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ČLÁNKY

Arcibiskupové a biskupové republiky
československé: Poselství episkopátu
ČSR. katolíkům z.I. celostátního sjez
du katolíků ČSR. 145.

Branimír Avala: K pěstění kulturních
styků československo-jihoslovanských.
147.

Dr. Šimon Bárta, biskup: Za služební
kem Božím. 113.

Dr. Jan Bartoš: Kluk na posvícení. 208.
— Miláčkové našich čtenářů. 133.
— Spisovatelé spiritualisté z okruhu Bře

zinova. 55, 72.
Bořivoj Benetka: Jest habešská otázka

hlavním problémem? 221.
— Krvavé masopustní úterý v Praze

L. P. 1611. 38.
— Křesťanská láska k bližním. 252.
— Nedomyšlenost lotrinské restaurace.

161.
— O jednom zapomenutém vlastenci. 8.
— Památce prvého biskupa litoměřické

ho. 218.
— Paní Polyxena z Lobkovic. 100.
— Plzeňský vlastenec Josef Vojtěch Sed

láček. 26.
— Po I. katolickém sjezdu v Českoslo

vensku. 146.
— Poslání katolického sjezdu. 129.
— Pravá cesta křesťanské výchovy, sv.

Ludmila. 194.
— První novodobý křesťanský sociolog.

70.
— Václav Vratislav z Mitrovic. 264.
— Vilém z Rožmberka. 86, 141, 162.
— Vynikající žena katolické reformace

kněžna abatyše Žofie. 82.
— Zbožná fundátorka riěmeckobrodské

ho gymnasia. 173.
— Židovský mučedník v Praze. 52.
— Žil dr. Nosek životem zvláštním? 117.
Rud. Beran: V parlamentní úsporné ko

misi. 114.
Dr. Lojze Bereč (Lublaň): Právo národ

ních menšin v konkordátech. 95.
Vilém Bitnar: Benediktin Alkuin v české

literatuře katolické. 73.
— Kanovník a poslanec František Svět

lík šedesátníkem. 260.
— Msgre Antonín Melka šedesátníkem.

177.
— Osobnost a dílo jesuity Františka Žá

ka. 87, 106.
— Vyvrcholitel buditelského díla české

ho kněžstva. 5.
— Životní dílo Františka Reyla. 44.
P. Sily. Braito O. P.: Náboženská síla

dostředivá a odstředivá. 131.
— Někdy je lépe býti psem... 164.
— Povinnost katolíků k obecnému spo

lečenství. 159.
— Theologický rozbor dnešní hromadné

nevěry. 213.
R. M. Dacík O. P.: Útěk před Bohem.

43..
Dr. Josef Durek, kaplan v Litomyšli:

Z mých vzpomínek na dra Noska. 125.
Dr. Frant. Cinek: Velehrad víry. 237.
P. Ludolf F. Czermin O. Praem.: Co

zklamalo. 195.
Dr. František Formánek: Mladá Italie.

170.

Dr. Funczik: Neriešená otázka národné
ho školstva. 172.

Dr. Metoděj Habáň O. P.: Reformnísna
hy ve výchově. 176.

F. V Habětínek: Dněprostroj. 15.
— Jest Lenin — jest i Bog. 27.
— Dvojí tvář SSSR. 61.
F. Vondráček-Habětínek: Sovětská ces

ta k demokracii. 84.
— SSSR — země neustálých změn a pře

kvapení. 139.
E. St. Herbničan: Košická gotika. 267.
— Návrat k náboženským hodnotám ob

novou svetového poriadku. 241.
— Význam Lacordairovej osobnosti pre

francúzsky katolicizmus. 139.
Vim van Heugten: Ministr Marchant ob

hajuje svoji konversi. 136.
Jiří Hlava: Není omluvy pro nespraved

livou válku. 178.
— Odborové organisace, mládež a tisk.

269.
— Potřeba organisační jednoty v lidové

straně. 233, 247.
Frant. Maria Horák: Netuctový člověk.

56.
— Vděčnost chudých. 120.
— Z mého deníku. 34, 52, 70.
Karel B. Hroch: Deo gratias za velké

dny katolického sjezdu. 158.
— Mladí v práci. 236.
— Několik snímků z našeho školství. 209.
— O prvé místo. 169.
— Ústa spravedlivého. 131.
Antonín Hrůza: Lístek do pohřebního

věnce ministra m. sl. dra Františka
Noska. 126.

