
spis, který by osvětlil jádro věci a v kon
kretních otázkách zaujal stanovisko, které
svou pevností může a musí býti oporou.
Použito je hodně materiálu, odkazy uvede
ny pod čarou na 436 místech! Prameny jsou
věťtšinouněmecké, autor sám napsal někte
ré věci v těto řeči. Použita je též kniha
prof. dra Beneše o psychoanalysi, vydaná
u Kotrby. Slovenští bohoslovci a inteligen
ce dostávají Speszovou knihou přehled
o maferii, vyčerpávající současné prameny
a pevné vodítko. Doporučujeme. Más

Filosofická revue, ročník VI., č. 4. — Pod
zimním kvartálním číslem dokončuje Filo
sofická revue svůj šestý běh. Dr. Habáň má
zde hodnotnou studii o životních a vypěstě
ných hodnotách v sexuálním životě. Dr. A.
Pavelka rozvrhl úvahu o základech kvanto
vé teorie, P. Jolivet pokračuje o křesťanské
filosofii a soudobém myšlení, stať to, která
by si zasloužila větší publicity, stejně je tu
pokračování překladu P. Gilleta „„Svědomí“.
Inž. Pujman snaží se analysovati poměr to
mismu k dnešnímu umění. Přetišťěna tu
studie R. Ingardena o logistickém pokusu
o přetvoření filosofie. Ve variích jsou his
panika a ocenění dra Birnbauma. U recensí
spoléhá redakce na své spolupracovníky;
jen tak lze si vysvětlit, že kritika Sidorova
Hlinky je jen polemikou se Životem (třeba
není jmenován) a nekritické lyrické chápá
ní toho, co patří pod lupu reality. Místo re
cense filosování. Poznámky mají několik
velmi dobrých postřehů, zvláště registrace
maďarských věcí u nás dosud chyběla. Čte
náři revue zůstanou i v příštích ročnících
listu věrni.

Toto číslo jest o 12 stranách. - Bylo vydáno 20. listopadu. - Příští číslo vyjde 1. prosince.
Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálená
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
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P. STA N S LAV VYD RA BořivojBenetka.

K výročí jeho smrti 2. XII. 1804.
Umřel,ale pamět jeho kvete

Po veškeren časů běh,
Bylťjest dobrý, jakž jich málo v světě,

Člověk, pěstoun, kněz a Čech.
(Josef Jungmann.)

Těmito verši uzavírá J. Jungmann svoji Elegii na smrt Stanislava Vydry.
V obsáhlé té básni líčí se celý život Vydrův, neboť jeho smrt před sto třiceti
lety opravdu se dotkla srdce všech, kdož v té době opravdu byli Čechy.
Dnes, kdy znovu se hledají programy pro lásku k vlasti, dnes, kdy tato
láska se tak snadno ověšuje cetkami a nicotnými hesly, snad právě ono vý
ročí smrti Vydrovy nás nutí, abychom, použivše charakteristiky Jungman
novy, ukázali si, jak tento pěstoun, kněz a Čech dovedl sloučiti to vše v je
dinou představu, jediný pojem: Dobrý člověk.

Obraz Vydrův jest v našich představách trochu jednostranný. Neboť byl
zasazen do společného rámce nazývaného národní obrození, při čemž
nejen jemu, ale i mnoha jiným bylo strpěti jisté přizpůsobování podle
přání a představ těch, jimž svěřeno ono dílo. Proto také podobizna, jakou
nám vykreslil Jirásek, ozdobuje jí své líčení Prahy a české země AVÍIÍ.
století, proto i tento portret není tím, čím má býti obraz, vyšlý s palety
umělce. Umělec není sice vázán zachytiti na plátno každé mateřské zna
ménko, ale dobré portretní dílo nesmí postrádati nic, čím by se duše osoby
zobrazované nemohla obrážeti v její tváři. A tuto duši, duši kněze a vděč
ného syna sv. Ignáce, tu duši nemohlo zachytiti pero, které v zájmu svého
dobrého jména nemohlo se obírati takovými malichernostmi. Má-li tato
skromná studie aspoň něčím přispěti k dokreslení postavy P. Stanislava
Vydry, nesmí ovšem pominouti věnování péče tomu, co tak šťastně Jung
mann naznačil: knězi a Čechu. Na vlastence onoho t. zv. národního obro
zení díváme se často falešnými okuláry mámení. Odložíme-li je, mnohé
stane se pochopitelnější a to, co bylo záhadami obestřeno, ukáže se ve své
prosté kráse!

Stanislav Vydra byl rodákem královéhradeckým, narodiv se 13. listopadu
1741. Péčí svých rodičů seznámil se už jako dítě s českými knihami, čímž
dán základ k lásce, jakou vždy osvědčoval vůči své řeči mateřské. Kdyby
chom byli mohli nahlédnouti do jeho police na knihy, shledali bychom se
se Šteyrovým Žáčkem (Výborný dobrý prostředek, jak se má dobře po
česku psáti), Brusem jazyka českého od jesuity Jiřího Konstance (Lima lin
guae bohemicae z r. 1667), J. Fera Schola civilitatis či s Draxlerovou Bru
sírnou lidského jazyka a mnoha jinými, také náboženskými i zábavnými
knížkami. Soukromý učitel věnoval se výchově svého svěřence s takovou
pílí, že tento už v osmi letech mohl vsťoupiti do gymnasia, spravovaného
s obezřetnou péčí Otci Tovaryšstva. Opakovali bychom jenom vděčná
slova Vydrova, nazvali-li bychom jeho učitele lidumilnými, nábožnými, kla
sicky vzdělanými, výmluvnými a slova Božího v jazyku českém výtečnými
hlasateli. U nich nalezl student vzor svého životního poslání. Proto zajisté
ani P. rektor Mladota, ani druzí jeho učitelé nerozpakovali se vynaložiti
vše, aby mohli Výdru získati pro svůj řád, tušíce dobře, že by mohl se dů
stojně přiřaditi k těm, kteří sloužíce Bohu, sloužili také české zemi stejně
nadšeně a s opravdovou láskou.

Proto už jako šestnáctiletý jinoch odjíždí za doprovodu matčina do no
viciátu, který měli jesuité v Brně. Přísná péče řádová, aby členové opravdu
mohli pracovati ozbrojení jsouce důkladně potřebnými vědomostmi, ta
úzkostlivá starost o vzdělání čekatelů posílá Vydru z Brna do Klatov. Zde

časopisproveřejné otázky současnosti, náboženství kulturu a politiku
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Do tohoto čísla přispěli: Bořivoj Benet

ka, Dr. Ján Sauter, Bedřich Smékal, Vi

lém Bitnar, Karel E. Vlček, Jan Filip,

Miloš Krejza, Frant. Maria Horák, Karel

Metyš, V. Schiller. — Poznámky. — Zr

cadlo. — Život náboženský a kulturní.

— Co život dal. — Z knih a časopisů.

ELEGÍIE.
(Na smrt Stanislava Vydry.)

Co tak smutně, jako hrana, zvučí
Přes ty zimní roviny?

Proč ten vítr úpěnlivý hučí
Tam od Pražské doliny?

Zvuk to smrti! Vydry více není!
Zarmoucená vlast to lká,

Vydry není! Ach, to obolestění
Opětuje duše má.

Těžce, žalostivě stará vzdychá
Mátě Akademie;

Zhaslať její slávy část nelichá:
Vydra její nežije.

Otec žákům, dobrý pastýř stádu,
Vlasti žil, ne sobě sám;

Odpusť, hano, žil i svému řádu,
Bohu žili Uměnám.

Bez lichvy všem světlo učenosti
Jako slunce vzněcoval;

A kdy statkem přispět nemohl dosti,
Srdce s chudým zděloval.

Dlouho střídmost muže ocelila,
Neznal literátů mdlob;

Až předc starost sílu olomila,
Bylťmu, ach! též cílem hrob.

Neuzří víc lahodného kvítí,
Ani krásnou dennici:

Jen to vnitřní světlo jemu svítí,
V nesměšené temnici.

Již v něm jen ten božský plamen hoří,
Jimž se dějem člověky,

Ach, i ten již ukrutná smrt moří,
Teni zhasnul na věky.

Umřel, ale pamět jeho kvete
Po veškeren časů běh,

Bylťjest dobrý, jakž jich málo v světě,
Člověk, pěstoun, kněz a Čech.

Hlasatel 1808. Josef Jungmann.
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otevírá se před ním brána vědění, do níž s dychtivostí vstoupil, touže sloužiti vlasti v paláci vědy, kde teprve české
vědě chystány prvé školní lavice. Kolej klatovská řízená P. Matějem Sechtstaedterem za dvě léta skutečně poskytla
mu nejen doplnění v latině, řečtině, dějepise a zeměpise, archeologii a jiných naukách, i seznámil se tam i s několika
mladšími vzdělanými spolužáky (jmenujme aspoň Václava Hagge, druhem i na studiu pražském). Toto „repetitio
humanionrum“'bylo i ve stáří Vydrovi nejpříjemnější vzpomínkou. Naučil se tam důkladně latině i řečtině, zdokonaluje
na četbě klasiků ono vzdělání, které dovede, aniž toho tušíme, zušlechtiti duši vnímavou, jakou zajisté u Vydry v nej
lepší míře můžeme předpokládati.

Studium v koleji klementinské, jemuž z Klatov sem přijel se věnovati, doplnilo jeho dosavadní vědomosti a od
krylo zálibu, které zůstal věren: bylo to studium matematiky, neboť „matematika (jak sám říká) rozum každému roz
vazujíc, jej k pochopení všeho jiného učení nad míru schopného působí“. Z povinnosti obíral se i němčinou. Nelze
však ničím doložiti, že by sám od sebe, či z příkazu představených (jichž býval vždy ochotně poslušen) tomuto ja
zyku věnoval nadobyčejnou péči. Tím ovšem nenabyl takové znalosti a obratnosti, aby mohl němčiny užívati stejně
ochotně jako latiny či jazyka českého, jehož už z domova byl upřímným milovníkem. Jak už svrchu jsme slyšeli, na
lezl doma i u přátel řadu starších i novějších knih, jimiž tehdy česky cítící a žijící Hradec Králové byl hojně záso
ben. V těch knihách otevřel se před očima. gymnasistovými krásný obraz české země a pokladnice jazyka českého
ukázala se jako bohatá studnice, z níž mohl čerpati, aniž hrozila obava, že dosáhne dna. Učitelé jeho, vyučujíce la
tině a řečtině na základě jazyka mateřského, snadno mohli ukázati, že i jazyk český stejně je pružný a ohebný jako
jazyky klasické. Připodrobnějším studiu dokonce mohl s radostí seznati, že i tyto jazyky musí ustoupiti jazyku českému
v nejednom způsobu. Tato láska k rodnému jazyku, podporovaná četbou kroniky Hájkovy či Beckovského Poselky
ně a zvláště pak historickými díly krajana a spolutovaryše (jak nazývá spolubratry z Tovaryšstva) P. B. Balbína, mohla
proto tím mocněji zaujmouti duši i srdce Vydrovo. Takto jednou zanícený oheň vlastenecké lásky, živený nadšením
oddaného milovníka mateřského jazyka, nemohla ovšem udupati a rozmetati ani ona vichřice, rozpoutaná josefin
skými pokusy, podříditi všemocné vládě srdce a duše národů neněmeckých, aby matka Germanie mohla se pyšniti tím
to svým synem. Na štěstí v kolejích a školách Tovaryšstva byli připraveni i na tyto bouře, a tak stejně jako Vydrovi,
tak i oné velké řadě jeho spolubratří se podařilo včas postaviti mocnou hráz nejen proti útoku na Církev, ale při tom
i zachrániti jazyk český.

Dokončiv r. 1764 studia filosofická, věnoval celý následující rok svému oblíbenému vědnímu oboru, v němž už
tehdy získal si pozornosti všech profesorů. Poslán do Jičína vyučovati gramatice, vrátil se po roce s mnoha kresbami,
v nichž snažil se zachytiti krásu a kouzlo tohoto kraje Valdštejnova, které zejména cizího příchozího dovede zau
jmouti čímsi nepopsatelným. Neboť i Prachovské skály, jež Vydrovi učarovaly, jsou spíše vzpomínkou zamlklé krá
sy dávné minulosti, než kouzelným sadem skrytých tajemství.

Leč věda zvítězila nad umělcem. Proto s radostí přijímá vyzvání, aby spolupracoval s P. Josefem Steplingem při
jeho pracích hvězdářských. Vydra záhy dovedl si získati tohoto vědce vystupování zdánlivě přísného a nevlídného
tak, že se stali tito nadšení muži vědy nejmilejšími přáteli. Při tom však nejen obíral se svými oblíbenými vědami
(poslouchaje ještě matematiku u Jana Tesínka), ale poslouchal i bohosloví, takže r. 1769 mohl už slaviti primici v ro
dišti svém v kruhu přátel a u přítomnosti svého stařičkého otce.

Rok příští zastihl jej znovu v Jičíně, aby tam odbyl terciorát, ačkoliv jeho učitel a přítel všemožně se bránil, aby
mu byl Vydra, tehdy už nejmilejší spolupracovník, odebrán. Ovšem kázeň řádová vyžadovala, aby tento rok náležel
vyšším studiím a cvičením řádovým, a tu nebylo výjimky. Tehdy v Jičíně měli představeným P. Karla Přikryla, muže
učeného a zkušeného, misionáře ve Východní Indii, který, navrátiv se po strastiplném životě (byl po celých šest let
ve vězení v Lisabonu) do vlasti, zemřel jako poslední rektor koleje hradecké (r. 1785). Zatím onemocněl farář Vilí
movský a na jeho místo povolán do Golčova Jeníkova P. Vydra. V tamní residenci řádové odpočívalo po těžké mi
sionářské práci v zámoří několik starších Otců, u nichž P. Vydra získal mnoho nových zpráv o krajinách svěře
ných jim k šíření víry. Rád naslouchal vypravování těchto mnoho zakusivších a poznavších kněží, ale osada vyža
dovala si jeho pomoci a, jak poznamenává, „nebyla to ovšem tenkrát v čase onom lehká práce osadníky všemi
svátostmi zaopatřiti a slovem Božím s kazatelny každý sváteční den těšiti“. Ve své prostotě nepoznamenal, že osad
níci nazývali ho svým otcem, dobrodincem, ba i andělem strážcem. Opravdu, za ta celá dvě léta zůstal zdráv a svěží
a proto děkuje Bohu za prokázané mu tím milosti, odnáší si opravdové pochopení pro kněze, působící ve venkovské
duchovní správě.

Opustil totiž na sklonku roku 1772 Jeníkov, neboť dosadila ho královna Marie Terezie za „„professoramatematycké
ho umění“ v Praze. Dosavadní profesor P. V. Zeno vzdal se úřadu učitelského a Steplink, pohřešuje spolupráce
Vydrovy, ihned předložil dvorské komisi studijní návrh na obsazení uprázdněné stolice. Kandidát byl schválen a Vydra
už počátkem nového školního roku mohl přednášeti. O prázdninách příštího roku došlo k rozpuštění řádu jesuitské
ho a při tom ještě ustanoveno, že všechna místa učitelská jimi zastávaná měla přejíti do rukou jiných, duchovních
i světských učitelů. Tím ovšem ohrožena i vědecká práce Vydrova. Mocní a oddaní přátelé však dosáhli toho, že Vydra
na universitě ponechán. „Až do léta 1782 jediné v latinském jazyku jednak matematiku, jednak náboženství ka
tolické každý týhoden určitě, ano každý den vezma sobě zámyslu mezi vyučováním světským, mládeži mně svěřené
jsem zvěstoval.““Toho roku totiž objevuje se jako český kazatel. Píše pak: „Celých deset let žádné příležitosti mně se
nedostalo v češtině řečňovati; až můj bývalý milý žák, velebný Pán Emanuel Štěpánovský, farář u sv. Havla na Sta
rém městě Pražském, tuto dotknutého léta 1782 první mně obětoval, bych na vejroční památku toho mučedníka Boží
ho lidu svaté evangelium zvěstoval, jehožto žádosti já volným se prokázav, kázání české sem držel.“ A vezmete-li
do rukou ono kázání, neuvěříte, že vás dělí sto padesát let od jeho uveřejnění. Sloh i jazyk jsou opravdu tak pří
jemny, že teprve pohledem na vtištěné datum se přesvědčíme o tom, že opravdu o slavnosti farní osady haštalské
r. 1782 se neslo pod klenbou tohoto chrámu. A odměna? Jakou by dostal dnes muž vědy a při tom muž víry? Nuže,
stejně se dálo tehdy. Povstalo tehdy „tovaryšstvo kazatelotepců“', které zbičovalo jediné pro Boha předsevzatou prá
ci v tištěných německých listech, neboť dalo svému vypracování tento nápis: Geissel der Prediger — Bič kazatelův.
A s jemnou ironií poznamenává Vydra: „Z jaké příčiny ode mne začíti a mne (ačkoliv jakž takž mírně) tejrati mněl
(sic), sám rozšafný toho kázání čtenář sezná.“

Od té doby zase na deset let se v kostele odmíčel, „jediné ve školách dle nařízení císaře Josefa II. větším dílem
německy o mém umění a latinsky o náboženství katolickém svým žákům mluvě“. Tímto germanisačním pokusem Jo
sefa |. odstraněna latina a na její místo nastolena němčina. Vydra a zajisté i mnozí jiní učitelé byli přivedeni do ne
snází, neboť dosud neměli možnosti se vycvičiti i v německém jazyku pro vyjadřování se v oborech vědních, neboť
studia vedena latinsky. Třeba proto porozuměti onomu zmatku, jaký nastal přiohlášení těchto ,,reforem“. Jen láska k vě
dě a milým žákům tehdy zabránila, aby Vydra neopustil své učitelské místo. Proto pozorujeme, že, jakmile se mu
po druhé podařilo vystoupiti na kazatelnu, nyní s větší ještě horlivostí chápe se dané příležitosti. Zdá se nám, že pří
mo prahne oddechnouti si v českém kázání od té tísně, jež na něm ležela v učebně, měl-li promlouvati k svým po
sluchačům jazykem cizím sobě i jim.
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„Svatý Haštal vnově roku 1792 jazyk český mně rozvázal,“ neboť vyhověl prosbě tehdejšího faráře Václava Šťast
ného a o pouti se „slyšeti nechal. Nebyla to zajisté jenom jeho pověst učence, která přivádí ho znovu na kazatelnu.
Marně bychom hledali učených obratů a vybraných obrazů. Spíše dýše z oněch vět upřímná prostota. Dovede to říci
srozumitelně rozmanitým rozumářům o víře: „Zaslepení lidé, kam vás vaše pýcha nepřivádí. Vý chcete svého užívati
rozumu, dle něho vše, co věřiti máte, měřiti, nevíte však, co rozum, a jak ouzkou mezí obklíčen jest. Ach, zapřete se
raději, kořte se mocné ruce Boží, a Bohu jediné celým se odevzdejte srdcem!" Jediný výňatek z tohoto kázání (str.

30) nás přesvědčí, že nikdy učenost nebrání mluviti prostě, když český jazyk poskytuje tak bohatý slovník krásnýchslov 1 vět.

Nepochybně stal se oblíbeným kazatelem a „jedva sobě od té, a každodenní školní práce oddechna, podobnou
službu dle žádosti jemnost pána faráře Vojtěšského Matěje Krojillo na den svatého Vojtěcha přijal. Tohoto třetího
v městech Pražských držaného kázání mnohá jiná následovala.“ Mezitím ovšem stále pilně přednášel německy mate
matické umění a latinsky náboženství. Aby svým posluchačům pomohl vžíti se do nového jazyka vyučovacího, vydal
svoje přednášky německy. Dvoje obtíže bylo mu při tom překonati. Vlastní i žáků nedostatečné předběžné znalosti
němčiny a při tom i nedostatky jazyka samotného, neboť bylo třeba vlastně tvořiti nové obraty a výrazy, dosud
v němčině neznámé vzhledem k této nové vědě. Universita projevila mu svoje Juznánítím, že během deseti let (1789
až 1799) svěřila mu úřad děkana filosofické fakulty, korunovavši své pocty jednomyslným zvolením za rektora uni
versity Pražské. Také církev chtěla mu osvědčiti svoji vděčnost a uznání za jeho činnost kněžskou, které nezanedbá
val, třebas byl zavalen pracemi i rozmanitými jinými povinnostmi svého úřadu učitelského. Byl v prosinci (8.) roku
1799 uveden ke Všem svatým na Hradě pražském v hodnosti čestného kanovníka.

Téhož roku 1792, v němž kázal ještě u sv. Petra na Poříčí na prosbu tamějšího faráře Kazimíra Pazourka, „přijda
v konec školní práce dle svého obyčeje do Králové Hradce, mé vlasti, bych u svého srdečně milovaného bratra v za
slouženém pokoji vagační čas ztrávil, k nové práci od jemnost pána Mauryce Kliera,* městského děkana, pokvnutí
jsem dostal, bych následující svátek nejsladšího Jména Marie Panny, na kterém bratrstvo lásky bližního svou slavnost
drží, lid místo něho k lásce bližnímu s kazatelny zbudil“. Snad zarazí čtenáře ono nezvyklé uspořádání věty, vlastně
souvětí, ale to stejně naleznemeu spisovatelů doby mnohem pozdější. Jinak i zde projevuje se Vydra jako obratný
řečník a při tom, jak sám na jiném místě osvědčuje, nepoužil „mimo Písma a Svatých Otcův, obzvláště nejvyššího
učitele církevního Jeronyma, žádné kazatelské knihy. Více srdcem než perem sepsáno jest, jak jsem mluvil, tak
myslím, tak z milosti Boží také živ jsem.“' Z tohoto skromného prohlášení vane však ona hrdost, jíž bývají naplnění
muži prostí srdcem, ale při tom plně vědomi své skutečné hodnoty. Není to pouhé chlubení se čtenáři, ale příspěvek
k náčrtu osobnosti Vydrovy. (Pokračování.)

* P. Mořic Klier, nar. 9. srpna 1734, byl spolutovaryšem Vydrovým a po z:Jšení řádu povolal ho královéhradecký biskup Kayser z Prahy
do Hradce Králové za ředitele biskupské kanceláře. Po smrti královéhradeckého děkana, rytíře Václava Bauera, povolán Marií Terezií
na jeho místo a zemřel 1. května r. 1796, nedlouho předtím jsa zvolen děkanem kapitulním.

Dr. Ján Sauter (Viedeň):

Presun silového vzťahu v boji medzi vierou
a NEVETOU.

Svetová vojna je práve tak strašným ako aj dósledným spádom
dejinnej epochy, ktorá sa vyznačuje vylůčením každého kultůr
nebo oboru z póvodného svázku s náboženstvom. Táto zosvetáče
ná kultůra koncom 19. sforočia vyhlásila sa za posvátnu a nastů
pila na miesto náboženstva. Ctitelia tejto kultůry chlůbia sa po
krokom, medzitým čo privrženci starého duchovného nábožen
stva sů považovaní za spiatočníkov. V dejinách Tudstva po prvý
raz zjavuje sa výsoká kultůra bez vrcholnej kultůrnej ceny, totiž
bez náboženstva. Zaiste každý sa spýta: „Jako sa to mohlo stať?“
Odpoveďna to nie je tak ťažká. Náboženstvo totiž má v moci tvo
rivý impulz len ako princip solidarity. Táto solidarita v novej
dobe dospela k zániku. Kresťanstvo západných zemí rozpadlo sa
na rózne, od seba nezávislé náboženské spoločnosti. Toto šte
penie sa na najvyššom mieste udského záujmu malo velmi ne
priaznivý vliv na celistvosť kultůry. Čo teda robia Iudia spojení
navzájom životom a dejinami, keď sa v fom, čo im je najvyššie —
Vo viere nemóžu sjednotiť? Jaký bude toho následok? Nateraz
ich možné sjednotenie bude zo stupňa na stupeň hatené, až ko
nečne sa obmedzí na čiste technické a obchodné záujmy, ako je
diné možné podklady pre jednotu. Takto ubieha tento rozkladný
proces z najvyššej sféry na nižšie až sa konečne zastaví na po
slednom stupni. A taký bol skutočný stav veci pred sveťfovou
vojnou. V najvyššom bode sme ešte ničomu nerozumeli: v nižšej
sfére, v technickej energetike boly však uvolnené všetky sily,
aby sa násilne predrely cez tento vnůtorný spor a cez nedostatok
kultůrnych duševných hodnot. Preto mali sme pred válkou skve
lů organizáciu v každom obore techniky, nesmierny pokrok v ma
terialnom bohatstve, ale úžasnů chudobu duševných hodnót.
L'udstvo nič nemóže sniesť menej než Iahkomýselné riešenie
hlavných otázok jeho šťastia a bytia.

Ako sme spomli, kultůrne pole v novej dobe sa odlůčilo od ná
boženstva a ten fakt sa považuje za najpatrnejší pokrok oproti
stredoveku. Jako svedčia dejiny, nielen v stredoveku, ale u všet
kých národov zvláštnejšie kultůrne hodnoty, ako veda, právo,
politika, umenie, hospodárstvo a technika, boly v rámci nábožen
skom a práve týmto úzkym, sakralným vzťahom dosiahly nebý
valej výšky. Naproti tomu v novej dobe celá kultůra smelým re
zom sa oddelila od náboženstva a povedala: „V svojom privát
nom živote každý móže byť pokojne kresťanom, ale vo verejnom
živote sa musí riadiť dla zásad politických, hospodárskyých a ob
chodných. A jaké sů tie zásady? Ha: politika nemá dbať na zá
sadu práva a spravodlivosti, ale jej jedinou smernicou je rozvi
nutie svojej moci: hospodárstvo, ktoré dla prvšieho poňatia chce
lo namiesto duchovných kultůrnych hodnot vytvoriť materialne

silný systém, teraz stojí v službe vlastného zisku a bez obavy
usiluje se o hromadenie bohatstva i keď je to spojené s bez
ohladným vykorisťovaním bližného. Podobne veda, filozofia a
umenie boly vyprostené zo svázku s večnými ideálmi.

Z druhej strany tiež náboženstvo a mravnosť oddelily od
ostatných kultůrnych oborov a snažia sa ich odóvodniť a vysvet
liť prirodzeným pudom: mravnosť totiž vysvetlujů „„morálnym
smyslom“ a náboženstvo „náboženským smyslom“ a tie dva smys
ly sa móžu rozvinuť len medzi dvoma kulftůrnymi kruhmi. Novo
dobá kultůra nemohla byť jednotným výtvorom bez účasti nábo
ženstva, lebo akonáhle sa táto kultůra oddelila od náboženstva,
odlůčily sa aj jednotlivé kultůrne obory od seba a každý sa po
stavil na vlastní postať: toto úplne popletenie na konci storočia
spoósobilov kultůrnom svete opravdivý chaos. Tiež veda na kaž
dom kultůrnom poli určila si „svojské“ zákony a pokůsila sa aj
postupovať dla metódy, že každá kultůrna složka má vytvoriť
prísne odlůčený kozmos. A keby aspoň už bolo tak zostalolí Ale
nie! Tak izolovaný kultůrny obor znovu postrádal onej jednoty
a rozštiepil sa na úplne vedfajšie vedy. Výsledok toho bol ten, že
každá zvláštna disciplina choela vysvetliť celistvosť sveta dla
svojho ohraničeného vedeckého odboru tak, že na konci storočia
sme mali tolko „svetových názorov“, kolko bolo jednotlivých
vied — „svetový názor“ prirodozpytcov, technikov, chemikov, leká
rov, historikov, národohospodárov a paleontologov. Táto v rad
svetský uvedená a rozkuskovaná kultůra podáva nám v dejinách
kultůry ojedinelý úkaz, že národ i keď sa nazýva kresťanským,
i keď jeho jednotliví členovia sů nábožensky založení a v jeho
náboženských spolkoch vládne velký a pravý náboženský duch
— vo verejnom, politickom a hospodárskom živote nemá ani sto
py náboženského života. Nech nikto nenamieta, že zásady morál
ky sa prekročovaly v každom čase, lebo je to vec praktickej mo
rálky. Tu v 19. storočí sme malí skutočnosť, že celý verejný život
sa vonkoncom dišpenzoval od každej morálky a že je založený
na oelkom inej etike. Je velkou nedoslednosťou, keď sa cez voj
nu i po nej hovorilo o „bankrote náboženstva“. Jako može ná
boženstvo urobiť bankrot, keď predtým bolo úmyselne vylůčené
z verejného života? Jako ho móžeme potom brať na zodpoved
nosť za niečo, pri čom predtým vóbec bol vylůčený jeho vliv? Ja
ko by boli vysmiali toho, kto by sa bol odvážil pred válkou pri
pomenůť hospodárstvu a politike len tak -poticky niečo podobné
ho ako morálku! A teraz prichádza niekto s heslom, že nábožen
stvo urobilo bankrot! — Naozaj — urobilo čosi opravdu bankrot
Vo svefovej vojne, a fo najváčší bankrot, aký kedy videly dejiny,
ale to nebolo náboženstvo, ale beznáboženská, liberálna kultůra.

295



Ona zavinila chaos v fudstve západných zemí, i keď mu prislfů
bila všetko krásne a dobré. My sme nezabudli na fo, čo nám všet
ko sfuboval liberalizmus, totiž: neobmedzený pokrok, všeobec
né blahobytie a sociálnu harmoniu. Jako to vyzerá v skutočnosti?
Namiesto neobmedzeného pokroku všade pole biedy; namiesto
všeobecného blahobytu — všeobecná bieda a namiesto sociálnej
harmónie zostalo celé fudské pokolenie stať v zůfalstve na ceste.
A tak končí nevýslovnou tragikou netolko zvelebovaná moderná
doba. Památame sa, že za desaťročia pred svetovou vojnou kul
túra a pokrok celkom vážne boly povážované za náhradu nábo
ženstva: a keď moderné Iudstvo sa oddalo tomuto novému kultu
s formálnym zápalom, fu — padli na udí noví bohovia a znivočili
ich. Práve tak ako sa človek zriekol služieb večnosti, tak sa
oslobodila aj kultůra od Iudskej služby. Svetová vojna je naj
strašnejším odhalením a vytriezvením, aké si možno predstaviť:
je to tiež, keď fo smiem ešte raz zdóraznit, dósledným i keď
strašným spádom liberárnej kultůrnej epochy. V istom ohlade
znovu sa musíme pýtať, či to bolo skutočne nutné, aby západo
europské Iudstvo muselo prejsť tůto strašnů cestu vytriezvenia
až do konca, keď už v druhej polovici 19. storočia celá nevola
Tudskej duše a stupňujůca sa úzkosť pred bezmyšlienkovitosťou
hlasily sa k oným dvom najmocnejším duchovným průdom dru
hej polovice storočia: totiž k pessimuzmu Schopenhauerovmu a
k iibermenschovej filozofii Nietzchovej. Vieme, že Schopenhauer
VOsvojom pesimizme predstavuje smyslov zbavený, pochmůrny
a kliatbou postihnutý svet. Svoj systém už postavil okolo roku
1819,ale vtedy západo-europské Iudstvo ešte sa opieralo o zbyt
ky náboženského života a preto jeho filozofia zostala nepovšim
nutá. V 60, 70, 80 rokoch ona zásoba bola úplne vyčerpaná a člo
vek růti sa vo svojej duševnej prázdnote do zůfalstva a vrhá sa
strmhlav do pesimuzmu — práve v dobe prekvitajůcich bůrz a
parlamentou kolonialnej politiky a svetového obchodu, v dobe
triumfov pary, elektriny a techniky, v dobe, kedy bolo možno
uzatvárať, že svet je zaistený pred každým zlom. Tu vynorí sa
nám ofázka: „Ku čomu ten pesimizmus? A Nietzsche? U neho
otázka smyslu života sa stala vlastnou osobou. A jakou? On sam
sa pomenoval: Ecce homo? V horůčkovitej úzkosti vrhá sa do ste
ny zbožňovaného sveta, tak ako blázon, ktorý v návale šialenstva
bije hlavou o $umovů sfenu svojej izby. Prerušenie kontáktu
s náboženstvom nikomu nezapričinilo tolko bólu ako jemu. Pri
všetkom boji oproti Schopenhauerovmu pesimizmu zostáva prah
nůca bolesť z opustenosti v tomto studenom svete základným
odtienkom každého jeho filozofovania. Počujme o tom jeho sa

Bedřich Smékal:

mého hovoriť: „Vrany kvakajů a tiahnů v krdle ku mestu: skoro
bude sňažiť: beda tomu, kto nemá domoviny! Stojiš strnule —
pozeraš nazpáť, ach, jako už dlho! Čo si ty blázne — pred zimou
chceš utiecť do sveta? Svet — to brána ku tisícerým hluchým a
studeným půšťam. Kdo to stratil, čo si ty stratil — nikde nemá
pokoja.“ í

Namiesto toho aby 19. storočie vstůpilo do seba, zahájilo zhub
ný boj proti náboženstvu. S vynaložením všetkej materialistickej
vedy vyhlásilo tri základné pravdy náboženstva, totiž: Boha,
nesmrtelnosť fudskej duše a večný mravný poriadok za neplatné.
Boha vraj už nepotrebujeme, lebo veď všetky prírodné zjavy ako
život a Iudského ducha možno vysvetliť maferialnými príčinami.
Svet sa vraj vyvinul pozvolňa z pramlhoviny, fudský duch je vraj
len výron mozýu, mravnosť je len výsledok vzťahov v spoločen
skom živote a náboženstvo je vraj len prejav strachu ludského
ducha pred nevysvetlitelnými zjavmi, alebo podvodom kňazov.
Toto nazvali „novodobým názorom na sveťtna prirodovedeckom
podklade“; rozniesli ho s heslom vedeckej exaktnosti medzi širo
ký Iud, bombardovali čitatela s latinskými odbornými výrazmi,
takže laik musel mať dojem, že záhada sveta bola konečne mate
rialistickou vedou pravoplátne rozriešená a tým že prestaly pla
tiť staré ideály. Ku tomu pristúpil ešte marxizmus, ktorý tieto
nevedecké, proti náboženstvu bojujúce spisy rozšíril medzi široké
masy ako vzdelavacie knihy, medzitým čo komunizmus a protiná
boženské spolky pokusily sa po vojne zožať oné otravné siatiny.

