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ČASOVÉ ÚVAHY.
Periodický měsíčník

věnovaný časovým otázkám.

Redaktor KAREL KEPPL.

Ročník XX. 1916. Číslo 10., 11., 12.

Uměni a náboženství.
Uvažuje FILIP ŠUBRT, farář.

Změny na trůnu.

V Hradci Králové 1916.
Majitel a vydavatel Politické družB tvo tiskové. 

Biskupské knihtiskárna v Hradci Králové. 
Nákladem vlastním.



Důležité upozornčni
nažim pinům předplatitelům!

Po 20 let »Časové Úvahy* přinášely za nepatr
ný peníz hojnost poučení o vážných zjevech 
nynější doby. Za pouhou l K ročně expedováno 
franko až 384 stran vzdělávací četby. Již z prvotin 
těchto brožur tedy bylo patrno, že z nich vydava
telstvu nekyne žádný hmotný z;sk. Politické druž
stvo; tiskové v letech pozdějších ovšem bylo nuce
no dopláceli na vydávání tím více, čím značněji 
se zdražovaly všecky tiskařské potřeby.

Existence »Časových Úvah< byla zachráněna 
krajním napětím finančních s;l i v době válečné, 
aniž bylo zvýšeno předplatné. Nyní však jsme nu
ceni vydávání nových brožur na dobu jednoho ro
ku zcela přerušiti. Rozhoduje tu nrmo jiné pře
kážky zvláště nedostatek papíru. Ačkoli však v 
roce 1917 nové sešitky tištěny nebudou, přece 
chceme udržeti spojení se svými pp. odběrateli 
aspoň výjimečným způsobem. Těm, kteří předplá
cejí na následující rok, zašleme příslušný počet 
čísel z ročníků starších. Přihlížejíce k tomu, od 
které doby jest kdo předplacen, vybereme dle mož
nosti brožury starší, kterých ještě v rukou nemá; 
vždyť ani úvahy před léty tištěné (zvláště histori
cké) neztrácejí na své ceně. Zásilky budou expedo
vány v únoru. Do té doby každý abonent muže do
pisnicí nás informovat', které brožury specielně 
si přeje. (Za 1 K 12 čísel. Obsahy vydaných úvah 
udávány na obálce každého čísla. Sešitky již ro
zebrané označeny hvězdičkou nebo vykřičníkem.)



Časové Úvahy.
Periodický měsíčník

věnovaný časovým otázkám.

Redaktor Karel Keppl.

Ročník XX. 1916. Číslo 10, 11, 12.

Celoroční předplatné i se zásilkou poštovní 1 K. 
Jednotlivá čísla stojí 8 h.

Uměni a náboženství.
Uvažuje F i l i p  Š u b r t, farář.

I.

Četl jsem kdesi výrok našeho milého přítele 
Machara, který zněl asi v tento smysl: ^Myslíte, 
že náboženství nedá se nahraditi, že lidu našemu 
je nutně náboženství třeba? 1 není! Jen dejte na
šemu lidu výtvory pravého umění, dejte mu umě
lecké obrazy, sochy, básně, vystavte mu divadla 
pro lidové, ale umělecky vyspělé hry a koncerty, 
a uvidíte, že za pár let si ani nevzpomene na ko
stely a kněze, a že odvykne zcela všemu tomu, 
co se mu nabízí pode jménem náboženství.*

Možno, že Machar napsal tento výrok řízněji, 
vždyť on ani jinak nežli řízně psáti nedovede, ale 
pokud se pamatuji, smysl byl, jak jsem jej naznačil.
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Ach, jak šťasten je náš lid, že takoví věštci pe
čují horlivě, aby vymyslili prostředky, kterými 
by z lidu vytloukli ještě i ty zbytky náboženské 
víry a života, jež v něm dosud zbyly přes všecku 
vřavu protináboženskou a zrovna nyní se probou
zejí na mnohých stranách k novému životu!

Avšak, chceme-li posouditi, pokud slova Ma- 
charova shodují se s pravdou, třeba napřed se po
ohlédnout, kdo je ten »náš lid«. Jak často mluví 
a píše se o »našem 1 idu«! Obyčejně pisatel či řečník 
myslí tímto názvem všecky zástupy lidu venkov
ského i městského, pokud neprošly aspoň několik 
tříd školy střední, nebo jakýmkoli způsobem ať 
právem či neprávem, se nečítají k inteligencí. To
muto lidu tedy nabízí se umění místo náboženství, 
jako inteligenci má je nahraditi věda.

Ale jako mezi inteligenty, tak i mezi »naším li- 
dem« jsou veliké rozdíly. Mnohý inteligent je vzor
ným křesťanem, ba obhájcem náboženství. O kně
žích se nechci zde zmiňováti, maje především na 
mysli inteligenty nekněze. Říkati, že takovíto in
teligenti činí tak z prospěchářství, bjdo by nanej- 
méně velmi opovážlivé, a jistě by se sám Machar 
velice zapotil, kdyby to chtěl o každém jednotlivě 
dokazovati. Podobně i v »našem lidu« bylo by lze 
nalézti celé zástupy takových, kteří by po všech 
experimentech, jimiž umění mělo by z nich vypu- 
diti náboženskou víru a snahu, ať třeba velice ne
dokonalou, po náboženském životě, vzali v oškli
vost právě toto umění a tím více by přilnuli k to
mu, co se jim béře.

Nepopírám, že jiným, snad také četným zástu
pům bylo by toto heslo vítaným pláštíkem, kterým 
by zakrývali svůj náboženský úpadek; ale mám
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za to, že těmto Iidem umění netřeba, aby jím te
prve náboženství nahrazovali, oni si již náhradu 
opatřili a umění k tomu ani nepotřebovali. Ovšem 
žé je to náhrada taková, jako alkohol a nikotin 
místo zdravého pokrmu a nápoje.

Dávejte takovému lidu sebe krásnější plody u- 
mění, on jimi pohrdne. Básně? Ušlechtilá četba? 
Hlouposti! Drama? Obraz? Socha? Ano! Ale pak 
je třeba, aby to všecko byla samá krev a paprika, 
aby to dráždilo ony pudy, které nejčastěji samým 
drážděním vedou na kliniky psychiatrické a do ú- 
stavú pro blbce.

Těmto lidem mluviti o umění bylo by zrovna 
tak platno, jako naváděti jistá zvířata, aby se ne
válela nejraději v loužích, jež nezavánějí právě ko
línskou vodou.

Nikoliv! Umění nebude nikdy náhradou za ná
boženství, jmenovitě nikdy za náboženství Kristo
vo, ale toto náboženství bylo vždy a bude půdou 
úrodnou, na které vyrostou a vykvetou nejnád
hernější květy umělecké tvorby, a to takové, že 
nejen pro inteligenci — zvláště pro znatelé a pě
stitele umění — budou zřídlem nejkrásnějšího 
vznětu, ale poskytovati mohou i našemu lidu ne
toliko pouhé chvíle nadšení a povznesení nad vše
dní ruch životních strastí, ale trvalého zušlechťu
jícího pramene duševních radostí, spřízněných s 
radostnými city, jaké budí a udržuje náboženská 
víra i život na ní založený.

Toť myšlenka, kterou kladu v čelo této úvahy. 
Ale, aby tomu tak bylo. je třeba splniti některé 
podmínky.
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I I .

Dejte našemu lidu básně přeplněné smělými 
metaforami, básně, které hýří samými pestrými 
barvami a zvoní a hřmí samými kaskádami a pří
valy zvučných slov a hřmotných hesel, a zeptejte 
se, jak se mu líbí! Nerozumí, co se praví, odloží 
je a nebude se po jiných pídi ti. Podobně tomu s 
krásným písemnictvím vůbec, podobně tomu i s 
výtvory umění hudebního a výtvarného.

Pravý umělec nezabarikáduje se za heslo: »Odi 
profanum« (nenávidím sprostého lidu), dovede vy
jíti také mezi lid a podávati mu krásu řečí přístup
nou, ať psanou, ať malovanou, ať tesanou. Nebojí 
se, že se tím sníží. Zahodil se Aleš svými próstin- 
kými kresbami? Zadal si Sládek svými jednodu
chými slokami, Erben svými pověstmi, Němcová. 
Pravda a j. svými povídkami? Zapřeli zásady u- 
mělecké tvorby malíři a sochaři, kteří vyzdobili 
naše venkovské chrámy svými srozumitelnými o- 
brazy a sochami?

Ano, umění nemá býti spletí hádanek a skrýva
ček, kterých často nerozluští ani vyškolený kri
tik, nemá býti skladem pikantních lahůdek pouze 
pro mlsné jazýčky přesycených aesthétu. Nelze 
sice umělci zakázati, aby tvořil takové zvláštní 
‘pochoutky, ale rozhodně není správno mysliti, že 
umělecké dílo má býti srozumitelno jen několika 
zasvěcencům. Pravý umělec dovede svými pro
středky promluviti do duše i prostému, nezkažené
mu člověku, ba dovede tohoto uchvátiti a získati 
spíše rrežli pozorovatele, který se staví nad lid a 
obyčejně svým kriticko-skepť.ckým rozborem si 
požitek a dojem díla uměleckého již předem kazí.
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Pravý umělec nehledá záliby davu. nepřemý
šlí. kterak věc zaříditi, aby mu zástupy tleskaly 
pochvalu, ale cítí jakousi nutnost vyjádříte svou 
myšlenku, ideu, cit, své nitro tak, aby tento výraz 
vzbudil ozvěnu. Ví, co chce říci a kterak to říci, 
aby nezůstal plně nepochopen jako anglikánský 
misionář se svou biblí mezi divochy, kteří čísti ne
umějí.

Mám za to, že právě v tom je podstata uměle
cké tvorby, aby umělec dovedl zjeviti sebe a své 
idey co možno srozumitelně. Kristus Pán dovedl 
svými podobenstvími zjevovati nejvyšší pravdy, 
osvětlovati nejhlubší propasti věčna, zrovna jako 
dovedl mluviti řečí vznešeně tajemnou k vyvole
ným, kterým bylo třeba Ducha Svatého, aby je 
pochopili. Ba mám za to, že více sebekázně i zna
losti je umělci třeba, má-li se vyjadřovati skutečně 
lidově, nežli tehdy, chce-li mluviti jen k zasvě
cencům.

Které je hlavní pravidlo této sebekázně? »Non 
multa, sed multum U» Nikoliv mnoho najednou ale 
důkladně,* svědomitě, poctivě podávati obecenstvu, 
čeho třeba. Toť heslo, které s příslušnými změna
mi platí ve škole, na řečništi, v písemnictví, v u- 
mění. Budou-li se jím říditi povolaní činitelé, odpad
ne výtka často slýchaná, že prý náš lid valným 
počtem nemá vůbec smyslu pro nic vyššího, nej
méně pak pro skutečné umění a jeho plody.

Náš průměrný člověk v tomto směru podobá 
se žáčkovi ve škole. Vyprávějte takovému chlapci 
nejkrásnější pohádkj^ a nedejte mu času, aby je 
pamětí a obrazností mohl řádně zachytíte a v my
sli zakotviti a hle — on nejen zapomene jedno pro 
druhé, ale brzy se přesytí vaším vyprávěním. Ja>
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zvolna postupuje učitel ve čtení, psaní, počtech, 
jak zvolna zvyká oko i ruka dítěte různým prvkům 
kreslení! Právem vytýkají znalci, že škola vyuču
je sice mnohým a různým vědomostem, leckteré 
zručnosti pro život potřebné; ale přílišným množ
stvím a pestrotou těchto předmětů takřka nutně 
vede k povrchnosti nebo k únavě z přesycení po
cházející. Zde viděti jasně, že zásada »Non multa, 
sed multum« je zdravá, že třeba učiteli a vychova
telovi nejen znalosti, ale i sebekázně, aby nechtěl 
žákům pověděti vše, co sám zná, bez ohledu, mo
hou-li to postřehnouti, pamatovati a bude-li jim to
ho také třeba. Učitel, má-li býti práv svému po
volání, budiž umělcem, který dovede seskupiti svou 
učebnou látku v celky, jež by se vzájemně doplňo
valy, podpíraly, neubíjely, aby vytvořil v duších 
svěřených nikoli chaos, ale malý, v sobě ucelený 
svět, sestávající nikoli z pouhých přeludů obraz
nosti, ale z prvků pravdy vyrostlý. K tomu cíli 
působiti má nejen při učení »formálním«, ale zvlá
ště při velebených nyní reáliích. Nedá-li si práci, 
spokojí-li se tím, že vyhověl osnově a inspektoro
v i svede tolik, že z reálií žáci zapomenou ještě 
během školní povinnosti téměř vše, a z bývalého 
trivia ničemu se nenaučí důkladně. Či neučí tomu 
holá skutečnost?