Jos. Chudáčk: Ústřední sdružení kato
lických rodičů a přátel křesťanské vý
chovy. 51.

Jan Janoušek: Dr. Nosek a mládež. 122.
Antonín Kindl: Ke školské otázce. 220.
J. Krlín: Dr. F. X. Novák a inteligence.

94.
— Dva návrhy pro katolický sjezd. 36.
— Encyklika Pia XI. „Ad catholici sa

cerdotii fastigium“. 273.
— Katolické školství ve Francii. 58.
— Katolické školy v Německu. 77.
— Náboženská otázka v Německu. 9.
— Vůdce katolických misií. 22.
Alojz M. Macek: Kto zabůda na svojich

predkov, zabůda na seba... 65.
J. V. Majcé: Dr. Anton Korošec. 257.
Dr. J. O. Martinovský: Atomy a elek

trony. 103.
— Kolonisace na účet našich lesů? 133.
— Molekuly a atomy. 68.
— Trochu kritiky a o zlaté střední cestě

1 rasové teorii a praksi. 12.
Mayr-Harting: Vděčná vzpomínka. 115.
Vojtěch M. Můller: Lacordatre. 105.
Ant. Novák: Katolíci v odboji. 203.
— Političtí hráči. 275.
Josef Papica: Jen kuriosita pro amaté

ry? 244.
Giovanni Papini: Honba na rasisty. 97.
Dr. Josef Pelikán: Několik slov o far

ních archivech. 138.
L. Peřich: Křesťanský politik. 118.
JUDr. Jaroslav Pipek: YUDr. František
Nosek| československým| ministrem
pošt a telegrafů. 115.

K. Reban: Po katolickém sjezdu: Co bu
de se školou? 202.

A

Ant. Remeš: Věrný kamarád. 114.
Rainer Marie Rilke: Dopis mladé ženě.

278.
Josef Řezníček: Exerciční hnutí v Čes

kých zemích, jeho potřeby a pro
středky. 102.

— Několik vzpomínek na dra Noska.
127.

A. D. Sertillanges O. P.: Doba a poža
davky doby sv. Tomáše Aguinského.
2

Univ. prof. dr. Otto Schilling: Je kres
ťanská morálka pasívne otrockou-ži
dovskou morálkou, ktorá robí dobro
za odmenu? 42.

— Totálne náboženstvo a totálny štát.
104.

Dr. Walter Simon: Návrh na samosprá
vu sudetských Němců. 274.

Dr. Fr. Skácelík: René Descartes či To
máš Akvinský? 245.

— Základy katolické politiky. 189, 205.
Bedřich Smékal: Islam ve Španělsku.

223.
— Po lipanském jubileu. 10.
— Spor o tradici hostýnskou. 50.
E. Stach: Čo je so slovenským katoliciz

mom a inteligenciou. 259.
Jan Středa: Existuje problém českoslo

venský? 230.
Fr. Světlík: V parlamentě. 114.
Dr. J. Svítil-Karník: Čech a Slovák —

Čechoslovák? 37.
— Jdeme dál! 81.
Ludvík Šafránek: Kinematografie a ka

tolíci. 181.
Dr. Viktor Šauer: Ještě o vlivu lesů na

podnebí. 152.
— Mají lesy vliv na podnebí? 66.
— © rasismu a antisemitismu. 246, 266.
— Vnitřní kolonisací proti krisi. 49.
— Vůdci a svůdci národa. 183.
— Vyhlídky marxismu. 21.
— Význam událostí v Řecku. 276.
Cyril M. Šíma O. P.: Svobodná vůle Bo

ží a lidská. 7.
Antonín Šorm: Výstavy Lidové akade

mie uspořádané na podnět dra Fran
tiška Noska. 123.

Václav Tichý, arcib. vikář a farář: Vzpo
mínky na + JUDra Františka Noska
z Poříčí nad Sázavou. 124.

P. dr. Jan Ev. Urban O. F. M.: Živá Ví
ra jako podstatná síla vytvářející lid
ský život. 150.

Msgre Fr. Vaněk: Dr. František Nosek
v hospodářských otázkách. 118.

Dr. Bedřich Vašek: Jsme po sjezdu —
co teď? 157.