Zatým svetová vojna premenila od základov duchovný svet.
Tak dlho podoeňované a napádané náboženstvo vyrazilo póvod
nou silou z hlbky Iludskej duše, skrachovanie modernej kultúry,
ktorá bola zvelebovaná ako „náhrada“ náboženstva, otvorilo zá
pado-europskému Iudstvu oči a ono poznalo, že opravdivá kul
tůra je možná len dla večného poriadku hodnot. Najvyššie stoja
náboženské a mravné hodnoty, zatým čo hospodárske a technic
ké hodnoty, ktoré doteraz boly najvýšimi, majů stať na podria
denom stupni. Medzi fudskými schopnosťami nie rozum, ale duša
zaujíma najvyššie miesto. Vyššie než výyhradná starosť o rozum
stojí prírodzený obdiv a úcta pred tým, čo je nad Iudským roz
umom. Duchovné sily, ktoré dosial celkom jednostranne boly
spiaté s technicko-civilizujúcou podnikavosťou, musia sa opáť
uvolňiť pre službu duše. Keďže pred vojnou Iudstvo vyrukovalo
s dórazným „pokrokom“, my musíme dnes hovoriť „zpáť“ — ku
onej križovatke, kde sme odbočili z pravej cesty. Táto križovatka
západo-europskej kultůry leží tam, kde sme sa prestali starať
o najvyššie kultůrne hodnoty. Preložil E. Stach.

Sv.Vojtěch a „Hospodine, pomiluj ny“.
Jako osvícenské dědictví zůstala dlouho v meto

dách dějepisné práce notná dávka hyperkritficismu,
projevujícího se hlavně nedůvěrou v tradici. Staré
památky, vážené a cfčné mnoha pokoleními, se mě
nily v cáry pod pitevním nožíkem kritiky. Když však
se tato činnost rozmohla tak, že neposkytovala pů
vabu jedinečnosti a originality, když sláva takových
kritických činů zevšedněla,nastal obrat dosti nápad
ný. Poslední dobou se věrohodnost národního po
dání posuzuje docela jinak. Historický pramen, kte
rý bybyl dějepisec předcházející generace zavrhl bez
milosti, je ceněn a údaje jeho, aspoň v jádře, se při
jímají bez námitek.

Za takových okolností není divu, že nabývá víry i
tradice připisující autorství slavné písně „Hospodi
ne, pomiluj ny“ svatému Vojtěchovi. Téměř současně
se děje něco podobného v Polsku. Proslulá píseň
„Bogarodzica“, která měla pro Poláky v kostele i v
životě veřejném stejný význam jako pro Čechy ,„Hos
podine, pomiluj ny,“ znova se spojuje s jménem Voj
těchovým, jak tomu chce národní podání.

Nejstarší text písně „Hospodine, pomiluj ny“je z
roku 1597v rukopise universitní knihovny pražské.
Zapsal jej břevnovský benediktin, odpůrce Husův v
tehdejších sporech, Jan z Holešova.

K textu písně připojuje svůj dosti obšírný komen
tář o jejím vzniku. Když prý byl velký hlad a vzniklo
válčení v zemi české, zvláště proti sv. Vojtěchu a
příbuzenstvu jeho, svatý Vojtěch shromáždiv věřící
křesťany na oteckém statku Libici, složil zde tuto
píseň a naučil jí lid a s lidem ji zpíval k Pánu Bohu,
aby hlad a válku odvrátil a potřebu i pokoj v zemi
dal. Odkud Jan z Holešova čerpal tuto zprávu, uvádí
hned na počátku svého výkladu: „Jak jsem slyšel od
starých lidí, jichž došla také stálým podáním před
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ků.“ Naskýtá se ofázka, zda se v břevnovském kláš
teře, kdysi od sv. Vojtěcha založeném, neuchovala
v jádře správná fradice o vzniku zmíněné písně?

Jazykově ukazuje píseň „Hospodine, pomiluj ny“
zřejmě svůj ráz církevně-slovanský. Jestliže se nyní
nejstarší fáze vývoje českého jazyka spisovnéhohle
dí spojiti přímo s církevní slovanštinou, shledávají
se důkazy k tomu právě z linguistického rozboru této
písně. Sv. Vojtěch byl sice pokládán za naprostého
latiníka, ba odpůrce slovanské lituréie (ruský chro
nograf z 1494připisuje mu dokonce vykořenění slo
vanské liturgie v Čechách), ale nejnověji se ukazuje,
že slovanské bohoslužby u nás byly obřadu římského.
T. zv. slovanská liturgie nebyla vlastně ničím více,
než slovanským bohoslužebným jazykem. I píseň
„Hospodine, pomiluj ny“ svým složením tomu od
povídá. Trojnásobného Kyrie eleison (Krleš) nezná
řecká církev, ani verše Christe eleison (Jezu Kriste,
pomiluj ny). Okolnost, že sv. Vojtěch byl v jádře
latiník, nebyla by tedy překážkou, že by byl mohl
složiti kostelní píseň, hlásící se celým svým rázem v
okruh slovanský.

Zajímavý je konečně i poměr českých benediktinů,
řádu to sv. Vojtěchem do Čech uvedeného, k slovan
ské liturgii. V té věci je dosud mnoho nejasného, ale
víme na př., že mniši sázavští byli vlastně benedik
tini se slovanskou řečí bohoslužebnou a po svém vy
puzení uchýlili se někteří z nich do benediktinského
kláštera na Ostrově u Davle, odkud pocházejí česko
slovanské glosy, psané latinkou. Církevně-slovanské
glosy jsou známy také z moravského benediktinského
Rajhradu.

Záznam Jana z Holešova je z konce 14. sťol., ale
zmínky ©písni „Hospodine, pomiluj ny“ jsou starší.
Tak pokračovatel Kosmův píše v líčení bitvy u Kres



enbrunnu roku 1260:„Čechové před bitvou proti u
lerskému králi Belovi veliký hlas k nebi pozdvihše,
pívali píseň od sv. Vojtěcha vydanou (hymnum a
sancto Adalberto editum), kterou lid zpívá každou
neděli a o jiných svátcích v procesí, že koně protiv
níků proti vůli jezdců na útěk se dávali.“

Také ve veršované žalobě na husity asi z r. 1417
sečte: Čechové mír, pokoj měli, dokudž jeho(t. j. sv.
Vojtěcha) piesen pěli: Hospodine, pomiluj ny.“

Doba pobělohorská hledala souvislost se starými
catolickými časy u nás a obnovovala sťtarékatolické
radice. I podání o sv. Vojtěchu dostalo svého oživo
ratele. Byl to kněz Matěj Benedikt Bolelucký (* po
oce 1630v Kroměříži, + 17. V. 1690v Praze). Působil
aejdříve v duchovní správě ve venkovských městech
(St. Boleslavi, Strakonicích a j.), od r. 1663až do své
smrti byl farářem u sv. Vojtěcha v Praze II. Byl to
silný sběratel historických zpráv, pracovník typu
aalbínovského,ale z jeho prací vyšla tiskem jen kni
1a, oslavující sv. Vojtěcha: „Rosa Bočmica sive vita
sancti Woytiechi“ r. 1668. I. díl je životopisný, díl
[I. je věnován výkladu o písni „Hospodine, pomiluj
ny“. Jsou tam sebrány zprávy o autorství Vojtěcho
vě, vedle cenných i mnohé nehodnověrné, a vůbec
zelému podání je dán definitivní ráz. Poněvadž mo
derního dějepisce přirozeně Bolelucký neuspokojí,
Dývalojeho dílo šmahem zavrhováno a s ním i celé
svatovojtěšské podání o písni „Hospodine, pomiluj
ny“. Je to něco podobného jako v případě Balbínově,
který byl neprávem označen za původce podání o
zázračném zachránění Moravanů před Tatary na Sv.
Hostýně.

Nynější stav badání o písni „Hospodine, pomiluj
ny“ je ten, že z důvodů jazykových nemohla vznik
nouti ve 12. stol., ale že pochází z doby od druhé po
lovice 10. stol. do konce 11. stol. Není tedy vyloučena
doba Vojtěchova a není vyloučeno ani autorství sv.
Vojtěcha samého. Kdyby někdo chtěl postaviti tuto
hypothesu, bylo by ji těžko vyvraceti, ale stejně těž
ké bylo by ji hájiti. Jde o to, kolik pravdy je obsa
ženo v zápise Jana z Holešova a ve zprávách jiných
pramenů.

Stejného osudu se dočkala i polská „Bogarodzica“.
V zářijovém čísle 1934Przesladu Powszechného do
kazuje dr. Jos. Birkenmajer, že auforem jejím je náš
sv. Vojtěch. Nejstarší text této písně je v jagellonské
knihovně krakovské z r. 1407 a je psán rukou Ma
těje z Grochowa. Birkenmajer klade značnou váhu
na slavnostní ujištění polského primasa Jana Laski
ho, který v předmluvě svého díla Statuta regni Polo
niae (Krakov 1505) praví: „Bogarodzica manibus ef
oraculo s. Adalberti scripta“ a klade ji na důkaz váž
nosti a starobylosti na první místo ve svém díle. Zato
známý kronikář Dlusosz ji nazývá prostě vlastenec
kou básní (patrium carmen) a sv. Vojtěcha autorem
nejmenuje.

Hlavní věcí není konečně, můžeme-li sv. Vojtěcho
vi připisovati ty dvě písně, naši „Hospodine, pomiluj
ny“ a polskou „Bogarodzica“ — veškerá námaha na
to vynaložená je hlavně a především důkazem, jak
národy začínají oceňovati odkaz minulosti, cítíce in
stinktivně, že je kusem jejich národního vědomí a
oporou pro přítomnost.

Griolamo Savonarola: O úniku ze světa)
Nuže, má duše, nač se zamýšlíš a proč váháním

prodlužuješ neužitečné útrapy? Viz hrubé a nevzdě
lané muže, ženy ubohé, jak se zvedají a uchvacují
nebe. A my se všemi vědami sestupujeme do pekel,
honosíme se moudrostí a do pošetilosti jsme upadli.
Pohleď, jak od nynějška vesničané a prosté ženy nás
učí lépe příkladem než slovem pohrdat světema sjed
noceně se přivinout ke Kristu. A my, nesmyslní, kteří
pronásledujeme nízká a pozemská dobra, vyzýváme
ostatní, aby jim unikala, prohlašujeme, že ctnost je
věčná,a nevyhledáváme leč pomíjejícnosti. Děti, mla
díci přesvědčeni o vratkosti všeho pozemského dob
ra unikají světu a vášni. A zatím my po nich bažíme
s takovou horoucností, že, kdo nás vidí, může říci,
že jsme epikurejci a vepři. Rozmlouváme před lidmi
o ctnostech, než v hloubi srdce souhlasíme s cyniky,
že rozkoš těla je nejvyšší dobro.

Co učiním, jsem-li tak nešťasten? Proč váhám a
meškám ještě? Nevidíš, jak svět je pln nečistoty, bez
božnosti a bezpráví všehodruhu? Nevidíš, ženárodo
vé jsou zaslepenialid zkažen? Nevidíš, žeměstaa ves
nice jsou vydána lupičům? Nač se tedy rozmýšlíš, má
duše? Zvedni se a nediv se již, že se vzděláváš ve ško
le žen a dětí a že jdeš v jejich šlépějích! Zvedni se,
pravím, a unikni s nimi. Ach! Unikni z těchto krajin
barbarských! Unikni tomuto nehostinnému pobřeží!
Unikni ze země Sodomy a Gomorrhy, unikni z Egyp
ta a před faraonem. Unikni lakofnému mládí, stáří
hýřivémua ctižádostivé chudobě. Zde každý vyzývá
neřest a hraje si s ctností. Prý jen snílek se zabývá
uměním a filosofií, prý jen hloupý žije skromně a
čistě, zbožného mají za nemoudrého, spravedlivého
za krutého, věří-li někdo ma velikost Boží a má-li
víru, jednají smím jako s hloupým. Doufá-li v Krista,

* Nepřinášíme vzletnou a energickou úvahu Savonarolovu
jen pro její historickou cenu (byla napsána latinsky asi dne
30. dubna 1475 G. Savonarolou po odchodu z medicinské fakulty,
aby ozřejmila rodičům jeho pohnutky ke vstupu do řádu), nýbrž
pro její pravdivost, která se dá snad dříve než jindy seznati
dnes, kdy obraz doby, Savonarolou podaný, se nezměnil, leč na
síle a hloubce.

vysmívají se mu,je-li laskavý, mají jej za zženštilého.
Naopak chytrý je olupovač chudých, vdov a sirotků,
moudrý, kdo sní, jak nahromadit poklady, uctívají
toho, kdo dovede nejzručněji loupit. Jsi člověkem
jedině pod podmínkou, že dovedeš vyrážet z hlu
bin prokleté hrudi ohavná, děsná a uděsující rouhání,
že vraždíš bližního, nebo aspoň zaséváš rozkol a po
vsťání.Chudí a utlačovaní vyrážejí křik, přerušovaný
pláčem a stenáním. Ale, běda, těchto se neposlouchá.
Vdovy a sirotci křičí, tito rovněž, ale těmfo se nevě
nuje pozornost. Se všech stran je zavaluje bída a
srdce se nepohnou zbožností. Sní jen, jak oloupit
majetek bližního, starají se jen o získání bohatství,
jako by se nevědělo, že jednoho dne třeba vše opu
stit. Všude lze jen zřít bezbožnost, bezpráví a lou
pení, prudká rouhání a nečistotu, závist a zabíjení,
pýchu a ctižádost, přetvářku a lež, odevšad se šíří
hřích a nespravedlnost. Zde zkrátka ctnosti se staly
neřestmi a neřesti ctnostmi.

Co tedy řeknu konečně? Není nikoho, kdo by ko
nal dobro, ani jediného. Hrozné povodně, zemětře
sení, zimy a bouře je vyzývají k pokoře, než odmítají
je vyslechnout. Záplavy, nákazy, zlé horečky a hlad
navštěvují je za sebou, než nevyslechnou je. Svato
krádežné vpády vzpupných Turků zvedají svůj hroz
ný křik, ale zůstávají němí. K jejich uším doléhá slad
ký hlas kazatelů a služebníků Božích, než neofevrou
je. Konečněhlas přírody mluví k jejim srdcím, která
se cítí stísněná ostnem výčitek svědomí.

Ó zaslepení, sami posléze rcete svou myšlenku a
suďte, zda nyní nenadešel konec časů? Proč tedy,
má duše, ještě váháš? Zdvihni se a ujmi se svého lo
su! Unikni z Egypta a před faraonem, ježto jeho srd
ce se zatvrdilo proti Hospodinu. Oslav Boha ve zpě
vu s Izraelem: Sláva Bohu, jenž do moře svrhl koně
i jezdce! atd. (Exod. XV, 1—14.)Lid hřmotící zlobou
chtěl odporovat našemu průchodu, ale poděsil jej
trest jeho knížat. Jak byli poděšeni, když spafřili moc
tvé paže! Jak tkvěli nepohnutě jako skála, dokud lid

úšvyvolený se nedotkl břehu! Tys jej vedl, Pane, a po
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sfavils na pohoří svého dědictví v domě, který jsi
vztyčil na neochvějných základech, ve svaťyni, zbu
dované svýma vlastníma rukama. A odtud povládne
navždyPán...

Právě tak, Pane, dovolíš nyní svému služebníku

odejít v pokoji podle Tvých slibů. Ježto mé oči viděly
spásu, připravovanou přede všemi národy, světlo,
které má osvítit národy a rozšířit slávu Izraele. Sláva
Otci, Synu i Duchu Svatému, z něhož vyplývají veš
keré milosti. Amen!

Cestou za českou dogmatikou.
K 70. navozeninám Richarda Špačka.

Česká literatura dog matická, podobně jako jiné obory
katolického badání vědeckého, trpěla dlouho nedostatkem exakt
ně vypracovanévěrouky. O rukopisy, knihy i časopisecké stu
die dogmatické nebylo ovšem ani u nás nikdy nouze. Stačí jen
prolistovati bohatý soupis věroučné literatury, který sestavil
František Hrachovský (1919), abychom se přesvědčili, kterak již
od století dvanáctého dbali naši předkové pilně poučení o ryzím
učení víry. Stačí k tomu nahlédnouti ještě do obrovské Podlaho
vy bibliografie „Obrany víry a věrouky“ (1912), aby se nám to
v očích zarojilo dlouhou řadou jmen českých bohoslovců, vydáva
jících již od doby obrozenské knížky i studie o různých námětech
věroučných.

Avšak tato literatura byla v starších staletích psána pro potře
by samotných bohoslovcův, byla příliš odborně vypracována, než
aby se hodila pro poučení inteligence laické. Písemnictví nověj
ší podávalo zase po výtce práce buď rázu apologetického nebo
dogmatiky populárně poučující širší vrstvy lidové. Vzpomeňme
jen díla Jirsíkova, Heybalova a jesuity Žáka. Po zřízení českých
středních škol vyskytovaly se ovšem i učebnice věrouky, často
vysoké úrovně, ale ty byly zase příliš stručné, nebo rychle zasta
rávaly. Od té doby, kdy český jesuita P. Matouš Linek vydal
v Praze v letech 1765až 1770svá četná latinská dila, jež vytvořila
celou systematickou dogmatiku, lze sledovati občasné snahy ka
tolických kněží o napsání přesnějších a dokonalejších příruček
dogmatiky pro vyšší školy střední i pro vzdělance. Známa jsou
starší díla Řezáčovo, Procházkovo a Bartákovo, novější spisy
Xavera Dvořáka, Lhotského a Pokojovy. Laikům stalo se drahým
dílo Josefa Kašpara, v němž tato snaha svého času vyvr
cholila (1915).

Přes tuto úctyhodnou snahu zela stále ještě v této oblasti me
zeta nevyplněna a uvědomělí katolíci z české inteligence laické
toužili po obsáhlé a vědecké dogmatice zejména v letech, kdy
u nás bylo zvykem označovati každého čilejšího pracovníka ná
zvem „modernisty“. Naděje, kdysi kladené do vysoce vzdělaného
universitního profesora Josefa Pachty, zklamaly. Nenapsal díla,
které bylo od něho očekáváno, pražská vědecká družina dala se
v tomto oboru předstihnoutipracovníkymoravskými, okru
hu brněnského i olomouckého. V letech dvacátých dostalo se
nám totiž současně dvou monumentálních děl o věrouce, jednoho
z pera brněnského preláta Josefa Pospíšila, druhého od olomouc
kého universitního profesora Richarda Špačka.

Richard Špaček rozhodl se napsati katolickou věrouku na
vybídnutí pražského preláta Josefa Tumpacha pro „Dědictví sva
tého Prokopa“. Po delší usilovné práci odevzdal již v červnu 1916
rukopisy knihy „O milosti“, knihy „O svátostech“ a „O dokoná
ní“. Tíseň válečné doby a smrt Tumpachova oddálily vydání těch
to knih až do let 1920 a 1922, kdy vyšly péčí biskupa Antonína
Podlahy. Tumpachova volba spisovatele české vědecké dogmati
ky byla šťastná. Špaček byl člověk bystrý, veliké erudice boho
vědné i filosofické, jakož i známý již spisovatel věroučný, činný
ostatně od roku 1905jako profesor dogmatiky na bohovědné fa
kultě olomoucké. Již od dob katechetských pracoval literárně, a
je příznačno, že se nerozptyloval prací v několika oborech, jako
většina kněžských horlivců, ale že hned s počátku věnoval se cíle
vědomě věrouce.

Špaček již od roku 1902 zpracovával pravidelně náměty
eucharistické, z nichž knižněpublikoval„O skutečnépří
tomnosti Ježíše Krista ve svátosti oltářní“ (1905), a vyvrcholil
badání tohoto vznešeného námětu v skvělé monografii „O Eu
charistii“ v šesté knize své „Katolické věrouky“ (1922). Záhy
dotkl se ve svýchstatích i námětumariologického, zejmé
na dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie, a je zajímavo
i literárně historicky, že zjistil i dogmaticky nepřípustné výrazy
o Panně Marii v Zeyerově „Zahradě Mariánské“. Avšak Iví podíl
v badání Špačkověměly náměty a motivychristolosgické,
jimiž se obíral od roku 1905.Výsledky svých prací shrnul do kni
hy úvah „Božství Ježíše Krista“ (1906), zejména však do vzácného
spisu „Ježíš Kristus jako božský Mesiáš a pravý Syn Boží dle
synoptikův“ (1915). Je přirozeno, že ryzí dogmatiku musil časem
doplniti i úvahamiapologsetický mi, že psal dlouhou řadu
recensí o dílech literatury věroučné všech jazyků, že i „„Čes
ký slovník bohovědný““obohatil mnohými drobnými monoéra
fie mi věroučnými, že byl slovem učencem včelí píle a světové
ho rozhledu.

Stěžejním dílem jeho vědeckých snah je ovšem objemná „K a
tolická věrouka“. Maje na zřeteli i praktickou potřebu,
začal psáti nejdříve knihu „O svátostech“, zasahujících tak hlu
boko do života náboženského. Protože je však v nauce o sváto
stech téměř na každé stránce řeč o milosti, musil současně na
psati i knihu „„Omilosti“. A tak se stalo, že první svazek „Kato
lické věrouky“ obsahuje vlastně počátek třetího dílu celého spi
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su, totiž knihu pátou (1920). Partie o dokonání, o posledních vě
cech člověka, zaujímají sedmou knihu celého díla (1922), jež bylo
dotištěno nákladem „„DědictvíSvatoprokopského“ v Praze 1950.

Dokončení tisku svého monumentálního díla se Špaček již ne
dočkal. My se k němu však vracíme a budeme stále vraceti pro
jeho vlastnosti díla vytouženého. Špaček měl právě na zřeteli po
třeby intelisence kněžské i laické, lidí praktického života i stu
dujících bohoslovců a filosofů. Jim všem mělo poskytnouti vě
deckou příručku, aby bez velikýchpotíží jazykovýchmohli
studium věrouky pěstovati s úspěchem i ve své mateřštině. Me
toda, které Špaček při sepisování díla užil, je přísně vědecká.
Jednotlivá dogmata definuje stručně ve větách, s označením stup
ně věroučné jistoty, vykládá je přesným výměrem a historickým
vývojem, uvedením všech bludů proti nim a stanoviska učitelské
ho úřadu církevního. V důkaze z Písma Svatého vybírá místa při
léhavá, užívaje nejnovějších překladů Sýkorova a Hejčlova. Při
důkazech ze Svatých Otců zjišťuje jejich jednomyslný souhlas,
uvádí stávající odchylky, snaží se vůbec ozřejmiti, kterak již
Otcové a scholastikové, se Svatým Tomášem Akvinským v čele,
dokazovali pravdivost té které poučky dogmatické. Špaček obo
hatil své dílo i uvedením námitek protestantských a vývodů ra
cionalistické vědy nábožensky srovnávací, jež ihned kriticky
zhodnotil. Rovněž v nesnadné stránce českého názvosloví dogma
tického zachoval pravou míru, podržev obvyklé již názvy starší
a vytvořiv z ducha češtiny názvy nové, kde jich ještě nebylo. Po
sléze nutno oceniti pečlivé seznamy vybrané literatury odborné,
čerpané hned z několika literatur osvětových, již uvedl v čele
jednotlivých hlav obsahových. Posléze i požadavek vědeckého
díla po přesném rejstříku jmenném i věcném nebyl zanedbán
Špačkem, jenž byl duchem jasným a pečlivým.

Před sedmdesáti roky narodil se Špaček v Laškově, gymnasium
vystudoval v Olomouci, kde byl 1887 vysvěcen. Zemřel v září 1925
uprostřed čilé práce, již podnikal v zájmu nového díla. Byl to vy
nikající syn českého národa, jemuž bude jistě vždy zachována
pamět nehynoucí! Vilém Bitnar.

Karel E. Vlček:

KLID
Do vidin nejkrásnějších
do hudeb duše a do tepů krve
nasypat sníh
a pod ním nulu zmrazit ohně žádostivé
zkamenět smích

Nahoto stromů se studem spadalým do bláta
A přece dovedeš žít
Z jara zas budou tvou nevinnou krásou květů oči a

srdce dojata
Nic nebudem vědět o tom co bylo
Či tolik dovedem odpustitnaj

Ve tmavých oblacích jimiž se okna tmí
šijí ti šat jiskřící krásný a bílý
zdobený měsícem sluncem a hvězdami
přes jaro zneuctěná přes léto poskvrněná a plodná
teď pustá a nahá

Země
Oblec se do něho Je pod ním klid a hřejivá vůně

blaha
Zakrývá nahotu Umývá viny | ty jichž jsme se s tebou

my dopustili
Země

Po neb: honí se vítr a mraky světlo a stín
Poslední důkaz toho co bylo a krvavý
zkřehlými ptáky trhaný na kusy
na stromech s výčitkou visí v ohnivýchtrsech jeřabin



Mezislovanský jazyk.
Náš národ československý jest členem veliké rodiny národů

slovanských. Slované tvoří v Evropě pět samostatných států. Více
jak dvě stě milionů duší čítá rodina Slovanstva. Jest to tedy úcty
hodně velká společnost, která representuje takovou moc a důle
žitost, že musí být respekfována celou společností lidskou.

Jednoho jest ovšem třeba, aby život všeho Slovanstva utěšeně
vzkvétal — a toto „jedno potřebné“ jest — svornost. Historie jest
učitelkou života — a dějiny nás učí, že kdykoliv nesvornost zaka
lila vzájemné vztahy národů slovanských, bylo to jejich neštěstí.
Tragický stín zlomených prutů Svatoplukových, který se kladl již
na lože velkého zakladatele říše Velkomoravské, umírajícího v 0
bavách o svoje dílo, vždy znovu a znovu zatemňuje jako hrozivé
mračno oblohu slovanského světa. Kde není svornosti, fam není
lásky. Ale kde je láska, tam je svornost, tam národové za vzájem
né pomoci vzrůstají a vzkvétají. Jest proto naší svatou povinností
ze všech sil se vynasnažiti, aby se národy slovanské co nejúžeji
přimkly k sobě, chráníce a podporujíce se navzájem. Jsou tu pro
středky nadpřirozené — jednota víry v Církvi sv. — a prostředky
přirozené. Z těchto druhých má zejména velikou úlohu jazyk.
Je-li možné dokonalé srozumění, je z velké části odstraněno
nebezpečí vzájemných neshod. Toto srozumění nestačí však jen
mezi několika význačnějšími jednotlivci, nýbrž mezi nejšíršími
vrstvami lidu, který právě tvoří vlastně národ.

Jazyky slovanské, pocházejíce z původní řeči staroslověnské,
jsou si ovšem velice příbuzny a proto v mnohém ohledu podobny.
Etymologická óramatika může téměř všechny slavné kmeny jazy
ků slovanských dovoditi až ke společnému základu. Za světové
války zejména naši vojáci měli příležitost poznati prakticky po
dobnost jazyků slovanských. Rovněž takové zkušenosti nabyli
cestovatelé, kteří navštívili bratrské Slovany v jejich zemích. Ale
zároveň se tu ukázala věc důležitého významu: Mnohá slova totiž
stejně znějící dostala během času různý význam. Srbochorvatská
„$odina“ podobá se naší „„hodině“, ale znamená „rok“. Pama
tuji se dobře, jak na ostrově Visu kterýsi Čech, pán snažící se
mluvit srbochorvatsky, nemohl přemluvit vinárníka, aby počkal
„$odinu“ na zaplacení, až si přinese drobné peníze. Čech myslil
hodinu a vinárník rozuměl rok. Tak dlouho ovšem čekat nechtěl.

Všeobecně se cítí potřeba jednoho jazyka v mezislovanském
dorozumění. Ideální by ovšem bylo naučit se všem jazykům slo
vanským nebo aspoň jednomu mimo jazyk mateřský. Avšak řeč
je řeča ne nějaká hračka. Málokomu je dopřáno uskutečnit tento
ideál. Jako každý jiný jazyk, i řeči slovanské, tak bohaté a krás
ně znějící, při své rozmanitosti a neobyčejné výrazové schopno
sti vyžadují přece jen mnoho času, píle a nadání, aby je člověk
zvládl. Odezíráme-li od některých vyvolených jedinců, jest tato
možnost nejširším vrstvám lidovým téměř všeobecně odepřena.
Jsou tu ovšem i jiné obtíže, které by se snad časem daly odstra
nit, ale tato právě uvedená jest jednou z nejdůležitějších. Jest
tedy otázka, jak tyto obtíže odstranit.

Když se konal r. 1929,památném stým výročím smrti velikého
Slovana Dobrovského, „otce slavistiky“, v Praze sjezd slovan
ských filologů, byl pronesen mezi jinými i návrh na sestavení
umělého jazyka mezislovanského, jakéhosi „slovanského espe
ranta“, jak tuto řeč pojmenoval sám navrhovatel. Návrh ovšem
zatím nedosáhl uskutečnění zejména pro praktické obtíže, o nichž
se ještě zmíním. Trapně však působila na mne i na mnohé jiné
hosty a účastníky sjezdu okolnost, že pří tomto sjezdu dorozu
mívací řečí slovanských filologůbyla franština, tedy nikoliv jazyk
slovanský, nýbrž románský. Nedůstojné snižování slovanských

Národ a umění.
Nestavme hned na počátku konečných thesí. Nevrhejme se

hned nerozvážně in medias res, abychom nepadli za oběť obecné
horečce šovinistických a upřílišněných theorií.

Národ a umění — tyto dva pojmy, representující nesmírné
hloubky a výše lidského rozumu a citu, vstřebati jako něco jed
notně překvapujícího a krásného — stalo se v poslední době na
jedné straně vyznáním, na druhé straně směšným měšťáctvím.
Bouře nadšení a odporu se sdružují v nerozumném koncertu i v
hlavách těch nejvzdálenějších a nejpovolanějších. A fen chaos
vznikl ťím, že se postavila hned na počátku these konečná, čili
protivníci se setkali v bojí ve vzduchu, ztrativše zemi a pak ko
nečně i vzduch, a ocitli se jako v bezvětří marně lapajíce prázd
notu svého boje.

Nezabývejme se ani tolik vysvětlením pojmu, co je národ, ale
spíše zpřístupněním pojmu umění podstatě národa a jeho histo
rickému životu.

Říká se dnes mnoho © národě v různých definicích, jež jsou
blízké pravdě více méně, ale spíše diktátu určité tendence. Se
vší rozhodností však musíme zamítnouti, že by národ byl dán jen
společenstvím jazyka a rasy. Národ je více než rasa a jazyk, je
podmíněn společenstvím vyšším, je vědomím společných dějin
ných zážitků — historického vývoje, uznáním společných idei a
představ; je to jednotka navzájem spjatá láskou, ale znající milo
vati i národy ostatní. Národ musí představovati lásku vzájemnou,
osvobozenou od násilí jakýchkoliv podmínek. Musí to býti vědomí
společného života.

A spřádajíce v jednu krásnou tkáň drahou přízi národaa třpyti

jazyků se však neděje jen při takovýchto slavnostních «příleži
tostech, nýbrž i v denní praxi.

Slzy mi téměř vhrkly do očí, když jsem slyšel v Záhřebě, jak
se dorozumíval Čech s Chorvatem v hotelu. Čech začal česky,
Chorvat odpověděl chorvatsky, ale Čech asi dost nerozuměl a
proto začal mluvit — německy. A Chorvat ihned plynnou něm
činou odpověděl a rozmluva se rozpředla. Ano, není tajemstvím,
že Slovan se Slovanem se dorozumívá — německy. Proto také
často neslovanská cizina, nemající hlubších znalostí zeměpisných,
pokládá zejména nás Čechy za Němce. V jednom velkém žurnále
belsickém na př. byla otištěna fotografie čsl. exkurse v maleb
ných krojích národních a pod ní nápis: „Krásné kroje tyrolské.“

Jest nutno konečně odstranit tento nedůstojný zvyk, který nám
rozhodně není ke cti v očích cíziny.

Návrh mezislovanského jazyka neřešil by uspokojivě tufo pal
čivou otázku. Obtíž učení by zůstala, takže by :se nedosáhlo ani
v tomfo případě toho, aby tento jazyk pronikl do vrstev slovan
ského lidu. Při tom by ve styku s ostatní cizinou neslovanskou
bylo nutno stejně se naučit ještě jazykům jiným.!

V r. 1931se konalo v Praze jamborée slovanských skautů. Tam
bylo oddělení skautů, ozdobených zelenou pěticípou hvězdou.
Dorozumívali se jazykem příjemně znějícím — pomocnou řečí
esperantem. Zdá se mi, že toto je nejlepší řešení mezislovanského
jazyka. Mezinárodní jazyk esperanto má všechny vlastnosti, které
je třeba jazyku, jenž by se mohl stát dorozumívací řečí Slovanů.