Neplatí totéž O' řečnictví? Naše nejznámější 
řečnické tribuny jsou kazatelny. Postavte na ka
zatelnu řečníká, který mnoho zná, který dovede 
nazpamět odříkávati celé statě Písma, stránkové 
výňatky znamenitých myslitelů a spisovatelů, hal
dy příkladů a dokladů ze životů svatých i nesva- 
tých, ale nemá tolik sebekázně, aby kázal mkoli 
sebe a své, vlastně cizí a jen povrchně pouhou pa
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mětí osvojené myšlenky, nýbrž Krista; uvidíte, 
co způsobí. Lidé snad řeknou: »Ten to zná, to je 
řečník, toho je radost' poslouchati!« Ale mimo ně
jaký nápadnější příklad nezapamatují si téměř nic 
a po nějakém čase bude jim jako tomu žákovi, kte
rý je přesycen a unaven pestrotou a množstvím 
látky podávané.

Nebývají to přívaly vod, které po delším su
chu zemi osvěží, úrodu hynoucí zachrání a oživí, 
ale tiché, mírné deštíky. Nebývají to kazatelé 
hřmící a chrlící přívaly důkazů a lesklých slov, 
kteří působí obrat, reformu v životě náboženském 
a mravním, ale takoví, kteří napřed sami důkladně 
zažili zdravý pokrm evangelia, a potom podávají 
řečí slova Božího důstojnou lidu to a tolik, čeho a 
pokud je třeba k opravě a povznesení života kře
sťanského. Je to práce snad obtížná, snad i málo 
uznávaná, ale záslužná i cenná, ba v pravdě umě
lecká.

Řečníci věku klasického jakou si dali práci, aby 
jejich řeči byly obsahem přesvědčivé, formou bez
vadné, a tak strhovaly k souhlasu nejen rozum, 
ale i cit a vůli posluchačů! Jednalo se často jen o 
otázky osobní, nebo nanejvýše o takové, jež se týr- 
kaly zájmů vlasti pozemské. Řečník duchovní měj 
na mysli: »Ars arťium — regimen animarum«. (Nej
větší umění — řízení duší.)

Máš zachrániti duše, máš rozšiřovat! království 
Boží, máš z posluchačů tvořiti světce, pokud na to
bě záleží, a ty bys nedal si práci, abys dobře roz
myslil, co říci a kterak to říci, ty bys nedbal uspo- 
řádati si látku účelně, aby řeč vázala se k řeči a v 
každé díl k dílu, ladně se doplňujíce a podpírajíce, 
ty bys podával bez rozmyslu spoustu nespořádá-



nýoh zbytků, které ti uvízly v paměti, nebo které 
jsi zběžně přehlédl v posledním čísle svého kaza
telského časopisu, či docela jen svého politického 
orgánu?

Nezavrhuji ani kazatelských ani politických 
časopisů, ale míním, že jsou jen pomůckám1, ze 
kterých lze také bráti potřebnou látku.

Látka však není ještě vše, je to pouhá hmota, 
ze které teprve máš vytvořiti a podati něco daleko 
dokonalejšího, nežli pouhé zábavné nebo poučné 
říkáníčko k zahnání dlouhé chvíle.

Podívejme se s tohoto hlediska na práci spiso
vatelskou! Na středních školách míval1 jsme Ji- 
rečkovu anthologii z české literatury. Měla 3 díly: 
Písemnictví staré, střední a nové. V čele prvního 
dílu byl rukopis Královédvorský'. Básně tohoto 
rukopisu, říkejte si co chcete, velice se nám líbily, 
třeba že sama staročeská mluvnice i s' rukopisový
mi odchylkami nás mnoho nebavila. Za to ukázky 
tvorby z literatury střední nás přímo děsily. Nové 
písemnictví nám bylo již podrobněji známo z úpl
ných děl, nežli aby bylo bývalo přímo k tomu tře
ba této anthologie. Lépe než anthologie Jirečkova 
zamlouvala se nám Kosinová slovesnost, kde byl 
výběr uspořádán soustavně dle útvarů bšsmcké a 
beletristické formy a podány skutečně ukázky 
zdařilé.

Druhý díl Anthologie Jirečkovy připadá mi v 
jistém směru jako vzorek literární tvorby našich 
dní. Co tu spisovatelů! Ale mnoho a mnoho jich je 
spíše z Božího dopuštění nežli z Boží milosti. Sko
ro je pravda, že dnes za spisovatele se má každý, 
kdo umí psáti a opisovati. Ale kolik je takových, 
kteří snaží se podati něco platného, cenného, co



— 9 —

by vůbec za to stálou aby se lidu povědělo, a kolik 
takových, kteří to dovedou napsati formou lidu 
nejen přístupnou, ale lid povznášející!

čím to? První příčinou je domýšlivost. Rozvět
vené školství nesporně rozšířilo mezi zástupy mno
ho vědomostí, nebo aspoň domněnek vědeckým po
znatkům podobných. Není divu, že z těch zástupů 
aspoň celé setniny se domnívají, že nalezly cenné 
zrnko, ne-li nádherný krystal kamene mudrců, a 
že jsou kýmsi nebo čímsi věčně neznámým poslá
ni, aby z tohoto zrnka radia nebo démantového 
krystalu dali zářiti paprskům nezničitelné pravdy 
a krásy tomu zatemnělému světu k podivu.

Čím více se hlásá, kterak svět pokročil, tím 
více se nachází lidí dle vlastního mínění povola
ných k věšteckému úřadu, který má plašiti tmu a 
zlo hlavně perem, protože se jim to zdá nejsnad
nější prací na světě. Jak to lichotí, viděti své jmé
no tištěno pod nebo nad šiky písmenek v řádky a 
stránky srovnaných, anebo docela čísti je mezi 
jmény »znamenitých spisovatelů*, a na adresách 
dopisů : »Slovutný Pán, pan X. Y. z té či oné Lhoty, 
spisovatel.*

Z této domýšlivosti roste nedostatek autokriti- 
ky a sebekázně. Domýšlivci ani nevstoupí na mysl. 
že jeho myšlenku, má-li vůbec jakou, vyslovili po
volanější lidé snad dávno před ním a lépe nežli on. 
Vždyť není ani možno, aby on, dítě nové doby, 
stál za těmi zabedněnci z dob dřívějších, které rád 
nazývá předpotopními! On stojí na výši doby, on 
je jejím představitelem, nebo aspoň jedním z před
stavitelů. Co se mu namane, je jedinečné, co uráčí 
se mu napsati, toho ještě nikdo nenapsal, a pakli 
napsal, bylo to jiné, nedokonalé.
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K tomu vychází tolik Kevuí, Obzoru, Sborníku, 
Knihoven, Sbírek, Týdeníku, Deníků atd .atd., že 
nastala i trvá velká spotřeba nejen papíru a černě 
a rotaček, ale i redaktoru a spisovatelů. Mimo to 
přes všecek pokrok písemnictví a vědy zeje tolik 
mezer ba propastí v kulturním životě, že je třeba 
skutečně celých pluků příštipkářů, aby ty mezery 
zalátali, a nádeníků, aby ty propasti zaházeli aspoň 
smetím! A skutečně, veliké množství, písemných 
výrobků náleží opravdu mezi smetí.

Co tomu říká náš lid? Kterak by neměl býti 
zmaten? Slyší a čte,, že je uvědomělý, probudilý, 
pokročilý. Nevím, proč by tomu konečně neuvě
řil, když mu to hlásá pan poslanec, pan redaktor, 
pan spisovatel, pan profesor, pan učitel a kdo ví, 
kolik ještě pánu. A hned v zápětí čte a slyší: »Kaž- 
dý uvědomělý, probudilý, pokročilý Čech ve vlast
ním zájmu odebírej, předplácej, rozšiřuj., čti náš 
list, naši brožuru, naši knihu, $ice přestaneš býti 
pokročilým, probudilým, uvědomělým Čechem, a 
budeš zpátečníkem, tmářem, ospalým zabedněn
cem !«

Jaký závěr si utvoří náš člověk, nikoli logickým 
usuzováním, ale bezděčně? »Jsem-li pokročilým, 
probudilým, uvědomělým Čechem, proč bych měl 
teprve tuto spoustiu papíru odebírati a platiti? 
Vždyť A, B, C, D a mnoho jiných pánů i nepánů 
také toho nečtli ani neodebírali, a jistě ani nepřed- 
pláceli ani nedopláceli, a jsou ještě více pokročilí, 
probudilí a uvědomělí nežli, já. Mám-li už něco čí
sti, vypůjčím si tlen a ten kalendář, jsou prý tam 
hezké a veselé kousky, nebo tu a onu knihu, však 
ji mají ve škole nebo na faře a rádi ji půjčí.« —
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A komu je. i to nepohodlno, pošle si hocha pro Nár. 
Politiku a má tam vražd a nešťastných milencu až 
do neděle.

A ti opravdu, či spíše dle svého oceňování pro- 
budilejší mívají ovšem přísnější výběr, jenže ni
koli svůj vlastní. Čtou, co vydala jejich strana, ale 
nic, co vydaly strany druhé, leda by to bylo něco 
sensačního. A jak čtou! Podívejte se na takového 
venkovského předáka, když vezme svůj žurnál 
do ruky! Jak jej napřed zobrací, jakoby hledal, 
kudy do toho! Pak se podívá na obrázky, jsou-li 
tam jaké, pak nadpisy a podp:sy a konečně čte tu 
kus, tam kus a je s kritikou hotov. »Ten jim dal!« 
— »To je chlapík!« nebo: »Blbovina! —Nesmysl!« 
Tohle je zvyšování kulturní úrovně naším písem
nictvím?

Nemysli nikdo, že házím všecky čtenáře do jed
noho pytle a všecky naše spisovatele mez; vy »zna- 
menité«, kteří patří do druhého pytle a oba pytle 
do smetí! Chraň Pán Bůh! Však by se na štěstí 
nevešli ani do mnohých pytlů.

Všecka čest spisovatelům toho jména hodným! 
Jsou učiteli a řečníky zástupů. Jejich slovo donik- 
ne, kam nedonikne slovo učitelovo ani řečníkovo. 
Jejich slovo přetrvá věky a ještě staletí po své 
smrti učí a vzdělávají nové zástupy. Jejich ruka 
dávno shnila, a přece čtenáři připadá, jako by ji 
cítil, jak mu hladí líce rozpálené. Jeho ústa dávno 
umlkla, a přece čtenář slyší šepotati slova útěchy, 
hřmíti slova výstražná, pěti slova milostná. Co cí
til, myslil, trpěl, hlásal, čtenář cítí, myslí, trpí a 
souhlasem provází.

Ale takového úspěchu může se dočkati jen 
pravý spisovatel u pravého čtenáře, a pravý spi-
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sovatel jistě nalezne dříve nebo později své pravé 
čtenáře. Pravý spisovatel, tó jest takový, který 
sám ví, co a jak má říci, který podává v jistém 
smyslu sám sebe, své nitro, a to bez všeliké zby
tečné nebo nepříslušné l&ntěže, s pravou, uměle
ckou sebekázní, nehledaje účelu své tvorby v tom, 
aby podal ve své básni, povídce, pojednání, krátce 
písemné práci dílo zralé, vyhráněné, dobře rozčle
něné, soustavné, umělecky ucelené, takový spiso
vatel nalezne pravé čtenáře, kteří se zahloubají 
v jeho dílo, dají se vésti, povznášeti, nadchnouti, 
pozorně, ba zbožně sledují ho krok za krokem, s 
ním vzlétají, s ním se pohřižují do výšin světla i 
hlubin tajemství, kterých sami netušili.

Není takových na té ani na oné straně? Jsem 
přesvědčen, že jich je dosti, a jestliže j:ch je přece 
málo, třeba se přičiňovati, aby jejich počet rostl 
na prospěch obojí strany.