— Katolická akce sociální. 201.
— Náboženská situace v proletariátu je

neutěšená. 237.
— Politika a mládež. 208.
— Politika modloslužbou. 251.
— Příprava mládeže pro politiku. 214.
Karel E. Vlček: Moderní poesie a čte

nář. 250.
Dott. Marko Weirich: Hořké problémy

našeho cukru. 217.
— Nezaměstnanost v Německu a Říšská

banka. 54.
— Politické a hospodářské sblížení mezi

Italií a Jugoslavií. 179.
— Pšenice jako barometr světové hospo

dářské krise. 25.



— Rakouská obchodní politika a Česko
slovensko. 40.

— Roosevelt mezi Scylou a Charibdou.
148, 160.

— Úsvit nové doby: převrat XX. století
ve znamení kříže. 279.

— Zlatý blok s ptačí perspektivy. 99.
— Zpět k merkantilismu? 68.
— Žluté nebezpečí. 234.
Univ. prof. dr. Frant. Zehentbauer: Ná

boženstvo a právo. 3.
*

Akr.: Historie na scestí. 6.
—alm—: Fašismus a ženská otázka. 83.
— Fašistická milice. 107.
— O daních v Italii. 57.
— Řídí se Italie v Africe podle britské

ho vzoru? 159.
A. S.: Ve sněmovně. 119.
—bka—: Potřebujeme propagandy v ka

tolickém světě. 163.
B. V. Nový křesťanský naučný slovník

ukončen. 220.
C.—: Hospodářské oživení USA před

zvěstí lepších časů? 216.
—c—: Nová ústava Indie. 182.
— Před revisí ottawské dohody? 238.
Dr. H.: Pravda vítězí. 61.
E. St.: Katolická církev v dnešných

dňoch. 72.
J. G.: Charita a mládež. 219.
J. H.: Biskupové ze zákopů. 130.
— Co stojí „malá“ válka? 160.
— Kultura slova ve veřejných projevech.

224.
— Loguerisne lingua latina? 193.
— Muž, jenž obrátil Gemelliho. 222.
— Oslava prvého výročí pádu Bastily.

146. sec
— Pierre L Ermitte, pornografie atd. 174.
— Ztrnulá tvář českého politického na

cionalismu. 135.
J. K.: Autorita papežství ve světě zesi

luje. 142.
— Boj o školu v Německu vyvrcholuje.

134.
— Boj proti kněžstvu v Německu. 231.
— Dva pohřby. 94.
— Gil Robles, politický vůdce katolíků

španělských. 229.

— prsový kříž proti kříži Kristovu. 165,175.
— Hrůzy mexického pronásledování ka

tolíků. 253.
— Je nutno poznat duši katolicismu. 140.
— Kardinál Bourne zemřel. 11.
— Katolíci a politika. 243.
— Kulturní boj v Německu. 222.

— Naděje v Petra. 204.
— Návraty do Církve. 181.
— Není vše skončeno. 163.
— Oliveira Salazar. 207.
— Paul Bourget zemřel. 277.
— Prázdné kolébky. 222.
— Sociální týden v Angersu: Pokoj Kris

tův spravedlností a sociální láskou.
164.

— Van Zeeland, belgický ministerský
předseda. 215.

— Velký den našich salesiánů. 210.
— Za ty, kteří musejí zemříti. 71.
J. M.: Otázka kněžských kandidatur v

příštích volbách. 24.
—le—: Bůh pracuje za nás. 85.
— O naše menšiny. 136.
Más—: Pokles církevního školství na

Slovensku a Podkarpatské Rusi o pě
tinu. 59.

Mpa (Bělehrad): Balkán — vývoj sociál
ní. 108.

— Listy z Balkánu. 140.
— Otázky českých menšin v cizině. 153.
— Proč se nemohou dohovořiti. 137.
Sinus: Náboženství sociálně neutrální?

244.
Řk.: Mluva svědků Božích. 242.
Zv.: Promoce dra Noska 19. února 1910.

128.

BÁSNĚ
Karel E. Vlček: Část dětských chvil. 4.
— Jarní zem. 98.
— Odchod. 180.
— Schody. 28.
— Smělci. 147.
— Zrno. 175.
— Život. 121.
— Echo z Habeše. 155.

RŮZNÉ.
Dohoda o kooperaci spolků Katolické

akce v Čechách. 249.
Dr. František Nosek, křesťanský opti

mista. 196.
Dr. Štorch-Marien žaluje. 13.
Dřevo či uhlí? 13.
Duchovní činnost a duch času. 262.
Chaos měnových názorů. — Boj o zlatý

blok. 78.
Jak vznikla Pax Romana? 88.
JUDr. František Nosek +. 93.
Krekovo výročí. 261.
Na okraj boje proti evangelické církvi

v Německu. 35.