Jsou ovšem i námitky proti tomu. Předně esperanto čerpá po
klad slovní téměř z 80 90 z kmenů románských a germánských.
Všimněme si toho blíže. Esperanto má sice kmeny slov hlavně
z jazyků románských (zvláště z latiny). Jest to však proto, žetyto
kmeny přijali z velké části za své téměř všichní kulturní náro
dové evropští. Ani slovanští národové se jim neubránili. Kdo zná
ruštinu a polštinu, ví, oo cizích slov přijaly tyto řeči. Mluvnice
esperanta je utvořena v duchu jazyků germánských. To jest dáno
jednoduchostí gramatiky těchto řečí. Tedy tyto dva elementy
z jazyků románských a germánských, ač ani živel slovanský v nich
neschází, jsou jen k výhodě a snadnosti pomocného jazyka a ne
mohou nám vadit. Avšak něco jest v esperantu úplně slovanské
— a (o je vazba, styl — zkrátka duch jazyka. Řeči slovanské mají
vzácnou vlastnost — volnost. A tuto výlučně slovanskou vlast
nost přijalo esperanto, které má tudíž duch jazyka slovanského.

A ještě jednu velikou výhodu má esperanto pro nás Slovany.
Otevírá nám bránu srozumění se všemi národy světa. V zemích
mimoevropských, zejména v Číně, jest od nedávna hnutí usilující
o zavedení esperanta ve všech stycích s cizinou. A totéž bylo
by nesmírně výhodné i pro národy slovanské. Používáním espe
ranta se nesnižuje význam jazyků národních, nýbrž odstraňuje se
naopak křivda, páchaná na jazycích národů menších vůči jazykům
národů velmocenských.

Jest v zájmu všech národů slovanských, aby esperanta se po
užívalo ve stycích mezislovanských. Kdo může, nechť se učí jazy
kům slovanským. Avšak při tom pokud možná všichni se učme
esperantu, abychom se mohli bez obtíží dohovořit se všemi svými
slovanskými bratry i s ostatním světem.

Porozumění vede ke vzájemné lásce a láska k míru. A po míru
touží každý z nás a celý svět.

Kež dá Bůh, abychom tak přispěli ke vzájemné lásce. Ovšem
přední a podstatnou podmínkou jest — základna náboženská a
ozdravění duše lidstva. Avšak právě k tomu i vzájemné dorozu
mění může nesmírně přispěti, Jan Filip.

vou přízi umění, dostáváme se k uzákonění toho iracionálního
pojmu umění. Zákon ten je: umění jako takové je supra tempus
a supra locum.' Měřítkem umění je jen nekonečný rozsah věčné
krásy. Umění není spoutáno ani hranicemi, ani rasou, ani jazy
kem, ani kulťurou. Svou povahou a svým zaměřením je universální,

Zdálo by se po těchto slovech výše uvedených, že je parado
xem, řekne-li básník: „Umění je věda stavší se tělem“.ž Na
mítne se, že — je-li umění supra tempus a supra locum, že je i
supra corpus efc. Ano, ale my odpovíme, abychom potvrdili slova
básníkova, že umění má za své království duši, která je substan
ciální formou živého těla, a že tomuto tělu dává tvar tvora přiro
zeně společenského, Je potom tedy umění zářením duše, jenže
jeho paprsky procházejí prismatem těla a inteligence člověka a
berou na sebe všechny ty rysy, jež člověku a jeho inteligenci
vtiskla rasa, prostředí, jazyk i duchovně-historická tradice.

A co člověku nejvíce vtisklo jeho denní tvar a formu jeho kul
tuře a uzákonilo příslušenství k mravním zákonům? — Bylo to
vědomí národního společenství, kteréžto společenství u člověka
jako tvora rozumného je formou tou nejpřirozenější, neboť ho
vedlo k vědomí lásky a povinnosti k svým nejbližším; chtěl-li
člověk prakticky pochopiti člověka, musel se obrátiti k němu a
jíti s ním. Pojem národa není iracionální, je projevem vědomí lás
ky člověka k člověku. Jsou proto ona díla nejuniversálnější a nej
lidštější, která nesou nejupřímnější známku své vlasti.

L J. Maritain: Umění a scholastika.
2 Jean Coeteau: Le Secret Professionel.
3 J. Maritain: Umění a scholastika.
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André Gide říká: Právě tím, že se znárodní, zaujme literatura
místo v lidstvu a význam v celém fom koncertu... Co špatnějšího
nad CČervantesa,angličtějšího nad Shakespeara, italštějšího nad
Danta, francouzštějšího nad Voltaira nebo Montaigne, Descartesa
nebo Pascala, co ruštějšího nad Dostojevského; a co při tom vše
obecnějšího nad ně? — Ano, fo jsou slova, jež jsou prodchnuta
fím měřítkem věčné krásy, která nachází nejkrásnějšího projevu
právě v duši národní. Mohli bychom kriticky a přísně krificky
vzíti tato slova a přece, kdybychom i v naší literární staré i nové
historii hledali, potkali bychom jména, která by měla býti v naší
historii zlatými písmeny zaznamenána a ne pošpiněna úsměškem
některých dnešních světoobčansky opeřených povýšenců. Není
umění prodchnuté krví národa věcí museální, stařečkovskou nebo
vodou sterilisovanou, nýbrž je pramenem napojeným ještě sy
rovou zemí, do níž svými kořeny ústí požár slunce, nesmírná pláň
oblohy, člověk svým životem i smrtí, do níž prolíná vesmír a ve
likost boží.

Slova Gideova jsou zcela oprávněna. Obecno krásy září z malé
jednotky společenské tak ostrou upřímností, že žár krásy musí
opojiti lidstvo celé.

Je zoela na místě mluviti o umění ve vztahu k problému nacio
nálnímu. Je to také nejvíce žádoucno. A je to také nejlépe do
kazatelné, ukážeme-li na chaotické struktury v umělecké tvorbě
umělců, vyznávajících infernacionalismus z povolání a zamítají
cích národní tradici jako vyrudlou veteš a obtížné zatěžkávání
volného rozletu ducha. Pamatujme, že staré víno je víno nejlepší.

Umělec internacionálního vyznání tvorby zavrhl vše, aby po
stavil sobě a světu novou modlu, nechtěje uznávati starého dob
rého boha. Zapomněl však odstraniti trosky z pokácených staveb,
neďovedl se vypořádati s uměním dobovou formou uhasínajícím.
Zapomněl, že, káceje staré chrámy umění, zkazil si cestu, jež byla
světlem k pravdivým a neklamajícím zdrojům krásna. Zamítaje
národ, vraždil otce, zašlapávaje minulost, umíral ve svém zrození.
Zavrhnuv národ, zbavil umění jeho přirozeného strážce a ochrán
ce; povrhnuv rodnou zemí, vzal vílám, krásnu a lásce jejich lu
činy, háje, řeky a jezera. Uvedl umění v nebezpečí smrti, zmrza
Čiv jeho srdce.

Umělec internacionálního vyznání, špatný syn svého národa,
napojil se (theoriemi racionalistické civilisace a technický
mi prostředky toužil si usměrniti život a dobýti kosmu. Místo ke
konstruktivní lásce veškerenstva, místo k záření harmonie citů
blíženeckých dostává se tento básník k hroznému zdivočení lid
ských pudů a k vybičovánínesvobodného násilí. Destruktivní hes
la mají býti pulsující linkou nového řádu básnického 1všelidské
ho. Věčná krása má býti nahrazena tušením úkoje a využitím
okamžité potřeby. Paprsky duševního záření mají míti co nej
více podobu uměle zkultivovaného těla a mají projíti mnoha bi
zarními, pokusnými prostředími třídních záměrů. Crčící kadence
lidských srdcí má býti zaměněna řezavě bolícím poufem nor
málu a nutně přizpůsobeného středu. Z uměleckého díla půso
bením těchto nových apoštolsky zpodobněných myšlenek vymi
zely velké typy a charaktery; skutečnost, jež byla zbídačena
důsledky nových učení, zmrzačena požadavky nahéutilisace, ztra
tila záměrných cest a ohnisek ideálu a byla nahrazena obrazo
vou eskamotáží a barevným snem. Z žijících postav vytvoření
démoni a kouzelníci nebo lidé slabí, šlapaní, bez vlastních cílů
a osobní vůle, lidé ztraceně fatalističtí. Racionálnost života racio

nálnými theoriemi byla ziracionalisována. Národ prohlášen za
neskutečnost a obtíž. A přece svět nebyl ovládnut.

Tímto srovnáním prvků a dnešní umělecké skutečnosti jasně
vysvitne důležitá úloha národa v umění.

Nezacházejme daleko do historie uměleckého tvoření. Všimně
me si na příklad jen literární tvorby u nás v poslední době. —
Doba válečná zanesla k nám ohlasy také nové fronty umělecké.
Rozražením hranic státních padaly i hranioe stanovící poměr du
še a těla v jejich projevech uměleckých. Umělecké snažení bylo
doslovně zapřaženo do požadavku — umění infernacionálního.
Umělec, jenž se tehdy vzepřel, byl bez milosti odstaven na ve
dlejší kolej. A nebylo ani třeba hlásiti se k národu přímo, stačilo
již jen pouhé menší uctívání nové modly uměleckého bolševismu.
Avšak svět ve víru nových poměrů osciloval a nebylo možno za
chytiti lidská srdce trvale. Ukázalo se, že podstata lidského sdru
žování je poněkud jiná, než jak hlásala nová ideologie; ukázalo
se, že ta nejslibovanější všesvětová svoboda lidské vůle je tím
nejnemravnějším násilím, vykořisťujícím krásu do krve. Byl hlá
sán požadavek socialistického realismu, který zásadně odmítal
veškeré transcendentno, veškerou mystiku a který vylučoval jaký
koliv prvek božství jako projev idealismu. Umělec-básník si vzal
za úkol popis socialistické výstavby, boje proletariátu a zabýval
se problémem nového socialistického řádu a jeho člověka. Tento
historicky-revoluční proces měl býti základní problematikou u
měleckého tvoření. Byla odmítnuta osobnost a počato tažení profi
individualistické. Zatím ale, než došlo k uskutečnění tohoto plá
nu v naší vlasti, hrdinové a hlasatelé zmizeli s pole umění vůbec,
nebo svým uměleckým tvořením zamítli sami sebe.

Všimněme si tedy naší literatury, alespoň zhruba: Doba po
válečná kolik přinesla bouřliváků a kolik jich zbylo pro dnešekí
Písně revoluce byly dozpívány a ulice potichly. Vezměme si jako
příklad takového Seiferta, Horu, Píšu, Hořejšího. Všichni jako
zvěstovatelé nové socialistické přítomnosti mocnými akordy sáhli
do hlubin svých upřímných duší a domnívali se, že stojí za to
oběťtovatinárod světové revoluci a světovému socialistickému řá
du. Ukázalo se však, že nejpevnější jednotkou lidské společnosti
je národ se svými přirozenými zákony a socialistický světový řád
se rozplynul do vzduchu. Zklamaní proletáři se vrátili do hlubin
svých písní a dnes promlouvá z nich již jen hořký altruismus a
humanitářství, mezi nimiž blesknou první záchvěvy domácí ci
tovosti. Básníci ustoupili v úzký kruh doznívání. Dnes Hora se
vrací zpět ke svému lidskému prožití lásky ve svém kraji, vrací se
k tiché melodii vnitřního obdivu. Stejně Píša a Hořejší. Seifert
jde nejdále: od revolučního hluku, od kácení veškerých opěrných
sloupů lidské bytosti přichyluje se k věčné pravdě, mazlí se se
zátiším své rodiny a své vlasti, hlas zástupů na ulici zní k němu
již jen jako tesklivá vzpomínka. A přecežádný z nich nezradil.
Jejich umění tímto návratem k domácí umělecké tvorbě nabývá té
huťnosti, jaké neprokazuje žádná jejich práce z doby tvoření
proletářského. Nová skupina Halas, Závada, Zahradníček, Holan
— znamená návrat k citové kadenci —návrat k tomu citu a idea
lismu, jež byly základními hříchy proti poesii socialistické. Tou
ha po něčem sladším, přítulnějším a měkčím se vkrádá čím dál
tím více do nových písní. A není fo krok zpět, nýbrž znamená to
nabývání životní jistoty a cíle. Složka náboženská začíná býti
jednou ze základních stránek uměleckého návratu. Poesie intelek
tualistická nabývá zřejmých tvarů a modeluje jistě svou budouc

Ftant. Matia Hovák:

Z MÉHO DENÍKU.
Nenašel jsem jinýchslov, než ona „naše vina, naše

největší vina,“ když mi byl ndp. opatem strahovským
odevzdán dopis tedaktova dra Hynka Dostála ze SE.
Louis ve Spojenýchstátech severoametických 0 tam
ních poměrech tiskových. Cituji dopis doslovně:

„Pomětvypak zde ve Spojenýchstátech jsou
stále velice kritické a těžké, jimiž velice i my
zde trpime. Propouštím dělníky z práce — ne
boť není pro ně zaměstnání. Lidé neplatí za naše
časopisy, inserátů je málo a tak existujeme zde
zázrakem. Račte uvážiti, že zde ve St. Louisu
zbanktotilo 14velkýchtiskáten ve dvou letech!
Němci ztratili své čtyři časopisy (mezí nímině
mecký katolický daník „Amerika“). Katoličtí It
čané ztratili dva anglické listy. Arcidiecésníča
sopis „Church Progress“ padl k hanbě těch,
kdož se o něj měli stavati, atd.

Jediný katolický deník anglickým jazykem vy
dávaný „Catholic Daily Gribune“ ve Spojených
státech pro dvacet milionů anglických katolíků
—umírá! Co je ostuda! Mají jen šest tisíc odbě
ratelů, ač ve Spojených státech je 27.000kato
lických kněží! Co přece naši katolici v Čsl. te
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publice, při všech těch bolestech, jsou daleko
před katolíky americkými! Ono není vše zlato,
cose třpytí“ .

Colik onen dopis, který je htoznou přímo obža
lobou amerických katoliků i jejich duchovenstva,
strašným dokladem jejich liknavosti a nevšímavosti
vůči nejúčinnější zbrani, vůči tisku. A jako doklad
toho, jak „Catholic Daily Čribune“ na tom je, pří
ložil dr. Hynek Dostál výtisk zmíněného listu. Z ce
lého po stránce tedakční vzorně vyptaveného čísla
ozývá se volání „SOS“. Hned na první stránce čísla
je veliké upozornění, aby čtenáři věnovali pozotnost
páté straně. Na čtvrté straně působivě upravený in
serát s úmelčí hlavou vypravuje, že katolickému fis
ku americkému hrozí smrť, a celá pátá stránka je
ohnivou výzvou ke všem lidem dobré vůle. — „Co
tomu říkáte, má náš list žiti nebo umřiti?“ Po čtrnáct
let byla Catholic Daily Čribune denním listem a po
jitkem anglických katolíků ve Spojených státech, ale
kdo ji po všechna ta léta držel, to byl jen a jedině
drobný lid. Dosud udržoval bankovní úvěr list nad
vodou, nyní toho není a nebude, a fu ptosí čtenáře,
aby přispěli při zachraňovacích pracech. Prtosí o po
skytnutí šestiměsíčního úvěru, a to drobnýchpůjček,
prosí o dárky, byť by také sebe menší, prosí o zaslání
předplatného a získání nových odbětatelů, a výzva
se končí opět slovy: „Co tomu říkáte, má náš list
žiti nebo umříti?“



nost, zaťfím00 odznívající poesie neintelektualistická se sfává
amorfní, hoví pudům a uniká paradoxně skutečnosti. Dnešní bás
nická přítomnost je pak bojem o skutečnost duchovní. To jsou
výsledky rozletu umění infernacionálního. Hlásaný infernacio
nalismus byl nepřímou příčinou přirozeného návratu k národní
tvorbě. I u těch básníků, kteří ještě dnes se snaží uniknouti své
zemi, cítíme, že jejich nejkrásnější city dají zazníti tehdy, když
veršem prosákne rodný kraj a vzpomínka na nezkalené dětské
dni.

V tvorbě prosaické jsou poměry nejiné. Sám F. X. Šalda, zhod
notiv souborně českou poesii a prosu poválečnou, vyzvedá dva
typy nového tvoření: Durycha a Čepa; Durycha, o němž hovoří
jako o básnickém tvaru barokové epiky, o náboženském asketovi,
o básníku chudoby a lyricky horoucí cudnosti. Čep je Šaldovi
prostým, přímým vypravěčem, který přilnul k svému kraji a tak
dosáhl výše svého kresebného umění. Je opuštěna tvorba románu

socialisticko-racionálního, vyřízenrománpsychologisující a hledá
se zas cesta nová a — bude to zas jen pole národní, na němž
se najdou zlatá zrna tvoření.

Z těchto mála slov (a dalo by se toho mnoho říci, mnoho kri
ticky srovnati) vidíme, jak na všech stranách podstata lidské spo
lečnosti si žádá své právo, Píseň zrozená ze žhavé lásky k národu
je písní tou nejkrásnější a nejuniversálnější. Zdaž uvidíme, jak
ve všech zemích umělci jsou horlivými vyznavači své národní
historie a tradice a jak touží připraviti národu slávu v koncertu
světového míru lásky? Zdaž i dosmatik ruské poesie Bucharin
neopustil these © socialistickém infernacionalismu, vyhlásiv po
žadavek ideálu, osobnosti a hrdiny, a žádaje sen pro svou bu
doucnost, zdaž nepřiblížil ruskou poesii ruskému národu?

Nyní můžeme na konec položiti onu thesi, že umění budoucích
časů je umění pramenící z rodné země a vyúsťující do širého
světa. Miloš Krejza.

Bahrovo „Nanebevstoupení“
(Několik poznámek.) |

Zesnulý rakouský autor si zaslouží našeho zájmu nejen pro
svůj poměr k české věci za války. Jeho kniha „Nanebevstoupe
ní“*) může býti m. j. předmětem užitečné pozornosti nejen proto,
že se v ní mluví o Češíchjako o „bodrém, pevném, věrném lidu“,
nýbrž i z toho důvodu, že vykazuje rysy, které jsou namnoze ty
pické pro duchovní situaci předválečnou i poválečnou.

Jednoduchý symbol jedoucího vlaku představuje čtenáři titulní
postavu, hraběte Františka Flayna, na úniku ze skutečnosti, která
neuspokojuje. Hrabě Flayn je poznamenán desilusí romantické
příchuti. Neuspokojila ho věda. „Tak prohledal vědy, napřed bota
niku u Wiesnera, pak chemii u Ostwalda, ve Schmollerově seminá
ři,na Richterově klinice, u Freuda ve Vídni a hned nato u theosofů
v Londýně (str. 15).“ Tento nový Faust však nechce poznání pro
poznání. Chce jen tolik věděti, kolik potřebuje, by mohl správně
jednati. Od vědy žádá jistotu pro jednání, pro správné jednání.
Je přesvědčen, že „všechna věda byla by marná, kdyby nás ne
měla naučiti, jak ovládnouti a říditi život, jak obroditi náš rod
a vytvořiti na zemi život ohnivější, dobrotivější a vyšší“ (O. Bře
zina. Jediné Dílo).

František se vrací na svůj zámek, kde jeho bratr Antonín má
pivovar „U nebe“. Antonín a jeho žena Gábi žijí v prosté jistotě
životní, ve víře, která neuvádí doma ve zmatek. S jejich názoro
vou jednoduchostí ostře kontrastuje postava, v níž (vedlé epi
sody o infanftovi) splácí Bahr daň romantické fradici, postava
malíře Hoflinda, nezakotveného bohéma. Hóflind je exponován
ne zcela ekonomicky na začátku knihy a jeho samomluva nava
zuje duchovní proměnu Františkovu, pokud nebyla již hotova
předem.

Hoflindovy vývody odkrývají kořeny moderní myšlenkové i ci

*) Výtečně přeložená p. E. Soukupem. Podle tohoto překladu
cituji.

tové krise, proticírkevního boje a načrtávají s ostrostí skoro jas
novidnou duchovní situaci novodobou. Náboženstvím mať sÉox“v
je Hoflindovi katolicismus, právě jako Strindbergovi „víra otců“,
od níž odpadl protestantismus. Když myslí na náboženství, myslí
ipso facto na katolické náboženství. Ibsenovu výzvu k objetivis
mu nalézá splněnou právě v katolictví. ,,... Nemůže mi pomoci
Bůb, kterého najdu v sobě, ježto mne jen ještě hlouběji zaplete
do mne samého, do mne, jemuž právě chci uniknout. Venku musí
býti, který mne má zachrániti“ (118). Tak zní jeho vyrovnáníse
subjektivismem. „„Rozumovénáboženství je rozpor již ve slově:
kdo vystačí s rozumem, nepotřebuje náboženství, a kdo potře
buje náboženství, vyznává, že rozum nedal mu, čeho potřebuje“
(122). Někdy se jeho argumentace zdá pragmatickou: „Zda Bůh
žije nebo ne, je mi úplně jedno, nemohu-li ho dosáhnouti, užíti
ho“ (122). Ale Hóflind zná ještě jiný pohled na věc: „Jestliže já
a tisíce nejlepších nejsme s to vejíti do církve, je to neštěstí ne
bo, kdož ví, snad také štěstí pro nás, jí však rozhodně naprosto
lhostejné, ona musí tu býti, jako slunce musí svítiti, a vítr vanou
ti a hořeti, aby na světě bylo světlo a vání a oheň, ne však aby
nám bylo teplo, nebo abychom měli vítr do svých plachet, nebo
si mohli zapáliti doutníky“ (124). Čeho se Hoflindovi a v něm
lidstvu podle jeho názoru nedostává, je asi milost. „Rozum při
vede nás jen k dveřím církve, ne však dovnitř“ (125). „Myslí se
vždy, že cit je to, na který katolická církev nyní zase tak silně
působí. Ne, rozum je to, jenž mně a tisícům jiných praví, že jen
ona může nám pomoci. Ale dále nejdeme“ (123). „Chceme rozkaz,
ale napřed bychom chtěli dotaz, zda souhlasíme!“ (124). Tento
střízlivý divák se ovšem dovede postaviti k církvi i jako kritik a
vyrovnati se s její empirickou realitou hlouběji než třeba Cle
rissac (v. Tajemství církve, str. 34). Pasáž, která sem hledí, obsa
huje několik bystrých postřehů: „To právě jest ono trapné na
katolicismu, že tato největší moc duchovní zároveň je politickou,
nebo pojí se s politickou, či vlastně nepojí, nýbrž jedna vsunuta
jest nad druhou a také zase pod druhou, do druhé — jsou slou

Cak to teďy chodi v té tolik vychvalované Ametice!
Měl jsem hned po válce a ve větším měřítku pak v ju
bilejním vocesvatováclavském příležitost promluviti
si s mnohými Čechy americkými. Od inichjsem tehdy
slyšel jen stále jednu a tutéž písničku, a to onu 0 naší
zaostalosti a neptaktičnosti a o šikovnosti a důmyslu
těch, kteří jsou za oceánem. Faktický vývoj ukazuje,
že tomu tak není. Čo, co se děje ve Spojených státech,
kďe desitky milionů katolíků a desitky tisíců kněží
nedovedou udržeti svůj hlavní list, to u nás by bylo
nemožné!

Není tedy všechno, co se třpytí, zlato, a nelze vě
řiti všem, kteří se chlubí. Žel Bohu, že tento tak smut
ný fakt platí o americkýchkatolících.

Ale ani my nemáme nějakého zvláštního důvodu
£ktomu, abychom si pochvalovali situaci katolické
ho tisku. Byla u nás provedena tisková „veforma“
a odstonaly to „Lidové listy“. Ovšem hladkou, zá
kulisní operací. Nikdo nevolal a nežebval o pomoc, 0
bytí listu, po jehož vycházení se kdysi s tak velikou
touhou volalo, rozhodovala společnost víceto-méné
tro stolová. Jaképak vymlouvání a vyktrucování —
ztratili jsme a ztratili mnoho onou „vefotimou“, šli
jsme od desíti k jeďné v době, kdy více než kdy jindy
potřebujeme list, jehož sloupce by byly dostatečné
k tomu, aby pojaly propagování našich zásaď k víc
a více se vozrůstajícím problémům a úkolům doby.

*

Jsou u nás kraje vadostného, živého křesťanství.
Nebo konkretněji řečeno— fatnosti, kde dobrý pas
týř s nasazením všech sil pracuje, jen aby zapudil
nepřitele — ďravce duší, jen aby ani jediná ovečka
nezbloudila.

Dopis oď dp. faráře takové sedm set duší čítající
farnosti: |

„Je po svátku Všechsvatých, v kostele bylo hodně
pťáce vděčné a vadostné pro duše i pro dušičky. Ve
svátek sám jsem měl 378 liďí u stolu Páně (800 čiťá
celá faťnost!, pozn. pis.), na Dušičky jich sotva bylo
méně, muži měli své genetvální svaté přijímání na
Krista Krále a přišli v slušném počtu 164,na Vše sva
té jich bylo kolem sta, potom hotlivě říkali odpust
ky za ďušičky až do pozdní, deváté hodiny večerní.
Ministrant Krupa „obřikal“ celkem osmkrát, když
jsem se ho pak ptal, Boho tim podělil, tak mi řekl:
Stařečka, stařenku, vojáky padlé, duše, na které ni
kdo nepamatuje, sestru, bratříčka, který umřel, jsa
stár jeden den, no Pán Bůh to už někomu přidělil.
Pak dostal za horlivost kousek čokolády a Dětský
kalendář, ale tuto pozemskou odměnu nepředvidal.“

Nedivte se pomětůmv oné fatnosti. U dp. faráře
tamního je sdružena pokora a vroucnost Jana Vian
neye s horlivostí a obětavosti dta Ant. Cyrila Sto
jana. Chudý farář chudých fanníků.
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čeny nebo jen smíchány? fo nikdy nevíme, proto také vlastně ni
kdy nevíme, před kterou stojíme. Svým citem pro pravý smysl
zjevů již Bismark poznal, že nepřemožitelná je moc, která necítí
rány, protože z ducha hned jí naroste nové tělo. Jako politický
zjev je církev tak silná, že také bez ducha někdy s bídou protlačí
se stoletím, a zase jako duchovní zjev je tak nevyčerpatelná, že
jí nikterak neuškodí ani politická smrt. Proti útokům ducha po
staví svou hmotnou moc, a všechny zbraně světa netknou se její
ho ducha. V ní Boží pravda tak jest proložena lidskou Istivostí,
že pro všechny případy cítí se bezpečnou, ale také pro všechny
případy na žádnou otázku nedá odpovědi: tážeme se světce a na
jdeme diplomata, chceme s ní jednati diplomaticky a ona ponoří
se v modlitbuť“ (126). Paradox katolicismu, božského a lidského
živlu v církvi, je zde viděn velmi bezpečně. Po tomto projevu mi
zí Hóoflind, tento samozvaný řečník a příležitostný kritik, úplně
se scény a ustupuje osobě kanovníka Zingerle, jenž náleží k nej
zajímavějším kněžským postavám německé i světové literatury.
Není sporu o tom, že představuje typ mezní, postavu svým způso
bem fak dokonanou, že v tom směru nelze jíti dále. Kanovník Zin
$erl váží sebe i svět na ostří nože a v perspektivě víry. Jeho myš
lenky, zpola ironické, zpola pragmatické posunují duchovní pře
rod Františkův k definitivnímu rozhodnutí a nezůstavují pochyb,
že jsou vyváženy z nejzazších možností argumentace. Když tento
duchovní vůdce vystřídá Hoflinda a ujme se vedení Františkovy
duše, jež mu mimovolně připadá, ustálí se jeho diasnosa v tom,
že nemocný nepotřebuje spánku, nýbrž probuzení.

Komposiční plán Bahrův vyměřuje kanovníkovi tři rozhovory
s Františkem, čím dále tím více odvrácené od vnějškové dějovo
sti a zahleděné do ideje. V nich rozvíjí Bahr umění jemného dia
logu, plného fines a point. Leckdy je tomuto sklonu obětován
nejeden živel umělecky tvárný a duchaplný glosátor převažuje
nad tvůrčím uměloem. Zatím probíhá Františkova konverse bez
efektů a dekorací téměř neslyšně. Poslední její tajemství není
v knize vysloveno. Můžeme je tušit za symbolickým titulem. Zá
žitek erotický (Klára) zůstává episodou a nezasahuje hluboko do
Františkovy cesty k Bohu.

Výklad kanovníkův se opírá o přesvědčení, že člověk nenábo
ženský nežije plně. Teprve v Bohu přijde podle něho člověk

V. Schiller:

Práce.
Slovo, které dnes vzývá spousta lidí s pathosem

božství, pro svou nepřísťtupnost. Slovo pronesené
k lidem jako ztělesnění časného prokletí. Od mno
hých nenáviděné a mnohé deptající svou tvrdou no
hou slovo práce má v nové době zvláštní postavení,
jehož vnějším vyjádřením je svátek jednoho dne v ro
ce. Tvrdívalo se, že „v práci a ve vědění je naše spa
sení“ a za silného halasu těchto slov stal se z člově
ka ubohý nezaměstnaný, ani chudý, ani bohatý, pří
živník vegetativního života, bez vznětu a síly jdoucí,
kam zavane vítr. Není truchlivější podívané na po
blouznění mysli, než když se upře pohled na postoj
lidí k práci za posledních let. Jediný, kdo zůstal čás
tečněušetřen těchto pohrom, je rolník. Jsa silně spiat
s přírodou, odolává velmi tvrdě věťfšinědobových
zjevů a jedině na trhu teprve poznává tíhu tohoto
zmatku.

Více než v jiné době nesou synové odpovědnost za
své otce. A ježto synové nyní cítí na vlastní kůži
omyly svých otců, jest na nich, aby odčinili, co se
odčinit dá. Socialismus a liberalismus zbožštil prá
ci. Kdo nepracuje, ať nejí, hlásalo kterési heslo. Po
mocí práce bylo vše člověku otevřeno. Doba zrušila
všechna šlechtictví, vyjma šlechtictví práce. Cožne
bylo o sobě ani tak zlé, jako fy následky...

Práce, která se stala bohem. Modlitbou k ní byla
dřina nesčetných hřbetů, zapřažených osm hodin
denně a překotný var v hlavě vynálezců, a plo
dem této modlitby pohanské je kletba lidí bez prá
ce. Pýcha, tento morový kořen v člověku, vydala i
zde svůj květ a hořký plod. Člověk popřel, že práce
byla člověku dána jako odčinění hříchu, zavrhl po
koru a postavil si, pýchou nadutý, na oltář své síly
práci. A tato pohanská modla se prokázala, že je
hodna svého postavení. Ze svých ctitelů učinila si své
oběti a jejich hymnus je nezaměstnanost.

V prvých dobách našeho věku přinášely k nám

k sobě, teprve náboženství mu ukáže svět v plném denním světle
a naučí ho vidět věcí tak, jak jsou. Nenáboženský člověk tedy
nepotřebuje uspání, náboženského opia, nýbrž v duchu epištoly

Římanům právě naopak potřebuje probuzení, aby ze sna po
vstal k životu. „Opětně tě varuji, neužívej náboženství jako
omamného přípravku. Předně jím vůbec není, a za druhé nepo
třebuješ uspání, nýbrž probuzení. Lidé naší doby myslí vesměs,
že touží po klidu. To však je nedorozumění. Jsou unaveni, ale ni
koli nějakou činností, nýbrž vlastní prázdností. Je to únava roze
spalých. Zkus jednou bdíti“ (255). Kanovník ostře odmítá pseu
donáboženské sklony, za nimiž se tají vlastně egocentrismus.
„Kdyžnejednou jsi dostal chut dáti se na jeden semestr zapsati
do katolicismu, abys uviděl, zdali snad není v církvi ještě nějaká
sensace pro tebe, žasneš, že hned nevyzváníme všemi zvony a
hned nepředkládáme ti všechny milosti a zázraky, aby sis vybral,
co se ti hodí. Věda a umění tě zklamaly, ale řeknu ti proč: proto
že chceš pouze jimi si posloužiti, kdežto máš jim sloužiti. Všude
hledáš jenom sebe, proto také najdeš jen sebe, a to je příliš
skrovné i pro největší uskrovněnost. Nyní došlo na kouzlo cír
kve! To však jest opět omyl. Ona neprovádí kouzla. Nemá elixí
rů ani narkotik, není na požitek, ona toliko má pravdu. A s tou
ty nic nesvedeš. Jsi slabý člověk, který se chce dnes vyburcovati,
zítra uspati, vše jenom proto, aby ti konečně jednou bylo dobře.
Ona však jest pro lidi, kteří mají dosti síly, aby snesli, že 'zde
nikdy nám není dobře“ (168 n.).

Kanovníkova zbožnost znamená stálý aktivismus, jenž je pod
ložen meditativně. Je to zbožnost sekulární (v tom i onom smys
lu), lišící se od religiosity infantovy, flagelantské až k sebezniče
ní. Poslední direktiva kanovníkova je nesena moudrostí žalmu:
Intellectus bonus omnibus facientibus eum. „Bůh se přiblížil
k tobě, stojí před tebou, pouze ještě na krok od tebe vzdálen, ale
tento krok musíš teď učiniti ty sám, fen poslední krok, ten krok
jemu vstříc, který rozhoduje o životě a smrti. Ten nemůže nikdo
jiný učiniti za tebe... (361). František Flayn ten krok učiní.

Bahrovo „Nanebevstoupení“ má myšlenkový obzor bohatý, tře
bas ve všem ne nový. Cenu dokumentu a myšlenkovou závažnost
zachovává, i když uměleckým tvarem nepřesahuje meze duchovní
kroniky. Karel Metyš.

civilisaci mnišské řády, které měly heslo: Modli se
a pracuj. Protože jedinou svrchovanou,nejdůstojněj
nější prácí a také nejplodnější pro člověkaje modlit
ba. Ale nelze nechati stranou, že kolik komu chybí
na modlitbě, tolik jest třeba, ba i více vynaložit na
práci. Proto nemožno pohrdat prací, ale není dovo
leno ji povyšovat na fo nejvyšší, co jest u člověka.
Vždyť člověku byl dán život, aby zajistil sobě a svým
bližním pro svou duši příbytek nebeský, aby usnad
nil co nejvíce k němu cestu svým bratřím a jeďním
prastřeďkem k tomuto cíli je práce. Práce jest čest
ným přiznáním lidské nedokonalosti, lidské potřeby
svatosti, bez které není pravého dobrého života na
zemi.