Jestliže řečnictví zasahuje do říše uměn téměř 
jen svojí stránkou formální, jestliže z písemnictví 
do téže říše patří jen jednotlivá odvětví, náleží 
sem zcela velká oblast, kde hudba vlní vzduch a 
kde oko podává duši pomocí světla dojmy, které 
vytvořil štětec nebo dláto umělcovo a um archi
tektův.

V této říši umění hudebního i výtvarného platí 
zásady prve probírané ještě více nežli kde jinde, 
a to zvláště tehdy, chce-li umělec býti lidu sroz
umitelným.

Ze všech oborů do říše umění zahrnutých vy
kazuje nejvíce pouhých diletantů zpěv a hudba.

Zpěv je předmětem učebným již v obecné ško
le. Věnuje se mu čím dál více pozornosti, poněvadž 
se uznává jeho důležitost i po stránce výchovné
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vubec i po stránce náboženské zvláště, pokud jde
0 zpěv posvátný. Také se pozoruje nesporný fakt, 
že nejen chuti ke zpěvu, ale i znalosti, ba schop
nosti k němu valně ubylo mezi naším lidem.

Hudba stala se na mnohých místech, zvláště 
ve větších městech, ve mnohém směru pravou trý
zní člověka. Hrají nejen lidé povolaní a nepovola
ní, hrají také pouhé stroje. To je vrchol kultury. 
Umění strojové, nerci-Ií tovární. Jaký' to povzná
šející dojem! A k tomu ještě nápad nejednou i ti
skem probíraný, zavésti takové stroje i do koste
la, aby hrály a zpívaly místo věřícího lidu a vycvi
čených pěvců! Jak daleko tu do modlících mlýnku, 
kterým jsme se smávali? Zde proud kultury sku
tečně se zatočil o hodný kus nazpět, z Evropy do 
Asie.

Zpěv a hudba po této stránce pozorovány jsou 
ovšem jen díl celé říše těchto uměn, část umění 
reprodukčního. Ale každý uzná, že způsobem tímto 
se neprospěje ani umění ani lidu.

Ano. učte zpěvu, nabádejte k němu, zpívejte, 
ale nemyslete si, že pro školní zpěv hodí se vše, 
co je psáno v notách a podepsáno slovy! Učte 
hudbě, pěstujte ušlechtilou hudbu, ale dbejte zása
dy: Non multa, sed multum! Nepřesycujte ani žá
ku ani lidu množstvím a pestrotou reprodukcí hu
debních a zpěvních kusů, ale dbejte výběru nále
žitého a potřebné důkladnosti bez odstrašující pe
danterie! Jak ve škole, tak v kostele, i v koncert
ních sálech a na veřejných místech ozývej se zpěv
1 hudba toho názvu hodná.

Ovšem, že tu záleží nejen na těch, kdo zpěvu 
a hudbě učí a v nich se cvičí, ale v prvé řadě na 
skladatelích. Těchto činitelů není takový šik, jako
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učitelů a žáků hudby a zpěvu, ale i mezi nimi pře
ce vidíme mnohého, který do jejich řady přišel 
jaiko Saul mezi proroky. Štěstí ještě, že skladatel 
hudební musí znáti aspoň noty, sice by se mezi ně 
dostal naposledy také leckterý vůdce poutníku. 
Vždyť leckterý z nich, znaje poněkud ze zkušenosti 
to, čemu se říká duše lidu, dovede složití k nápěvu 
známému odjinud poutničkou píseň, která dojde 
obliby a šíří se v tisícerých opisech i výtiscích po 
širých krajích. Ba, třeba se skoro opraviti: Možná, 
že by některý ten vůdce, kdyby znal noty a co 
s nimi souvisí, složil lepší zpěvný kus, nežli dove
dou někteří taky — skladatelé.

Praví skladatele potřebují vedle příslušné zna
losti velké vytrvalosti a píle, chtějí-li složiti hu
dební dílo cenné, a to tím více, má-li jejich dílo ta
ké lidu býti prospěšno nejen pro požitek sluchový, 
ale i ke vzdělání a povznesení citu uměleckého a 
zvláště náboženského. A právě v tomto směru 
•třeba umělci neúprosné sebekázně, aby hleděl vy
jádřiti. co vyjádřiti chtěl, nejen umělecky, ale zá
roveň co možno populárně s ohledem na síly, kte
rými své kusy chce dáti reprodukovati, jakož i na. 
obecenstvo, kterému chce připraviti hudební hody.

Umění pro umění! Heslo na pohled krásné, ale 
nikoli úplně správné. Není m;mo Boha nic v prav
dě absolutního. Také umění má účel mimo sebe, 
směřuje k nějakému cíli, ať si třeba řekneme, že 
má poskytovati pouhý umělecký požitek. 1 kdyby 
nemělo poskjHova-ti ničeho více, nemožno, abjr 
aspoň tomuto cíli vyhovělo, nebude-li míti mimo 
umělce nikoho, v kom by jej budilo, nebude-li míti 
pozorovatele, který by se jím dával opájeti a u- 
chvacovati.
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Co platí o tomto oboru umění, platí též o ostat
ních s tím rozdílem, že při nich odpadá celý zá
stup si! reprodukujících, až na jistý počet, napodo
bitelů nebo pracovníku, kteří umělecká díla dle 
potřeby pomáhají budovati (stavby, pomníky) ne
bo rozmnožovati řemeslně odlitky nebo otisky.

Z oborů těchto používá náš lid nejvíce výtvo
ru umění malířského, ovšem téměř výhradně jen 
v reprodukcích, a to valnou většinou reprodukcí 
obrazu, náboženských. V domech městských nebo 
poloměstských vídati také reprodukce obrazu kra
jin, tu a tam výjevy z válek, pak podobizny zna
menitých lidí, poměrně málo obrazit z dějin, z 
těchto ještě nejvíce obrazů Husových a Žižko- 
vých. Bývají to obrazy laciné, pouhé barvotisky, 
někdy hodně křiklavé. Povšimnutí zasluhují obra
zy malované na skle, mezi kterými tu a tam vi
děti pravá díla umělecká, vzácné to dědictví ze 
starších dob. Ostatně i z těch pestrých obrazit u- 
rriělec sezná, kterým směrem by se měl bráti, aby 
jeho výtvory zaujaly pozornost lidu vůbec a mo
hly vésti k povznesení jeho krasocitu a tím i k 
jistému zjemnění citu a také života náboženského.

Větší obrazy, a to i originály vidí venkovský 
lid skoro výhradně v kostelích. Zde mají umělečtí 
malíři pole posud vděčné k úkolu právě naznače
nému. Kolika hříchů se dopouštějí na př. malíři kří
žových cest! Především je tu málo originality, 
■což by konečně ve venkovském kostelíku neva
dilo, jen kdyby aspoň ty kopie byly poněkud dů
stojný účelu, kterému slouží! Podobně bývají od
bývány také obrazy oltářní, nechceme-li blíže po
ukazovati na všeliké ty obrazy a obrázky votivní. 
jež by snad v saloně, po případě v obytné svět-
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niti dobře mohly viseti, ale v kostele působí ru
šivě.

Kéž nemyslí malíři* že kostel má býti místností 
pro vyvěs jejich začátečnických prací, kéž hledí 
na malbu obrazů náboženských se stanoviska vyš
šího! I kdyby nepovzbuzovala jich myšlenka, že 
svou prací mají velebiti Stvořitele, krásu napro
stou a původce veškeré krásy stvořené, aspoň to 
vědomí je má vésti, že svými výtvory mluví k 
tisícům lidí nábožensky věřících a cítících, kteří 
snad sice nedovedou říci, proč tento obraz se jim 
líbí, proč je k radosti i k slzám pohne, a proč onen 
je zaráží, ne-li dokonce uráží, ale kteří přece jen 
tuší, kde k nim mluví barvami a podobami umě
lec a kde jen obchodník, který dal za lacinou cenu. 
laciné zboží.

Nedělejte z kostelů místností pro různé poku
sy nových a novějších směrů malířských, kde ani 
člověk umění znalý se nedohádá, co obraz před
stavuje, kde spleť postav a chaos různých barev 
rozptyluje pozornost, unavuje a mate diváka, mí
sto aby ho nutil soustředit! se a cele poddatí se 
dojmu, jaký obraz měl vyvolati.

Z výtvorů sochařských, náš lid nejčastěji opatřu
je si podobu Ukřižovaného, sochy Panny Marie, 
andělu a některých svatých. Plastické křížové ce
sty, zvláště větších rozměrů venku nebo v kapač
kách umístěné, jsou zjevem řidším. Větší díla so
chařská vídá zas jen v kostelích nebo na hřbito
vech a význačných veřejných místech. Nejsou o- 
všem veskrz umělecké ceny, ale mohou i tak u- 
kazovati směr, kterým umělci by se měli bráti, 
aby krasocit i náboženskou úroveň lidu povznášeli..
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Primitivní ráz nepopulárnějších sošek Marián
ských, zvláště na poutních místech, přímo vo-lá k 
sochařům: »Nehromaďte detailů, věnujte přísluš
nou péči hlavní postavě, zde ať září milosrdenství 
mateřské nebo láska k svatému Dítku anebo ať 
se obráží bol nad Beránkem, kterého jí vyrvali, 
aby byl ObětíP Otrpriý úsměv nad nevzdělaností 
a nevkusem toho lidu nic nepomůže. Hleďte po
rozuměti lidu a naleznete i v té jeho snad neuvě
domělé náklonnosti k primitivismu pro sebe direk
tivu, kterak vyhověti jak zákonům esthetickým tak 
potřebám lidu.

Umění architektonické lidu venkovskému se 
presentuje téměř výhradně při chrámech, lidu ve 
městech též význačnými stavbami veřejnými i 
soukromými. Bohužel naše chrámy nejen na ven
ku. ale i ve městech bývají zastíněny velkostí a 
nádherou staveb profánních. Je to jen důsledek 
všeho směru naší doby, který dlouho zatlačoval 
náboženství a co s ním souvisí, na místo poslední.

Dnes vznikají města jinak nežli za stara. Dnes 
je napřed město, pak třeba i veleměsto, a potom 
teprve se hledá, kde by se těm statisícům lidí po
stavil chrám Páně. Jindy stál napřed chrám nej
častěji s klášterem, a v jeho okolí teprve vznikala 
osada, která se rozrostla v město. Dnes je napřed 
služba hmotě a penězům a když ta vystřebala té
měř všecku sílu, jdou ti unavení do chrámu, aby 
se potěšili anebo do kapliček satanových, aby hu
bovali na zlé i dobré. Jindy napřed se pomodlili 
a pak šli do práce, dnes mnozí nemodlí se ani před 
prací ani po práci. Ale buď jak buď, architekti a 
stavitelé při stavbách a- opravách kostelů mají se 
říditi myšlenkou podobnou jako sochaři a malíři.

i  "■ i
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mají budovati Stánky Nejvyššího, domy modlitby 
a duševního povznesení, které celá století budou 
hlásati, že i v našich dobách bylo náboženství ú- 
rodnou půdou pro pravé umění. S tohoto hlediska 
je konečně lhostejno, jakého slohu bude jejich vý
tvor, jenom nebuď podoben směsi nevkusu a ne
ladu!

Architektům náš lid nejméně »mluví do řeme- 
sla«. Ale všímají-li si našich dřevěných horských 
chaloupek, pokud si zachovaly svůj starý ráz, na
leznou na nich nejeden motiv, kterého dobře mo
hou použíti při svých dílech, nejeden pokyn, kte
rak spojiti zákony esthetické se zájmem a zálibou 
lidu, aby venkovský kostel byl skutečně kostelem 
lidu našeho, a nikoli pouhou kopií některého koste
la amerického nebo odněkud z poříčí Nilu. Nevi
děli jste na národopisné výstavě, že dřevěný ko
stelík nejen se zamlouval, ale přímo nutil k pobož
nosti mnohého z těch. kdož dovedli choditi lhostej
ně i pod klenbami dómu Svatovítského?

lil

Ku podivu! Náš lid prý nemá smyslu pro umě
lecká díla a přece mu přímo vnucují všecky možné 
obory umění! Či nikoli?