Nový sociální kodex. 15.
O. katolické filosofii v Polsku. 192.
Pohanské poblouznění v Německu. 80.
Politik, jenž nepochopil změnu časů.

193.
Poslání svatého Františka z Assisi. 122.
Problém oddlužení. 14.
Prof. dr. Jan Nep. Hejčl zemřel. 28.
Předpoklady sjednocení církví. 59.
Slib katolické mládeže belgické. 191.
Stíny pastorace v menšinách. 60.
XVI. kongres Pax Romana v Praze a

Bratislavě. 180.
Výhledy. 33.
Z deníku Elisabeth Leseurové. 232, 265.
Z matriky arciděkanského úřadu v Chru

dimi. 128.
Z mládí dra Frant. Noska. 128.
Ze světa mladých. 268.
Zvýhodnělá syndikalisace. 1.

POZNÁMKY
František Maria Horák: „Odcírkevněný“

Kristus. 16.
Alfons Nečásek: Program Golgoty. 88.
Návštěva Lavalova ve Vatikáně. 17.

PŘEHLEDY
Život náboženský. 18, 29, 46, 62, 74, 89,
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Život kulturní. 90, 109, 143, 154, 166,
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Život hospodářský a sociální. 155, 167,
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Život politický. 91, 110, 143, 155, 168,
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Zrcadlo. 29, 62.
Z knih a časopisů. 20, 31, 48, 64, 76, 92,
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CITÁTY
Le Fur. 140.
Ernest Hello. 142.
Aristoteles. 144.
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Zvýhodnělásyndikalisace.
Jako ve všech oborech, tak zejména také v pivo

varství způsobila aplikace liberálních zásad hospo
dářských velkou devastaci. Úžasná konkurence ved
la jednotlivé pivovary k tomu, že se velmi mnohoan
gažovaly poskytováním zápůjček jednotlivým výčep
níkům, takže souhrn těchto zápůjček, nyní převáž
ně dubiosních, činí okrouhle asi 700milionů Kč.K ja
kým hospodářským absurditám faková nezřízená
konkurence vede, ukazuje nejlépe to fakftum,že v ne
dávné době jeden z pivovarů najal na českém zápa
dě za 16.000Kč roční činže malý hostinec, který vy
čepuje 160hl do roka. Připadá tedy na jeden vyčepo
vaný hekfolitr maličkost, 100 Kč, což vedle ostatní
režie znamená neklamně, že výsledky hospodaření
v ftomfohostinci musí býti beznadějně ztrátové. Jiný
takový povážlivý zjev v industrii pivovarské je to,
že jednotlivé pivovary bez rozumného ohledu na od
bytovou možnost snaží se vystupňovati co nejvíce
roční produkci. To má potom za následek, že se po
koušejí získati odbytiště pro své pivo i ve vzdáleno
stech neúměrně velikých, čímž zase jen narůstá na
prosto nezdravým způsobem režijní položka doprav
ních výloh. Zúčastněné pivovary jsou si v celku té
fo situace vědomy a profo také „Ochranný svaz pi
vovarů“ započal s jednotlivými skupinami jednání
o tom, aby se pivovary dohodly mezi sebou 0 stano
vení výrobního kontingentu a o odbytových ravonech
a mimo fo, aby ustaly pro budoucnost s dalším finan
cováním jednotlivých výčepníků. Podle dosavadních
proposic mělo by býti pro budoucnost přípustno po
skytnouti jenom nějaký příspěvek na inventář a pod.,
nikoliv však poskytovati hotové zápůjčky vůbec.

Svého času byla zavedena, jak známo, tak zvaná
kunjunkturální daň z piva, a to tenkráte, když cena
chmele a ječmene velmi podstatně klesla, prodejní
cena piva však zůstala nezměněna. Ohledně cen pivo
varských surovin nastal nyní opět proces opačný, a
fu pivovary přišly s požadavkem zvýšení cen piva.
Zvýšení ceny piva nelze vládě, která je k tomu po
zákonu oprávněna, dobře připustit jednak z toho dů
vodu, že to byla zase nepříjemná zdražovací složka,
stlačující obecnou životní míru, jednak proto, že by
foto zdražení znamenalo další pokles konsumu a tedy
také pokles spotřební daně pivní. Pivovary, aby ne
musily zdražit, přišly na vládu s požadavkem, aby jim
zvýnosukonjunkturální pivní daně refundovala 14,16