Bude tedy vždy nezbytným doplňkem k lidskému
životu, ale nebude nikdy ničím více. Je jisté, že zů
stane-li jeho cílem, vymkne se úplně z moci lidské
a nastane doba barbarství a otroctví.

Nezáleží na tom, aby katolíci si spalovali, jak si
toho mnozí pokrokáři přejí, prsty tím, že by vytaho
vali kaštany z ohně, kterého druzí rozdělali, ale jest
třeba, aby bděli a nedali se zahřívat týmtéž ohněm,
který hoří na všech stranách. Nebude však nikdy
na škodu, přesvědčí-liprotivníka, že to byli oni, kteří
nepodlehli poblouznění mysli, které zavinilo tolik
hladu a bídy. Prokáží-li, že jejich cesta vedla k zajiš
tění a k povznesení života, jak je jisté. Neboť více než
jasné je už teď, že žádný nový řád nepomůže, že
jest třeba počítat s nápravou někde jinde. A tu nastá
vá úkol uvědomení. Poznání, že nejprve nezbytna
jest člověku nejvyšší činnost, a fo modlitba. A pak
teprve práce, která právě proto bude radostí a zpě
vem díků, že bude konána s vědomím, že byla dána
člověku, aby odčinil křivdy a připravil duši vítězný
zítřek. Jedině takto práce bude pro člověka mést
plody zdravé a životné, nebude pouhým obstarává
ním denníchpotřeb a zálib.

Vyrovnejtelaskavě nedoplatky předplatného.
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Nedostatek náboženské výchovy
v dnešní mládeži.

Časopis „Světozot“ přetiskl anketu jednoho Pa
řížana o tom, jak se pařížské děti dívají na svět. List
k tomu připojil obdobnou anketu mezi pražskými
dětmi. Každé dítě dostalo 15 otázek, některé úplně
totožné u obou skupin dětí. Ptát se 10až 15letýchdětí
na SSSR, světovou válku, Společnost národů a pod.
nezdají se býti na místě. Zde jsou odpovědi většinou
stvojené. Jinak se to má s otázkami, které se týkají
rodinného života, manželství a hlavně náboženství.
Nebudeme se podtobně zabývati francouzskými dět
mi.Stačí celkem říci, že jsou v názovechvelmi blízké
pražským. V otázce, co ví o Bohu, zda v nějvěří a jak
si jej představují, jsou odpověďi malých Pražanů ne
gativní i positivní, často projevují nejistotu. Zlomysl
mostvidět jen asi ve dvou případech, kdysi tropí po
směch z Boha, jeho existence ne to dítě, ale ten, kdo
je zkazil. (Jeden pražskýlist, při glosování této an
kety, popletl si některé francouzské děti s pražský
mi, z nichž žádné nedovedlo by jistě říci, jako tři
náctiletý syn pensionovaného franc. generála, tou
žicí státi se aďmirálem, jemuž jsou mladá děvčata
moc pěkná, že Bůh je „děda s dlouhými vousy. Ne
mám 0 něj zájem.“) Naproti tomu jakje hřejivá vý
pověď dvanáctileté dcerky advokáta z Paříže, že má
nejkrásnější vzpomínku na první sv. přijímání a na
poslední prázdninovou cestu. Čaké české děti odpo
vídají o Bohu tak, jak jsou doma vychovávány.Čtrnác
tiletý syn obecního zaměstnance chce být důstojní
kem, má zďvavý názor na manželství, ale o Bohu pta
ví, Že myslí, že „nemusí to být pravda, někdy v něj
věřím, ale ne úplně“ Dělnická třináctiletá dcerka
chce být kadeřníci, ale v Boha nevěří, „žádný není“.
Čo z ní mluví voďiče, čehož potvrzení najdete v od
pověďi o vodině: „Rodina je dobvá, když je nějaký
majetek. Pak mohou vodiče odkázat dětem děďictví.
(!) Chtěla bych míti dvě děti“ Z té dívčí dušinky
mluví blín, jakýmje opojena z domu. Jak jsou toz
todivné poměry ve výchově naší mládeže, vidite u
čtevnáctiletého synka železničáře. Chce být mechani
kem u aut neboletadel. Bůh? „Věřímv něj. Předsta
vuji si ho jako bytost nadpřivozenou, která myslí
všechno dobře a dělá všechno správně.“ Čento malý
knihomil však soudí o manželství, že „je to sice dob
vá věc,ale považují vtodinuza omezení svobody“. Kde
pak ty názory sebral? Doma nebo z četby? Spíš to
druhé, protože kdyby neměl matku zbožnou, byla by
věc Boží ztracena. Čak bychom mohli pokračovat.
Čo se diváte na to, co leze z kadlubu, jak jej vytvo
řila todďina, škola, četba a kamarádství. Vidíte bídu
dětí, vostoucí z bidy vodičů. Věříte v pravdivost od
povědi dívenky, která za největší vadost svého ži
vota označuje: „Kdyby tatínek dostal práci“ Jsou
ty děti jako haluze velkého stromu. Některé smrtel
ně nalomeny, některé jen vozechvívány nepříznivým
větrem a pevně přisedlé k mateřskému kmeni, jinde
vidíte, že jsou špatně natoubovány a hynou. Je nut
no patalysovat škodlivé vlivy ve výchově dětí. Ča
ková anketa ponouká k větší péči ve vlastních vodi
nách, k apoštolátu mezinejmladšími údy společnosti,
vozvinutí sil katolických patronáží — dětskýchbesí
dek a jiných výchovných kroužků. Kdyby anketa v
uvedeném listě byla řezem situací dnešní mládeže,
musili bychom se my katolíci obávat, že úmrtím stat
ších ročníků katolické nároďní vodiny u nás vymře
její hlavní kádr. Čoho, co jsme zachytili ve spolcích,
není mnoho. Pro dnešek je to postačující. Pro zítřek
je to hrozivě málo. Musíme včas vybudďovatipevnou
síť Katolické akce, vdďechnoutijí život, dokuď je čas.
Žijeme příliš dlouho z tradice. Máme odpověďnost

před budoucnosti. Obávám se, že tato často se hrozí
nečinnosti naší generace, která propadla spánku
z domnělých 75procent katolíků. V katolickém životě
jsme feptve v etapě buďitelské. Raždý musime vykonatisvoupovinnost.nedzačněme!| JiříGerson.
Smrt? -Shledání přátel, setkání duší.

V antikvatiátě dostal jsem do ruky knížku, která
zanechá v kažďém čtenáři silnou stopu. Jsou to po
ctivé zápisky člověka, jenž se chystá umříti, „Moti
turus“. Napsal je mladý kněz František Skalík, kte
rý podlehl souchotinám v 37 letech. Rodák z Uh.
Ostrohu, básník, jehož od nejútlejšího věku prová
zelo vznícení duše s chtlením krve. Čísti záznamy
jeho utmivání je účinným šlehem při vetrospektivě
vlastního života. Je to pocit hrůzy, s nímž přijímáš
jeho tvrdý posudek vodu, který jim a jeho btvattem,
také Rnězem,vymírá, vod který otrávil alkohol, teh
dejší vrah mnohých sil na Moravském Slovácku. Se
slzou v oku sleduješ zápastěla, jehož duše chce k vý
šinám a je svážena balastem zkázy, tu radost, že také
bratr se stává knězem, ten topotný nápor smrti, jíž
cestu připravuje tuberkulosa. I v těch zápiscích z ve
selejších pocitů životníchje cítit její pošklebek. „No
vý živoť“ vydal tyto zápisky v Prostějově v r. 1005.
Vrstevníci zvěčnělého ji jistě mají ve svých knihov
nách. Chtěl jsem jen upozotnit, že 10. ptosince je
tomu třicet let, co dobojoval. Sáfiněte k té kRnižečce,
končící faksimilem slov, vložených do titulu, foto
gtafiemi a šesti řádky o životních osudech. Načtaké
více, vžďyť celá knížečka je jako alej jeho života,
kterou na poďzim zavane víte listím, aby na tuto
měkkou podložku ulehl zimní bělostný posel. Čím
příktovem míru pokryjme památku tolik vytrpěvšího
kněze a věnujme mu memento. Zaslouží si to dnes —
po třiceti letech. Sfr.

Iisk reportážní a ideový.
Obítáme-li se československým tiskem, vidíme, že

vedle větších i menších stranických listů vytostl typ
Í. zv. reportážní. Část jeho bývá označována jako bul
vární pto svou morální i politickou šmokovinu. Re
portážní tísk je celkem ve znamení vzestupu. Jeho
vliv je značný, ale byl by na omylu kažďý, kdo by se
domníval, že také politická váha takového typu žut
nálu je úmětvnavozšířenosti tohoto tisku. Máme pro
to několik dokladů. „Večerní České Slovo“ dosáhlo
nákladu několika statisíců. Je to šestáková záplava
listu, který se nápadně odvvátil od své, kdysi tak
nízké, morválníúrovněa stává se slušnějším měšťác
kým listem. Při jeho finanční ďofaci je možné, aby
měl takovou vozmanitost a vybavenost zpravodaj
skou. Jeho politický vliv? Snad je trochu v Praze, ale
na venkově se čte jako laciný list a na veřejné mínění
politické skoto nepůsobí. Všude, kde byly v posled
ní době obecní volby, čte se tento večevník v počtu

Citát.

Kdo zakládá noviny,
jen ať není nevinný!
Vraz spíš něco do tlamy
americké reklamy,
než by ses dřel s programy.

Rozmach II, str. 185. Babička.
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skoro vyšším, než bylo odevzdáno hlasů straně, v je
jíž sféře vychází. Vyhovuje totiž vkusu průměrného
indiferentního člověka, který je politicky unaven. Z
toho plyne jedna velmi cenná poučka. Katolické hnu
tí nemůže míti listy, které by „večernikovsky“ zpta
covávaly události, protože nemohou „držet krok“ s
možnostminekatolickýchlistů a zachovávat neutrál
ní nátěr. Napodobují-li však přes to tyto neosvědčiv
ší se vzory tim, že zneklidňují zorničky svých čte
nářů přehnanými typy písem, pak je to velmi odvážný
pokus, v jehož výsledek nelze doufat. Poslání kato

Z r c

lického listu je: obranné, výchovné a informativní.
Kde jinde mánalézti katolická kultura svůj odlesk,
než v katolickýchlistech? Kolik místa se jí věnuje?
Chybí nám dnes dobrý katolický list, který by měl
pevnou linii, něco, čín byly první ročníky „Liďových
Listů“, dokud vycházely z pevného tvůrčího vedení
Fr. Světlíka a zachovávaly jeho trtaďici. Dnes s do
konalostí technickou nastalo vnitřní umítání. Kato
lický tisk musí zachovati určitá minima, musí zacho
vávati svůj vlastní vaison dďětre, jinak se stane nejen
bezvlivným, ale i zbytečným. J. M.

P, Vydra o moderních Husitech. Zdaž, nábožní křesťané, již ny
nějšího času foto vznešené místo nepřátel a protivníků jest zba
veno? Není-li víc na světě takových lidí, kteří by jako tenkrát
řeholníkům a mnichům. holencův, zakuklených modráčkův, pleti
chářův církve a ďáblův nábožných nadávali? Kteří by rádi chtěli
kláštery vykořeniti, vyplemeniti, ohněm a sírou s nebe zkaziti?
Bohuželí rovně tak smýšlejí, mluvějí a činí neťtoliko nekatolíci,
ale i povtchní katoličtí křesťané. Vesměs jim duchovní stav, ob
zvláště pak mnišský se zošklivil. Již záhy křehcí jonáčkové tako
vému zdání, nechci říci od koho a z jakých knih, se učí Medle,
co jesť toho příčina? Závist, neznalost řádu řeholního, pak zlost:
Ó, pěkné příčiny pro křesťana! (Sbírka 110—11.)

Radikální hnutí a jeho představitelé. „Ke třem skupinám radi
kálních hnutí: trosečníkům života, idealistům a mládeži, druží se
pak masa běženců, která se rekrutuje ze všech zatrpklých nespo
kojenců, kteří chtějí dáti svému vnitřnímu smýšlení nejostřejší
výraz tím, že se připojují k radikálním stranám a vykonávají bez
ohlednou kritiku skutečných nebo domnělých nepřístojností. Stá
vá se mnohdy, že i docela starší lidé, kterým už zvolna život pod
rukama prchá, upoutávají se ještě posledním nadšením svého
srdce k naději, že vítězství radikalismu přinese i jim ztracené
štěstí a po případě jmění, kterého pozbyli. Ke všem uvedeným
skupinám přicházejí na konec ještě také četní lidé, kteří mají
povahu a smýšlení asi takové, jaké mívali někdejší lancknechti,
kteří se nabídnou každému, od něhož očekávají nějaký prospěch
a kteří také často přecházejí z jednoho extrémního tábora do dru
hého.“ P. Max Pribilla S. J.: Psychologie radikalismu.

Podstata barokní myšlenky. „Baroko byla dobová vlna menší síly
než středověk, to nám musí postačit. Ale byl to čas stejně skla
debně naladěný. Netrpěl lenivostí a roztříšťěností v životě. Bu
doval podle řádu a práva, budoval vzhůru k abstraktní myšlence
nejen v umění, nýbrž i v sociálním životě, od nové byrokracie až
po „svaté extravaganty“, abychom mluvili slovy Ribadaneirovými;
všichni jeho občané žili ze stejné společenské myšlenky, která
sub specie aeternitatis tvořila hodnoty pozemské.“

B. Chudoba: Počátky barokní myšlenky.

Český intelekt. „Český intelekt není jen eklektickým dílem a
mechanickým výsledkem všeobecné světové revoluce. Je v něm
něco specificky českého; něco, co dává naději na intelektuální he
$emonii českou, ne-li v celém světě, tož aspoň v Evropě. V jeho
řádu a bezpečnosti by se nechalo objevit risiko určité hrdinské
tragiky; je v něm určitý prastarý základ hazardní energie a svě
žesti, která přetrvává katastrofy a v dobách největší tísně chrání
ho lehkou večerní pouliční menfalitou, která snáší vše ochotně
a poddajně, chápajíc, že nutno je žíti a že úzkost je chorobným
zbytkem přestálých otrav. Na tomto základě je vybudována mo
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hutná česká dějinná synagoga, na jejímž vrcholu stojí člověk,
kdysi poražený tvůrce věže babylonské, nyní její dovršitel, osvo
bozený a vítězný.“ Jaroslav Durych: Česká intelektualita.

Nevědomost o katolické víře je do nebe volající. „Mnoho vzdě
laných lidí jeví velký zájem o náboženské zvyky a obyčeje ostro
vanů Fidžijských a Tibeťanů, o katolické církví však je i u mužů
vážnějších nevědomost přímo do nebe volající. A neběží tu přece
o zřízení, které trvá ode dneška neb od včerejška a které je udr
žováno nějakou sektou neb několika blázny a pedanty. Nikoliv!
Zřízení to je matkou naší kultury, po mnoho století naplňovalo
nadšením největší veleduchy a dodnes řadí k upřímným vyznava
čům čestné, vážné a zkušené muže i ženy ze všech národů. Svými
duchovními řády koná dosud domai v Cizinědivy sebeobětavosti,
které jí veřejně i potají závidí všichni, kdož jsou mimoni.“

Prof. dr. Fr. W. Foerster.
|

Manželství a náboženství. „Manželství jest u pranárodů v nejuž
ším spojení s náboženstvím. Celá řada pranárodů připisuje zave
dení manželství, nebo aspoň zákony a předpisy práva manželské
ho přímo nejvyšší bytosti. Náboženství jest nejsilnějším strážcem
manželské mravnosti. U národů, které si zachovaly živé a Čisté
náboženství, jsou i manželské poměry na podivuhodné úrovni.
Kde náboženství upadá, upadá i mravnost a s níi poměry man
želské. Úzké spojení manželství s náboženstvím na stupni pra
kultury opravňuje k závěru, že manželství je i podle práva při
rozeného věcí posvátnou.“

Dr. Josef Matzke: „Manželství v pravěku.“

Nic není veliké, co není mravné. „Kritiku musí pronikati vědomí,
že esthetika bez morálky aspoň filosofické, přirozené, je kusá.
Je tedy zhola nesprávno říkati: báseň tato jest básnickým vele
dílem, ale jest nemravná. Nic, v žádném oboru, není prostě veliké,
co jest nemravné. A když-ostatně jest báseň nezávadná, platí ú
sudek: cenná báseň tam a tam je špatná. Ona obojetná methoda
právě zavinila, žei rozumové posuzování „„malézloděje věší, vel
ké propouští“, t. j., že kritika se pozastavuje nad všemi, které
daleko nejsou tak zhoubné jako soustavné znemravňování skrze
umění.“ Dr. P. Vychodil: Básnictví a mravouka.

Apoštol bez vnitřního života. „Jediné slovo jej karakterisuje:
Jestliže snad ještě vlažným není, tak se jím neodvratně stane.
Býti vlažným, a fo ne v pocitu ani ze slabosti, nýbrž vůlí, zna
mená spolčiti se s roztržitostí a nedbalostí, k nimž ze zvyku svo
lujeme nebo jichž nepřemáháme, spolčiti se dobrovolným všed
ním hříchem znamená zároveň vzíti duši jistotu věčné spásy, při
pravovati, ano přivésti dokonce i k těžkému hříchu.“

J. B. Chautard OCR.: Duše veškerého apoštolátu.

IL.litursický týden konal se v Praze v Emauzích ve dnech 20.—25.
listopadu. Thematem přednášek byly svátosti a promluvili tito
řečníci: J. M. opat Vykoukal, Dr. Foltynovský, P. Dittl, Dr. Bu
rýšek, Dr. Toman, P. Klement, P. Stříž, Dr. Beran, Dr. Večeřa,
Dr. Fuchs, Dr. Schubert, Dr. Perlík a prof. Zástěra. Přednášky
byly velmi hodnotné, bohužel jest pro liturgické hnutí stále ještě
málo pochopení. Účast zvláště z řad studentských mohla býti
větší. Snad mnohé odradilo poměrně vysoké vstupné na jednot
livé přednášky, ale mohla-li býti slušná účast na večerních
přednáškách, mohla býti také aspoň na odpoledních.

l

Přednostou odboru vojenské duchovní správy jmenován byl po
plukovník duchovní P. Metoděj Kubáň, který v těchto dnech byl
přeložen z dosavadního svého působiště z Josefova do Prahy a
pověřen vedením agendy generálního superiorátu. Touto změnou
nastanou snad i skutečné změny v poměru mezi duchovní sprá
vou vojenskou a jejím ordinářem.

Náboženská statistika Německa. Podle nedávno uveřeněné úřed
ní statistiky jest v německé říši 65,218.461obyvatel. Z toho při
padá na protestanty 40,865.151,na katolíky 21,172.087a na židy
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499.682. 2,437.055 obyvatelé nehlásí se k žádnému náboženství.
V procentech připadá z celkového počtu obyvatel: na protestanty
62.7 procent, na katolíky 32.5 procent a na židy 0.8 procent.
Města, kde jest největší počet židů, jsou Berlín s 5.8 procent a
Frankfurt n. Moh. s 4.7 procent židů.

Za obrácení Izraele. Pronásledování Židů v Německu potvrdilo
velikou fragedii národa izraelského a nám ukázalo, že kletba
s národa vyvoleného nebyla ještě sňata. Znovu bloudí Ahasverové
světem, aby se naplnilo Písmo. I mnozí dobří katolíci radují se
z tohoto pronásledování židovského, zapomínajíce, že i tento ná
rod byl zahrnut v Oběti Vykoupení a že skrze něho přišla Spása
světa. Křesťanům patří odpouštěti a je-li kdo v utrpení — po
máhati mu. Pomáhejme i trpícímu Izraeli modlitbou za jeho ob
rácení. Staňte se členy „Arcibratrstva modlitby za obrácení Izrae
le“, o němž informace podá a přihlášky do něho přijímá Dr.
Frant. Výborný, kaplan u P. Marie před Týnem, Praha I., Staro
městské nám.

Ofensiva socialistických bezvěreckých učitelů v Mexiku proti
Církvi., Na nedávném desátém kongrese rudého proletářského



svazu v Mexiku bylo předneseno stanovisko 1200 socialistických
bezvěreckých učitelů ke školní vyučovací metodě. V těchto čtt
nácti bodech se praví: „Dosud bylo dítě obětí svých starších
představených: kleru, rodičů a učitelů. Rudý odborový svaz kres
lí ohnivou sfopou širokou cestu budoucnosti. Poslechněte jej a
následujte. Socialism neprovádí násilí, zastupuje svobodu a chce,
aby byl milován. Státní učitelé mají se přidružiti k hrdinům polí
a továren, aby úplně vymýtili příživnické třídy: klerus, buržoasii,
intelisenci. Protože však toto učitelstvo není dosud osvícené
a z Části propadlo omylům, budou dělníci na zvědách, zda dbají
na provedení socialistických nauk. Protože vedle toho je ještě
jiný výchovný útvar: kleérus a rodina, které pracují proti dílu
novosocialismu, přejde dítě v pěti letech do majetku obce. Vši
chni žáci budou jeden den v týdnu infernováni v továrnách, jiný
den budou posláni na venkov, aby poznali svůj budoucí způsob
života. Aby se u dětí vymýtil rodinný duch, musí jim býti dáno
zřetelně na vědomí, že nejsou povinni láskou a úctou těm, kteří
se domnívají, že přinesli oběť, darujíce jim život. To nebyla obět,
to byl jen požitek. Všechna zla, která lidstvo postihují, přichá
zejí od kleru, který pracuje na vykořistění dělníků a sedláků, pro
tože jim ve všem hrozí ztrátou věčnosti. Papež a biskupové jsou
nebezpeční plazové, kteří musí zmizet. Bůh neexistuje, nábožen
ství je mytus, bible lež. Pryč s bludnými naukami, buržov a Íži
universitami! pryč s idoly, f. j. s rodiči a jinými „úctyhodnými“
osobami. Pryč s Bohem a učiteli“ — Mexiko je označováno za
reakcionářskou zemi. Přečtete-li si foto provolání, tak fo lze po
tvrditi. A to zásluhou socialismu. Ti učitelští seňores se sombre
ros zaspali několik desetiletíí Duševní zaostalost mexického po
kroku je více než kožená.

Výročí Abrahama od sv. Kláry. 1. prosince je tomu 225 leť od
úmrtí slavného vídeňského kazatele Abrahama a Sancta Clara (vl.
Johann Ulrich Megerle). Narodil se roku 1649, jako osmé dítě
svobodníka a hostinského v Kreenheinstetten, v dnešním Bá
densku. Školní vzdělání nabyl u jesuitů v Ingolštatě a u benedik
tinů v Solnohradě. R. 1662stal se bosým Augustiniánem v Maria
Brunn u Vídně. Pro hrozící válečné nebezpečí od Turků studoval
bohosloví a filosofii v Praze, pak v Italii, r. 1665vrátil se do Víd
ně, kde byl o tři léta později vysvěcen na kněze, r. 1670byl pout
ním kazatelem v Taxa u Aušpurku, dva roky nato nedělním kaza
telem ve Vídni, r. 1677 podpřevorem a císařským kazatelem. Ja
ko duchovní spisovatel začal svou dráhu r. 1679,kdy napsal pod
dojmem hrozného moru ,„„Merks,Wien!“ (Pamatuj, Vídni!). Pak
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Slovenský spisovatel Janko Jesenský šedesátníkem, Slovenský
zemský vicepresident Ján Jesenský dožívá se 30. prosince šede
sátky. Narodil se v Turčianském sv. Martině, po středoškolských
studiích věnoval se právům a stal se advokátem v Bánovcích, jímž
byl až do světové války. Byl v Rusku zajat, stal se lesionářem,
pracoval ve Svazučsl. spolků v Rusku a byl konečně druhým mís
topředsedou Odbočky Národní rady na Rusi. Po převratě byl
dvakrát županem, zůstal v administrativě a je nyní zemským mí
stopresidentem v Bratislavě. Je v prvé řadě básníkem a méně pro
zaistou. Jesenský, rodově zemanský šlechtic, je básník jemné, sa
lonní společnosti, básník milostný, lehký melancholik a ironik.
Tak jej charakterisuje v antologii Frýdecký, podotýkaje, že se
hlásí okázale ke staré tradici puškinovské. To lze říci o prvé
sbíroe Verše (1905), v dalších pracích se ozývají již národní a so
ciální motivy. Jeho poesie za války nesla útočný a národně ryzí
charakter. Měla pro posilu a sebevědomí legionářů velký význam.
Malá ukázka: .

„Prašť tou čiapkou, sobleč háby.
Také háby nosia rabi.
Keďten bilag o zemhodíš,
z vázenia sa vyslobodíš,
budeš volný, jak vták v stráni
a nie baran číslovaný,
So stužtičkou zapletenou,
bielo, modro a červenou,
zapletenou na furažke
vypomstíme viny ťažke!“

Verše, které z Jesenského udělaly pěvce národního odboje, vy
šly po prvé v Petrohradě r. 1917ve sbírce „Zo zajetia“, pak 1918
v USA. a r. 1919v Turč. sv. Martině. Poslední sbírka z r. 1952„„Po
bůrkach“ projevuje uklidnění po válečných útrapách. Sem a fam
zabloudila do veršů ironie. Předválečná jeho poesie vyšla sou
borně ve dvou svazcích. Próza Jesenského je representována spo
lečenskými novelami. Más—

Hrst francouzských katolických literárních výročí. Abbé Louis
Venard, prof. na škole sv. Mořice ve Vienne, dožívá se 15. pro
since šedesátky. Je spolupracovníkem Revue apolosgétiguea slov
níku bohovědného a biblického. — Řadu padesátníků rozmnožil
profesor Gregoriana jesuita P. Charles Boyer, narozený 4. pro

byl 3 roky převorem ve Vídni. Pak přišel do Štyrského Hradce,
kde plamenně kázal proti Turkům. V r. 1686 dostal se po prvé
do Říma úředně, pak se stal hned převorem v Štyrském Hradci,
za tři léta byl po druhé v Římě, kde byl pověřen vedením česko
německé řádové provincie. V řádových funkcích se pak střídal až
do své smrti. Jeho kázání, koncipovaná s velkou erudicí a obrazo
tvorností, s nevšedními šlehy sarkasmu a humorem, dočkala se
několika vydání. Jsou psána německy nebo latinsky. Loni vydala
revue „Na Hlubinu“ český překlad jeho kázání o sv. Václavu,
„slavném a statečném hrdinovi, jehož památku každoročně sla
ví vzácný český národ“. Starší kazatelé užívali hojně materiálu
nashromážděného tímto apoštolem Vídně.

Jesuita Max Pribilla dožil se 60 lef. Známý spisovatel a spolupra
covník revue „Sfimmen der Zeit“ P. Max Pribilla S. J. dožil se
22. listopadu šedesátky. Do války.byl profesorem etiky na velkém
řádovém učelišti pro Německo ve Valkenburéu, za války byl vo

jenským duchovním na západní frontě. Po válce přišel do Mni
chova, kde žije jako stálý spolupracovník „Sfimmen der Zeit“
a osvědčený spisovatel. Měli jsme v „Životě“ 15. října r. 1932pře
klad jeho studie „„Psychologieradikalismu“. V Zrcadle otiskuje
me z ní jeden výstižný citát. Pribilla narodil se v Kolíně nad Rý
nem a po Šletém studiu práv vstoupil k jesuitům na podzim 1897.
Má jako spisovatel mezinárodní pověst.

1300. výročí smrti sv. Modesta. 16. prosince světí Církev svátek
jerusalemského patriarchy Modesta, opata od sv. Teodora, který
v r. 634 zemřel v Jerusalemě, zaslouživ se o posvátná místa. Po
zpustošení svatého hrobu, Sionu i staveb chrámových na hoře
Olivetské Peršany, restauroval sv. Modest, jako zástupce a pak
nástupce v exilu žijícího patriarchy jerusalemského Zachariáše,
všechny stavby a zachoval nám přesnou polohu posvátných míst.
Zachovalo se také několik světcových kázání.

Exercicie ve Stojanově v zimnímobdobí 1934—1935:Prosinec:
6.—10. pracovnice v ženských spolcích, 10.—14.jinoši — pracov
níci ve spolcích, 17.—21.jinoši. (Upozorňujeme jinochy, aby ne
odkládali exercicie na jaro, jelikož jaro jest zadáno jiným sta
vům!í) Leden: 2—6. dělnice, 8.—12. dělníci z Hodonínska, 15.
až 19. muži, 22.—26.muži. Ú nor: 4.—8. dívky, jež konají exerci
cie po prvé, 11.—15. dívky, 18.—22. absolventi hospodářských
škol. Poplatek Kč 60.—.Přihlášky zasílejte aspoň 3 dny před za
čátkem Papežské koleji T. J. na Velehradě.

since 1884 v Pradelles. Knězem se stal až ve 32 letech v r. 1916.
Je doktorem filosofie a členem římské Akademie sv. Tomáše.
Před svým vysvěcením byl profesorem filosofie v Sarlat a pak na
semináři misijním ve Valsu. Nyní přednáší theologické discipliny
na Gregorianu v Římě. Hlavní jeho práce jsou z křesťanské filo
sofie a morálky. — Jiný jesuita, kolega předešlého v profesor
ském úřadě na Gregorianu, P. René Arnou, dožívá se padesátky
17. prosinoe. Je rodily Pařížan, profesorem bohosloví a doktorem
filosofie. — Týž den slaví Abrahama profesor dějin a exegese No
vého zákona na bohoslovecké fakultě v Paříži, abbé Alphonse
Tricot. Má válečný kříž. Vydal velké dílo o sv. Pavlu a o Ježíši
Kristu (jako spolupracovník). Chystá studii o latinsko-řeckém
světě v době narození Páně. L. N.

Vliv fomismu na soudobé umění ve Francii. V Praze vystavuje pa
řížský český malíř Otakar Kubín (Coubine) a při té příležitosti
byla na něho vznesena otázka: „Cizina nebo lépe: my jsme zvyklí
vidět ve francouzském umění hybnou páku uměleckého vývoje
vůbec a ve Francii onu zemi, z níž vždycky vycházely výtvarnické
avantgardy a revoluce.“ Kubín na to odpověděl zástupci Světo
zotu: „To však neznamená, že by tyto avantgardy a revoluce ne
mohly být způsobeny pouhým novým naplňováním zásady vyrov
nanosti a úměrnosti. Máte-li na mysli Picassa nebo Chagalla, jsou
to oba cizinci a o Francouzi Bracguovi se v jeho vlasti říká, že je
malířským výkladem ke Kantově filosofii. Je tím míněno asi to
lik, že není umělcem pravého francouzského ducha a že Kantova
filosofie je považována za základ všeho výstředního a všeho umě
leckého zmatku. Proti Kantovi se klade sv. Tomáš, jeho učení
© úměrnosti a aristotelské vyrovnanosti a jím se řídí nejen umě
ní, ale celá dnešní francouzská kultura.“

Změny adres
oznamte ihned

administraci „Života““.
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P. Antonin Koniáš v očích Vydrových. Nemohuť dosti nad fím ob
diviti, kterak mnozí učení a rozšafní spisovatelé českých příběhů
neustále na onoho nábožného a učeného muže Koniáše sočiti mo
hou? Že by českou řeč pobráním a spálením mnohých kněh byl
zlehčil, odkud Čechové málo mají, z čeho by se ušlechtilé češ
ťině učiti mohli. Ach, kýžby ani na okamžení takovým jedovatým
písmům byl neodpustil, z kterých pokradených tolik duší bylo
zavedeno. (Připomíná příběh z hradecké koleje, kde fopič
ukradl knihy do pece určené, dal svým příbuzným a fi při pro
hlášení tolerance s odvoláním na to vystoupili z Církve.) Ne on,
ne ostatní Tovaryšové P. Ježíše k snížení a opovržení jazyk český
přivedli, ale sami světští nesmyslní Čechové, ani Boha se spu
sťivše cizího náboženství svých vyobcovaných od Ferdynanda
Jiho císaře a krále předkův se přidržíce z českých kněh nevíru,
a jiní za svou mateřskou řeč se stydíce, z německých a francouz
ských nemravností a bezbožností se učiti osmělili. Dejme však
tomu, že mnoho ozdobnou češtinou sepsaných kněh, kacířstvím
zapáchajících, od Koniáše a jiných jeho spolutovaryšů (jak pravda
jest) zhubeno bylo; zdaliž ale jiných nábožných a výborně česky
složených jim nevyhradili? (Svazek kázání Svátečních 1799. —
XIV. str.)

Smetáček Ferdinanda Peroutky. V časopise prorokujícím pří
fomnosf zase jednou promluvila Pythie. Nevšimli bychom si po
vídání onoho muže z doby kamenné, ani nechceme volati k po
fádku jeho pana šéfa. Chtěli bychom však zaklepati na vrata
Černínského paláce a upozorniti příslušného šéfa tiskové služby
na nebezpečí, které by vzniklo, kdyby se kdesi zneužilo blá
bolení tohoto nemluvněte. V zájmu české říše právě nyní zajisté
není, aby nějaký školáček vykřikoval otřepaná hesla proti Církvi,
chce-li snad přijíti ke svému žoldu politického toreadora. Ty
tam jsou doby, kdy přátelé „pokroku“ v širokých kloboucích a se
šedivými bradami až po pás aspoň někde něco platili. Dnes snad
ještě v cowboyském Mexiku sněmovna nadchne se hulvátstvím
světlonošů „pokroku“ a schvaluje věšení svých občanů proto, že
jsou kaťfolickýmikněžími. Ani Alžběta Anglická nepopravovala
katolíky, ale — velezrádce. Proto rozumíme, že žádný slušný no
vináf neschválil (pokud víme) tyto „mravy“ zlodějů stád a po
dobných veličin. Sní-li snad smetáček z peroutky o nějakém ta
kovém žertíku, tož ať si laskavě uvědomí (může-li si uvědomiti),
že každá hůl má dva konce. Nadto ať se uctivě zeptá pana šéfa,
co se dělá se smetáčkem, když jsme jím vysmejčili všechny kou
ty. Ať pak nebledne a netřesou se mu hrdinná lýtka ze strachu,
že známe své Papenheimské, jež v zájmu naší vlasti třeba učiniti
neškodnými. Neboť ani plnokrevný Indián nepotýká se se ženou,
natož s neutrem. Dictum. — Tím nikterak nebojujeme v cizích
službách, ponechávajíce věci cizí zcela stranou. Bka.