Naše doba vytvořila — možno říci — celé to
várny umělecké tvorby. Nahromadila celé sklady 
uměleckých děl. Do prvých nutí, do druhých láká 
kde koho. A náš lid? Nucení se podrobuje, pokud 
musí, pozvání snad přijme, aby zvoucích neura
zil, a pak si jde svou cestou. Kde tedy vězí kořen 
zla? Uvažujme ještě o té otázce! Snad pravého 
důvodu nevypátráme, ale povzbudíme povolaněj
ších, aby rovněž pátrali.
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Prvkům tvorby umělecké klade již obecná ško
la v nejednom směru základ. Učí slohu, zpěvu, 
kreslení. Přibírá také začátky malby a modelo
vání. Při učení ženským ručním pracím dbá nejen 
praktické potřeby budoucí, ale i ozdobných forem. 
Proti tomu všemu nelze nic míti; naopak je to ú- 
čelnc i praktické, je to platným základem pro další 
pokrok ve směru, ke kterému žák má schopnosti 
a sklon. Ale namnoze chybuje se právě proti zá
sadě: Non multa, sed multum! Jedná se někdy, 
nechci říci, že vždycky, nedůsledně.

Podává se leckde mnoho látky. Žák není ještě 
dosti vycvičen, aby snadno a jistě uhodl, kdy psáti 
měkké i, kdy tvrdé y, kdy »ě«, kdy »je« atd., a 
už skládá články o tom, čeho zažil o prázdninách, 
o válce, o trhu, o našem psovi nebo kočce. Chtějí, 
aby byl co možno brzy obratným stylistou, aby 
co možno brzy odložil šablonu a psal svérázně 
různé drobnůstky. Některým žákům se to daří, 
ale většina zůstane do smrti na rozpacích, co a 
jak psáti, a když musí psáti, kde je pravopis, kde 
jakýkoli jen poněkud spořádaný postup? Při zpě
vu ovšem se nežádá, by žák sám písničky sklá
dal. ale přece i zde někdy se ukládá víc látky, než 
aby mohla býti důkladněji procvičena, na zpěvy 
pak kostelní nedostává se času. Žáci vyšších tříd 
dovedou třeba trojhlasé skladby zapěti, někde pří
mo vzorně, ale kostelní písně odbývají ledabyle, 
že bývá znáti, kterak někteří mají tu píseň za ne
milé břímě. Jinak tomu ovšem, kde učitel sám je 
znalcem církevního zpěvu a buď řídí kůr nebo s 
ředitelem kůru a varhaníkem je dobře srozuměn, 
aby s ním kráčel ruku v ruce k cíli zvelebení ko
stelního zpěvu.



—  20 —

Zato všimněte si stálých téměř změn methody 
při kreslení! Napřed hotové předlohy a jich napo
dobení. Pak tečkované papíry (stigmata), pak 
volné kreslení. Jednou se dovolí pravítko a kruži- 
dlo, pak se zakáže. Jednou napřed jen náčrt a dle 
něho kresba na čisto, a zase hned kresliti hotový 
výkres. Jednou kreslení dle předložených skuteč
ných předmětu (listů', květů), podruhé hned na- 
zpantět. K tomu barvičkování perem i štětcein, 
pokládání ploch ohraničených tužkou nebo tuží; 
pak již skutečné pokusy malby přímo štětcem. A 
jako by toho ještě bylo málo, sestavují se vzorky 
z papírových různobarevných proužku, modelují 
se hřibky. kachny, rohlíky, bochánky, domečky, 
ba i panenky a panáčkové. Kam to může vésti, 
nežli k povrchnosti a přesycení?

Jakou mívalo dítě dříve radost, když dostalo 
obrázek, zvláště barevný! Dnes mu obrázky pří
mo cpou v kupeckých krámech, v knihkupectvích, 
všude. Snad jen v zastrčené vesnici ještě vám za 
svatý obrázek poděkují, ale ve městech řeknou: 
»Já mám obrázků a jakých pěkných!« Jen děti 
skutečně nadáné dovedou vyhověti tomu, co se 
jim ve škole ukládá, u dětí méně nadaných chtěj 
nechtěj učitel pomáhá přes všecky zásady o samo
statné práci žákově, jak právě může, zvláště v 
tom malování barvami, jen aby sám mohl ukázati, 
že jeho třída jde také s duchem času. Ale i pokro
čilí žáci, mají-li jednou se dopracovatí stupně sku
tečného umění, musí začínati na odborných ústa
vech zase abecedou kreslení a malby, a snad jsou 
pak nuceni odvykati domnělé samostatnosti, které 
přivykli na škole obecné.
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Tento postup zdá se mi býti v odporu se zása
dou o názorném vyučování, jak se jí leckde hoví. 
Kdyby zásada o názorném vyučování a zásada o 
vlastní volné součinnosti žákově správně se prová
děla, nebo důsledně prováděti mohla, pak by v 
tom nebylo odporu. Žák by vlastním názorem vy
pozoroval, vyhledal, čeho třeba, a pak vlastní pra
cí si skombinoval písemnou stať, náčrtek, výkres, 
model. Ale pak by všecka soustava školská mu
sila se přetvořiti asi na takový způsob, jaký navr
hoval Tolstoj. a nebylo by možno žáky škatulko- 
vati po tolika a tolika hlavách do tolika a tolika 
tříd, a také potom by učitel byl nutným činitelem, 
aby žákovi ukázal, čeho si všímati, kterak postře
hy kombinovati, kterak věci nelišné či zbytečné 
vylučovati, hlavní a bytné rysy spojovati a je vy- 
slovovati buď písmem, buď plastickým nebo ploš
ným tvarem.

Ale názorné vyučování, jak se někdy provádí, 
je zcela něco jiného. Mnoho modelu a ještě více 
obrazů obsahují kabinety našich škol. zdobí jejich 
chodby a třídy, mnoho se žákům ukazuje a vysvět
luje, až naposledy mnohý žák je z toho jako slepý, 
že ve volné přírodě téměř nerozezná květ od kvě
tů, ptáka od ptáka, houbu od houby. Multa, sed non 
multum, místo non multa, sed multum! A nyní 
chtějte na něm. aby dle látky názorem získané 
volně skládal, volně kreslil, volně modeloval. 
Všiml si snad s nechutí a povrchně toho či onoho, 
a nyní má volné dle svého nadání něco samostat
ného pracovati. Povrchnost, nechuť — ale škola 
má roznítiti vřelou touhu a přiváděti k důkladnosti.

Máme jisťě dosti žáků, kteří upřímně truchlí, 
když opouštějí školu. Ale máme jich bohužel až
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příliš mnoho, kteří se těší na odchod ze školy a 
za nic na světě by nešli ani den po onom, kdy do
sáhli 14. roku, i kdyby měli si tam dodělati práci, 
které včera, poslední den školní povinnosti, ne
mohli dokončiti.

Pochybuji, že takoví žáci nesou si ze školy 
vytříbený krasocit, snahu po něčem ušlechtilém, 
že budou nadšeni krásou básní, obrazu, umělého 
zpěvu, krátce, že budou míti smysl pro pravé u- 
mění. Až dorostou, zcela jistě jim ani nejryzejší 
umění a jeho výtvary nenahradí náboženství, a 
štěstí pro ně, jestliže aspoň v tomto »učebném 
předmětu« nezůstali zcela zanedbanými.

Ale nebudou-li míti ani této brzdy při svém ži
votním běhu, nebude-li ani náboženství jich chrá
niti před mravní zkázou, pak zcela jistě rozmnoží 
zástupy těch. komu je i umění, iako vše vznešené, 
k posměchu. Budou-li vůbec číst', budou čísti re
volverové listy a ohyzdné tiskoviny. Budou-li vů
bec zpívati, dají se do toho jen při alkoholu, a při 
jejich písních hnala by se krev do tváří i prodajné 
služce Veneřině. Hudba je přiláká jen tehdy, bu
de-li zníti k orgiím, divadlo jen pak. bude-li v blá
to šlapati všecku ctnost a bude-li podávati kaviár 
a nejostřejší papriku. Sochy? Obrazy? Však znalci 
městského života dobře vědí, jaké zboží očima 
přímo hltají takovíto lidé, a s úžasem se táží: »Je 
to možno, aby z tohoto lidu měl národ ještě někdy' 
nějaký' zisk, je to možno, aby obstál národ, který 
by propadl i této zkáze? Nikoli.« Kde zmizí mrav
nost na náboženství Kristovu založená, tam ani u- 
mění nenalezne, co by ještě nahrazovalo nebo ien 
opravovalo. Shnilá hmota se shroutí, i kdyby z 
ní vymodeloval sám Praxiteles nějakého Apolona
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či kteréhokoli antického bůžka. Opak ie pravdou: 
Náboženské přesvědčení a snaha o život upravený 
dle náboženských zásad dává vznik umění ryzímu. 
Z této půdy rostou nejlepší plody krásy, jež přetr
vají věky a s náboženstvím ruku v ruce povzná
šejí lidstvo k nejvyšším vrcholům pravého vzdě
lání.

IV.

V tom přesvědčení utvrzuje nás ještě další ú- 
vaha. Nová doba zdědila z minulosti a vytvořila 
k tomu ještě takové bohatství uměleckých děl, že 
jich máme zvláště ve městech pravé sklady. Obra
zárny, sbírky skulptur, celá oddělení museí, 
knihovny o tisících svazku beletrie, koncertní síně 
a divadelní budovy pro činohru i opery . . . Duše 
moje, čeho si žádáš víc. abys ukojila svou touhu 
po vznešenu, po kráse?

Jsme snad proti tomu, zavrhujeme tyto pokla
dy krásy? Ani nás nenapadá. Jen chceme se po- 
dívati, zdali a pokud nahražují nebo mohou nahra
diti lidu náboženství. Nejjasněji vidíme odpověď 
v obrazárnách a příbuzných jim sbírkách. Chtěl-li 
by kdo těmto ústavům podkládati cíl, aby nahra
dily lidu chrámy, jednal by právě tak, jako by 
chtěl universitními extensemi nahraditi lidu školy 
vůbec. K tomu jistě universitní extense nebyly za
řízeny. Člověk bez náležité průpravy školské ne
měl by ze žádné pravé universitní extense zisku 
pro své vzdělání. Profesor či vůbec učenec před
nášející nemůže začíti pokaždé od nejprvnějšího 
»a<, musí předpokládali u posluchačstvu mnohé 
vědomosti, sice by nikam nedošel, nebo by byl 
nucen vyprávěti, co podává či podávati má třeba
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již pouhá obecná škola. Ani nejlepší přednáška ne
udělá z posluchačův učenců, nanejvýš poučí je o 
některých otázkách určitého oboru. Kdo by my
slil. že vyslechne-li jistý počet takových předná
šek, bude míti plné vědecké vzdělání, náležel by 
mezi kandidáty ústavů pro duševní choroby, a sice 
mezi ty, kteří jsou stiženi velikášstvím.

Proto nikterak nejsme proti takovým přednáš
kám, jen ukazujeme, že je chyba podkládati růz
ným institucím cíl a účel, jakého nemají — a na 
základě tohoto klamného předpokladu pyšně hlá
sati, že všecko ostatní je zbytečno nebo docela na 
škodu.

Umělecké sbírky mají jistě krásný účel. Snad 
lidé, kteří jim dali základ a je obohatili kusy nej
skvělejšími, zamýšleli pouze ukojiti svou touhu, 
aby ukázali světu svou převahu a těšili se z těchto 
pokladů. Ale přes to sbírky tyto, čím jsou bohat
ší. tím více poskytují vděčné látky k vědeckému 
studiu o dějinách umění, o různých směrech umě
lecké tvorby; tím hojnější příležitost umělcům, aby 
zde tříbili, zdokonalovali své vlastní umělecké 
snahy, ba i obecenstvu, aby se nejen pobavilo, ale 
také svůj krasocit povzneslo a vůbec učilo se 
vzlétati do říše krásy a ideálu. Ale tomuto posled
nímu účelu hověti mohou jen sbírky náležitě u- 
spořádané.

Proti tomu se prohřešují, kdo hromadí sta o- 
brazů, soch a vůbec uměleckých výtvorů jeden na 
druhý, nedbajíce žádné ideové soustavy. Divák 
vidí v takových sbírkách na př. vznešenou posta
vu Kristovu vedle obrazu bachanalií, Madonu ve
dle nějaké pusté orgie, anděly vedle lotrů, talíř š 
pokrmem vedle vzdušných rajských niv, vše pěst-
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ré, rozptylující, unavující. Jako oasou připadá mu 
po té pouti labyrintem tvarů a barev menší salon, 
kde jediný obraz, jediná socha účelně umístěná 
nutí k soustředění, pozornosti, zadumání a často 
i k modlitbě.

Hle, ilustrace k zásadě: Non multa, sed mul
tum! Tam mezi těmi sty děl nelze se soustřediti 
leda na chvilku, která prchne hned po následujících 
krocích. Je toho mnoho a není z toho žádného 
trvalého dojmu mimo dojem zmatku a únavy. Zde 
máš jediný výtvor, ale co v něm krásy a půvabu, 
na který nezapomeneš ani po letech! Mnoho ti 
dal tento jediný skvost; netoliko je v něm vtělen 
nějaký paprsek nebeské krásy, ale máš pokdy. 
aby ten paprslek zapadl ti do duše.

Není tomu podobně i v jiných oborech umění? 
Je možno pozorně sledovati celou řadu hudebních 
čísel? Bylo by možno vyslechnouti bez delších 
přestávek řadu oper nebo tragedií anebo třeba 
jen frašek? Je možno pozorně sledovati básníka 
po celé hodiny? Z příčin technických ovšem nepo
skytují nám divadla a koncertní síně příležitosti, 
bychom podnikli podobnou obtěžkací zkoušku, 
naše oči a nervy nedovolují nám toho ani při čet
bě. Ale i kdyby takové zkoušky byly snadný, ve
dly by k témuž poznatku: Ne mnoho jednotlivých 
výtvoru, raději méně a zdařilých, aby posluchač 
měl kdy zažiti dojmy zachycené a čerpati z nich 
pro duchovní život co nejvíce povznesení, co nej
více světla a síly. tryskající z pravé krásy.

V

< Mimoděk vzniká v naší mysli vzpomínka na 
jedinké často místo našeho venkova, kde lidu se
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naskytovati mohou větší umělecké výkony a vý
tvory. Je to chrám Páně, je to kostel.r Co jinak 
umělecký svět venkovu poskytuje, divadla, kon
certy, kočující výstavky obrazu, bývá zpravidla 
tak chudičké, že ve městě by to nikoho nepřilá- 
kalo.

Nikterak nechceme, aby předním účelem chrá
mu a služeb Božích bylo pouhé povznášení kra- 
socitu, aby kostel byl lidu náhradou obrazáren a 
jiných, abych tak řekl. skladů tvorby umělecké. 
Pravý účel kostela je daleko vznešenější. I kdyby 
ten kostel byl bez uměleckého slohu, bez okras, 
bez umělého zpěvu a jiných takových příkras bo
hoslužebných úkonu, je přece domem Božím, bra
nou nebeskou, útočištěm v bouřích duševních, mí
stem smíru a očisty svědomí. Ale sám přirozený 
cit lidu se dožaduje, aby také zevnější úprava ko
stela i všeho v něm shodovala se s tímto hlavním 
účelem, aby tedy dnm Páně byl pokud jen možno 
domem krásy.

Tento přirozený cit vedl odjakživa k tomu, 
že i zevní tvar kostela, i vnitřní zařízení, i zpěv 
a hudba spojovány v jeden celek, který by harmo
nicky hlásal i zraku i sluchu, ba celému nitru člo
věka: Zde je dům zasvěcený Nejvyššímu.>

Opakoval bych jen, co jindy jsem napsal (Stu
die: »Mají-Ii se památky církevní jen konservo- 
vati, nebo restaurovati?« — ve »Vlasti« 1914/15.), 
a co jiní povolanější tisíckrát napsali, kdybych 
znova připomínal podrobněji tuto pravdu a chtěl 
ji ilustrovati doklady z dějin umění. Zde jen tolik 
třeba říci: Ani chrám Páně neprohřešuj se proti 
zásadě: Non multa, sed multum! Jestliže i tam za
vládne chyba proti té zásadě, bude škodlivě puso-
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biti na lid jako kde jinde, ba miiohein více. Lid 
bude v lakové pestré nádheře uváděn ve chvilko
vý úžas, který ustoupí únavě, jakémusi přesycení, 
a za krátko bude jen vzácným návštěvníkem pro
stor. kde si připadá cizím.

Abychom s! dobře rozuměli! Mluvím o příliš
ném přeplňování chrámu zevní nádherou, nikoli o 
pravé, umělecky nezávadné konstrukci a výzdo
bě stavby, tím méně o důstojné vnitřní úpravě, a 
nejméně o řádném kostelním zpěvu a korektním 
konání bohoslužebných úkonu. Toto vše je nutným 
požadavkem, má-li kostel býti důstojným stánkem 
Božím. Ale chrám, kde věřící pro samé pozlátko 
a spleť barev nemůže ani rozeznati, kde ie Nejsv. 
Svátost, chrám, kde mezi podobami světců, a andělů 
nelze vypozorovati účelného řádu, který přece i v 
nebi panuje mezi nesčetnými kury andělů a sbory 
svatých, chrám,, kde odstíny tmavé zmateně se 
chvějí do proudů barevného světla, rozladěně kři
číce v divokých akordech, chrám, kde i hudba a 
zpěv podobně víří a bouří, takový chrám ovšem 
bude lidu vždy dzím. bude mu připadati, jako by 
byl určen jen snad pro nějaké dvorní panstvo.

Podobnou chybou muže však odstrašovati ta
ké jednoduchý venkovský kostel, je-li přeplněn 
malbami a ozdobami nevhodnými, třeba by i jed
notlivé kusy pro sebe měly uměleckou cenu. Sou
lad, zladění může dodati jak množství, tak i nád
heře potřebného rázu jednoty, která neodpuzuje. 
ale uklidňuje. Soulad může dodati vábného rázu i 
kostelíku chudému na umělecké výtvory.

Kdo má býti přednějším strážcem, často i po
volaným spolupořadatelem tohoto souladu nežli 
kněz? Kterak by mohl dostáli tomuto úkolu, kdy-
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by vůbec nevšímal si příslušných oboru, kdyby se 
spokojil jen tím, že celebruje, zpovídá, káže, kate
chisuje, kdyby chrám Páně byl rrm místem nepo
hodlným, ze kterého rád utíká?

Vytýkalo se kněžím francouzským, že si hle
děli ienom svého kostela a sakristie a málo půso
bili v životě veřejném. Tim prý se stalo, že národ 
se jim odcizil a nezabránil zákonům, kterými jak 
ty kostely tak ty sakristie byly církvi odňaty a 
dány v majetek obecním radám, jež kněze vypu- 
zovaly a chrámy zavíraly a bořily.

Nám namnoze taková výtka neplatí, ale bohužel 
výtka zcela opačná! Co máme horlivých agitáto
rů, spolkových řečníku, politických pracovníků i 
mezi kněžstvem, kteří všude jinde jsou hosty ča
sto viděnými a slyšenými, ale v kostele jen tehdy, 
když to nutno! Pravda! Je třeba i této veřejné pů
sobnosti, a běda, kde se jí kněz vzdaluje! Avšak 
velice by se mýlil kněz. který by chtěl řečnickou 
tribunou nahraditi kazatelnu, který by chtě] zí
skati lid kostelu a svátostem v hostinci nebo na 
táborech lidu. Tato methoda ještě jistěji by, vedla 
k podobnému konci jako ve Francii. »Sám si ko
stela nevážíš, sám ukazuješ, jak ti na něm málo 
záleží, proč my bychom měli býti lepšími? ' Tak 
by zněla konkluse lidu z praemis, kterých jsi sice 
nevyslovil, ale skutky ukázal.

Církevní hodnostář nejvyšších stupňu se kdysi 
vyslovil, že mu je milejší venkovský kostelík veš
kerých ozdob prostý, ale plný zbožného lidu, nežli 
skvostný velechrám, plný sice umělecké výzdoby, 
ale zející prázdnotou svých prostor, kde duní jen 
krok osamělého pozorovatele.



— 29 —

Máme z těchto významných slov snad usuzo
vati, že nezáleží nic na výzdobě kostela, na jeho 
stavební kráse, že tedy je zbytečno o vše to míti 
péči V Jistě nikoli ! Ale pravým účelem Zmíněného- 
výroku .jest dáti kněžstvu pokyn, aby pečovalo, 
by naše chrámy byly lidu milými, jako pravý do
mov, jako dum milujícího Otce. Pochybuji, že by 
venkovský prostý kostelík byl na dlouho lidem 
tolik navštěvován, kdyby kněží zanedbávali svých 
povinností a k tomu ještě dopustili, aby kostel zne
náhla se stal místem špíny a zkázy, nebo skladi
štěm starožitných zbytků bývalých uměleckých 
děl. A co se týče velikých kostelů městských mů
žeme poukázati,, že není to pouhý nedostatek nebo 
nadbytek uměleckých výtvorů, který odtud lid vy- 
puzuje nebo jej tam láká, ale že tu spolupůsobí 
mnohé jiné příčiny, mezi které snad náleží také 
ona, že zevnímu lesku odporuje nejeden nedosta
tek až v oči bijící, jakým smutně stkví se kaza
tel, celebrant a jiní sluhové toho kostela, tedy za
se nedostatek souladu mezi vnějškem a abych tak 
řekl vnitřkem.

Nemohu míti na mysli konkrétních případu, 
ale mohu tuším, poukázati k tomu, že klášterní 
chrámy, ba velechrátny ve městech nemohou si 
pravidelně stěžovati do trvalé prázdnoty. Proč? 
Co tam vábí zástupy? V přední řadě právě to, že 
tam naleznou dostatek kněží, kteří důstojně konají 
služby Boží, ochotně zpovídají, neúnavně hlásají 
slovo Boží, krátce hledí, aby dům Boží nejen byl 
stánkem důstojným svého vznešeného' cíle, ale aby 
také měl dostatek služebníků k tomu cíli řádně pů
sobících. Dejte každému tomu velechrámu ve mě
stech podobný soulad cíle se vnější úpravou, s
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-chováním jeho služebníku, a jistě přestane prázd
notou svojí vás děsiti, ríestojí-li v cestě jiných pře
kážek, kterých ani nejslavnější kazatelé s anděl
skými celebranty by neodstranili bez pravého zá
zraku.

K tomu cíli pracuj každý kněz dle svých sil a 
schopností! Aby mohl k němu pracovati, hleď sám 
nejprve osvojiti sobě potřebnou míru vědomosti! 
Že by knězi scházelo vůbec lásky k domu Boží
mu, nedá se mysliti, ale častěji se stává, že se ne
doceňuje právě umělecká stránka chrámu a litur
gie, nebo není pro ni pochopení. Přednášky semi
nární nejsou všecko; třeba i vlastní práce, studia, 
třeba pozorovati a srovnávati jednotlivé výtvory 
umělecké, a vybírati si, co by se hodilo právě pro 
náš chrám a naše poměryXNehodí se všecko všu
dy a vhodnost je jedna z hlavních forem krásy. 
Kéž nelze o žádném knězi, jmenovitě duchovním 
správci říci, že zanedbává v tomto oboru chrámu 
Páně, nebo že jej přeplňuje nevkusnými či nevhod
nými okrasami, že pouští do jeho posvátných pro
stor, co tam nenáleží, ať už jsou to výtvory umění 
malířského a sochařského, či (lze-li to uměním 
nazvati) hudebního!

Nebojme se, že urazíme a odpudíme lid, nepu- 
stíme-li do chrámu různých obrázků a obrazů, so
šek a soch, papírových a plátěných věnečků a ky
tiček bez pravé ceny, kterými by zbožné paničky 
a babičky chtěly jej přeplnili. Snad tím zarmou
tíme na chvíli dušičku jednu nebo dušiček něko
lik ale získáme duší více, které uznají, že jednáme 
správně, připouštějíce na místa posvátná jen to. 
co tam patří, co je důstojno domu Božího! Jednej-
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me s těmi dušičkami opatrně, hledíce je získati, 
chlějí-li Cosi ke cti Boží obětovati, aby obětovaly 
něco, když nikoli drahocenného, aspoň důstojného, 
anebo aby nestály na tom, míti tam něco výhrad
ně svého, ale byly ochotny společnýni  úsilím dáti 
základ dílu většímu, domu Božího důstojnému.