Z k n i h a č

Střípky. O tom novém československém romantismu píše výstižně
v „L. N.“ prof. B. Haluzický: „... přijde na Slovensko některý
z těch českých nových romantiků, a protože jeho snahou i cílem
je získati si sympatie nacionalistického Slovenska, přestřeluje
v těch sympatiích tak, že konec konců nevěří ani ti, jimž jeho
slova lásky a obdivu platila, protože se ukázala plytkost jeho
vědomostí o Slovensku.“ — Cena lidské práce stále klesá. Vidíte
fťove všedních případech, ale nejmarkantněji v této tabulce:
V Hollywoodě je zvláštní farif pro vystoupení zvířat za jeden fil
movací den. Majitel žirafy dostane 500 dolarů, nosorožce 350,
slona 275, gorily 200, Iva 100, hada 75 a klokana 25 dolarů. Lidský
statista může zvěři závidět. Dostane za den jen 10 dolarů. —
V době, kdy Jugoslavie pochovávala svého velkého krále, narodi
la se jednomu učiteli v Hlučínsku dvojčata, kluci. Rodiče, místo
aby poděkovali Pánu Bohu, že mají zdravé děti, chtějí dát děti
pokřtít jmény Alexander a Petr a požádali jugoslavského krále
hocha Petra II. o kmotrovství. Sensace i za cenu banálnosti. Sa
mozřejmě dali se s děcky fotografovat, dostali se skoro do všech
novin jako doklad naprostého nevkusu. To už kdysi si dal Vrba
záležet na reklamě a své dva kluky pojmenoval Jan Hus a Tomáš
Masaryk a dostal od presidenta kmotrovský dárek na požádání —
zlaté hodinky. — Orgán trvale naondulované generace odmítá po
dezření, že v něm píší staří političtí makléři a otiskuje na první
straně insertík, že v listě „mluví mladí k mladým“. Obrátite-li
list, najdete na třetí straně dlouhý článek bývalého tajemníka
strany V pensi o jakési vědecké metodě. Při bližším prohléd
nutí máte dojem, že je to odněkud opsané. Aspoň existuje kniha,
ve které je o tomto námětu psáno — doslova. — V „Zisku“ čte
me sdělení v poradně: „Za pokus to stojí. Ještě nikomu vlasy po
Sorele neslezly, a pak, když žádné nemáte — nemůžete stejně
nic ztratit.“ Nebo: „Proč nekoupila jste si uhlí v L. J.? Tam mají
výhřevné uhlí, ale dávati peníze za takový šmejd, jak píšete, a
ještě nekatolické firmě, to je opravdu hřích.“ Doporučujeme tenťolist,mávelmihumornéporadnyolákáníšvábůpodhadra ji
né švitořiny. Hodí se číst v zimě při černé hodince. — Příští rok
ochabnou asi branné slavnosti, aspoň tam, kde jich zneužívali
k lacinému opatření vojenské hudby na tancovačkách. MNO. vy
dalo nařízení, že vojenská hudba může jen v ojedinělých přípa
dech hrát zdarma. Jinak platí pro ni všechny podmínky dle cení
ku civilních hudeb. — Pokrokoví kantoři se nezměnili. Udávali
a denuncují. Dva jimi obsluhované žurnály vrhly se na odborné
ho učitele A. Krejčíře ze Slavkova, dobrého katolíka, známého
odborníka a osobně velmi sympatického vychovatele, proto, že je
v ternu na školního inspektora na Slovácku. Denuncují, že psal
několik článků, kritisujících mnohé úřední školské předpisy a
zaobaleně naznačují, že by mu asi nesouhlas dělal obtíže ve
funkci a aby mu bylo ulehčeno ve svědomí — nejmenováním. To
zasluhuje pranýřovati veřejně. V denním tisku na to zapomněli,
děláme to aspoň zde.

a S o p i S ů

Don A. Cojazzi: „Pier Giorgio Frassati“(Ži
vot vítězného mládí). Olomoucká edice
„Krystal“ vydala v překladu kan. Dr. Kula
če skvělou knihu Cojazziho o životě Petra
Jiřího Frassatiho, jež současně také vyšla
v slovenském překladě. Italský originál kni
hy vyšel již v několika vydáních a překla
dy jeho jsou již téměř ve všech světových
řečech. Lze s povděkem kvitovati, že kniha
byla učiněna přístupnou i nám, naší mlá
deži a studentům. Ti právě měli by knihu
Cojazziho učiniti svou denní četbou a učeb
nicí života. Vždyť jest to životopis jedno
ho z nich, mladého studenta italského, kte
rý po plném životě mládí umírá předčasně
ve svých 24 letech, krátce před dokonče
ním svých studií. Kniha však jest poučením
i pro všechny ostafní intelektuály, kteří na
učí se z tohoto živbfopisu hledati jen prav
du a plnost života, pse-Katolické rodiče,
kteří najdou zde mnoho poučného pro vý
chovu svých dítek. Nemohla býti šťastněji
vyjádřena charakteristika knihy, než oním
podtitulem — Život vítězného mládí. Vždyť
Pier Giorgio Frassati žil jako jeden z nás,
jeho mládí — sice bezstarostné, jako dítěte
bohatých rodičů, ale plné těch dětských roz
ftomilostí i nevinných uličnictví, plný ru
chu a fouhy po změně, byl celý prodchnut
již od útlého mládí opravdovým uvědome
ním náboženským a důvěrným vztahem k
Bohu. A sledujete-li jeho studentský život,
tak pestrý a rozmanitý, neustále narážíte
na silnou a účinlivou víru, jež doprovází
všechny skutky mladého studenta. Při tom
není zde žádného afektu, žádné pózy, vše
jest tak přirozené a samozřejmé, že při čte
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ní životopisu se každou chvíli zamýšlíte,
že i vy jste se jednou či vícekráte s ním
setkali. Konání skutků křesťanského milo
srdenství, stejně jako vzorné plnění nábo
ženských povinností a stejně jako jeho boje
za práva katolické mládeže italské, když
ještě v roce 1921 při svém sjezdu v Římě
i jinde musila v pravém slova smyslu i na
ulicích bojovati se svými nepřáteli sociali
stickými i fašistickými, to vše jest tak
přirozené a při tom strhující, že tyto drob
né příhody i všedního Života vyrůstají v
opravdový román. A čtete dále knihu, v níž
střídají se kapitoly, líčící plnost duchovního
života Frassatiho, s kapitolami, v nichž popi
sovány jsou jeho studentské záliby k cesto
vání, sportu a prožívajíce s ním příhody
a nebezpečí horolezeckých tur, spějete s
ním k výšinám. — Kniha zasloužila by si co
největšího rozšíření, což bude nejlepším u
znáním všem, kdož se o její české vydání
zasloužili. —ff

Moderní věda a náboženství.

Dr. Josef Vrchovecký: Vědaa víra
podle vynikajících přírodozpytců. Nákl. Ma
tice cyrilomet. v Olomouci. Cczna Kč 6.50.
Moderní lidstvo ovládá a zároveň otravuje
trojí velmoc:moderní stát, moderní
kapitalism a moderní věda.Téměřv jed
nu hodinu dějinnou povstaly, úzce jsou na
sebe odkázány a — co jedna raní, dobije,
druhá a třetí... Moderní věda pak (aby
chom se na ni obmezili) je v podstatě věda
přírodní, při čemž ovšem třeba činiti roz
díl mezi státem a státníky, mezi kapitálem

jako systémem a kapitalisty, a konečně i
— mezi vědou a vědátory. Co těch posled
ních se týče, je známo, že až snad po Dar
wina právě ti nejvýznačnější mezi nimi, ti
zakladatelé věd přírodních byli lidé posi
tivně a křesťansky věřící, kdežto věda, ta
moderní věda přírodní od svého prvního po
čátku byla (jako moderní stát a jemu kore
lativní moderní kapitál) odvrácena od Bo
ha, obrácena k hmotě, materialistická až
(v době naší) mechanistická. Bylo třeba to
to podotknouti, když kniha dra Vrchovec
kého má nápis „vě daa víra“, avšak stále
mluví o vědcích a víře. Byl jsem tedy
velmi zvědav na tu knihu, neposledně i pro
to, že mi jeho práce dřívější (pokud se na
ně pamatuji) imponovaly znalostí filosofie
křesťanské a i u nás ne právě obyčejnou
obeznalostí s otázkami moderními. Nuž, jak
se splnily mé naděje? Kniha jistě zásluž
ná a pro kněze v duchovní správě velmi
dobře upotřebitelná. Nemůže žádný kněz
těch šest, sedm korunek lépe vynaložiti,
než za takovou knihu. A přece něco jí schá
zí, přece jsem ji odložil ne zcela spokojen.
Kniha dovolávající se pramenů z počátku
tohoto století a z počátku let dvacátých je
přece kniha — zastaralálí Právě ve vědách
přírodních prožíváme chvíli nejvýš dějin
nou, jaké nebylo od dob Koperníkových,
Galileových, Newfonových. Zázraky hvězd
natého nebe to byly, které ohromily člově
ka kdysi, že zapomněl na Boha a viděl jen
hmotu. Zázraky téměř nedostupných tajem
ství atomů to jsou, které učinily v době nej
novější, že věda přírodní přímo zamítá hmo
tu a přiznává se k světovému organismu,
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k životu, nepřímo — k zákonodárci Bohu.
„The resultat is to reduce modern physics
fo a sort of mystic chant — výsledek (mo
derního badání přírodního) jest, že znovu
nás vede k vyšší mystice (over an unintelli
gibile univers)... A právě tento mystický
výsledek pozorování, teorie i praxe, je nej
novější posice vědy v životě moderním ive
filosofii převážně vědecké... Filosofie ob
rací se k zázraku — philosophy begins in
wonder.“ Tak jeden z nejpřednějších hlasů
ve vědě moderní a přírodní, A. N. W hi
tehead (Nature and Life, Cambridge
1954). Co včera ještě bylo ve vědách (i v o
statním životě) pokrokem, je dnes už zasta
ralostí, a co včera bylo tmářstvím, je dnes
(aspoň na nejvyšších vrcholcích vědy) po
krokem (Berďajev, Das neue Mittelal
ter, Darmstadt 1927).A toto, ten principiel
ní obrat ve vědách moderních, jesť, na co
autor neměl zapomínati, když už jednou si
obral téma tolik záslužné: věda a víra. Na
jeho domluvu dodávám, že ovšem i téma
nesmírně těžké. Aby byl odborníkem ve fi
losofii (i té moderní) i ve vědách přítod
ních, kdo se té práce podjímá. A takoví bu
dou vždycky a všude rari nantes in gurgite
vasto. Naše katolické ústavy (Bubeneč, Kro
měříž, s těmi výtečně vzdělanými kněžskými
nadšenci), by nám jich snad mohly poskyt
nouti. Dr. F. X. Novák.

Pro školní knihovny:

Postupy kreslení pro 4. a 5. školní rok po
dle metody Strnad-Zinsmeistrovy v souboru
žakovských prací vybraných sekcí pro vý
zkum kreslení, podle nových osnov vydala
Grafická Unie. Cena svazku se 40 výkresy
16.— Kč. — V tomtéž nakladatelství vyšel
druhý a třetí sešit díla Šestákové a spolu
autorů: Kreslení pro obecné školy (střed
ní stupeň). V každém sešitě je 20 výkresů
normalisovaného formátu a dvoulist s vy
světlujícím textem. Cena sešitu 15.— Kč.
Výbornou příručkou je Rýsování od Brych
ty-Schmidta a Sturma pro 1. až. 4. třídu

měšť. škol, obsahující 50 rysů v plošném
zmenšení na polovinu a radící k výcviku
v řešení technických úkolů zobrazovacích.
— K pracovní učebnici „Uč se sám!“ od Old
řicha Horáka vyšly právě Testy, obsahu
jící 20 listů určených výslovně ke zjišťování
vědomostí (ne ke klasifikaci). Vydala Unie
v Praze. — V „Dědictví Komenského“ vy
šly tři dobré knížky pro mládež: Výrováci
od Robla, Příhody školáčka Vojtíka od Kla
bana a Junáckou stezkou od E. Štorcha. Ná
měťy jsou vesměs z dětského života součas
ného nebo minulého. — Dokonalou pomůc
kou, nezbytnou v každé škole i místní škol
ní radě, v osvětových spolcích a pod. je
Příručka školské a osvětové správy, vydaná
Státním nakladatelstvím v Praze a poříze
ná za redakce dr. Plachty a dr. Havelky.
Cena 330.— Kč za nevázaný výt. — Tamtéž
vyšla ilustrovaná brožura Štechova: Pro
cházka Moderní galerií. — Vlastivědné ča
sopisy pro národní školy (U nás, Náš do
mov, Naše vlast) zůstávají v dějepisných
článcích na úrovní neschválených příruček
a podávají obrázky z našich dějin v obvyk
lém předpekařovském pojetí. Vydává Gra
fická Unie stejně jako Občanskou nauku a
výchovu v sešitech (pro střední a vyšší stu
peň) a časopis Po práci pro učňovský do
rost. — Pro střední školy vydala Grafická
Unie cvičebnici zpěvu Smetanův odkaz s
intonací podle tonální metody od V. Vosykyao Fraseolosiinepravidelnýchfrancouz
ských sloves od V. Štveráka. — Řed. dr.
Novák napsal pro vyšší třídy reálek Vše
obecný dějepis, obsahující starý a střední
věk do konce třináctého století. Látka je
shrnována v pěkné a přehledné celky a do
provázena obrázky. Váz. za 25.40 Kč. Ná
kladem Graf. Unie. — Prof. R. Šmika vy
dal II. díl Přírodopisného praktika, obsa
hující pojednání o mikroskopické technice
a pak vlastní praktikum botanické i zoolo
gické. Cena vzorně vypravené knihy váz.
24.— Kč. — Pro obchodní akademie vydal
ing. J. Fuksa knihu Technika zahraničního
obchodu. Obsahuje 55 obrázků, 177 formu
lářů v tekstu a 11 příloh o 8 listech. Ná

kladem Unie za 24— Kč neváz. Všechny
uvedené příručky doporučujeme.

Cvič. uč. K. Hroch.

Svoradov. Pospolitý život katolické sloven
ské akademické mládeže v Bratislavě, jaký
je soustředěn v krásné, representativní ko
leji „Svoradov“, dovede vtisknouti aspoň
části studentstva ráz uvědomělého, silného
katolického života, jakým mají býti pro
dchnuty katolické vysokoškolské komunity.
Odleskem tohoto ducha je revue „Svora
dov“, která vstoupila již do 4. ročníku a
těší se, díky své vysoké úrovni, veliké obli
bě. Vnější stránka časopisu je velmi dobře
vybavená. Velký formát, dobrý papír, pů
sobivá obálka s Děvínem, jako centrem cy
rilo-metodějské myšlenky, a chrámovým ok
nem s obrazy sv. věrozvěstů. Z obsahu 1.
čísla: Prof. dr. Ďurček: Životné hodnoty
katolicizmu, prof. dr. Faith: Večný radika
lizmus, prof. Skyčák: Moderný človek a to
mizmus, prof. dr. Spesz: Kresťan a priroda,
prof. dr. Contardo Ferrini: Hlad po Neko
nečnom (překl.), Ercé: Otazník (beletrie),
poznámky. Na výsost oenné, že ke každému
číslu přikládán je arch „Dějin Církve“ od
dra Filkorna, který dostávají odběratelé
zdarma. Je to podíl „Spolku kolegia sv.
Svorada v Bratislavě“, roční příspěvek Kč
20.—.Za to dostávají členové časopis (osm
krát ročně), zmíněný podil, celkem 256stran
(I. díl Dějin) a za sníženou cenu překlad
Cojazziho „Hrdina všedného dňa“ (za Kč
6.—), který již vyšel v dobré jazykové
i technické úpravě, o něco zkrácenější než
originál nebo český úplný překlad. Jistě
své hluboké poslání splní. Členovédosta
nou také za Kč 20.— „Malý slovenský mi
sál“ s modlitbami na všechny neděle a svát
ky. Naši čtenářskou obec, zvláště na Slo
vensku, upozorňujeme na práci Spolku ko
légia sv. Svorada a doporučujeme jeho pod
poru co nejvřeleji. Más—

Nový Meško v češtině, Společenská knih
tiskárna v Přerově vydala A. Horsákův pře
klad KsaveraMeška: Kam plujeme.

307



ň 7 m

U u : : Mě

U

„

ů : p
U ..

Ň

4

A

V

Ů

A g m

U] ň ň
Ď

P.STANISLAVVYDRA.© BořivojBenetka.
K výročí jeho smrti 2. XII. 1804.

Umřel,ale pamět jeho kvete
Po veškeren časů běh,

Bylťjest dobrý, jakž jich málo v světě,
Člověk, pěstoun, kněz a Čech.

(Josef Jungmann.)
Těmito verši uzavírá J. Jungmann svoji Elegii na smrt Stanislava Vydry.

V obsáhlé té básnilíčí se celý život Vydrův, neboť jeho smrt před sto třiceti
lety opravdu se dotkla srdce všech, kdož v té době opravdu byli Čechy.
Dnes, kdy znovu se hledají programy pro lásku k vlasti, dnes, kdy tato
láska se tak snadno ověšuje cetkami a nicotnými hesly, snad právě ono vý
ročí smrti Vydrovy nás nutí, abychom, použivše charakteristiky Jungman
novy, ukázali si, jak tento pěstoun, kněz a Čech dovedl sloučiti to vše v je
dinou představu, jediný pojem: Dobrý člověk.

Obraz Vydrův jest v našich představách trochu jednostranný. Neboť byl
zasazen do společného rámce nazývaného národní obrození, při čemž
nejen jemu, ale i mnoha jiným bylo strpěti jisté přizpůsobování podle
přání a představ těch, jimž svěřeno ono dílo. Proto také podobizna, jakou
nám vykreslil Jirásek, ozdobuje jí své líčení Prahy a české země XVII.
století, proto i tento portret není tím, čím má býti obraz, vyšlý s palety
umělce. Umělec není sice vázán zachytiti na plátno každé mateřské zna
ménko, ale dobré portretní dílo nesmí postrádati nic, čím by se duše osoby
zobrazované nemohla obrážeti v její tváři. A tuto duši, duši kněze a vděč
ného syna sv. Ignáce, tu duši nemohlo zachytiti pero, které v zájmu svého
dobrého jména nemohlo se obírati takovými malichernostmi. Má-li tato
skromná studie aspoň něčím přispěti k dokreslení postavy P. Stanislava
Vydry, nesmí ovšem pominouti věnování péče tomu, co tak šťastně Jung
mann naznačil: knězi a Čechu. Na vlastence onoho t. zv. národního obro
zení díváme se často falešnými okuláry mámení. Odložíme-li je, mnohé
stane se pochopitelnější a to, co bylo záhadami obestřeno, ukáže se ve své
prosté kráse!

Stanislav Vydra byl rodákem královéhradeckým, narodiv se 13. listopadu
1741. Péčí svých rodičů seznámil se už jako dítě s českými knihami, čímž
dán základ k lásce, jakou vždy osvědčoval vůči své řeči mateřské. Kdyby
chom byli mohli nahlédnouti do jeho police na knihy, shledali bychom se
se Šteyrovým Žáčkem (Výborný dobrý prostředek, jak se má dobře po
česku psáti), Brusem jazyka českého od jesuity Jiřího Konstance (Lima lin
guae bohemicae z r. 1667), J. Fera Schola civilitatis či s Draxlerovou Bru
sírnou lidského jazyka a mnoha jinými, také náboženskými i zábavnými
knížkami. Soukromý učitel věnoval se výchově svého svěřence s takovou
pílí, že tento už v osmi letech mohl vsťoupiti do gymnasia, spravovaného
s obezřetnou péčí Otci Tovaryšstva. Opakovali bychom jenom vděčná
slova Vydrova, nazvali-li bychom jeho učitele lidumilnými, nábožnými, kla
sicky vzdělanými, výmluvnými a slova Božího v jazyku českém výtečnými
hlasateli. U nich nalezl student vzor svého životního poslání. Proto zajisté
ani P. rektor Mladota, ani druzí jeho učitelé nerozpakovali se vynaložit
vše, aby mohli Vydru získati pro svůj řád, tušíce dobře, že by mohl se dů
stojně přiřaditi k těm, kteří sloužíce Bohu, sloužili také české zemi stejně
nadšeně a s opravdovou láskou.

Proto už jako šestnáctiletý jinoch odjíždí za doprovodu matčina do no
viciátu, který měli jesuité v Brně. Přísná péče řádová, aby členové opravdu
mohli pracovati ozbrojení jsouce důkladně potřebnými vědomostmi, ta
úzkostlivá starost o vzdělání čekatelů posílá Vydru z Brna do Klatov. Zde
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Do tohoto čísla přispěli: Bořivoj Benet
ka, Dr. Ján Sauter, Bedřich Smékal, Vi

lém Bitnar, Karel E. Vlček, Jan Filip,

Miloš Krejza, Frant. Maria Horák, Karel

Metyš, V. Schiller. — Poznámky. — Zr

cadlo. — Život náboženský a kulturní.

— Co život dal. — Z knih a časopisů.

ELEGIE.
(Na smrt Stanislava Vydry.)

Co tak smutně, jako hrana, zvučí
Přes ty zimní roviny?

Proč ten vítr úpěniivý hučí
Tam od Pražské doliny?

Zvuk to smrti! Vydry více není!
Zarmoucenávlast to lká,

Vydry není! Ach, to obolestění
Opětuje duše má.

Těžce, žalostivě stará vzdychá
Mátě Akademie;

Zhaslať její slávy část nelichá:
Vydra její nežije.

Otec žákům, dobrý pastýř stádu,
Vlasti žil, ne sobě sám;

Odpusť, hano, žil i svému řádu,
Bohu žili Uměnám.

Bez lichvy všem světlo učenosti
Jako slunce vzněcoval;

A kdy statkem přispět nemohl dosti,
Srdce s chudým zděloval.

Dlouho střídmost muže ocelila,
Neznal literátů mdlob;

Až předc starost sílu olomila,
Bylťmu, ach! též cílem hrob.

Neuzří víc lahodného kvítí,
Ani krásnou dennici:

Jen to vnitřní světlo jemu svítí,
V nesměšené temnici.

Již v něm jen ten božský plamen hoří,
Jíimž se dějem člověky,

Ach, i ten již ukrutná smrt moří,
Ten i zhasnul na věky.

Umřel, ale pamět jeho kvete
Po veškeren časů běh,

Bylťjest dobrý, jakž jich málo v světě,
Člověk, pěstoun, kněz a Čech.

Hlasatel 1808. Josef Jungmann.
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Academicus, Vilém Bitnar, P. Dr. Jan

Ev. Urban. — Co život dal. — Z knih

a časopisů.
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Bedřich Smékal:

VPrazedne5. ledna1935.RočníkXVI.4

Velkomoravská říše a Byzanc.
Když velkomoravský kníže Rastislav vyslal posel

stvo do Cařihradu k císaři Michalu III., aby mu po
slal muže, kteří by Moravanům hlásali víru křesťan
skou jazykem slovanským, musel věděti, že se fam
může s takovou žádostí obrátiti. Věc tedy předpo

WA WeWws

znalost byzantské kultury a tamějších poměrů. Ofáz
ku tu se pokusil řešiti dr. F. Dvorník tak, že zprávy
pramenů písemných kombinoval s výsledky badání
archeologického. |

Styky mezi východním Římem a Podunajím byly
vždy čilé —ať jde o dobu nadvlády avarské nad Slo
vany nebo později. Po zániku Avarů sfali se pro
středníky Bulhaři, jejichž kaganové (chánové) mě
li značný zájem o obchod, když podmínky obchodní
ho rázu vkládali i do mírových ujednání s Byzan
cí (r. 812). Rozlehlá říše bulharská se dofýkala říše
velkomoravské v 1. pol. 9. století někde při řece Ti
se. Byly mezi nimijistě styky mírumilovné, o nepřá
telství vzájemném tehdy ještě neslyšíme. Ohlasem
obchodních styků je pozdější zpráva Fuldských aná
lů, že německý panovník Arnulf žádal r. 892od Bul
harů, aby přestali Moravanům prodávat,sůl. Obchod
s tímto artiklem můžeme předpokládatii pro dobu
dřívější.

Obchodní styky byzantsko-moravsk
sko nebo přímoodjihu z Benátek, kter
Jy k byzantské říši, potvrzují výzkumy arfiheologické.
Kromě starších nálezů byzantských přeďfnětů u Ry
běšovic (u Rajhradu) a u Předmostí (blízko Přerova)
jsou nejdůležitějším svědkem vykopávky ve Starém
Městě u Uh. Hradiště. To je největší byzantský ar
cheologický nález mimo území vlastní říše byzantské.
(Popsal jej Lub. Niederle a A. Zelnitius ve Zprávách
sťát. ústavů archeolog, I, 1929,a A. Zelnitius ve Sbor
níku velehradském, nová řada II, 1951, III, 1932.)
Bylo vykopáno na 318 hrobů a v nich nalezeny pře
pychové předměty byzantského rázu: náušnice, zla
té knoflíky, náhrdelníky, přívěsky atd. Pocházejí
z 9. a 10. stol., ale některé věci, na př. obroučka
z hrobu č. 121, mohou býti starší, z 8. nebo z 1. pol.
0, století. Náboženské předměty jsou tu řídké, našly
se jen dva kříže byzantské. To by svědčilo o tom, že
nález pochází z dob počátků křesťanství. Pro roz
množení dokladů rázu archeologického by bylo tře
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ba revidovati předměty z dřívějších nálezů, zda me
zi nimi není něco byzantského, ale špatně určeného.
>[ když úsudky na základě maferiálu archeologic
kého; u něhož časové určení vždy hodně kolísá, jsou
někdy problematické, přece může se přiznati, že

Rastislav měl jisté vědomosti o Byzanci. Cíl jeho po
selstva vykládá však dr. Dvorník z okamžité poli

fické situace, což se zdá býti poněkud úzkým vysvětením.
Bulhaři a Frankové se vzájemně škorpili o srbské

kmeny Timočany a Braničevce při Dunaji. Po něko
likaletém míru učinili r. 853 Bulhaři náhle nový vý
pad proti Frankům, přibravše si na pomoc Slovany
(„„socitatis sibi Sclavis“ — což se vykládá někdy na
Moravany, ale V. Novotný to odmítl). Výprava bul
harská se nezdařila, ale Ludvík Němec byl ve zlé si
tuaci —vzbouřil se proti němu syn Karlman a spolčil
se s Rastislavem. Ludvík fedy na obrátku změnil po
litiku a již roku 863 společně hrozila vojska němec
ká a bulharská Moravanům. Karlman se musel otci
podvoliti.

Rastislav tušil ten obrat bulharské politiky a hle
děl se zbaviti Bulharů. Těch ho mohla zprostiti jen
Byzanc. Do roku 862třeba asi klásti poselstvo do By
zance. Dr. Dvorník píše doslovně: „Je absolutně lo
gické, že Rastislav, maje podrobné zprávy o Byzan
ci a o politických záměrech císařství proti bulha
rům, když ze sousedů se stali nepřátelé, využil své
znalosti a žádal z Cařihradu o podporu, které potře
boval.“ Namítá-li se, že Rastislav byl přece reálný
politik, svědčí tento čin jen o jeho reálnosti, neboť
z toho měl míti užitek on i císař byzantský.

Účinek spojenectví byzantsko-moravského se do
stavil ihned roku následujícího. Boris měl tenkrát
přijíti do Tullnu utvrditi spojenectví s Franky, obojí
pak měli asi napadnout Moravany. Ale Boris — ne
přišel. Z byzantských pramenů víme, že Boris na
padl tehdy byzantské území. Stával se zkrátka drzej
ším, doufaje v pomoc Franků. Ti však mu pomoci ne
mohli, jsouce zaměstnáni Rastislavem. Dosud byl
vpád Borisův vysvětlován tak, že si chťělnabrafi po
travin, neboť v Bulharsku tehdy řádil hlad. Roku
864učinili však Byzanťané náhlý vpád do Bulharska,
zatím co byzantské loďstvo demonstrovalo na bul
harském pobřeží. A tu nastalo úplné zhroucení Bul
harska, Boris kapituloval, vzdal se vojenských zámě
rů a slíbil, že se dá pokřtíti. Snad prý bulharské voj
sko bylo na cestě na pomoc Frankům, proto fo náhlé
zhroucení a vzdání na milost a nemilost.

Vysvětlení moravského poselstva tímto způsobem,
jak bylo uvedeno, vedlo by k důsledku, že naši věro
zvěstové Konstantin a Metoděj byli emisaři polific
kého vlivů byzantského (což by bylo příliš smělé) a
u polobarbarského knížete Rastislava by předpoklá
dalo takovou míru diplomatické obratnosti, jakou se
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mohli tenkrát honositi jen státníci byzantští. Dr.
Dvorník sám připouští, že údaje byzantských spi
sovatelů o těchto událostech jsou konfusní (proto
prý jim dosud historikové nepřikládali důležitosti).
Nejzáhadnější z nich je zpráva o bulharském vpádu
na území byzantské, kterou uvádí f. zv. pokračovatel
Jiřího Mnicha. Ostatně mohl míti Rastislav tak po
drobné zprávy o záměrech byzantských proti Bul

harům, mohl býti zasvěcen do spletité hry, jak zís
kat Bulhary vlivu a církvi byzantské, aby dovedl
těchto okolností využíti a na ně navázati svou myš
lenku o spolku s Byzancí? |

Literatura. Dr. Fr. Dvorník:Les lésendes de Constantin
et de Méthode vues de Byzance,Byzantinoslavica supplementaI.,
Prague 1955.Kapitoly VÍ. a VII. této práce byly přeloženy také
do slovenštiny a vyšly ve sborníku vědeckých prací Ríša Vel'ko
moravská.

Bořivoj Benetka:

P. STANISLAV VYDRA.
K výročí jeho smrti 2. XII. 1804. (Dokončení)

Dotkněme se stručně kázání v Břevnově u sv. Markety, v němž chtěl při oslavách osmistého výročí založení vy
zvednouti nejen význam kláštera pro kulturu národní, ale oslaviti při tom 1život klášterní a řeholní. V té době, kdy
josefinismus rozhodil tolik zlých pomluv o mnišském životě a sám provedl ono nesmyslné vyhánění řeholníků, v té
době obzvlášť působila ohňová slova nadšeného kazatele. Že opravdu toto kázání zapalovalo srdce, dokladem jest žá
dost preláta Jakuba Ehmela, rodiče královéhradeckého, aby mu kázání svěřilk uveřejnění tiskem. | my v poznámkách
přinášíme ukázky, které ovšem nemohou podati plný obraz. Kázal ještě u sv. Štěpána (26. prosince 1795), předtím
(29. června) u sv. Petra a příštího roku ještě jednou v témže chrámu Páně. Po desáté kázal 3. července r. 1796 u sv.
Apolináře, při němž Tovaryšstvo péčí jesuity Heyslera zřídilo dům pro nábožné Pražany, „aniž by zde po několik dni
skrze duchovní cvičení v svaté samotě s Bohem se spojiti oumysl mívali. Nyní dům ten ale docela v jinou potřebu
obrácen.“

Několik dní nato, 31. července, kázal Vydra, dožádán farářem od sv. Štěpána Václavem Strnadem, aby uctil svého
svatého Otce Ignáce kázáním u sv. Ignáce na Dobytčím trhu (Karlovo nám.), kterýžto kostel byl po zrušení To
varyšstva svěřen faráři svatoštěpánskému. Kázání samo vzbudilo velký zájem, mnohde i pobouření. Bylo také ihned
tiskem uveřejněno. V této oslavné řeči ukázal Vydra, že vzpomínky na Tovaryšstvo, na jeho slávu a význam nic ne
mohlo potlačiti. „Šestnáct let v tom svatém Tovaryšstvu jsem ztrávil, vždy zcela spokojen, ke všemu dobrému veden,
k liternímu umění ustavičně přidržán, a do toho veřejného ouřadu na zdejších vysokých školách, v kterém již skrz
čtyr mecítma. let s Boží pomocí trvám, postaven.“ Opravdu jen vděčný syn dovede promluviti s takovým nadšením a
s opravdovou, vřelou láskou. A nejen sv. Ignác, celé Tovaryšstvo, zejména pak čeští jesuité jsou zahrnuti v tomto pa
negeryku. Pravidla řádová „jsou tak laskavá, tak k vyplnění snadná, tak křehkosti lidské přiměřená, tak užitečná, tak
dokonalá, že nic dokonalejšího býti nemůže,“ tak říká svým posluchačům, kteří byli přesvědčování rozmanitými lid
mi, nejhnusnějšími řečmia spisy o docela jiném obraze Tovaryšstva. V něm žili, těmi pravidly se řídilinespočetní Otco
vé, kteří nejen jako misionáři sloužili šíření a upevňování víry doma i v zámoří, ale není „žádného na světě umění“,
v kterém by Tovaryši Ježíšovi obzvláště zběhlí, ano někteří v tom neb onom nejpřednější nebyli. Pakli kdo o uče
nosti toho Tovaryšstva pochybuje, sebe býti neumělým dokazuje; neb učeného jen učený znáti může“ Rmoutí se nad
zrušením Tovaryšstva, ale utěšuje se, že nepřátelé řádu dosáhli rozpuštěním pravého opaku, neboť roztroušení je
suité mohou býti mnohem nebezpečnější jich rejdům, než když každý už podle odění je poznal. Dnes už je znáti,
čeho se pozbylo zrušením řádu, jaké mezery tu jsou, jež stěží kdo bude uměti zaplniti. Na konec v závěrečné prosbě
k Otci Ignáci dovolává se přímluvy i milosti pro své milé žáky, aby „„prospívali moudrostí a věkem a milostí u Boha
i u lidí, Aby se od nynějších vetešníků zavésti nenechajíce, k potěšení svým rodičům, a mně, k dobrému jak Církve svaté,
tak též naší milé vlasti rostli.““| z tohoto zběžného náčrtku pochopíme, že nemohlo kázání zapadnouti bez ohlasu.
Nebylo jen oslavou sv. Ignáce, bylo obranou Tovaryšstva, bylo však také v plné slavnostní formě Vydrovým prohlá
šením vděčného a oddaného syna svého řádu. V té řeči promluveno zřetelně a srozumitelně do duší a smíme věřiti,
že opravdu také kázání splnilo svůj úkol: odrazit útok a ukázati na pravé příčinyzrušení řádu: strach a zloba nepřá
tel Církve!