Nebojme se, že přísnějším výběrem kostelních 
písní, opatrným a ponenáhlým odstraňováním zpě
vů pro kostel nevhodných chrám Páně vyprázd
níme! Nevyprázdníme ho ani opatrným a vytrva
lým zaváděním zpěvů liturgicky předepsaných a 
hudebně cenných, třeba tu a tam ještě neobvyk
lých! Nevymlouvejme se, že latina je nesrozumitel
ná, chorál nezáživný, že taková liturgicky i hu
debně přésná bohoslužba je zdlouhavá! Není! Je 
jen třeba náležitého výcviku, aby se zpěv zby
tečně neprotahoval. I malými prostředky, nečet- 
ným sborem nadšených ochotníků dá se mnoho 
provésti.

Ale kde nalézti nadšených ochotníku pro kůr, 
jestliže sám celebrant je nepřítelem takových 
přesných zpěvů, jestliže dává na jevo k vzorné
mu zpěvu svou „nechuť a nevážnost, která prýští 
právě z předsudků a nepochopení? Ani zde nesta
čí ponhá seminářská průprava bez další vlastní 
práce. Nemůže býti každý kněz výborným pěv
cem, ale každý může a má býti dobrého, liturgi
ckého zpěvu příznivcem a podporovatelem, každý 
může aspoň k tomu pomáhati, aby jeho pěvecký 
sbor rozuměl slovům, která zpívá, ba i ten lid aby 
znal význam aspoň těch textů, které se opakují 
skoro při každé kantátě.
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VI

Přehlížejíce dosavadní postup svých úvah, shle
dáváme čím dále určitěji, kterak náboženství a 
umělecká tvorba má sice mnoho styků, ale nikte
rak nedá se zaměňovati jedno za druhé, nejméně 
pak by se dalo náboženství nahraditi uměním vů
bec; nebylo by náhrady ani v umění posvátném. 
Náboženské vzdělání a povznesení lidu má v tom
to umění svou podporu, ale nikoli náhradu.

Našemu lidu podává se, ba vnucuje mnoho vý
robků a výkonů pouze řemeslných pode jménem 
děl uměleckých. Praví umělci a přátelé umění, 
mezi kterými na prvém místě státi mají kněží, 
dbejte toho, aby v tom směru pracovalo se pocti
věji. Zvláště naše chrámy buďte našemu lidu ni
koli snad plnou náhradou za umělecké sbírky' a 
ústavy pro uměleckou tvorbu, nýbrž místy nejen 
náboženského povznesení, což je jejich hlavní úkol, 
ale také útulky posvátného umění, jež i krásu lid
mi vytvořenou zasvěcuje Kráse absolutní, věčné..

Zbývá ještě úvaha o tom, pokud náš lid sám. 
jmenovitě jeho dorost má k tomu cíli pomáhati. 
Již jsme si povšimli výtky leckdy pronášené, že 
náš lid nestojí valnou částí o umění. Výtka .tato je 
přehnaná, ba pro lepší část našeho lidu nactiutr
hačná.

Proč pak ještě dnes putují znalci nového obo
ru vědeckého, lidovědou zvaného, po našem venko
vě a sbírají zbytky starých pověstí, písní, vtipů, 
ba i nové podobné výtvory lidu? Jen pro sestavení 
gramatik dialektologických? Sotva! Hledají a 
pracně sbírají doklady o lidové tvorbě slovesné, 
dosud nezapsané nebo zaznamenané jen nedoko-
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Hale. Proč ode dávna pídí se znalci jiných oborů 
po lidových popčvcích, nápěvech i slovech písní, 
po výšivkách a zbytcích starých krojů, po rázovi
tých stavbách a nábytku, po detailech okras na 
nich? Tyto všecky pracné snahy jsou důkazem, 
že v lidu našem zbylo posud velmi mnoho — snad 
neuvědomělé — touhy, aby si život okrášlil papr
sky krásy, pokud jen dovede. Tyto snahy jsou dů
kazem, že povolaní činitelé právě., v lidu nevidí jen 
pouhé publikum, kterému se umění předkládati má 
v jednotlivých výtvorech jako nějaký doplněk o- 
statních kulturních složek, pouhé publikum, které
mu by snad stačiti měly jen odpadky, jež pro mě
sto a tím spíše pro lidi umění znalé jsou slabý a 
bezcenný, a které má vděčně přijímati vše, nad 
Čím v městě pokrčí rameny. Činitelé tito vidí t  
lidu samotném působiti ještě tvůrčí sílu uměleckou, 
která se hledí vyjadřovati svým způsobem, odliš
ným od způsobu jiných národů.

Tito zkoumatelé sbírají, srovnávají, řadí, ana- 
lysují vědecky výsledky svých prací. Dosud zdají 
se ty výsledky jen kusými zbytky minulých my
šlenek a nápadů lidu anebo náběhy k novým. Ale 
již výsledky práce starších sběratelův ukázaly, 
co pravých skvostů dá se vytvořiti z těchto živlů 
nebo na jejich základě. Klasickým dokladem jsou 
hudební práce Smetanovy, poeticky zpracované 
pověsti národní od různých spisovatelů, mnohé 
malby předních našich mistrů. Nepochybujeme, že 
práce novější, soustavnější vytěží výsledky ještě 
lepší a též pro výkonné umělce vděčnější a umlčí 
všecky utrhače lidu našeho, kteří by mu rádi u- 
přeli umělecký smysl.



Jc pravda, že lid náš nemá již té svéráznosti, 
jakou míval ještě před 50—60, ba i 100 lety. Ale 
to platí, také -o jiných národech, pokud moderní 
způsob života stal se jim více nebo méně zvykem 
a potřebou. S národním krojem odkládány také 
jiné národní obličeje a zvyky, s pověrami starý
mi v zapomenutí'přicházejí staré pověsti, , s postu
pujícím školním vzděláním ubývá dialektických 
zvláštností. Modernější stavby hledí si hlavně na 
venkově především praktické potřeby a pohodlí, 
a stránka ozdobná, je-li vůbec o ni dbáno, je nu
cena spokojiti se. řemeslnou .šablonou.

Ale ircrnéně zkoumatelé si přece libují, že shle
dávají .dosud velmi mnoho cenného materiálu dří
ve nesebraného nebo nedoceněného, který doka
zuje, že pod rouchem zmodernisovaným ve stat
cích nově zbudovaných přece se skrývá ještě mno
ho specielně, českého, jmenovitě mnohý krásný 
doklad svérázného národního ducha, který pozo
ruje svět a soudí o něm i mluví po svém, který vy
jadřuje své touhy a žaly, svou radost a ples zvuky 
od jiných národu odlišným1, a dovede i ve směru 
výtvarném ukázati, že netvoří všeho dle jakési 
rnezinárodňí. formule.

Pro úkoly posvátného umění není ani tato 
stránka beze vší ceny. Umělci vyškolení mohou i 
zde mnoho těšiti a jejich práce budou tím lidověj
ší, čím lépe dovedou použíti takových lidových 
motivů. Jmenovitě lze poukázati, kterak právě hu
dební skladatelé na základě starých českých zpě
vů kostelních dovedli a jistě i budoucně dovedou 
tvořiti mešní a jiné posvátné skladby, ze kterých 
k lidu našemu ozývají se nápěvy notované dávný
mi předky. Proč by nemohlo podobných motivů
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donicoaii .se ještě : nymV třeba v n ě k tt .c  starší 
písní poutnické, ba i v leckterém popěvku, které
mu podložen světský text?

Nejen umělci z povolání, ale sám lid muže po
svátnému umění prokázati leckterou platnou služ
bu, Jak rády naše dívky zasednou občas k ozdob
ným ručním pracím! Jak rády tvoří různé umělé 
květiny ! Jak snadno by se mohlo při těchto pra
cích použíti vzorků národního vyšívání k výzdo: 
bě kostelního prádla, jak by bohoslužebná roucha 
dostala svůj český ráz, kdyby vycvičené ruce 
kouzlily tyto vzorky třeba zlatými či stříbrným1 
drátky a barevným hedvábím a třeba i vlnou ba
revnou-na naše ornáty, pluviály, pláštíky na cibo
ria atd.! Při jistém návodu dalo by se docíliti, aby 
také umělé květiny zdánlivě dýchaly vůní květin 
pravých a zároveň měly ráz našich zahrádek a 
jejich .pestrých obyvatelek!

Posléze ještě jednu věc nadhodím. Nemyslíte, 
že by lid náš ještě více s: oblíbil chrám Páně, kdy
by také jeho děti platně mohly přispívati k zvele
bení služeb Božích, ba samého kostela? Nenalezlo 
by se k tomu příležitostí nazbyt? Pamatuj: se, jak 
jsme si rádi hrávali na kostel, jak jsme s' zdobili 
svůj improvisovaný oltář, pořádali průvody Bnží- 
tělové, ba i pohřby. Snad nyní děti si j'ž nehrávají 
tímto způsobem, ale kde se toho aspoň trochu po-, 
čtivě dbá, přece nepozbyly plně lásky ke kostelu. 
Kněz, katecheta může nalézti nejednu příležitost, 
aby použil také dětských sil k výzdobě oltáře, a 
nepotřebuje spokojit' se jen tím, že k prvnímu sv. 
přijímání, k Božímu Tělu nebo k májovým pobož-: 
nostem sebéře nějaké to sto družiček, andělíčku, 
jak jsnte jim říkali.
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Nejvděčnějším polem k této činnosti je kostelní 
zpěv. Nespokojme se jen tím, že ve škole se na
cvičí pár kostelních písní, které se v kostele od
budou jak Pán Bůh dá! Zkušenost — bohužel jen 
ojedinělými pokusy získaná — ukazuje, kterak 
právě děti dovedou se dobře naučiti chorálnímu 
zpěvu aspoň jednoduchých forem, a kterak to, če
mu se naučily, rády zpívají, ba na základě motivů 
pochycených samy různé kombinace tvoří.

Kdo by chtěl tvrditi, že takový děfeký chorál 
není hezký, ať si poslechne hochy Emauzského: 
kláštera v Praze při slavných službách Božích! 
Netřeba, ba neradno začínati hned chorálem. Stačí 
pro začátek zpívané litanie, české, později i latin
ské žalmy (upozorňuji na lidové nešpory Marián
ské, vydané »Obecnou Cyrilskou Jednotou v Pra
žec), pak Pange lingua, responsoria — a uvidíte, 
jak se budou těšiti děti i jejich rodiče a přátelé na 
služby Boží, při kterých se produkovali budou ti 
malí zpěváci! Jen upřímný pokus a sami budete 
pobízeni, abyste v tom směru pokračovali.

Mohlo by se namítati: Vida! Napřed ukazuje, 
kterak školní mládež je přetížena množstvím a 
pestrotou učebné látky, zvláště oné, jež má býti 
průpravou pro povznesení krasocitu a snad i do
cela umělecké úrovně, a nyní sám ještě přidává 
celé množství látky téhož oboru. Ovšem, škole 
musí vytýkati vady, ale pro kostel, pro zájmy cír
kve by zapřáhl učitele i žáka ještě k větší práci!

ó  nikoliv! Také zde platiž: Non multa, sed mul
tum! Co jsem jen tak letmo nadhodil, nemá býti 
novou přítěží na bedra školy a mládeže, má býti 
příležitostí pro ušlechtilou a v mnohém směru u- 
žitečnou zábavu dětem, právě jako dospělým je
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číkoli námahou, ale mílou zábavou cvičeni v »So
kole*, zpěv ve pěveckém spolku, divadelní zkou
ška. Kde cvičitel sám bude dbáti zásady často zde 
uvedené, nebude ani pro něho práce s tím spojená 
námahou, ale milým osvěžením. Jen to zkuste! 
Sebeřte si těch malých umělců in spe kolem 20, 
pomaloučku jim vysvětlujte záhady not a klíčů a 
taktu (kde toho třeba), hned připojujte jednoduché 
skupiny not se slabikami a slovy, a za měsíc sve
dete s nimi leccos, co lze i v kostele zpívati. Po
tom uvidíte, jak ten váš malý sbor zrovna sroste 
druh se druhem i s vámi; jak se bude těšiti na 
další cvičení, jak se budou hlásiti těž jiní. Důkaz, 
že to není žádné přetěžování dětí školních.

Děti takto vedené nabudou větší lásky nejen k 
■zpěvu posvátnému, ale i k chrámu Páně a k po
svátnému umění vůbec. Kdo by chtěl tvrditi, že 
to bude na ujmu jejich krasocitu, jejich vzdělání? 
Vyrostou, snad, nebudou moci potom již docházeti 
pravidelně na kůr, ale s krásnou vzpomínkou na 
léta mladší zbude v nich přece záliba v tom, čemu 
již za dětských let věnovaly 'tolik píle, tolik času 
milé a povznášející zábavy.

♦  *
♦

Při eucharisťckém průvodu na vídeňském sje- 
zdě r. 1912 bylo všem nesčetným zástupům nápad- 
no, že určité skupiny tohoto imposantního průvodu 
ctitelů Nejsvětější Svátosti nadšeně pějí, jako by 
na ně neproudil liják, ale sviť to milé slunko domo
viny. Tázaly se: »Odkud jsou ti lidé?« Zvěděly, 
že Čechové, Moravané, vůbec Slované. Zpěvný 
lid!
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Kleřak by byli nezpívali? Slunko spásy prová
zeli, byli u Pána, který sezval'všecky národy k 
své slavnosti. Cítili se doma. Kéž k této zálibě, 
která jisté nesvědčí o mysli tupé a srdci tvrdém, 
přistoupí také ještě větší záliba k ostatním sbo
rům umění, zvláště umění posvátného, aby každá 
vesnička svým kostelíkem, kapličkou, Božími mu
kami, kříži a pomníky na hřbitovech hlásala: Náš 
lid je nadšen pro vše krásné a ušlechtilé, jest umě- 
nímilovný, protože je ve svém jádru naplněn du
chem náboženským. Neubíjejte v něm tohoto du
cha, sice zaschne pramen veškeré ušlechtilé sna
hy a bude v .dějinách o doklad více, že národ ná
boženství zbavený je ztracen také pro všecky o- 
statní složky pravé kultury, a kdybyste místo ná
boženství vočkovati mu chtěli cokoli jiného, třeba 
i umění se všemi jeho výtvory, pokus ten selže, 
očka se neujmou, a také kmen sám znenáhla za
schne!

▼  V
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Císař FrantiSek Josef I.

Dne 21. listopadu tohoto roku žalostná zvěst 
Uásala národům naší říše, že jejich pečlivý otec, 
íejja-snější císař a král odevzdal šlechetnou duši 
svoji Kristu, jejž tak vřele nuloval.

Nemoc vážná ohlašovala se již tři týdny před 
imrtí. Přes to pracoval starostlivý mocnář bez 

oddechu. I dne 21, listopadu vstal v obvyklou čas- 
Kou hodinu a vyřizoval četné záležitosti. Ačkoli si 

iboval, že spal té noci lépe než jindy, přece jenom 
:ítíl tělesnou slabost a proto s vroucí zbožností 

se připravil na osvěžení duchovní. Veliké potěšení 
projevil nad tím, že Svatý otec mu poslal své po
žehnání. Před 10. hodinou přijal vznešený panov- 
lík hradního faráře, jénž ihned přinesl Nejsvětější 
svátost. Vykonal ve velké své pracovně sv. zpo

věď, přijal s tklivou zbožností svátostného Krista 
papežské požehnání.' Brzy nato panovník sám 

úiznávaL že jeho tělesný stav se zhoršil, ale dou- 
al přece v uzdravení; podotkl, že nemá na chura
vění času. Opětovně projevoval radost nad živou 
jčastí Benedikta XV. Těšily ho rovněž zprávy, žě 

rakouským vojům daří se dobře. Odpoledne byl 
lučen panovník v práci ustávati á o půl 6. hodině 
í večeru řekl, že se mu daří špatně. Před 6. hod. 
ial se dovésti ke klekátku; modlil se však delší do- 
5u sedě, protože již nemohl klečeti, jak dříve činí
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val při ranní.a večerní modlitbě. Když Jeho Veli
čenstvu komorník připomněl, že jest čas ulehnou ti, 
odpověděl císař: » Musím se ještě mnoho modliti.* 
Byl dopraven na lůžko. Po provedeni lékařské 
prohlídky ještě panovník hlasitě určil hodinu k 
vstávání: »Ráno v půl čtvrté.« Císař na chvilku 
usnul, ale pak se projevily bezpečné příznaky bií 
žící se smrti. Hradní farář po půl 9. hodině udělil 
umírajícímu za přítomnosti vznešených členu Hab
sburského arcidomu poslední pomazání. V 9 hod. 
5 min. zesnul milovaný mocnář v Pánu.

Nejjasnější mocnář nastoupil vládu v čase ve
lice nepokojném, svízelném. Doufal dle vlastního 
přiznání, že západ jeho života bude lemován kou
zelnými červánky míru, o jehož udržení tolik usi
loval. Jinak však v knize osudů psáno. Nejjasnější 
kmet složil stříbro svých šedin v rakev za nejhluč 
nějšího třesku zbraní, za divého světového,, víru. 
Ale i v této vichřici v posledních dnech života své
ho mohl cítiti vznešený mocnář jedno živé uspoko
jení: blahý pocit nad tím, že válečné štěstí přeje 
trvale zbraním rakouským. Ano — František Jo
sef I, umíral jako vítěz; mohl hrdě prohlásiti, že 
právě jeho pečlivými přípravami a vzácnou ener
gií zdolány tak obrovské vlny nepřátelských vojů, 
jakých svět dosud neviděl.

Vskutku jen- muž ženiální. jen panovník těšící 
se zcela mimořádným darům tělesným a duševním 
mohl po 68 let vládnouti tak skvěle s nězlomnou si
lou říši mnohotvárné, mnohojazyčriě. Mocnář také 
pracoval do posledního dechu; i když cítil, že zá
keřná choroba postupuje zcela jistě, že stravuje 
síly tělesné neodolatelně, přece i poslední dni od
hodlal sé obětovati prospěchu svých poddaných.



Doba dlouholeté a požehnané vlády Františka 
fosefa I. značí pro jeho říši slavnou éru moderního 
pzvoje ve všech směrech. Právě vždy bdělá péče 
iechetného mocnáře umožnila, že rakouští náro- 
ové čile a skvěle závodili a závodí ve všech obo- 
ech civilisace a kultury s nej vyspělejšími národy 
iší jiných. Co všecko v čase 68 let vykonáno na 
oli vědy a umění! Jak obrovský rozmach lze 
jpnstatovati v periodě 68. let ve školství, v pokro- 
:u samosprávy, v zákonodárství zemědělském, 
ociálním, obchodním! Co znamenal pro radostný, 
volněný nich národů rakouských přerod absolut- 
í monarchie ve. stát konstituční!
{ My Čechové nikdy nezapomeneme, co všecko 
znešéný vladař k prospěchu našemu vykonal, 
'cd že?lem Františka Josefa I. stalo se naše krá- 
ivství nejvzdělanější zemí monarchie a náš národ 
' kulturním ohledu postoupil mezi Slovany nejvý- 
ě. Z chaloupek vkročili jsme do paláců vědy, u.- 
lění, finančnictví, obchodu a průmyslu: Také ná- 
pd náš slovem i skutkem osvědčoval, jak vřele 
anovnickou péči a ochranu oceňuje. Pro naš; po- 
tickou směrnici jsou dány základy Palackým a 
jiegrem, v jejichž programu výrazným písmem 
pečetěna pevná vůle setrvati v neochvějném pří- 
lušenství národa k dynastii a monarchii, která 
ířetrvala vítězně největší bouře dlouhých staletí. 
\ Proto také národ český, který byl tak dlouho 
ivědkem skvělých vlastností panovníkových, o- 
ílakává opravdově skonu vznešeného mocnáře. 
Druží se otevřeně a hromadně k těm, kteří proje

vují procítěnou, hlubokou soustrast vznešenému 
járcidomu habsburskému. Všecky české spolky a 
korporace, přední národní notability a zástupcové
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českého lidu dávaly manifestačním způsobem prů
chod svému žalu nad ztrátou tak velikán.

František Josef I. narodil se 18. srpna 1830. 
Dětská léta trávil'u .svého děda, císaře Františka 
1. Po prvé vystoupil v záležitostech úředních na 
veřejnost 16. ríina 1847 jako císařský komisař př: 
instalaci arciknížete Štěpána za vrchního župana 
v Pešti. Po druhé r. 1848. když se měl státi místo- 
držitelem v Čechách. Pak přidělen byl na italském 
bojišti generálnímu štábu .maršálka Radeckého. 
Dne 2 prosince 1848 byl slavně prohlášén za cí
saře; stal se prvním konstitučnim vladařem Ra
kouska. Mladistvý císař a král vzbudil veliké nad
šení svým manifestem, v němž psáno: »Na zákla
dech pevné svobody, na základech rovného práva 
všech národů1 říše a rovnosti všech občanů před 
Zákonem, jakož i účastenství zástupců národních 
v zákonodárství vzmůže se znovu vlast v omlaze
né síle a ve staré velikosti. Jsouce pevně odhodlá
ni skvělost koruny nezkalenou a veškerošt moc
nářství nezkrácenou zachovati, a hotovi jsouce 
práva Naše se zástupci národů našich sdíleti, dů
věřujeme se. že se nám s pomocí Boží a ve sroz
umění s národy podaří všecky země i kmeny 
mocnářství v jeden veliký státní celek spojiti,«

Roku 1849 vydal panovník patent o náhradě za 
robotu za tím účelem, aby zákon o zrušení poddan
ství vstoupil v platnost. Vyvažovači dílo bylo 
skončeno r. 1860. R. 1859 vypukla opět válka s 
Italii. Potom byly válečnými lety rok 1866 a 1878. 
Od toho času těšila se naše říše utěšenému' roz
voji a blahému míru až do r. 1914. R. 1867 došlo 
k utvoření dualismů, zřízeny delegace a s Maďa
ry uzavřeno vyrovnání. R. 1854 uzavřel císař sňa-
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k s dcerou vévody bavorského Maxtmliána Alž- 
itou Amalií Eugenií, která si získala šléchetnoii. 
>Vahou srdce rakouských národů rázem. Man-- 
ílství císařovo bylo požehnáno čtyřmi dítkami: 
jfií, Giselou, Rudolfem a Marií Valerií. Trn za 

mem vrýval se do vznešené skráně panovníko- 
V když v nadme docházelo k nenadálým choro- 
im a předčasným, často zcela nepředvídaným 
tonům. Ale energický císař, opásán isa pevnou 
ivěrou v pomoc Boží, nikdy na duchu neklesal. 

Inášeje sám kruté svízele, netoliko osvědčoval 
elikou trpělivost, ale stíral současně slzy s tváří 
lí jiných a panovnickým povinnostem i za nej- 
žších okamžiků se věnoval s nezdolnou houžev- 
itostí.

Konečně tedy odešel po práci obrovské, aby 
řijal z rukou nejvyššího Pána odměnu zaslouže- 

iou, odpočinek krásný a trvalý.

▼

Nový cfsař a král.
Karel I. narodil se 17. srpna 1887 v zámku Per- 

mbeugu jako syn arcivévody Otty a arcivévod- 
vně Marie Josefy, rozené princezny Saské, sestry 

trále Bedřicha Augusta. Slunná léta dětská trávil 
v Brně, v Enži a v Praze na Hradčanech. Pražané 
něli denně příležitost vida ti svěží jeho zjev na pro- 
lenádě po Příkopě. Záhy cvičil se princ pilně v 
eči maďarské, české, francouzské i anglické; i v  
fných naukách prospíval zdárně. Po skončení stře-, 
loškolských studií ve Vídni ztrávil jeden rok jako > 
íustojník mysliveckého praporu v Bílině.
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Následovala vysokoškolská studia věd práv
ních a státních v Praze v letech 1907— 1908 dle 
plánu předem vypracovaného do podrobností. Pro
fesor Ott vykládal arcivévodovi právo kanonické 
a církevní. Prof. Ulbrich právo občanské, obchod
ní a směnečné. Trestní pravo a trestní proces pro
fesor Pfafí. Finanční vědy, národní hospodářství, 
obchodní politiku a příslušné partie práva veřej
ného profesor dr. Albín Bráf, potomní ministr. O 
dějinách státního práva přednášel arcivévodovi 
dvoř. rada Jar.-Cioil. Kulturní dějiny vykládal proí 
Schmidt.