Zdrževše se poněkud u tohoto kázání, zaznamenejme aspoň kázání na Sázavě r. 1797 na prosbu svého bývalého
spoludruha, tamějšího faráře Jana Chmela, jemuž „takovému apoštolskému muži, bývalému kajícímu vyslanci (t. j.
misionáři), té žádosti odepříti nemohl“. Mezi poutníky u sv. Prokopa byl i Franěk Vavák, soused milčický, jak Vydra
zvlášť si poznamenal.*“Zaznamenáme-li si z celého kázání aspoň několik vět, nechť slouží nám k doplnění povahopisu
Vydrova spíše, než ku podání obsahu řeči: „Zdaliž nižších, než my jsme, náležitě sobě všímáme? U příkladu rodi
čové svých dítek, hospodář své čeledi, mohovitý nuzného * Obyčejně otec a matka děti proklínají, žádného mravného
a křesťanského vychování jim nedávajíce. Hospodář od čeledína svého práce sice žádá, však jemu slušné mzdy bud
to nedává, buďto zadržuje, ne s dobrotou, jen s křikem a klením s ním jednati obyčej maje.“ Hle, to není kazatel
dneška, ale doby před téměř půldruha stoletím, který mluví „sociálněji“, neboť mluví katolicky, než oni samozvanci,
kteří jinak mluví a jinak jednají.

© ostatních kázáních zmíníme se jen stručně, neboť článek nemůže překročiti předem určený rozsah. P. Vydra
kázal v srpnu „ke cti Rodičky Boží nanebevzaté v nejpřednějším pražském farním chrámě Páně Tejnském.“ Brzo nato
v Černíkovicích v královéhradeckém kraji blíž Rychnova, byv laskavě dožádán od jejich milosti Pána Františka hra
běte Libštajnského Kolovrata, Pána mu obzvláštně příznivého. Jemu též k vůli v neděli sedmnáctou po sv. Duchu,
prvního října v Borohrádku týž ouřad zastal. Navrátiv se do Prahy, by školní rok na novo otevřel, z Střebetova, místa
patřícího panství Zbraslavskému, od faráře Karla Mayera, bývalého člena T. J., byl pozván kázati na svatého Martina,
| v tomtokázání dotýká se současných poměrů: odvádění selských synů na vojnu, upozorňuje na boje sv. Martina
s kacéři (Ariány) a nebojí se říci: „Ty si se osmělil k světským vladařům jíti, jich napomínati, kterak by svých podda
ných katolických křesťanů se ujímati měli.““Posledním kázáním končí tam, kde začal prvním, u sv. Haštala, 26. března
1798. Tak uzavírá se soubor kázání, z nichž četná ihned byla zvlášť vydána. Roku 1799 pak vydal soubor všech ná
kladem knihkupce Jana Herrla.

Věnovali jsme jim větší pozornost, abychom z vlastních slov Vydrových se s ním nejlépe seznámili. Chce vydáním
* Dne 4. Juli, na den a svátek sv. Prokopa, vlastence a divotvorce našeho, byl jsem já v klášteře sázavském, již nyní od r. 1785 zrušeném,

tam kázání měl velebný Otec P. Stanislav Vydra, filosofie doktor a profesormatemat. v Praze, které bylo staré a římské.Ó, by tak nynější
nováčkové (t. j. odchovanci seminářů josefinských, pozn. P. Skopce) kázati chtěli! Učinil jsem mu tam tuto chronografickou památku, což
on i s sebou domů vzal: IV. JULI W SázaWlě,hLas WiDrl MiILesLissán bIL. (Paměti, kniha 3, část II, str. 82 nsl.)
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kázání přispěti známé dychtivosti Čechů po duchovní četbě (poněvadž Čechové velmi málo vlastních, nýbrž na větším
díle přeložených kázání mají). Ano, bylo třeba ukázati těm přeučeným, kteří nad jiné rozumem se vypínají, jimžto
víra katolická proto se znechutila, že by rozumu velmi obmezovala, že vlastně jsou rozumu zcela zbaveni. Neboť
mají-li chut brousiti svůj rozum, nechť si jej brousí ne na víře katolické, ale na umění matematickém. Či snad zde
jejich odvaha přestává ze strachu, že tolik by v něm pořídili jako Gec u Jankova!

Zmíníme se ještě o sklonku života Vydrova. Už od roku 1799 počal mu slábnouti zrak, ale tím se ještě nevzdal své
ho úřadu učitelského. Sice dal se na čas (1801) zastupovati, ale už školní rok 1802/3 zase jej zastihl za katedrou. Až
22. ledna 1803 přišel už do školy se slabým zrakem, a choroba se během přednášky tak zhoršila, že dal se žáky dovésti
domů, aby už více do síně nevkročil. To byla ta nejtěžší rána, jež jej mohla stihnouti. Rázem byl zbaven svých prací.
Ale přece se vzpamatoval. Přál si využíti této doby (utěšoval se stále, že znovu nabude zraku!) sepsáním učebnice
matematiky v jazyku českém, neboť už dříve si vše připravil, aby českým studentům dal českou učebnici. Diktoval
proto část po části svých počátků aritmetiky svým žákům. Měl u sebe dva studenty (J. L. Zieglera a Inocence Dostá
la), kteří byli jeho denními společníky a největším dílem při sepisování byli mu nápomocni. Sepsav první díl, požádal
svého žáka a potom zástupce Lad. Janderu, aby spis přehlédl a k tisku připravil. Netečností Janderovou vydání odda
lováno, až konečně usilování přátel Vydrových se r. 1806 podařilo spis vytisknouti. Vedle toho třeba vzpomenouti
sbírky latinských epigramů, věnované jeho žákům a vydané 1804. Na sklonku tohoto roku (2.—3. prosince) sta
řec už valně zesláblý rozloučil se se světem tiše, jak tiše žil.

Psáti o osobnosti Vydrově bylo by opakovati všechny známé i méně známé věty, jimiž se zdobí hroby slavných
učenců a skromných dobrodinců. Řídil se, jak sám poznamenal, při svém životě adíle jediným cílem: životem věčným.
Ten měl stále na mysli a pod tímto zorným úhlem třeba ceniti a rozuměti všemu, co vykonal, ať jako učenec, ať
jako dobrodinec či jako kněz. Jak nazýval své přátele? „Můj nejmilejší přítel Josef Stepling, Jan Tesánek, můj ostro
vtipný mistr etc.““ Byl chloubou a ozdobou university, ale nikdy nikomu nedal v nejmenším znáti, že si je vědom

ráva takové úcty požívati. O jeho činnosti jako kněze už jsme se svrchu zmínili. Třeba znovu dotknouti se jeho lás
ky k Tovaryšstvu, ač také už byla o tom zmínka. Zrušení řádu jej velice rmoutilo a nikde neopomenul využíti pří
ležitosti, aby se té bolestné události dotkl,? utěšuje se, že vlastně řád nebyl zrušen, neboť v Rusku řád trval dál. O
pravdu také tamní poslední generální vikář byl prvým generálem obnoveného řádu. Vydra právem tvrdil, že zrušení
řádu mělo býti znamením k soustředěnému útoku proti církvi. Odtud jeho posměch rozumářství, které za každou
cenu chtělo se povýšiti na náboženství svého věku.

Rozuměje svému poslání na universitě tak, že třeba vychovávati, pečoval o to, aby všichni jeho žáci řádněa důklad
ně se v matematice vzdělávali. Proto sice nezanechal po sobě obsáhlých vědeckých děl, ale zato řada jeho žáků po
celé vlasti české i moravské s vděčností a láskou vzpomínala, s jakou pečlivou pozorností vštěpoval jim základy svého
oblíbeného umění. Nebyl však jednostranným vychovatelem, neboť při vhodné příležitosti povzbuzoval své žáky (na
zýval je gaudium animae, gaudium et corona vitae) k lásce k národu a vlasti. Jsa muž pevné víry, věřil pevně v nový
rozmach českého národa a přímo s nelibostí nesl na př. skepticisima Dobrovského. Odvolával se v pevné víře, „že
ani sami svatí dědicové čěští toho nedopustí, aby jazyk tak starožitný, vzácný a bohatý, aby jazyk náš svatováclavský
měl zaniknouti a jazykem cizím vytištěn býti, anobrž, že se obnoví, ožije a rozšíří, jak to bývalo za Otce vlasti české,
za císaře Karla IV. slavné paměti a za Rudolfa II., kde jazyk náš slavil věk svůj zlatý.“ Proto potíraje skepci nábožen
skou, bojoval i proti oné nebezpečné myšlence, že už vše je marno, že národ nikdo nevzkřísí. Když nenalézal po
chopení v přítomnosti, vyhledával v dějinách národa statečné muže vlastence a na nich svým žákům ukazoval, že
býti upřímným vlastencem není nic nesmyslného, nemožného, ba že to jest přímo povinností. Proto s takovou láskou
vyslovoval jméno svého krajana Bohuslava Balbína, jejž pokládal za nejslavnějšího svého spolubratra, ale i za nej
slavnějšího Čecha. Proto s takovým nadšením uspořádal slavnost, při níž vzpomínaje stého výročí Balbínovy smrti,
obšírně rozvinul svůj obdiv a úctu k oslavenci, aby tím spíše posluchače nadchl vstoupiti do šlépějí Balbínových ve
službě národu.*

Ačkoliv toto pojednání vzrostlo nad rozměry časopiseckého článku, přece zůstává hodně neúplné. Jsou to vlastně
jen pohledy do života a díla Vydrova. Účelem jich pak jest připomenouti dnes jeho životní zásady. Mají platnost jako
tehdy. Společnost lidská i život národa jenom zdánlivě se změnily. Přítomnost namnoze drží se podobných zásad.
Národ sám pak stojí stejně narozcestí jako tehdy. Tím spíše třeba pozorně naslouchati tomu, co vlastenecký kněz
učenec celým svým životem kázal: žíti tak, jak mluviti. Neboť i dnes nejlepším přáním každého z nás má býti, aby
chom oprávněně mohli se jako on podpisovati: spravedlivý a jak řeči, tak i víry svatováclavské se pevně držící Čech.

1 Počátkové arytmetiky od Stan. Vydry etc. Vydání odLad. Jandery. V Praze 1806.
2Pošli tedy ze škol toho zdviženého řádu nábožní duchovní, kteří bližnímu k spasení a svým příbuzným a rodičůmk potěšení :a k

pomoci sloužili. Nyní málokdo k duchovnímu stavu chuť má. Větším dílem vystudovaní mládenci ve světě zůstati chtí, žádajíce rozkoší
světských zažívati a zatím mohou s tíží k suchému chlebu přijíti. (Sbírka, 237.)

3 Vydal také tiskem Leben Bohuslaw Aloys Balbins de GeselschaftJesu von Kóniggrátzaus BohmenPrag 1788.
Pozn.: Časopisecký článek těžko podříditi všem požadavkům řádné studie. Tím buďtež omluveny i příp. nedopatření. Neboť zajisté

výročí přinese mnohem obšírnější a důkladnější studie povolanějších odborníků.

Ouaere super nos! - Hledej nad námi!
(In margineknihy Dra Vrchoveckého: Věda a víra, Olomouc1954.)

Bylo a jest mnoho těch, kteří ve jménu pokroku a vědy hlásali telné duše a církev prohlašují za nepřítelkyni vědy a vědeckého
a ještě dnes hlásají světu, že není shody mezi vědou a vírou, že ibadání. í
není Boha, že „nelze pomýšleti na nějaké sbližování mezi muži,
jichž mysl naplněna jest fakty, jimž učí pozorování příro
dy, kteří sledují neustálý vývoj těles nebeských, a mezi lidmi,
kteří si představují nebe jako krajinu, „kde vše jest modré“ a
která zalidněna je bytostmi, jež vytvořila jejich obraznost“.
(Wirchow na kongresu přírodozpytců a lékařů 1872.) Tito hla
satelé vědy, kteří své vědecké vyučování opírají o rozum, který
plodí vědění, kdežto vyučování církve, opírající se o víru, vede
neodvratně k fanatismu a slabosti, ti, vychovávají mládež vyso
koškolskou, středoškolskou a i nižších škol, sytí ji vědou bezbo
žeckou, majíce jakousi útrpnost s těmi učenci, kteří, přidržujíce
se nějakého náboženského vyznání, srovnáváním údajů biblických
s vědeckými výzkumy se zdržují a zůstávají za pokrokem vědy.

Nechtějí uznati nad sebou Něco vyššího, co by řídilo veškeren
stvo, jim nejvyšším pojetím jest hmota, jim vše je projevem hmot
ného složení a pohybu, pro ně není osobního Boha, není nesmr

Církev naopak, jak praví se na sněmu Vatikánském, neproftivíse
pěstování lidských umění věd, nýbrž pěstování jich všemožným
způsobem podporuje. Církev zná a nepodceňuje užitku z nich
pro život lidský, ale bdí, aby vědy nepřijímaly bludů odporujících
nauce božské a neuváděly ve zmatek věci víry.

Všemožně se pracuje na podkopávání víry, víra nedá se srov
návati s vědou, a výsledků vědeckého badání, zejména přírodo
vědeckého, zneužívá se proti víře v Boha, proti náboženství. ,„Ne
ní lepšího prostředku a vítěznější zbraně, než vědy přírodní,“
píše Seidlitz, míně vědami přírodními vědy přírodní ve smyslu
Darwinově, jako by Darwin svými naukami dokazoval, že není
Boha. Dovolávati se Darwina jako zastánce atheismu, toť igno
rantství; dovolávati se ho jako učence, který dokázal, že není
Boha, toť vyložené bláznoství. (Dr. Vrchovecký.)

Atheismus — úplné popření Boha nemůže býti výsledkem váž
né vědecké. práce, neboť „povrchní zaměstnávání se vědou může
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svésti k nevěře, hlubší však studium přivádí k Bohu a nábožen
ství,““praví Bacon Verulamský a Vilém II. Totéž praví o vědách
technických, „jako každá věda, také technika přivádí k prvnímu
počátku všech věcí, k všemohoucímu Tvůrci, a v pokorném díku
musíme se skláněti před ním. Jenna této půdě mohou naše vědy
býti provázeny trvalým výsledkem.“

Přírodovědeckébadání nemůže svými výsledky sloužiti afheis
mu, neboť „příroda nás vede k poznání všemohoucností a doko
nalé bytosti, nevyzpytatelné a nekonečně vznešené,“ (Liebig),
znalost přírody jest příčkou žebříku poznání Boha, nebe, země,
moře jsou velebným písmem božím a vesmír je dle sv. Augustina
básní, vypravující o velikosti a kráse Stvořitelově.
- Mezi vědou a vírou nemůže býti žádného rozporu, neb obě zá
klad mají v Bohu; věda v rozumu daném Bohem, víra pak ve zje
vení daném Bohem. Zjevení jako fakt historický dokazuje se jako
jiný fakt historický, nemůže být dokázán metodou experimentál
ní, nýbrž svědectvími historickými. Tajemství víry jsou a zůsta
nou rozumu lidskému nepochopitelnými podobně jako tajemství
vědy a věda uznáním zjevení křesťanského neztrácí nic ve své
vážnosti řídíc se zákony metod sobě vlastních, nýbrž nalézá
v autoritě zjevení křesťanského oporu a prostředek k dalšímu
svému rozvoji, stává se úplnější a pomocí víry může zaplniti ony
mezery, jež vědě zůstanou, ustrne-li na metodách sobě vlastních.
„Kdybychom byli zbaveni těch pojmů (jež nám podává theolo
gický názor světový), pozbyly by positivní vědy oné zkušenosti,
které jim propůjčují ukryté vztahy jejich k pravdám neskonče
ným.... a já se táži,“ dí Pasteur, „„vejménu kterého objevu vě
„děckéhomůže kdo bráti duši lidské tyto vznešené pomysly?“

Věda může a má plnou svobodu pozorovati fakta v příslušném
oboru, kontrolovati je pokusy, stanoviti skutečný řád zjevů a je
jich zákony. Zde církev nebrání vědě, ale zasahuje-li do otázek
theologických, podléhá kontrole theolosie, kde jedině církev má
právo zakročiti, neboť církev jest kompetentní vynášeťtisoud nad
výsledky badání theologického, nezasahuje však svými soudy vý
sledky věd přesně přírodních, jak praví sv. Tomáš Akvinský (S.
Th., I. P., A. Ia., art. 6): „Non pertinet ad sacram docfrinam pro
bare principia aliarum scienfiarum, sed solum judicare de eis.“

Uznáním všemohoucnosti Boží, Boha-Otfce všech živých bytosti,
vyhnulo by se nedůslednému a bezcharakfernímu znásilňování

Autonomie českých zemí
Motto: Známkou každého hrdiny všech

věků, všech míst a za všech
okolností jest, že proniká ke
skutečnosti a opírá se o věci a
ne o zdání věcí.

Carlyle: Hrdinové.
Zpráva ústavního výboru revolučního Národního

shromáždění k osnově o zřízení župních a okresních
úřadů v republice Československé má pěkný histo
rický přehled o vývoji a různých formách autonom
ního principu jak v zemi České tak i Moravskoslez
ské. Vedlo by nás příliš daleko, kdybychom zde chtě

1i uváděti všechny ty speciální věci, jimiž se zpráva
"obírá. Stačí podotknout, že monarchický princip ve
státě obyčejně usiloval o byrokratické řízení sťátu
aže fi, kdož v určitém stadiu historického vývoje re
presentovali politický národ, usilovali obyčejně zase
o omezení monarchické moci i moci výkonných or
éánů panovníkových, snažíce se strhnoufi na sebe co
nejvíce, bez ohledu na fo, zda ve smyslu feudálního
zřízeníbyli tímtopolitickým národem jenom jednot
livé stavy s vyloučením venkovského lidu poddaného
anebo zda fo v pozdější době byl už národ celý v mo
dernějším slova smyslu.

Je a zůstane historickým faktem, že v zemi České
a Moravskoslezské od let šedesátých devatenáctého
věku měl princip aufonomní značný podíl při řízení
veřejných záležitostí, pojímáme-li princip autonomní
jako faktum, že záležitosti veřejné nespravovali je
-nomobčané; kterým úřed. funkce je životním povolá
ním, nýbrž že řada záležitostí veřej. byla spravována
občany jakéhokoliv životního zaměstnání, kteří zů
stávajíce v tomto svém životním povolání, byli buď
"volbou nebo někdy i jmenováním se sfrany země
panských orgánů povoláni k tomu, aby své zkušenosti
a svou práci dali k disposici ve prospěch řízení urči
tých úseků veřejné správy. Po řadu desetiletí byla
v našich zemích dána našim občanům samofným zá
konem možnost, aby se zapracovali a odborně zacvi
„čili ve správě věcí, mnohdy velmi dalekosáhlých, a
dlouholetá. tradice, která tím způsobem u nás byla
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přírodních zákonů — omne vivum ex vivo. Závěr filosofie křes
ťanské vyhovuje všem zákonům přírodním i logickým, neboť Bůh
— tvůrce hmoty neživé i živé, má moc oživiti hmotu v různém
stupni. Z rozkazu Božího plodí země a vody rostlinstvo a živo
čišstvo podle pokolení a tvářnosti.

Stvoření člověka líčí bible ve slovech: „Učiňme člověka k obra
zu a podobenství svému“ jako přímý zásah Boha samého, neuvádí
jej v souvislost se stvořením ostatního ústrojenstva. Nabádá tu
díž bible k opatrnému šetření původu člověka a věda chce doká
zati souvislost člověka se živočichy, což dosud prokázáno nebylo
a což jest i těžko prokazatelné.

Podřízením se zásadám křesťanské filosofie v pravém poznává
ní přírody dospěje se k poznání Boha, neboť „„čímdokonaleji po
znáváme dílo boží, tím zbožněji Boha uctíváme“, praví Kepler a
Pasteur přiznává se: „Právě proto, že důkladně jsem studoval,
raduji se, že mám víru bretoňského sedláka, a kdybych mohl
ještě více studovati, dospěl bych k víře bretoňské selky.“

Poznání přírody vede k poznání Boha, vede k zbožnému uctě
ní Jeho, k díkům hlubokým a chvalám za milosti, které nám da
roval, k díkům ve vroucích modlitbách, pronášených ústy nejen
prostých lidí, ale i učenců, dokazujíce, že modlitba není vzdě
lance nedůstojná. „Bůh,“ praví Leonhard Euler, matematik, „na
začátku, kdy stanovil zákony světového vývoje, bral ohled na
všechny okolnosti, zvláště na modlitby svých rozumných bytostí
a uvedl soulad mezi nimi. Když tedy člověk koná k Bohu vroucí
modlitbu, byl by fo nerozum, domnívati se, že Bůh teprve nyní
se dovídá o tom. Naopak věděl o tom již od věčnosti a vsunul
běh přírody do kolejí, že výsledek modlitby se jeví jako výsledek
přirozeného příčinného vývoje.“

„Auaere super nosí“ — „Hledej nad námil“ ozývá se v odpo
věď zvolání Augustinovu, „vraťte mi pokoj, po němž touží duše
má!l“,když srdce jeho nemělo pokoje, pravého blaha duševního.
I dnes srdce mnohých nemají pokoje. Proč? Nemají Bohal —
„Auaere super nos!“ Poznáním díla Stvořitelova dospějí srdce
zneklidněná svého pokoje a klidu, jako srdce těch mnohých pří
rodozpytců, o nichž zmiňuje se výše zmíněná kniha, poznáním
dila božího Boha poznali, jemu díky vzdávali vroucími modlitba
mí a svým životem. Dr. Lud. Franěk.

a autonomie Slovenska.
vypěsťtována, umožnila to, že republikánská forma
sfátní správy nalezla široké vrstvy obyvatelstva v cel
ku dobře připraveny a předvychovány k účasti na
správě veřejných záležitostí. Při tom se ovšem nesmí
přezírati, že předpřevratová autonomie v našich ze
mích nebyla tu snad jen dočasně, jenom do odvolání,
anebo jenom jaksi z milosti centrální moci sťátní. Její
pravomoc nebyla snad jenom odvozenou z pravomoci
byrokratických orgánů státní moci, jak nejlépe svěd
čí ta právní okolnost, že instance aufonomní měly své
vlastní pořadí, které od obce přes okresní zastupitel
stvo šlo k zemskému výboru, jehož rozhodnutí ne
podléhala však nějakému přezkoumání se strany nej
vyšších státních oréánů — tedy ministerstev — jako
rozhodnutí nejvyšší instance sui generis byla podro
bena jenom přezkoumání se strany nejvyššíhospráv
ního soudu, tedy zrovna fak jako rozhodnutí mini
sterstev.

Když přišel převrat, začala naše revoluce a mladá
republika centfralisovat jako každá revoluce. Je fo
pochopitelno. Okresního hejtmana v Teplicích-Šano
vě měla státní česká moc v rukou stejnějako okres
ního hejtmana v Čáslavi. O okresních starostech
obou jmenovaných okresů nedalo by se fo tak už jed
noduše říci. Zatím co se dalo očekávat, že český 0
kresní starosta českého okresu čáslavského uvítá no
vý režim a s celým aufonomním aparátem dá se do
služeb české státní moci, nedalo se fo fak beze všeho,
už prostě psychologicky, očekávat od okresních sta
rostů autonomních okresních zastupitelstev němec
kých. Když se v historii podařilo francouzským krá
lům odstraniti — tak či onak — nějakého vévodu
v Bretani, v Pikardii nebo v Normandii, kteří nebyli
"povolnými mástroji centrální královské moci paříž
ské, odvozujíce moc svou od svých předků bez zá
vislosti na králích francouzských, je přirozeno, že
královská vláda pařížská neobsadila takové osiřelé
vévodství některým místním rodovým šlechficem,
nýbrž poslala fam úředníka z centrálních úřadů krá
lovských v Paříži. Velká revoluce francouzská na



Památce českého šlechtice.
Obnovení ústavního života v Rakousku r. 1860 přivedlodo po

litického života monarchie sice hodně občanského živlu, ale
ani tehdy vliv rodové šlechty nepozbyl své váhy. Zejména u Po
láků a Maďarů šlechta stála v čele politických akcí, které právě
jejím přičiněním končily s opravdovými úspěchy. Tato spolu
práce rodové šlechty, opravdu národně-vlastenecké, přetrvala
I rozpad monarchie a ještě dnes členové polské a maďarské
šlechty stojí v čele všech podniků (zejména v cizině) politické
i národně-propagační akce.

V zemích koruny české šlechta dělila se na dva politické tá
bory: ústavácká hájila otevřeně a rozhodně centralistickou ústa
vu a v ohledu národnostním stála uvědoměle po boku Němců.
Druhou skupinu tvořila t. zv. historická šlechta. Politicky hájila
státoprávní stanovisko politických představitelů českého národa,
ale v ohledu národnostním z velké části spíše cítili se přísluš
níky země (ein Bohme) než českého jazyka.

Ovšem i mezi nimi vyskytli se významní jednotlivci, kteří při
Inuli k českému národu a získali si trvalých zásluh o jeho kultur
ní i hospodářský rozmach. Jim v čele stál Jan hrabě Harrach.

Narozen 2. listopadu 1828,už velmi brzo projevuje svou lásku
k českému jazyku, vštípenou do jeho srdce vlasteneckými vy
chovateli (J. E. Vocel, dr. V. Grůnwald a Vrťátko). Spolu s otcem
účastní se Slovanského sjezdu v Praze (r. 1848).Povstání Mada
rů přivedlo jej do armády, kterou však už r. 1856opouští, aby se
věnoval správě svých statků. | zde uplatňuje své české smýšlení
a jazyk český prvý z domácíšlechty zavádí do správy svých pan
ství; netoliko v Čechách, nýbrž i v Dol. Rakousích a Uhrách (na
území nynějšího Burgenlandu). Opravdové, činorodé vlaste
nectví hr. Harracha jako Čecha nejlépe se jeví v jeho zásluhách
o českou menšinu ve Vídni a v Dol. Rakousích vůbec. Jako peč
livý otec a bdělý strážce konečně přece docílil toho, že jeho
ochrana a podpora dodaly české menšině životní síly a mohla se
uplatniti také v životě veřejném. Slovanská beseda, česká škola
Komenského, české bohoslužbya j. jsou ještě dnes světlými při
pomínkami jeho blahodárné a neúnavné činnosti. Postřehl, že
český živel ve Vídni především hyne odnárodňováním a tím
I znemravňováním české mládeže. Jako by před jeho zrakem se
promítaly ty krvavé zločiny Jawurka, Dertilla i Planetty, pod je
jichž rukama zahynuli přední političtí činitelé nového Rakouska.

To byly konce oněch odnárodňovacích (a tím znemravňujících)
metod, před nimiž tak vášnivě varoval! Hrabě Harrach r. 1870
dal podnět ke sbírkám na české menšinové školství ve Vídni a
o dva roky později zde založen spolek Komenský. Ale teprve
r. 1882 bylo možno zříditi prvou českou školu ve Favorritech.
Když dvě léta předtím na říšské radě interpeloval vládu ve pří
čině zanedbávání školní výchovy českých dětí ve Vídni (18. Ili.
1880),popudil na sebe tento „rytíř českých učedníků“ (to mělo bý
tinadávkou Němců) Němce, ale dovedl se jim postaviti statečně.
25. března jako generální řečník postavil se za oprávněné a spra
vedlivé požadavky Slovinců a Chorvatů i českého obyvatelstva
na Moravěa zdůraznil,že jenomspravedlivé rozřešeníná
rodnostní otázky může přinésti vnitřní mír v monarchii. Dotkl se
i nedostatečné péče o potřeby náboženské pro českou menšinu
a jindy (ve studii „„Čechoslované ve Vídni“) žádal, aby v okre
sích Čechy obývaných byli také čeští kněží, pečující kázáním
I přisluhováním sv. svátostmi o duchovní posílení vídeňské větve
českého národa. Proto pečoval o české bohoslužby ve Vídni;
ale i zde setkal se s odporem hierarchie rakouské. Řekl to zře
telně kardinálu Gruschovi, když tento vytáčel se deputaci vídeň
ských Čechů hr. Harrachem samým vedené: Těžkého hříchu se
dopouštějí ti, kdož zanedbávají své povinnosti tak, že ani na
smrtelném loži vídeňský Čech nemůže česky se vyzpovídati

| V materskem jazyku GOSICIPosiy pro smrierny zapas. 10 DylO
1891 a teprve r. 1909 dočkal se, že generál rytířského řádu kři
žovníků s červenou hvězdou Marat vysvětil ve Vídni kostel Nej
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světějšího Vykupitele pro českou bohoslužbu.

Harrach byl také opravdovým přítelem vzájemnosti slovanské.
Podnikal zájezdy do slovanských zemí, aby se seznámil s tam
ními poměry. Už r. 1859 byl na Rusi, kam se r. 1867 vrací na ná
rodopisnou výstavu v Moskvě. R. 1871 jel přes Bělehrad do Caři
hradu, odkud oklikou přes Oděsu, Moskvu a Petrohrad se vrací
do vlasti. Účelem této cesty bylo navázání obchodních styků
Čechů s těmi zeměmi. R. 1887 podnikl cestu do Lublaně a po
známé velikonoční katastrofě stojí v čele sbírek pro postižené.
Když r. 1893 v průvodu hr. Hohenwarta, Palfyho, Di Paulia a ji
ných navštívil zemskou výstavu ve Lvově, využil příležitosti k na
vázání styků s polskou šlechtou. Toužil ji přesvědčiti o prospě
chu a nutnosti vzájemnosti česko-polské. Aby nemohl pomáhati
Slovákům, byl zbaven Maďary členství ve sněmovně magnátů.
R. 1880 vystoupil v Turč. sv. Martině a r. 1892 podnikl velkou akci
na pomoc Slovákům, kteří tehdy propadli nouzi a bídě. Ale na
vštívil i Dalmácii, Černou Horu, Bosnu (1894) a jeho přičiněním
zbudován výbor, který měl pečovati o rozkvět jihoslovanskýchzemí.

Své názory o slovanské otázce podal v obsáhlé studii „Spása
Rakouska“. Dnes čtena, ukazuje, že hr. Harrach znal svoji řeč
důkladně. Rakousko nemohlo zapomenouti na svůj sen o vůdčím
postavení v Říši, ačkoliv Hradec Králové definitivně tomu udělal
konec. Vladaření od r. 1850 jest cestou k jisté záhubě. Zapomné
lo se na Slovany, politika monarchie vůči Rusku dala se na cestu
hnusného nevděku. A to strašidlo panslavismu nezažene se tím,
že slovanští národové zůstávají v duševním otroctví. Maďaři
a Němci a proti Slovanům i Vlaši jsou protežováni. Rakousko za
hubí Němci, kteří od r. 1848 hlásají splynutí Rakouska s Němec
kem. Všeněmci veřejně nyní (t. j. tehdy při psaní knihy) naléhají
a podporují přivtělení Rakouska k Německu, ale tím by se
mocnářství rozpadlo. PokudSlovanébudou méněcen
nou složkou říše, potomi ona bude stát na vratkých nohou. Bez
práví se svýmčasem samo mstí. Národnost a náboženství jsou
mravní základy státní budovy. V druhé části knihy pojednává
o zahraniční politice Rakouska; vytýká jí (právem!) nedostatek
prozíravosti a je srostlá s centralisační politikou vnitřní. Dosa
vadní politika centralistů a dualistů, sledující k zachování nad
vlády Němců a Maďarů, nepovede nikdy ke smíření. Důrazně
připomíná smutný, ponižující stav Slováků v Uhrách, kteří neza
sluhují, aby jako Heloti byli vylučování ze vzdělání.

Jsem přesvědčen (píše), že dosavadní politika Rakousko a je
ho dynastii uvede ve zkázu, neboť ono podezřívání Slovanů
z velezrady je úkazem slabosti a proto obavy o existenci mocnář
ství jsou plně oprávněny.

Třeba jen stručně načrtnuty, přece tyto názory hr. Harracha,
zejména pro onu dobu, ukazují, že když 12.prosince 1909zemřel
ve věku 82 let, plným právem mohlo se říci, že zemřel český
šlechtic: slovy i skutky. Nenávist Němců šla až za hrob. Prelát
od Skotů nedovolil pěv. spolku Lumír, aby nad rakví jeho zapěl
český chorál.