Náš dr. Bráf horlivě pečoval, aby Karel Franti
šek Josef seznal rozvoj hospodářský, průmyslový 
a výrobní z vlastního názoru. Proto došlo k ná
vštěvám vynikajících českých podniků. Profesoři 
vyslovovali se velice lichotivě o píli, dychtivém 
vědeckém zájmů a nadání vznešeného žáka. Chví
le vážného studia střídal princ srdečným obcová
ním s mladými českými šlechtici, jízdou na kole. 
bruslením, lovem a cestami po českých krajích.

Dne 1. července 1908 zvolil trvalé své sídlo v 
Brandýse n. Lab., kde nastoupil službu u dragoun- 
ského pluku č. 7. Pobyt šlechetného arcivévody, 
který již v Praze prostou srdečností a nejvýš milou 
povahou si získal tisícerá srdce, zapsán do análů 
brandýských písmem zlatým. Již příjezd vítán ve
likými. ovacemi věrných Čechů. Nadšení se stup
ňovalo, když z četných skutků dobročinných a ji
ných čím dále více vyzařovala arcivévodova u- 
přímná láska k českému lidu.

V této době (21. října 1911) .pojal Karel Franti
šek za choť' princeznu Zitu z Parmy-Bourbonu. 
nynější nejjasnější císařovnu. Když se vrátil arci-
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évoda S Chotí 28. listopadu do Brandýsa, bylý 
ihystány v místě a okolí okázalé slavnosti, di- 
adla a koncerty. Vznešení manželé účastnili se 
šech těchto manifestací. Arcivévoda zajímal se 
ilice živě o veškeré záležitosti města i celého o- 
‘esu, osobně docházel tam, kde došlo k nějaké v -  
ilní katastrofě, abv poskytoval útěchu a podpo- 

u. K hostinám, které sám pořádal, zval také hod- 
istáře městské a okresní. Poslední taková hosti- 

a r . '1912, vzbudila myšlenky elegické, protože 
slídy se loučil Karel František s místem, kde tak 
d pobýval. Dne 2. března téhož roku totiž jel 

arei František v čele své švadrony do Kolomyje. 
d nesl ztrátu jasného arcivévody velice bolestně; 

ždyť vzpomínáno, jak dobrotivý hodnostář na 
ocházkách se s každým rád zastavoval, jak se 
iždcho vyptával na jeho poměry, potřeby a tuž- 

y. Není divu, že se arcivévoda do Brandýsa ještě 
•átil, aby se tklivě rozloučil s městem a okresem 
gtě jednou.

Ačkoli byl v Haliči velice zaměstnán vojenský- 
i povinnostmi, užíval každé příhodné chvíle k se- 

nání pciněni tamějšího lidu a k podpoře ubožáků, 
i tak. i tam lid lnul ke Karlu Františkovi se vší 
foucnosfi.

V květnu r. 1912 byl jmenován majorem uher
ského pěšího pluku c. 39 ve Vídni. V květnu 1914 
íenován podplukovníkem, v červenci plukovní
mi husarského pluku č. 1. v září majitelem pěš, 
uku č. 19 a krátce na to kapitánem řadové lodi. 

1 červenci r. 1915 postoupil na generálmajora a 
iontřeadmirála. Kdyrž se r. 1910 v březnu vyzna- 
enal skvěle ofensivou v severní Italii, stal se pod- 
aršálkern, Pak převzal vrchní velení na jižní čá-



:5ti naší východní fronty, jmenován generálem jízdy 
-a admirálem. Dne. 12. listopadu stal se generálem- 
plukovníkem á velkoadmirálem.

Císařského žezla ujímá se v době nejvýše po
hnuté zrovna jako jeho zvěčnělý předchůdce nej
jasnější císař František Josef I.Tc právě vzbuzuje 
nejoddanější důvěru rakouských národů, že nový 
panovník před svým nastoupením nebyl pouhým 
svědkem nynějších světových událostí, nýbrž ž<; 
zasahoval mocně a neohroženě ve chvílích nejkri
tičtějších všude tam, kde se jednalo o dobro a zá
chranu říše. Jezdil nemravně- z íronty ma frontu, 
všude uplatňoval zdárně své. znamenité zkušeno
sti; všude osvědčoval, jak dovede bystře využit- 
kovati svojí vzorné průpravy k praktickým činům 
vojenským a politickým. Tato doba nejvýš bouř
livá přináší před trůn nového císaře stále nové 
zkušenosti, vyžaduje největší napětí energie a 
všech státnických schopností. Byl-li tedy Jeho 
Veličenstvo nový nejjasnější císař vždy pevný, 
nynější události činí jej žulovým. Pod ochranou 
vznešeného panovníka Karla 1. obyvatelstvo Ra
kouska klidně může vyčkati konec bojů, protože 
jest chráněno rukou velice mocnpu, všestranně pil
nou a ostražitou.. 'Pevnou důvěru utvrzuje v nás 
významný výrok znalce nejkompetentnějšího. 
Vždyť sám císař František Josef I před několika 
měsíci.řekl tajnému radovi Berzeviczymu: »Pro- 
síni vás, jsem starým člověkem a nemohu již dlou- 
lio žíti, Buďte však upokojen: Můj nástupce je sta
tečný, znamenitý mladý muž. Mám z něho radost. 
Možno míti v něj úplnou důvěru.-

▼
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Nová císařovna.
Cd 10. září 1898, kdy způsobem tak tragickým 

idešla k Pánu nejjasnější choť císaře Františka 
Josefa 1., neměla naše říše císařovny. Proto srdce 
fěrných poddaných habsburského arcidomu jeví 
živé uspokojení, že opět máme vznešenou vrchní 
paní, která se bude děliti o vládní a humánní sta
rosti s Jeho Veličenstvem novým císařem. Prin- 
:ezna Zita narodila se 9, května 1892 ve vévodské 
vile Pianore v italské provincii Luče. Již v letech 
lětských jevila živý soucit s trpícími. Navštěvo
vala chudáky v jejich příbytcích a přinášela jim o- 
lěv, který sama šila Princezna na procházkách 
fivě rozmlouvala s venkovany, vyptávajíc se na 
ejich slasti i strasti. Všechny obyvatele obce Pia- 
ore znala dle jména.

Po desátém roce svého věku byla Zita svěřena 
Vychovatelské péči Salesiánek v Zaugberku v Hoř
ím Bavorsku. Konvikt Salesiánek požíval výbor
né pověsti pro své znamenité řízení, odpovídající 
toderním ušlechtilým požadavkům. Zde se vzdělá- 
ala celá řada dívek z vysoké šlechty. Tam se 
zdělávala. princezna s velikým úspěchem v růz- 
týcb oborech věd a umění. Naučila se na př. i vel
li dobře bráti na varhany a tohoto umění často 
yužitkovala prakticky ve svatyních,

R. 1908 princezna konvikt opustila a za několik 
ěsíců byla poslána k jednoročnímu pobytu do 
ášteřa Benediktinek na ostrově Wightu. Benedik- 
tky tyto pro své vynikající působení byly vy- 
amenávány i návštěvami anglického krále. Klá- 
jrní sestry vedlý velice čilou chovanku .sférou



•vyššího vzdělání, učíce ji filosoiii a latinskémij ja
zyku. Opatství v Ryde na Wightu bylo pro prín- 
.‘'■ťjžnú -vysokou školou.

Arcivévoda Karel Franlišek- se Zitou seznámil 
se r, 1909 ve Františkových Lázních. R. 1910 při 
dvorním plesu byl upozorněn arcivévoda vysokou 
osobností na velmi gřaciesní tanečnici. Byla to 
princezna Zita. Arcivévoda poznamenal hned živě: 
»Ó, ta se mi líbí dávno již velmi dobřek Zvýšený 
zájem Karla Františka vzbudilo netoliko ušlech
tilé a prostosrdečné chování princeznino, ale i její 
vážné nazírání na skutečný živoL Došlo k zasnou
bení a r. 1911 k šťastnému sňatku.

Když mladistvá arcivévodkyně přijela do Bran
dýsa, získala si rázem srdce všech, s nimiž se se
známila. Její srdečné vystupování, upřímná účast 
na tužbách českého lidu, její dobročinnost a zbož
nost — toť byly vlastnosti, které jí získávaly lá
sku nejširších vrstev lidových. Vznešená panovni
ce nese jmérr> sv. Zity, prosté služky v Luče. Roz
jímá o ctnostech své patronky a kráčí jejími šlépě
jemi, jevíc živé porozumění pro potřeby všech 
strádajících. Její veliká dobročinnost prochází ví
tězně ohněm veliké, obtížné zkoušky zvláště za 
této války, kdy vznešená paní až do umdlení na
vštěvuje raněné a choré, aby jim poskytla, posily, 
port qci a útěchy.

Naše říše právem jest hrda. že i nyní vládne 
po bckíi csařově rodem i duchem vznešená choť. 
která láskou a velikými skutky něžného citu dopl
ňuje a krášlí to, co buduje cílevědomá energie 
nejjasnějšího jejího manžela.





Kéž dočasné zastavení tisku těchto brožur ne
svádí k zapomínání 11a podnik tol k důležitý! Právě 
proto, že jest doba pro tisk tolik kritická, snažně 
žádáme, aby naši přátelé obrátili k našim poučným 
článkům zvýšenou pozornost. Právě nyní jest ve
líce zapotřebí, aby naše brožury katolický lid uvě
domovaly. Jest přípravná kulturní chvíle na dobu 
mírovou, do které nutím vstoupiti s duševní vý
zbrojí. Vždyť nyní pracují na svém sebevzdělání 
horlivě strany všecky. Proto odporučujeme, aby 
naši přátelé dle možnosti si objednávají i větší po
čet brožur.

Upozorňujeme, že kupováním úvah již vyda
ných zároveň přispějete k zlepšení finančního sta
vu naší pokladny. Kdo nepotřebuje brožur právě 
pro svou osobu, zajisté vykoná záslužný čin. ob- 
jedná-li pro jiné katolíky, kteří se rádi četbou po
učují. Velice potěšíte zvláště katolické vojíny, o- 
patříte-li jim tyto brožury. Mnoho jsme jun na je
jich přečetné žádosti poslali darem sami Prosíme 
tedy o laskavou hmotnou podporu našinců, aby
chom mohli žadatele uspokojiti ještě lépe. Jakmile 
nám bude zaslán příslušný obnos, zašleme brožury 
ria adresu, jež nám bude přesně udána. Jestliže o- 
desílatel žádného adresáta neurčí sami rozhodne
me, kterým vojínům jest potřebí brožury zaslati.

Račte si dobře prohlédnouti dolejší korunové 
skupiny brožur a ukažte seznam ten i jiným! Ná
sledující tři skupiny brožur zasíláme franko

po 1 koruně:
l. Víra jako víra. — Moderní náboženství Masa

rykovo. — Převaha protestantů nad katolíky. 
— Inkvisice církevní. — O duš; lidské. — Karel 
IV., Otec vlasti.



II. Péče o dívčí katolický svět.
dubic. — Vzdělání kněžstva v době husitské á 
předhusitské. — Úpadek vědy. — O ruském 
pravoslaví. — Jan ze Želiva. — Sociální po
stavení kněžstva v době husitské.

III. Bludné učení Mistra Jana Husa, odsouzené na 
sněmu kostnickém. — Byl Hus odsouzen jenom 
pro 30 článků z jeho spisů? — Český obchod 
v době předhusitské a husitské.

Objednávky obratem vyřídí 

administrace »ČasOyých Úvah« v Hradci Králové.

Požáry vzplály.
Dějepisné obrázky z doby husitské.

Napsal Alois Dostál.
Stran 120. Cena 80 hal. franko.

Vynikajíoí katolický spisovatel zachytil 
velice významné scény z války husitské 
a předkládá je v rouchu krátkých histo
rických povídek českému lidu. Sluší po
chváliti, že při uměleckém zpracování po
hnutých výjevů pan autor nedává se do 
vleku stranického šovinismu a že pro
jevuje živé porozumění i pro dobré vlast
nosti a strasti lidu husitského. Tudíž 
z pestré a velice poutavé mosaiky bele
tristické čtenář utvoří si správný obraz 
o charakteru velikého náboženského hnutí.

Objednávky vyřizuje
Družstevní knihkupectví 

v Hradci Králová, Adalbertinum.
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