Pominuty jsou zde zásluhy, kterých si získal jako poslanec a
podporovatel kulturních a hospodářských podniků českého ná
roda. Chtěli jsme spíše ukázati na to, že jeho prozíravost a jeho
láska k českému národu i dnes stojí za povšimnutí. Domai vci
zině musíme se jím pyšniti jako Čechem a vlastencem. Nenašel-li
ve svých kruzích následovníků, jak to snad očekával, potom to
bylo důkazem, že on byl prozíravý, tito pak sloužíce v cizích
službách, na konec stáli nad hrobem monarchie, již sami pomohli
zahrabávat a kterou už nikdo nevzkřísí. Proroctví hr. Harracha se
splnilo a úloha Slovanů v Evropě bude prvořadá. Benetka.

šla už tento historický vývoj skoncovaný, dosadila
místo centrální moci královské centrální moc repu
blikánskou, jinak však nebylo potřeba ničeho mě
niti na principech veřejné správy mimopařížské,kte
rá už byla úplně zcentralisována až na fo, že se jed
noduše smazaly někdejší historické správní celky a
zcela bez ohledu na jejich historické hranice zave
deno nové rozdělení na departementy. U nás našla
revoluce ještě nepříjemné autonomní činitele. A od
tud základní myšlenka župního zřízení, které bylo
uváděno anebo doprovázeno nevlídnou a ne vždy do
cela upřímnou poznámkou o „dvojí koleji“ veřejné
správy, jako by jedny a tytéž záležitosti byly spravo
vány jednou orgány sťátními, jednou zase orgány au
fonomními, jako by zde nebylo vymezené kompeten
ce obou těchto orgánů veřejné správy a jako by z to
ho vznikaly jenom zmatky.

Tenkráte se stalo okřídleným heslem, že prý nyní
po převratu je okresní hejtman právě tak náš, jako
byl a je okresní starosta náš a že tedy není správno,
aby zbytečně byly zde oba tyto orsány vedle sebe.
Přihlédneme-li jen poněkud blíže k této thesi, vidí

me, že se svým povrchním zdáním pravdivosti lehce
přenesla přes princip autonomie, jsouc odhodlána
složit všechny záležitosti veřejné správy do rukou
úředníků z povolání a stlačujíc volené orsány okres
ních a zemských zastupitelstev po stránce právní na
pouhé poradní sbory okresních náčelníků, pokud sé
týče zemského presidenta. Vždyť podle župního zří
zení v případu rozporu mezi okresním zastupitel
stvem a okresním hejtmanem rozhodovala na konec
vůle okresního hejtmana, byť by proti ní stálo třeba
i jednomyslné usnesení celého okresního zastupitel
stva. Je zajímavo přihlédnout k tomu, že naznačená
úprava účasti volených orgánů ve správě župní, kte
rá byla hlubokým úpadkem oproti zásadám naší
předpřevratové autonomie, znamenala pro Slovensko
veliký pokrok, protože umožňovala, aby fam volené
orsány mohly se sťátními úředníky projednávati ve
řejné záležitosti, aby hlas jejich byl slyšán v okres
ním zastupitelstvu, pokud se týče v okresním výboru,
čehož ovšem v dřívějších dobách na Slovensku nikdy
nebylo.

Odpor proti principům župního zřízení byl v čes
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kých zemích malý a na Slovensku vůbec žádný. A od
tud také lze pochopit, že v župním zřízení měly zmi
zet, a fo naprosto, historické zemské hranice Čech a
Moravy a že župní obvody na území poblíže někdej
ších zemských hranic zasahovaly úplně bez ohledu
na staré historické útvary současně do Čech a Mo
ravy, právě fak jako současně zabíraly kraje po obou
stranách někdejší historické hranice moravsko-slo
venské.

Je to groteskní, když nynější slovenští aufonomisté
v různých variantách tvrdívají, že největším odpůr
cem slovenské autonomie je min. Šrámek. Proti této
pověře stojí historické faktum, že v roce 1919a 1920
byl zrovna Šrámek z vedoucích politiků českosloven
ských jediný, který novou víru v župní zřízení nepři
jímal tak bezvýhradně, ukazuje zejména na fo, že fy
to župní celky těžko budou hospodářsky prováděti
některé veliké úkoly, zejména vzhledem k tomu, že
daňová jejich základna byla velmi rozličná. Tak ku
příkladu Bratislava měla 16 milionů přirážkový zá
klad, kdežto zvoleňská jen 4 miliony. Župní rozpo
čet na 4 miliony Kč by podle toho v župě zvoleňské
znamenal 100procentní župní přirážku a stejně vy
soký rozpočet v župě bratislavské znamenal by je
nom 25procentní župní přirážku. Toto věcné stano
visko ministra Šrámka přivedlo i jiné vedoucí poli
tiky k tomu přesvědčení,že vzájemná kooperacejed
notlivých žup je naprosto věcnou nezbytností. A
proto do zákonného textu o župním zřízenídostalo se
také ustanovení, že jednotlivé župy mohou se k pro
vádění jednotlivých úkolů spojovat ve vyšší svazky,
a fo v mezích někdejších historických hranic zem
ských. To mělo zase za následek, že historické admi
nistrativní celky byly aspoň potud zachovány, že
jednotlivé župy nesměly přesahovati starých zem
ských hranic.

Jakmile však naznačeným postupem zachována
byla v novém župním zřízení vzpomínka na starou
zemskou aufonomii, pak bylo pochopitelno, že se +
vzpomínalo také na věcnou náplň této autonomie. A
proto se dostala do župního zřízeníněkteráustano
vení, která pro jejich důležitost citujeme zde do
slova:

„Zákon ze dne 29. února 1920 o zřízení župních a
okresních úřadů republiky Československé,č. 126Sb.
z. an. Hlava IV. Působnost župního zastupitelstva:

1. působnost hospodářská a správní,
2. působnost normotvonná.

8 56.

Župní zastupitelstvo může pro svůj obvod:
a) vydávati podrobnější předpisy k zákonům, Ná

rodním shromážděním republiky Československé u
sneseným, pokud vláda podle zákona k tomu župní
zastupitelstvo zmocní;

b) vydávati v mezích zákonů a nařízení statuty na
úpravu záležitostí ústavů a zařízení, jež ve své pů
sobnosti zřídilo nebo spravuje;

c) stanoviti v mezích zákonů a nařízení podrobněj
ší předpisy o správě jmění obcí, okresů a župy, je
jích podniků a ústavů, a o provádění dozoru nad
správou fou.

S57.

Předpisy a statuty podle 8 56 župními zastupitel
stvy usnesené vyžadují ke své platnosti potvrzení mi
nisterstva vnitra v dohodě s příslušnými minister
stvy. Předpisy i statuty pokládají se za potvrzené,
jestliže ministerstvo vnitra do tří měsíců po fom, co
mu byly předloženy, o nich se neprohlásilo.

Potvrzené předpisy a statuty vyhlašují se v žup
ním úředním listu a nabývají působnosti, nebylo-li
nic jiného v nich určeno, 15. dne po vyhlášení.

K tomuto textu zákona připojujeme z materiálií zá
kona samého ještě toto:

„Zasedání Národního shromáždění českosloven
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ského roku 1920, tisk číslo 2422: Zpráva výboru ú
stavního o návrhu zákona o zřízení župních a okres
ních úřadů v republice Československé, usneseného
ústavním výborem ve smyslu S$14 a 17jednacího řá
du. Strana 5. B. Část zvláštní. IV.:

O působnosti župního zastupitelstva.
2. Působnost normotvornou v župních zastupitel

stvech jasně vymezuje 8 56 a v odstavcích b) a c) po
nechává široké pole činnosti. Požadované potvrzení
ministerstva vnitra (S 57) má zabezpečiti při tom
jednotnost vůdčích zásad u všech župních zastupitel
stev.

IV. Rozbor osnovy odst. 4, strana 36. „Župní za
stupitelstva nad fo mají obmezenou kompetenci prá
vofvornou, ježto mohou vydávati prováděcí předpi
sy k zákonům Národním shromážděním usneseným.
Ovšem normotvorné právo župních zastupitelstev je
nufně omezené, jelikož se může uplatňovati pouze
potud, pokud vláda jako primérní nositel moci na
fizovací župním zastupitelstvům na základě zmoc
nění zákonného výslovně přizná právo vydávati pro
váděcí nařízení“

Potud doslovný text. A v dalším mluví se s náleži
tým pochopením pro decentralisační potřeby jed
notlivých správních celků o asendách „jichž jednot
ná a podrobná úprava říšským zákonem by ani chrá
něným zájmům samým nevyhovovala“.

Bylo možno za vylíčené situace dosíci na záchranu
autonomního principu ve veřejné správě víc, než ko
lik skutečně podle citovaných textů zachrániti se po
dařilo? Kdo jen poněkud je zasvěcen do běhů ve
řejných záležitostí, pozastaví se jistě nad tím fak
tem, že zákon o župním zřízení, usnesený 20. února
1920,zůstal v zemi České a Moravskoslezské nepro
veden až do novely z roku 1927. Už toto faktum
samo svědčí o tom, že zde byly vážné věcné obtíže,
které se původní administrativní teorii župního zá
kona kladlyv cestu. A když delší odstup od vzdu
tých vln doby bezprostředně popřevratové usnad
nil klidnější a věcnější posuzování celého problému,
došlo zákonem ze dne 14. července 1927o organisaci
politické správy č. 125 Sb. z. a n. k odstranění žup
jako správních celků i na Slovensku a veřejná správa
republiky Československé vybudována na základě
politických okresů a zemských správních celků, při
čemž úvodní ustanovení zákona právě citovaného
přenáší určité vyšší pravomoci dřívějších žup na
zemská zastupitelstva těmito slovy: „Pokud z toho
to zákona se jinak nepodává, nastupují tam, kde žup
ní zákon anebo jiné zákony mluví 0 župě, županovi,
župních úřadech, župních zastupitelstvech, župních
výborech a senátech, zřízenýchpodle župního zákona,
na jejich místo země, zemský president, zemské úřa
řady, zemská zastupitelstva, zemské výbory a sená
ty; kde se mluví o zvláštních výborech (komisích)
podle S 28 župního zákona, nastupují na jejich místo
zemské komise. Kde jiné zákony mluví o zemských
župních svazech anebo jejich orgánech, nastupují na
jejich místo země nebo příslušné zemské orgány.“

Autonomní možnosti ve veřejné správě nejsou tedy
ani za platnosti dnešních zákonů nikterak malé nebo
úzké. Je to také viděti na aufonomních agendách jak
v Čechách, tak na Moravě. A je nesporno, že infencím
zákona nikterak neodporuje, když kvalifikovaní re
presentanti autonomie vznášejí co nejvíce ze svých
zkušeností do veřejné správy. A je také samozřejmo,
že vůbec žádný okresní hejtman, ani zemský presi
dent nebude se stavěti proti věcným počinům svých
autonomních spolupracovníků, jakmile u nich po
střehne věcnou snahu a věcnou kvalifikaci. Jako všu
de, tak i zde je to duch, který oživuje a je tedy zřej
mo, že autonomní princip ve veřejné administrativě
bude se tím více uplatňovati, čím více volené auto
nomní orsány budou se tímto způsobem stavěti do
služebstátu. O to právě jde, že ta aufonomie musí
státi cele a bezvýhradně ve službách státu, že musí
dbát správného vyřešení krajových a místních po
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třeb vždycky v celostátním rámci a varovati se všého,
co by jakýmkoliv způsobem mohlo oslabovat nezbyt
ně nutnou centrální autoritu.

Doba je principu aufonomnímupřízniva potud, že
rozhodující činitelé těch politických směrů, které v
době bezprostředně popřevratové zachovávaly ko
ftázce autonomie stanovisko buď velmi zdrženlivé,
aneb aspoň vyčkávací, dospěly dnes obecně k pře
svědčení,že účast širokých vrstev národa naspolu
řízení a spolurozhodování o záležitostech veřejných
je věcí nanejvýš žádoucí, už proto, že se občané se
znamují se všemi obtížemi jednotlivých problémů a
majíce potom sami trpké zkušenosti z vlastní prakse,
nepodléhají tak snadno famosnimu receptu všech de
magogů, kteří na všechno mají jednoduchou zaříká
vací formuli: „snadno a rychle“.

Ovšem: Habent sua fata termini. Příznivé stano
visko k principu autonomie možno ve smyslu výše

označeném 'očekávati od směrodatných činitelů je
nom tenkráte, nakolik se do tohoto výrazu bude vklá
dat náplň zhruba asi tak ve smyslu celé této stati.
Stejně kafegorické „ne“ ozvalo by se však odevšad,
jakmile by někdo pod výrazem autonomie chtěl vy
rozumívati nějakou úpravu, která by jednotlivé části
našeho státu měla vybaviti samostatnou legislativní
mocí a jakmile by se mělo při tom jakýmkoliv způ
sobem sáhnouti na celistvost a nedělitelnost jednot
livých atributů a projevů ústřední státní moci. Ať na
poli armádním nebo v oboru diplomatických úřadů
zastupitelských, nebo jakkoliv jinak. Je ovšem objek
tivní pravdou, že nebývají tyto věci mezi všemi zů
časťtněnýmiúplně jasny a proto nejsprávnějším bývá
v podobných případech praktický postup fen, při
kterém zůčastnění činitelé opustí jednostranné teo
reftisovánía sesednou se k věcnému rozboru a řešení
docela konkretních otázek. Je to jedinácestá, jak
dospět k objektivnímu věcnému řešení.

K dvacátému výročí smrti Josefa Kotka.
V předvečer vánočních svátků před dvaceti lety

položil život za myšlenku národní Josef Kotek, od
souzený rakouskou vojenskou jusficí na smrť.

Kotek zemřel jako jeden znejvětších hrdinů české
revoluce, ale zemřel také jako katolík, smířen s Bo
hem a odevzdán do jého vůle. Přinesli jsme již v le
tošním ročníku několik dat o této konversi, jež jest
tak mnohými činiteli utajována a zmínili jsme se i 0
sanaci Kotkova sňatku, respektive uzavření katolic
kého sňatku těsně před exekucí. O této skutečnosti
byly vysloveny pochybnosti a proto pátrali jsme po
autentických pramenech a záznamech a zjistili foto:

Církevní věci vojenské oblasti krakovské obstará
val polní superiorát v Krakově, který byl ubytován
v Mor. Ostravě v německém gymnasiu na Přívozské
ulici. Superiorem byl Polák, rytíř Jan Krasowski.
Podáním ze dne 30. prosinoe 1914, pod číslem 6109,
žádal polní superiorát u arcibiskupské konsistoře v
Olomouci o dodatečnou dispens od tří ohlášek pro
Joseta Kotka a Marii rozenou Průšovou. Žádost byla
odůvodněna fím, že sňatek byl uzavřen těsně před
zastřelením. Arcibiskupská konsistoř v Olomouci u
dělila dispens od tří ohlášek výnosem 770 ze dne
18. ledna 1915.

Opolitickou dispens žádal superiorát pod č. 16.
z 3. ledna 1915u okresního hejtmanství v Mor. Ostra
vě, s fímže odůvodněním jako u žádosti na konsistoř.

řízení této žádosti došlo 15. února 1915a znělotakto:
C. k. Okresní hejtmanství v Mor. Ostravě.

Číslo 246. dne 3. února 1915.
Paní Marii Kotkové

v Prostějově,
Mlýnská ulice 56.

Ne řeči, ale skutky.
Události, jichž bezprostřednípříčinou byly demon

strace studentů ve věci odznaků hodnostářů Karlo
vy university, vyvolaly také projevy „levých“ i „pra
vých“ spisovatelů. Nemám, žel, legitimace toho ani
onoho slavného sboru a chtěl-li bych přece o té věci
aspoň několik slov napsati, nebudiž mi to vykládáno
ve zlém.

Vím, že Karel Čapek jest spisovatelem, který už
dávno a dávno přerostl malost a ubohost české lite
rární obce. On není však jenom spisovatelem. Jeho
činnost výchovná daleko přesahuje rámec Lidových
novin a Přítomnosti. Už kolikrát jeho slovo včaspro
nesené vrhlo světlo na věci ponořené v neosvětlitel

Na Vaši žádost ze dne 5. ledna 1915zd. c.a k. pol.
superiorátu uděluje se Vám ve smyslu ustanovení
S 85 obč. zák. resp. 8 1 zák. ze dne 4. července 1872
ř. z. čís. 111 po vzetí v přísahu dispens od všech
tří ohlášek za účelem uzavření sňatku manželské
ho s Josefem Kotkem dodatečně z vážných dů
vodů ve Vaší žádosti uvedených.

C. k. okresní hejtman
L. S. Podpis nečitelný.

O politickou dispens bylo žádáno také v Prostě
jově u okresního hejtmanství, kde ženich měl až do
svého zatčení řádné bydliště. Žádost byla podána su
periorátem krakovským 15. ledna 1915 pod č. j. 218,
ale vyřízena vůbec nebyla. Prostějovské okresní
hejtmanství ani neodpovědělo.

K tomu dlužno podotknoufti, že se o politickou
dispens ani žádati nemusilo, protože Kotek byl už
dříve sezdán civilně u okresního hejtmanství v Plzni,
kteráž okolnost ási nebyla známa polnímu superio
rátu, neboť jinak by jistě žádost o politickou dispens
nepodával.

Ačkoli uplynulo jen dvacet roků od tragické smrti
Kotkovy, již velmi obtížně se shledávají svědkové a
dokumenty o okolnostech jeho smrti. Považovali
jsme za nutné upozorniti na křesťanskou smrt Koft
kovu právě proto, že byla pokrokovými činiteli za
tajována, aby tak národ byl dále držen ve falešném
domnění, že katolická církev a její představitelé stáli
vždy proti národu. Případ Kotkův dosvědčuje opak.
Vzdávajíce čest jeho památce, dáváme zároveň i prů
chod pravdě, aby tato byla zaznamenána v historii.

Dr. F.

nou tmu. Karel Čapek proto právem i v této věci vy
stoupil, aby promluvil do duše studentům. Snad
mnozí mu neporozuměli a projev „levých“ spisovate
lů mnoho těch dobrých slov uvedl ve zmatek. Štěstí
ještě, že F. S. Procházka neumí napsati několik věf,
které by zapalovaly. Proto a právě fím pozorněji tře
ba se vrátiti k projevu Karla Čapka.

Dovolíme-li si vysloviti malou poznámku, budiž fo
omluveno tím, že neumíme takbystře chápati a vy
ložiti si vše, jak tento mluvčí české kultury očekává
od svých posluchačů. Napadla nás totiž (a četba sta
rých ročníků Života nás o tom přesvědčila) taková
hloupá myšlenka, že opravdů stydíme se svěřiti ji
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papíru. Spoléháme se však na blahovůli a přece ji —
třebas plni rozpaků — zde vyslovíme. Hledali jsme
totiž marně někde sebemenší zprávu, že by, když už
by se fo nehodilo pro Karla Čapka, aspoň někdo
z 'oněch 65 spisovatelů promluvil ke studentstvu
tehdy, kdy vyvádělo aloftria mnohem nedůstojnější
akademických občanů. Snad se pamatujeme na fo, jak
se chovali studenti vůči svému rektoru Magnifiku
proto, že byl — knězem! Vyhledali jsme si v knihov
nách všechny noviny z té doby a marně bychom při
sebe větší pozornosti se dočetli oftoovskéhonapome
nutí k nerozumnému mládí. A tehdy také se na nás
dívala cizina. Ba tím pozorněji sledovala první kroky
onoho nerozumného děcka. Snad ten rektor Magni
ficus měl tu chybu, že byl knězem. A proto (jsemť Já
s vámi po všechny dny) byl-li s ním Bůh, nemohli
s ním býti ti, kdož Boha pochovali, aby byli boho
vé... A tak studenti plni varu a kvasu mládí ještě po
druhé zvedli svého hlasu. Nepřipomínám tu událost
rád, ale je toho třeba. Tehdy přijel do naší říše vrch
ní velitel spojeneckých vojsk, generalissimus Foch.
Nebyl jenom hostem vlády. Byl také hostem národa.
Tento voják Francie jistě nepřišel u nás po prvé do
salonů. A přece prohřešil se proti naší společenské
etiketě. Zabloudil do katedrály a tu —hrůzaí —po
klekl a krátce se pomodlil u hrobu sv. Jana Nepo
muckého. Potom zase všechno klapalo podle sjedna
ného programu. Ve své neznalosti poměrů chtěl vzdá
ti poctu památce slavných Čechů a „zakopl“ o sv.
Jana! Nechci zde líčiti, co pražská ulice tehdy do
vedla. Řekne se ulice a pokrčí se rameny. Ale to ne
byl jen plebs, to byli i nobiles: vysokoškolské stu
dentstvo, dr. Rádl etc. Shodou okolnostítaké tehdy
nikdo nelil studenou sprchu na rozpálená čela. A
když se pozorněji podíváme na oba případy, rádi
přiznáme,že tehdy nebyl národ levý a pravý. Svorně
se bušilo do kněze, rektora Karlovy university, svor

Eutanazia.
Slovo má vyjadrovať ideál bezbolastnej smrti. Problém, ako

odstrániť hrozy smrti alebo aspoň ako zmieniť bol'asti umierania,
vlečie sa dejinami a je starý tak ako samé Iudské pokolenie.
Otázka táto je základňou pozemského šťastia a preto nie div, že
vždy budila záujem všetkých vekov a národov. Rimania celkom
hravo rozriešili otázku bezbolfastnej smrti. V teplej kůpeli roz
rezali umierajůcemu žily a ten pozvolna, bez bólu strátil vedomie
a zomrel, keď úplne vykrvácal.

Nedávno objavila sa medzi nami kniha R. H. Bensona: „Pán
sveta“. Aufor posunuje v nej dejiny sveta do ďalekej budúcnosti
nakolko s nimi je už bezprostredne spojený koniec sveta. ÚU
Bensona pojem bezbolastnej smrti má už dokonalů formu. ,„Hroz
ná smrť“ je náhradená sladkou „eutanaziou“. Domypokoja zaria
dené so všetkým pohodlím prijimajů tých, ktorým sa zunoval
život a ticho ich odpratajů zo sveta. Ich principom je umrtvenie
nervovej sůstavy a následok toho umrtvenia je úplna bezcitnosť
a bezbolastná smrť.

Naša doba tiež sa zaoberá tým problémom a snaží sa mu ziskať
mocný šík priaznivcov. Chce dokázať, že táto otázka nielen že
nevylůčuje mravní zodpovednosť, ale práve je podopretá čistou
humanitou a láskou ku bližnému. Bezbolastná smrť našej doby sa
Špecializuje na užší okruh. Nejde tu o všeobecnů eufanaziu,t. j.
bezbolastnů smrť každého, komu sa zunoval živof, ale len o smrť
tých, ktorí sů tak chorí, že nemajů nádeje na vyliečenie.

V tých dňoch vyšla vo Freuburgu knižočka „Allerseelen“ a
v nej arcibiskup Dr. Conrad Gróber odpovedá na téma „Eutana
zia“ nasledovne: Človek z prírodzeného i kresťanského stanovis
ka nesmie si sám odobrať život. To isté platí tiež o eutanazii,
ktorá sa snaží vedome a účelne urychliť smrť takovému chorému,
ktorý už nemá nádeje na vyliečenie. Pripůšťame, že tento sposob
pomocí móžu omlůvať pohnutky zdánlivej lásky ku bližnému,
vyplývajůcej z citu a rozumu. Keď taký človek trpí nevyslovne
celé dní a týždne a lekári nemajů už žiadnej nádeje v jeho uzdra
venie a keďuž žiadne injekcie mu nemóžu zmierniť bolasti, pre
čo by sme nemali pomócť takému ubožiakovi tým, že mu urychlí
me bezbolastnů smrť, zvlášť keď to dovolia a výslovne si prajů
jeho príbudzní z úprimnej sůstrasti s nemocným? A jednako je to
nepravá humanita a zjavný hriech, lebo veď ani nemocný nemá
práva na svoj živof, ani jeho rodina, ani ošetrujůci lekár, len sám
Boh, ktorý nám dáva život a opáť ho berie, kedy sa mu zapáči.
Tiež právomoc štátu alebo Ťudu móže vyniesť rozsudok smrti nad
tými, ktorí sa ťažko previnili proti mravnému poriadku.

Zkrátiť život chorému, hoci trpí úžasné bolasti, značí tolko
ako vyhlásiť usůdok lekárov za neomylný, i keď vieme z víace
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ně (ač mnohem obaleněji s ohledem na poslání Fo
chovo) čteny levity i maršálu Francie.

A nyní k těm manifestům. Už jsme řekli, že docelá
nic v nich není a divím se, že Karel Čapek dal se
mystifikovati levicí. Proč jenom dovolil, aby se na
háněla voda na ono nové složení? Kdybychom ne
znali prozíravost Čapkovu, řekli bychom, že dal se
strhnouti účastí katolického studentstva a vzpomněl
si, že je ho škoda vydat na pospas ulici. Nevěří pře
ce, že by se našel obezřetný muž z lidové strany,
který by se přihlásil do služeb v fom novém mlýně
národního sjednocení. Pochybujeme totiž, že by pp.
Hodač neboStříbrný potřebovali dvorního kaplana.
To ostatně má zajisté vyhrazeno p. biskup Gorazd
Pavlík v zájmu národní myšlenky.

Spisovatelé dnes v národě neplatí. Ani staré že
lezo nekleslo tak v ceně, jako jejich výrobky (s vý
jimkou nepatrné menšiny opravdových magnátů li
terátů). Proto také my nemůžeme se nadífti, že šar
vátky levých a pravých spisovatelů budou mífi za
mýšlený účel. Nám spíše by se líbilo, kdyby intelek
tuálové kolem Lidových novin laskavě vzali za svůj
náš návrh, kterým by rázem vzali všechen vítr s pla
chet každé demagogii:

Katolická fakulta theologická jest plnoprávným
členem Katlovy university. Nuže, ať tato jednota
se projeví tim, že akaďemický senát zvolí pto příští
rok vektorem člena kolegia profesorského této fa
kulty, která plných15 let byla pomíjena. Dnes stu
dentstvo zajisté už se stejnýmjásotem bude hol
ďovati vektovru-knězi!
Ukažme domai cizině onu jednotu Karlova učení.

Ukažme, že v tomto bodě láska k slavné máti Uni
versí opravdu spojuje celou akademickou obecí

A za přímluvu k této jednotě prosíme všechny
dobré vůle. Academicus.

rých prípadov, ktoré sa staly i v našej dobe, že nemocní, ktorí
už — už mali zomreť, akoby zázrakom znovu oftvorili oči a zjavila
sa v nich nová životná sila, alebo aspoň znovu nadobudli vedo
mia, aby sí ešte usporiadali časné a večné záležitosti. Nech sa
fo neodsudzuje ako kresťanské citové snenie, keď označujeme
súhlas príbudzných, aby ich pacienti predčasne zomreli, za ne
zodpovedný a nepriírodzený, bo veď práve láska sa snaží udržať
život tomu, koho milujeme čo možno najdlhšie a keď ináč nie tak
aspoň umelými prostriedkami a násilný zásah považuje za u
krutnosť a hriech. Samozrejme nič nenamietame proti tomu, ba
povážujeme to za svátů povinnosť, aby sme zmiernili čo možno
najviac bóle umierajůcemu a aby sme použili k tomu účelu fa
kých receptov, ktoré nepriamo urýchlujů koniec. Ale nie je dovo
lené, ba je to hriechom, keď niečo podáme, alebo vedome dovo
líme, čo smrť nielen že urychluje, ale priamo ju privádza.

Čo sa týka priania pribudzných, treba uvážiť, že sa tu žialbohu
Tahko móžu vkradnůť pohnutky, ktoré majů velmi málo do čine
nia s láskou ku chorému a ktoré viac poukázujů na samolásku.
Nech sa nenamieta, že tak dlhé a bolastné umieranie zbytočne
obťažuje rodiny a nemocnice a tiež hospodársky zaťažuje nielen
obce, ale i šťáťa nadarmo plýtva silami ošetrujůceho personalu,
pretože taký názor by musel viesť vo všeobecnosti ku najsmutnej
ším následkom. A keď ešte uvážime, že zomierajůci človek je
niečím posvátným, tu už hospodárske ohlady nemóžu rozhodovať
I keď to slovo „eutanazia“ zneje velmi učene a moderne, jedna
ko nie je ničím iným než žalostným úpadkom, aký sa vždy javil
v dobách, ktoré boly chudobné na kultůrne hodnoty.“

Katolícka morálka eutanaziu odmieta tým, že sa drží principu
ktorý je aj prírodzeným zákonom: Nikto nemá právo na svoj život
a tým menej smie ho brať druhému. Zdánliva humanita, ktorů
zdórazňujů zbožnovatelia eufanazie, je v skutočnosti len hrubým
eg$oizmoma jemným závojom ich skutočného smýšlania: nemocný
je im nepohodlný a preto snažia sa ho zbaviť. Boja sa však verej
nej mienky a preto ozdobia svoj násilný Čin nevínými priveska
mi: humanitou, ziskom enersie, hospodárskymi úsporami atď
I kedby sa eutanazia dovolila v niektorom prípade, hrozí nebez
pečie jej zneužitia. Ochozel by boháč s velkým bohatstvom: č;
dedičia by ho hneď neodprátali zo sveta „sladkou eutanaziou“
i keď jeho nemoc by nebola smrtelná a pritom by sa ešte chlůbili
že sů hamanitní?

Eutanazia v istom ohlade uráža aj estetický cit. Skonavajůce
zviera v lese zalezie do hůštiny a tam ticho dokoná. Vták sa uchý
li do dutiny stromu a zamlkne. Čí len Iudia sú takí bezcitní, aby

násilným zásahom zneuctili umierajúůcemuposledné chvíleota . Sť



Prelát Vaněček a kardinál Manninéó.
K 75. narozeninám katolického publicisty.

Když dvacetiletý maturant českobudějovického gymnasia
František Xaver Vaněček v říjnu1879vstupovaldo ar
cibiskupského semináře v pražském Klementinu, ovanul jej zcela
nový duch uvědoměle českého života. Přicházel z jihočeského
města, zamořeného uměle vzdouvaným němectvím, kde žák čes
kého gymnasia, chráněného vlídnou péčí Jirsíkovou, nemohl vy
dechnouti z plných plic, jak to žádalo jeho zdravé mládí. Přišel,
aby studoval na staroslavné Karlově universitě bohosloví a stal
se českým knězem. Ale v těch letech nebylo v Praze již lze vy
hnouti se lákavým svodům literárního tvoření, tím spíše, že Va
něček byl členem generace, vynikající jinochy opravdového nadá
ní a velké agilnosti. Nesmíme pak ani zapomenoati, že tehdy
uplynuly sotva dva měsíceod vydání slavné encyklikyAeterni
patris, kterou papež Lev XIII. dne 4. srpna 1879vzrušil celý
vzdělaný svět. Následek této papežské výzvy k studiu scholastic
ké filosofie projevil se záhy zvýšenou činností kulturní i v čes
kém kněžstvu a v českých bohbosloveckýchseminářích. Odloučeni
od světa, počali mladí muži studovati nejen bohosloví, ale k pře
depsanému studiu přibírali soukromě i moderní vědy, filosofii a
umění. „Chutnali učení Svatých Otců, poutal je Tomáš Akvinský
a veškerá filosofie scholastická, opájeli se poesií a učením stře
dověkých mystiků. A na druhé straně studovali moderní filosofy
od otců jejich Descartesa a Spinozy přes Kanta až do Niefzsche
a anglické i francouzské positivisty. Studovaly se cizí řeči a po
znávaly literatury od zářivé provencalské a katalonské až do
chmurné norské. Moderní umění, ať ve Francii, ať v Německu,
Anglii a Rusku, mělo tu své ctitele a přivržence. Ovšem jedno
měli bohoslovci k lepšímu než studenti laičtí, totiž: hotový ná
ZOr, pevné sťanovišťě, s něhož hleděli na vše, co studovali. To
způsobilo, že nedali se uchvátiti žádným ze směrů, jež poznávali,
a tím ušefření byli nejistého tápání a kolísání.“

V družině pražských bohoslovců, kterou Vaněček při svém
vstoupení do semináře zastihl, bylo mnoho nadějných začáteční
ků. V starších ročnících studovali Klement Kuffner, František
Vacek, Xaver Dvořák, Jaroslav Sedláček. Ve vlastním ročníku
byli jeho soudruhy Alois Dostál, Josef Hamršmíd, František Ky
selý Sauer. Ale také později, v ročnících mladších, studovali
s ním dnešní biskup a probošt František Zapletal, Emanuel
Stránský Trojanus, Emanuel žák, Alois Soldát, Eduard Šittler,
Metod Vojáček a August Jan Kubes. Kolik jmen, folik určitě vy
hraňující se práce a budoucích dobrých výbojů.

V tomto ovzduší jal se tedy pracovati i nadaný Vaněček a je
zajímavo, že o jeho údělu v celkové kulturní práci katolické roz
hodl článek, který právě v té době otiskl profesor fundamentální
ho bohosloví Klement Borový, pod názvem „„Konvertité v Anglic
ku“ (Časopis katol. duchovenstva, 1879). Vaněčkovi se při četbě
této stati otevřel zcela nový svět, v českém prostředí skoro ne
známý, od našich poměrů odlišný a přece právě pro nás tak pří
kladný a nabádavý. Rekatolisační hnutí v protestantské Anglii,
jaké to nové zjevení tajných úradků Božíchí Vaněček ovšem se
znal, že toto hnutí musí býti studováno z původních pramenů, a
počalse tudíž učiti angličtině, odbíral anglickénovinyi re
vues, studoval díla velkých anglických konvertitů ke katolicismu.

A tak poznal Vaněčeki obrovitou postavu anglického kardi
nála Mannin$6a, arcibiskupawestminsterského,který se mu
stal vzorem a ideálem pro celoživotní práci na českém katolickém
úhoru. Hnutí, z něhož Manniné v Anglii vycházel, sahalo svým
vznikem do třicátých let devatenáctého století. Po pádu Napo
leonově a po založení Svaté Alliance počala růsti v celé Evropě
reakce proti ideám překonané revoluční epochy. Horovalo se pro
lesitimitu a absolutism knížat znova rozkvetl k prospěchu klidu
a míru. Jako fo učinili Chateaubriand, Lamennais, Joseph de
Maistre a jiní ve Francii, Schlegel a jiní v Německu, tak také
v Anglii odkrylo mnoho romanticky cítících lidí autoritu, historic
ké právo a krásu středověku. Vniterně s tímto hnutím literárním
a společenským souviselo na evropském kontinentě a také v An
slii vzniklénovénáboženské hnutí, které vystoupiloproti
vládnoucímu racionalismu. Žádala se auforita církevní, výrazný
kultus a prohloubená duchovní cvičení, aby se tím vším vyhovělo
hlubším potřebám srdci i mysli.

Idealistické hnutí vyšlo z university v Oxfordě, kde se sešlo
několik duševně spřízněných mužů, odhodlaných hájiti autoritu
své anglikánské církve proti liberalismu. S počátku vedl je ná
božný a vážený profesor hebrejštiny na oxfordské universitě, Ed
ward Bouverie Pusey, podle něhož také hnutí přezváno pu
seyismem, jinak ovšemtaké všeobecnězvánohnutím ox
fordský m. Ale skutečným vůdcem stal se záhy profesor na
oxfordské Oriel Collese John Henry New man, muž veli
kého vzdělání a energie. Dne 14. července 1835promluvil básník
John Keble v Oxfordě slavné své kázání na téma „National Apo
stasy“ proti pokusům liberální vlády, zaváděti líbivé úpravyv cít
kvíi anglikánské. Ti všichni, kdož shromáždění obcovali, ať Pu
sey, Newman, Keble a ostatní, byli vesměs vyznání anglikánské
ho, ale toho dne přiblížili se mílovými kroky ke katolicismu.
V Keblově kázání, nespokojeném s vládnoucími směry anglického
puritanismu, vysloveny byly zásady samostatnosti církve proti
státní moci, požadavky horlivějšího přijímání svátostí, zvýšeného
lesku a nádhery liturgie mešní, provádění křesťanské charity, ob
novení patristického studia, vše fo, co po názoru puseyovců moh
lo vdechnouti nový život do ztrnulosti anglikánské církve.

Také Henry Edvard Manninýézůčastnil se shromáž
dění, ale ačkoliv chápal oprávněnost požadavku reformy života
náboženského, přece jen zůstal státi stranou a přijav téhož roku
1833anglikánské svěcení na kněze, stal se farářem v Lavingtonu.
Zatím spor stoupenců Oxfordského hnutí s anglikánskou hieratr
chií stával se rozhodnějším, zvláště když okruh puseyovců počal
vydávati roku 1841své brožury o časových otázkách, „Tracts for
the Times“, podle nichž nová fáze hnutí přijala název trakta
riánství. Tohoroku lze již také u Manninga,tehdy arciděkana
v Chuchesteru, vycítiti sblížení s puseisty, dokumentované jeho
spisem „The Unity of the Church“ (1842).Po odchodu Newmano
vě z Oxfordu povolán byl za universitního kazatele oxfordského
Manning, a řeči, jež tam promluvil, obsahují nejskvělejší myš
lenky o poměru vědy k náboženství. Když byly brzo nato vydány
tiskem, jako „Sermons“ (Londýn 1844), počal se o Manninga za
jímati sám Pius IX. Pak přišel onen prudký úder do tváře angli
kánské společnosti,konverse New manova v Littlemore
1845,která rozkolísala i Manninga, jenž se pak 1850postavil lis
tem biskupu chichesterskému proti zásahům vlády v božský úřad
církve. Vzdav se v důsledku toho svého kněžského úřadu, žil
v Londýně v ústraní modlitbě, chtěje získati milosti konverse.
A dne 6. dubna 1851, o Božím Hodě velikonočním, byl jesuitou
Brownbillem v Londýně přijat i on do církve katolické. „Jedno
vím, že nyní vidím, kdežto dříve jsem byl slepým,“ psal o tom
svému příteli. Odtud počíná závratný růst Manningův jako apoš
tola katolictví.

Westminsterskýarcibiskup,kardinál Nicolas Wiseman
jmenoval Manninga 1857dómským proboštem, 1860stal se domá
cím prelátem papeže Pia IX., a když v únoru 1865zemřel kardi
nál Wiseman, ustanovil papež svého oblíbence jeho nástupcem.
Dne 8. června 1865přijal Manning konsekraci z rukou biskupa bir
minghamského, stávaje se tak primasem katolické církve v An
glii. Roku 1870 účastnil se Manning horlivě sezení a jednání na
Vatikánském koncilu, jsa jedním z nejrozhodnějších zastánců
dosmatu o neomylnosti papežské, načež dne 15. března 1875
jmenován byl Piem IX. kardinálem. V této hodnosti účastnil se
i volby papeže Lva XIII. dne 20. února 1878.

Když byl tedy Vaněček dne 8. července 1885 v Praze výsvěcen
na kněze, jeho slavný vzor Manning dostoupil již nejvyšších hod
ností církevních. Ale nebyly to vysoké úřady, jež Vaněčka oslňo
valy u apošťola církve anglické. Manningovo působení nábožen
ské, školské, charitativní a sociální, projevované skutky i boha
tou činností literární, to byly mety, k nimž po něm hleděl spěti
i mladičký český kněz. Působil zajisté horlivě v duchovní sprá
vě jako katecheta i kaplan a farář, ale když jej představení po
stavili v čelo redakce politického listu, neváhal a zasedl k redakč
nímu stolku, jsa právě studiem Manningových spisů připraven
všestranně. Stejně jako Manning vynikl Vaněček svou hezišťno
stí, vysoce mravní vážností a zbožností. Byl kazatelem, v němž
Manningova jasnost a vznešenost myšlenek, ryzí bohověda i mi
strovské zření k časovým potřebám společnosti slučovaly se ve
výkony hluboce jímající posluchače. Vaněček dovedl se rovněž
jako Manniné starati o školy katolické, o sirotky, o lidi ubohč a
potřebně, dovedl říditi stejně spolek katolických tovaryšů, jako
asyl drobných ubožáčků. Když nápor liberálních duchů sťávalse
v českých zemích nesnesitelným, Vaněček počal psáti stati apo
logetické a sociologické, založiv při měsíčníku „Vlast“ celou
obrannou Tiskovou Ligu katolickou, v níž na sto kněží i laiků
odráželo útoky proti katolíkům. Co vykonal jako šéfredaktor
„Katolických Listů“, jako spolupracovník „Čecha“ a redaktor
„Rádce Duchovního“, bude se musiti vypsati v speciálních kapi
tolách.

Právě roku 1883, kdy Vaněček opouštěl seminář jako inovo
svěcenec, Manning vydal v Londýně svůj slavný spis „The Eter
nal Priesthood“ (1883). Spis „o věčném kněžství“ strhl 'Vaněčka
na dráhu spisovatelskou. Bezpočet je jeho statí novinářských
o všelikých námětech náboženských, sociálních a společenských.
Právě v roce, kdy Manning dne 14. ledna :1892v Londýně zemřel,
propouštěl Vaněček do světa první svou velkou knihu,'své doby
jedinečnou,literárně statistické črty „Z duševního boji
ště“ (1892).Byla to práce prosycená duchem manningovským a
Vaněček se pak dlouho věnoval kultu svého vzoru, napsav krásné
stati „Kardinál Manniné jako kněz“ (1892), „Manning o sociál
ních otázkách“ (1892), „Jak se stal Mannin$ z anglikána katolí
kem“ (1894), „Manniné a Bílý Prapor“ (1906), „Postní kázání
Manningova“ (19153).Vyvrcholením této činnosti byl ovšem jeho
spis „Kardinál Eduard Mannin$éa jehodevaterozávad
pokroku katolické církve v Anglii“ (Praha 1901), v němž -se ro
zepsal o svém vzoru a v němž přeložil i jedno jeho vynikající
apoštolské dílo.

Kdo by chtěl poznati jádro životní práce Vaněčkovy, musil by
poznati tyto jeho dvě velké knižní publikace pozorným studová
ním. Ve spise „Z duševního bojiště“ (1892) obírá se statistikou
evropského časopisectví. Hledí v něm ukázati vlív tisku na mysl
a přesvědčení čtenářstva a tedy i na jeho život. Tane mu na mysli
duševní boj světla a tmy, hledí přesnou cifrou zachytiti poměr
bojovníků různých táborů nepřátelských k vojínům katolickým.
Vaněček umí si při té příležitosti povšimnouti celého vývoje časo
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pisectva od dob křížových válek až do konce devatenáctého věku,
udati statistiku moderního světového časopisectva dle odborů,
vyložiti politické i kulturní proudy, které je ovládají. Umí vy
tknouti význačné bojovníky jednotlivých stran, ukázati situaci
katolické věci ve volebním boji roku 1866 a 1891. A na účasti
tehdejší žurnalistiky odhalí nemorálnost a zaprodanost tisku pro
tikřesťanského. Vysvětlí vám i poměr tisku ke kapitálu, dokáže,
že tisk je dílnou veřejného mínění, ocení význam inserce a úplat
ků, odhalí okolnosti, přispívající k rozšíření časopisů. Posléze
umí Vaněček shrnouti výsledky svého vyšetřování v syntétické
kapitole o „duševním bojišti světa“. Pak lze mu již jen apliko
vati vše na naše české poměry, srovnati je se speciálním přípa
padem anglické „The Catholic Truth Sociéty“, a čtenář má vše
stranný, obdivuhodně přesný i jasný obraz celého kulturního
boje do devadesátých let, jak se jeví zachycen v světové žurnalis
tice.

Spis o kardinálu Manningovi podobnou metodou odhaluje stav
katolické věci v Anglii jen proto, aby obraz mohl býti poučením
i výstrahou českému národu. Vylíčení osobnosti Manningovy i

poměrů, jež jej obklopovaly, výsledků jeho akce apoštolské i li
terární činnosti bylo tak mohutné, že vliv toho spisu na naše kul
turní i politické hnutí v prvním desítiletí dvacátého věku byl
strhující. Pamatuji se živě, když jsme na jedné schůzi hledali
vhodné jméno pro tiskové družstvo katolické, mající vydávati
týdeník „Nový Věk“, orgán prvních sedmi říšských poslanců ka
tolických, kterak JUDr. Josef Myslivec navrhoval jméno „Druž
stvo Manning“. Po Vaněčkovi psalo se u nás o Manningovi vše
obecně, psal o něm s obzvláštní chutí i Václav Myslivec. Manin
govy významné spisy „Věčné kněžství“ překládal dominikán Filip
Jan Konečný, „Základy víry“ Tomáš Mlčoch a „Lásku Ježíšovu
ke kajícníkům“ František Mlčoch s Koudelkou Vetti...

Prelát a kapitulní děkan vyšehradský, Msgre František Xaver
Vaněček, vyoral v dějinách naší katolické akce brázdu věru pří
liš hluboko, než aby se o něm při jeho 75. narozeninách mělo
mlčeti. Dej mu Bůh mnoho zdraví, aby nás ještě dlouhá léta těšil
svou dobrosrdečnou laskavostí a skutečnou noblesou svého chování.

Vilém Bitnar.

K zamýšlené reformě nejvyššího správního soudu.
Podle novinářských zpráv chystá ministerstvo vnitra reformu

zákona o nejvyšším správním soudu tak, že by byla limitována
příslušnost této instituce dle peněžní hodnoty případů; byly by
dovoleny stížnosti pouze v takových případech, kde peněžní hod
nota je větší než 1000, případně 2000 Kč, ba někde dokonce
až 10.000Kč. To jest: drobnějším občanům bude cesta k nejvýš.
správnímu soudu zafarasena.

Budiž jen na jednom příkladě ukázáno, k jakým důsledkům by
vedlo uzákonění takových návrhů. Policejně trestním soudnictvím
by totiž občané byli zhola vydáni na pospas libovůli úřadů, jest
liže by trestní nález zněl nanejvýš na 1.000 Kč, ač jinak by byl
třebas porušen zákon na př. překročením nejvyšší sazby trestní,
což se také někdy stává. A právě v tomto soudnictví se vysky
tují často případy nejvíce roztrpčující občany. Podobně v při
padech finančních (daňových).

Kdo bedlivě pročítá sbírku nálezů nejv. správ. soudu, sezná,že
nezřídka v případech o důležitosti velezásadní jde. pouze o ně
kolik korun, kdežto případy milionové jsou zhola tuctové.

Nedávno prohlásil min. předseda Malypetr v poslanecké sně
movně: „Pro příznivý vývoj peněžního trhu a pro hospodářský
život má velký význam sousťfavná pěče o právní a finanční jisto
tu. V tomto směru nutno úzkostlivě dbáti toho, aby nebyla právní
jistota porušována nikým.“ Aleprávní jistota může býti otřásána
zrovna tak v zákonech, jako v úředních výkonech, a zrovna to by
se mohlo státi uzákoněním chystaného projektu.

Snad k tomu záměru dala podnět úsporná komise, jejíž dílo
jistě zaslouží úcty všech řádných občanů republiky, než zákon
o nejv. správním soudu může býti v lecčems znovelisován, ale ni
koliv tak, jak to chystá ministerstvo vnitra. Konečně i s limitem
se můžeme spřátelit, ač se vyskytne dosti případů, kde se limit
vůbec nedá určit, jako na př. ve sporech jazykových. Ale i tam,
kde limit připouštíme, musí být značně snížen, a to asi na Kč
100.—v případech trestně policejních, na Kč 300.— v případech
daňových a na 1000 Kč ve všech případech ostatních.

Zejména však nutno trvati na tom, aby nejv. správ. soud dle
vlastního uvážení vzal na přetřes také případy, kde limit nebyl
dosažen, totiž:

1. Shledá-li, že případ má důležitost rázu zásadního,
2. shledá-li, že se vyskytly hrubé závady v řízení a
3. vyhověl-li podobné stížnosti již praejudikátem.

Úspory by mohly být zjednány jiným způsobem, na př. v přípa
dech, o jakých již nejv. správ. soud rozhodl praejudikátem, mohl
by soud odkázat stěžovatele na praejudikát a pak by se řízení
konalo jenom, kdyby stěžovatel na tom trval, v kfterémžto pří
padě by však musel hradit náklady řízení. Podobně by nejv.
správ. soud postupoval také, jestliže praejudikátem bylo stížno
sti vyhověno a řízení by se konalo jen tehdy, kdyby úřadna tom
trval, což by se stávalo dojista velmi zřídka. Dr. Frant. Joklík.

Katolická akce ve farnosti.
Přednáška o 4 dílech se světelnými.obrazy, diasramy a život

nými ilustracemi se schválením nejd. Ordinariátu v Praze.
Auforecense: „Po tříleté průpravě, studiu a technických pra

cech, v nichž jsem se dlouhé hodiny radil s odborníky i zkušený
mi znalci, na př. s P. Gemellim, diec. assist. v Miláně, P. Škar
kem, Storkem, Čihákem, Sťanovským, po shlédnutí Katolické ak
ce v Miláně, jež platí v Italii za vzornou pod péčí kard. Schustra,
po praktických pokusech ve farnostech, po řadě přednášek a
článků předkládám katolickému hnutí konkretní náčrt, jak by
mohla vzniknouti, růsti a dozráti Katolická akce ve farnosti. Film
technicky provedl radiomechanik terc. Antonín Doseděl po přes
ných poradách, korekturách a zdokonalování.

Účelem jest v zajímavé, ale teoreticky přesné podobě podati
plasticky genesi Katolické akce i její cíle tak, aby svou konkret
ností byla přístupna každému prostředí a aby působila jak na
poučení rozumové, tak i na mohutnosti snahové.

Zásadou a vůdčím pravidlem bylo zachovati ducha a základní
linie podle vůle sv. Otce, tedy ve formě hlavních sekcí (odboček)
mužů, žen efc., při tom však stále 'přihlížeti ke skutečným, od
italských naprosto odlišným poměrům u nás a spojiti obé v jed
noduchý a snadný, jakož i vyhovující soulad.

Užití: Ježto cyklus jest rozvržen na 4 dily a celý průběh před
nášek jest silně zhuštěn, bude nutno pro provoz zdůrazniti, že ne
stačí pouhé zběžné přednášení a promítnutí, nýbrž, že nutno po
malu a důrazně, ano s opakováním označených pasů, přednášku
přečísti, ne-li v nejlepším případě po přednesu nadiktovati neb
rozmnoženou rozdati. Jest to studijní práce pro kroužky různých
náboženských sdružení. Každá přednáška trvá asi hodinu v před
pokladu, že se čte pomalu a pozorně.

Poslání: Jsem přesvědčen, že Skupiny mládeže, SSS, katol.
spolky, Mariánské družiny, odborové organisace úřednic a pod.,
orelské jednoty, odbočky Svazu žen, farní odbory Svazu Charity
a jiná sdružení by výborně poučila své členy pořádáním tohoto
kursu. Považme, že sv. Otec dí o Katolické akci: „Úkolem Kato
lické akce jest vychovávati armádu zdatných lidí, mužů a žen
i mládeže obojího pohlaví, jimž není nic dražším a kteří nemají
horoucnějšího přání, než míti účast na svatém poslání Církve,
aby pod jejím vedením horlivě šířili království Ježíše Krista
v osobním styku i ve veřejném životě.“

Film o 4 dílech, t. j. 227 obrazech s přednáškou stojí Kč 120.—,
dodá i na splátky: Laický Apoštolát Třetího řádu sv. Františka
v Praze II.-755. P. Dr. Jan Ev. Urban.

Objednávky,reklamace a čísla na ukázku zašle

ČASOPIS „ŽIVOT“ Praha II.,Spálená15.
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C o ž i v o t d a

Mariánský sloup bude zase vztyčen. Pod tímto atrakčním nápi
sem uveřejněna byla v denním tisku zpráva o projednávání otáz
ky, kde má býti trvale zřízen hrob neznámého vojína. Pro infor
maci svých čtenářů uvádíme v této věci toto: Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí byl, jak známo, zřízen r. 1650 podle
podoby podobného sloupu v Mnichově na poděkování za zachrá
nění Prahy při švédském obležení r. 1648a stržen byl pražskou
luzou 5. listopadu 1918.Jest zcela přirozeno, že-se vynořila otázka
rekonstrukce tohoto mariánského sloupu, pro jejíž vyřešení byl
při Lidové akademii zřízen zvláštní odbor. Předsedou jeho byl
zemřelý pan biskup Dr. Podlaha, tedy činitel nad jiné povolaný,
který výsledek studií v těto věci konaných shrnul ve stručnosti
v fenfo posudek: Se stanoviska uměleckého není možno na re
konstrukci Mariánského sloupu pomýšlet prostě proto, že dnešní
době jest tvorba z polovice 17. století cizí, takže by ani nebylo
možno očekávati, že by Mariánský sloup ve své skutečné původ
ní podobě vůbec mohl býti rekonstruován. Kdyby pak na místě
někdejšího Mariánského sloupu byl zřízen nyní Mariánský sloup
ve stylu současné doby, nebyla by fo zas už žádná rekonstruk
ce zničeného Mariánského sloupu. Stanovisko to bylo celým od
borem Lidové akademie pro otázku rekonstrukce Mariánského
sloupu uznáno správným a arcibiskupská konsistofř v Praze uči
nila rozhodnutí, že místo zničeného Mariánského sloupu na Sta
roměstském náměstí jako náhrada nebo smírné dílo má se vybu
dovati někde na periferii pražské nový kostel, zasvěcený ke cti
Neposkvrněného Početí Panny Marie, tedy stejně jako byl dedi
kován skácený Mariánský sloup. Otázka periferního kostela kon
kretisovala se později na výstavbu kostela Neposkvrněného Po
četí Panny Marie ve Strašnicích, kde, jak známo, zřízena proza
tímní kaple. Přeměna této kaple na kostel, resp. zřízení kostela
úplně nového čeká ještě svého vyřešení. A tu jsme zase u jedné
otázky, která se řešívá velmi lehkým způsobem. Jest docela dobře
možno, že se katolický lid dosud nevzdal naděje, že si vybuduje
na Staroměstském náměstí zničeny Mariánský sloup.“ Jest však
otázkou, kolik prostředků na provedení této věci už také skuteč
ně se sešlo. Jest obecně známo, že u srovnání s podobnými akce
mi mezi katolíky v jiných národech bývá to u nás velmi žalostné,
a fo proto, že se nestalo ještě nikterak zvykem širokých vrstev
pamatovati na podobné účely ať dary mezi živými nebo odkazy
na případ smrti. Pokud po té stránce nepronikne mezi námi lepší
poznání, zůstanou takové naděje na rekonstrukci Mariánského
sloupu anebo na vybudování náhradního kostela na periferii prá
vě jenom nadějemi. A to jest trochu málo.

Ad vocem R. Medek. Francouzský „Journal officille“ uveřejňuje
generální rozkaz ministra vojenství, kterým se důstojníkům v pa
mět uvádí, že jest jim zákonem zakázáno dopisovati do veřejných
listů nebo uveřejňovati brožury bez vyššího k tomu svolení. Úřed
ní list prohlašuje, že příště každý vojín, který by proti tomuto
zákonu jednal, trestán bude vězením, při druhém pak dostihnutí
vyloučením ze svazku francouzské armády.

Světozor 1871 9. XI.

Maďaři připravují velké oslavy sv. Štěpána. Na rok 1938připadá
900. výročí smrti sv. Štěpána uherského, ke kterémuž jubileu
připravují Maďaři velké národní i církevní oslavy. Zajisté, že ne
opomenou této příležitosti využíti k propagandě, zatím co my sva
továclavské milenium, které dokumentovalo náš vstup do evrop
ské kultury o 100 let dříve, než národa maďarského, nedovedli
jsme s dostatek oceniti.

O řádnou regulaci mezd. Vládní nařízení o zákazu zastavování
podniků a ochraně platnosti kolektivních smluv se neosvědčilo.
Proto připraven bylv ministerstvu sociální péče jiný návrh, jehož
podstatnou částí vedle ochrany kolektivních smluv mělo býti
zavedení 40hodinového pracovního týdne. Pro odpor některých
socialistických skupin však asi v dohledné době k uskutečnění
tohoto návrhu nedojde. Nebylo by lépe zříditi předem obligatorní
rozhodčí instituce mzdové k ochraně mezd a kolektivních smluv,
jak navrhuje Říšská odborová rada křesťanských organisací?
Má-li vláda v plánu regulaci hospodářství, jak ohlášeno bylo na
podzim ve vládním prohlášení, nemůže přejíti ani otázku regulace
práce a mezd. Socialisté musí ovšem míti více pochopení pro ře
šení otázky, než jaké dosud projevovali.

Počet obyvatelstva v Italii překročil koncem roku 195445 miliony
duší.

Non olet. Listy pana Stříbrného věrně podle liberalistické idelo
gie nalézají na družstevnictví jen samé špatnosti a neopomenou
příležitosti, aby se po družstevnictví nesvezly. Stejným způsobem

zkritisovaly tyto listy protestní projev konsumních družstev, ko
naný minulého měsíce v Praze na Slovanském ostrově. V témže
čísle však (z 18. prosince 1934), kde vysmívají se družstevnictví,
přinesly význačně upravenou noticku tohoto znění: ,„Družstevni
ctví oslavuje 90 let ročdalských zásad. Spotřebitel má se cestou
organisace osvoboditi a zbudovati na své kupní síle nový hospo
dářský a společenský řád.“ — Byl to asi inserát, ale pro zásado
vost toho tisku velmi charakteristický.

Prohlášení. K noticce „„Bohoslovci literární“ otištěné v č. 11.
našeho časopisu a podepsané značkou „Rapax“ prohlašujeme, že
domněnky v ní vyslovené byly mylné, pořad sjezdu a některé
přednášky byly úplně jiné, než ve článku uvedeno a proto byly
dedukce nesprávné a pokud by se jimi mohli cítiti dotčení jak bo
hoslovci, tak kněží, prohlašujeme, že jsme nemínili nikoho se do
tknouti. Naopak jsme naplněni úctou k veliké práci bohoslovců
a zvláště profesorů olomoucké theologické fakulty, takže jich
nejméně se mohla ona noticka týkati. Uveřejněna byla nedopa
třením vzniklým změnami prázdninovými. — Redakce.

Novoroční dar L'Illustrazione Vaticana. Ti, kteří poukáží před
platné na celý rok 1955 nejdéle do 15. ledna 19535,dostanou
darem 8 dosud nikdy nevydaných tříbarevných a 13 jednobarev
ných reprodukcí Raffaellových stancí na luxusním papíře, velké
ho formátu (3X36) s článkem o mistrovi a s výkladem každého
obrazu. Francouzské a německé vydání vychází měsíčně (Kč 170)
a italské vydání jako čtrnáctideník (ročně Kč 250.—).Italské vy
dání bude míti přílohu nového Bellocova díla „Cestou do Říma“.
Ukázková čísla zdarma na požádání. Objednávky přijímá Gene
rální zastoupení L'Illustrazione Vaticana v Praze II., Voršilská 5.

Střípky. Kolik má rok měsíců, ví každé dítě. To ovšem nezna
mená, že to také vědí redaktoři sociálně demokratických novin.
V Právu Lidu měli sociální úvahu o nešlechetném zaměstnavateli,
který neplatil zaměstnanci mzdu a pak mu ji dával po korunách.
„Od podzimu 1930 do podzimu 19534splatil celých 180 Kč! Jak by
ne, když splácel také po jedné koruně měsíčně.“ Od podzimu
1950 do podzimu 1934 může býti maximálně 48 měsíců. Platil-lí
zaměstnavatel po koruně, mohl zaplatiti jen 48 Kč, zaplatil-li
však 180 Kč a to 1 Kč za měsíc, mají soudruzi rok o 45 měsících.
— U Dominikánů v Olomouci mají v krásně vyzdobeném kostele
také sošku sv. Anfonína s klekátkem. Nedávno se objevil na pod
stavci sochy klukovskou rukou tužkou načrtnutý tento nápis:
»Sv. A., oroduj za mě, aby mi dopadla dobře konference!“ Jistě
výmluvný doklad síly studentské důvěry k divotvorci. — Prostě
jovský „Hlas Lidu“, dřevní obdeník sociálních demokratů na
střední Moravě, chtěl oslavit 20. výročí cesty pana presidenta za
hranice. Začátek však napsali nešťastně: „Dne 17. prosince 1914
odjel profesor Masaryk z Prahy. Den památný pro potomstvo!
Dnem útěku Mohamedova z Mekky do Mediny moslemové za
ložili svůj letopočet.“ A my se divíme, proč ještě sociální de
mokrati nepodali ve sněmovně návrh, abychom začali od 17.
prosince 1914 nový letopočet. Začíná předvolební horečka. Ná
rodní Listy verbují pro shlédnutí volebních seznamů pod ná
zvem: „Na jaře budou volby.“ Proroctví se někdy nevyplácejí. —
Sjednocení pravicoví oposičníci a páni z leva jsou si tak ve vla
sech, že to ani Sorela nespraví. V Stříbrného listě čteme z toho
partajního zápolení tuto perličku: „Páni si spletli patrně Ho
méra s nějakým marxistickým svatým. Homéržil ve starém Řecku
a s pány (rozuměj socialisty) by ani nekamarádil, protože v Ilia
dě čteme, že voly obětoval bohům, nikoli, že s nimi udržoval přá
telství.“ To je oklik a formalit, když stačí jediné slovoí — Ko
merční zásadou je slušnost. Může to třeba vypadati takto: „Vý
květ jihočeských kraviček posílá denně do Prahy prostřednic
tvím T. mlékárny své zdravé plnotučné mléko.“ Za tento insertní
vzkaz budou asi konsumenti vděčni. Škoda, že nemohou těm kra
vičkám odpověděti: „„Výkvětpražské společnosti pije zdravé
plnotučné mléko výkvětu jihočeských kraviček.“ — Lidičky, není
bída. Čtu v jedněch novinách inserát: „Prodám více párů krás
ných pávů nebo vyměním za labuť...“ Kdyby měla většina lidí
dnes na inseráty, zněly by asi úměrně těžkému hájení živobytí
takto: „Prodám nebo vyměním kabát za trochu brambor.“ Ale
kdepak ta labuť a pávil — Olomoucký „Našinec“ charakterisoval
t. zv. národní sjednocení takto: „Lidé, kteří říkali do nedávna
JIJ, t. j. já, jen já, říkají dnes NNN,f. j. nic než národ. Vpod
statě je to stejné. Vždycky jde o vlastní kapsu.“

Změny adres
oznamte ihned

administraci „Života““.
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Hospodářská síla

zvyšuje náš vlivve

státě | společnosti |

Pomáhejme proto budovati

Lidové záložny
po celých Čechách.

Lidové záložny spravuj
:/

Úspory ukládejte jen do Lidových záložen, a kde tyto

nejsou neb z určitých důvodů nechcete všechno uklá

- Ústřední
záložna lidová
Prahall.,Spálenáč.15
Zvláštní účelné zařízení pro soukromé vkladatele z ven
kova. Nenápadný způsob korespondence pro ducho
venstvo, které z celých Čech, i z Moravy, velice četně
u Ústřední záložny lidové přímo ukládá.

od 31. prosince- 1933 již 150 mil. Kč vkladů.

N A: > >

Pro školní knihovny:

Basl-Anděl: Republika Československá, díl
L a II. Obsahují velmi pečlivě zpracované
kapitoly národohospodářské a podrobnou
tobografii Čech. Hojně statistiky, nebojác
né, objektivní. Vydal I. L. Kober v Praze.

Dědictví Komenského vydalo pro děti:
Frank Wenig: Huňáč a Bacula, příhody
medvídkovy z Karpat a Náš svět od Mar
čanové a Toyena, obrazy a básně o před
mětech zájmu moderních dětí (auta, aera a
p-). Pro větší děti. l f

!

Státní nakladatelství vydalo: Pozor na kaž
dý krok! Obrázky a vysvětlení, jak se chrá
niti nebezpečí, které hrozí na každém kro
ku ve městě i na venkově. Za Kč 11.—. —
Antonín Jenne: Muzikanti. Za Kč 4—. —
Ed. Štorch: Volání rodu. Příběh z doby
bronzové. Za Kč 7.—. Zvláštního doporuče
ní zasluhují lyricky měkké knížky Prchalo
vy v knižnici „Sad“: Chocholka a tulák

Stop. Ilustroval R. Mates. Velmi vhodný
dárek pro děti. J. Honner: Kubíček, kluk
ze samoty a Kubíček studuje a vojančí.Za
jímavé příběhy z tvrdého života. Druhá
knížka pro větší děti.

Vilímkovo nakladatelství začalo vydávati
v sešitech překlad Cromptonova díla: Jit
ka, postrach rodiny. Cena sešitu 1.50 Kč.
Dopřejte dětem radostný smích! Tak nejlé
pe je uchráníte před smíchem cyniků.

Mapu přírodních reservacívydalo Státní na
kladatelství. Pěkná informační mapka pro
milovníky přírody a dobrý názor pro školy.
Cena nepatrná: 2.30 Kč.

Kniha Cojazziho: Pier Giorgio Frassati
byla již velmi vřele v „Životě“ doporučena.
Zmiňujeme se ještě o ní pro její velkou vý
chovnou důležitost. Učitelé by měli z této
knihy učiniti brevíf dospívajících hochů.
Kupte pro školní knihovny i obecní. Sbor
ník konfroversí díl II. je nutnou příručkou

Clenářům a odběratelům.
Končíce tento točník „Života“ děkujeme všem, kdož pomáhali Časopis udtžeti, čtenářům,

Co p s

každého katolického učitele, zejména mla
dého. Milovníkům velkých vzorů doporuču
jeme Cinkovo dílo Arcibiskup Stojan. Vyda
lo Lidové knihkupectví v Olomouci.Cvič. uč. K. Hroch.

* *

Karla Maye ročenka 1932.Vydal univ. prof.
Dr. K. Guenfer a Dr. E. A. Schmid v na
klad. Karla Maye v Radebeulu u Drážďan.
V prodeji knihkup. a naklad. Toužimského
© Moravce, Praha XIII. Cena 4 ř. m. (brož.).
V těťto německé ročence pojednává větší
počet přátel a ctitelů Mayových o významu
i u nás, a to zejména dospělejší mládeží,
hodně čteného spisovatele dobrodružných
románů a setkáváme se v ní v něm. překla
dů s příznivými posudky i českých spiso
vatelů a kritiků prací Mayových. Není po
chyby, že pro bohatý a životi význam May
ův zdařile vystihující obsah nalezne hój
ného odbytu a přízně, zejména u mládeže
znalé němčiny.

odběratelům i příspívatelům, a prosíme všechny, aby i v příštím ročníku přížeň svou nám
zachovali. Chceme i nadále všímatí sí všecfí současných otázek života a sloužiti těm ideálům,
Které byly směrnicí „života“ od jeko založení. Redakce a vydavatelstvo „života“.

Toto číslo o 16 str. bylo vydáno 5. ledna. — Prvéčíslo novéhoroč. vyjde v polovině měsíce ledna.
Jednotlivá čísla 1.50 Kč. 

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha I., Spálená
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.,
Spálená ul. 15.Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927 č. 64.546-VII-27.Podací úřad Praha 25.
Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze |I.,

věrka 10. a 25. každého měsíce.
Karlovo náměstí č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—, do ciziny Kč 45.—. Redakční zá