a 20 Kč z hl, podle toho, jde-li o obyčejné pivo výčep
ní, ležák anebo pivo exportní. Jak tomu při podob
ných jednáních bývá, byly i zde nasazeny na počát
ku jednání vyšší požadavky, jisto však je, že by při
průměrné refundaci 6—7 Kč na 1 hl piva pivovary
také už nemusily zdražovat. Při celkové výrobě 7 a
půl milionu hektolitrů jde tu o takovou okrouhlou
částku 50,000.000Kč, kterou státní správa finanční
principielně je ochotna obětovati, aby nemusilo do
jíti ke zdražení piva, při čémž ovšem žádá, aby buď
úsporami anebo z nějakého jiného aktivního zdroje
tento úbytek pro státní pokladnu byl zase vyrov
nán.

Jako zásada vysloveno však při tom, že tato refun
dace 6—7 Kč na 1 hl bude poskytnuta jenom oněm
pivovarům, které v rámci Ochranného svazu pivo
varů navzájem se dohodnou o všech výše zmíněných
podmínkách, zejména tedy o tom, že přisťoupí na
kontinsentování výroby, stanovení obvodů odby
tu a neposkytování zápůiček. Pivovary, jež se ne
dohodnou. zmíněné bonifikace prostě neobdrží, ne
budou však také směti zdražiti pivo.

Při různých příležitostech upozorňujeme nafo, jak
dřívější zásady naprosté hospodářské svobody a vol
nosti čím dále tím více zanikají. Neděje se fo ovšem
podle jednotného schematu. V peněžnictví vytvořily
zákony velmi účelnou organisaci, ve které akční svo
boda všech zúčastněných je velmi omezena, aby pro
celek mohl býti zachován pořádek. Otázka hospodář
ství obilního řešena monopolem, tedy zase formou
úplně odlišnou a ohledně pivovarství vytváří si život
zase jiné methody, které s ostatními prostředky mají
jenom to společné, že znamenají pro jednotlivce zá
sadní omezení ve prospěch celku, ale také ochranu
vlastní existence. Ve věci je fo naprosto správné, po
užije-li se k reglementujícím zásahům se sfrany státu
právě té formy, která pro potřeby konkretního pro
blému je nejúčinnější. A poněvadž by bylo prostě
nemožno, aby nějaký státní orgán uspokojivě vyřešil
nesmírnou spleť prostupujících se otázek industrie
pivovarské, ukládá se pivovarskému průmyslu, aby
věci ty vyřešil si dohodou, stát pak sám slíbenými
výhodamiuž jaksi jenom dostrkává k uzavření doho
dy ty podniky, které by bez této hospodářské hro
zinky neměly dosti solidaristického chápání celé
otázky.



A. D. Sertillanges O. D.;

Doba a požadavky doby sv. Tomáše Aguinského.
Často jsou popisovány tyto počátky XIII. století,

kdy horoucísíly a zmatení duchové mohli na dlouho
zmásti myšlení a civilisaci křesťanskou. Můj spolu
bratr P. Maudonnet v díle! skoro klasickém vylíčil
mohutný obraz této doby.

Hluboce křesťanský byl náš západ. Byl jím v já
dru, neboť křesťanství předcházelo jeho utváření,
bdělo nad jeho kolébkou, vybudovalo jeho zřízení a
živilo jeho myšlení ze vší mízy naučné, vzdělané věky
podle Evangelia. Jedinečným pokladem těchto časů
bylo toto vlastnictví nauky životní, v níž by nepocho
pení civilisace v zmatku chtělo vidět temno. Zajisté,
i této době hrozila krise jinak důsažná a rozhodná,
nežli krise XVI století, kterou přivodily podobné
příčiny. Jako vždy šlo o pokrok, ale rozvoj zřízení
jako růst živoucích se neděje bez nebezpečí; po
chybení, obrat lze nazvat sejitím s cesty, a ve spo
lečnosti ještě neustálené, vzhledem k nauce, úplné
v základu, ale nevyrovnané, nedokonale pojaté u
obecných základů lidského myšlení a lidské zkuše
nosti, tehdy sejití s cesty mohlo být osudné.

V čem byl rozvoj? Jako za časů Mirandolových a
Erasmových bylo to volání antiky. Po stezkách dávno
křesťanských, ale blížeji a odborněji po stezkách jed
nak arabských a židovských, jednak alexandrin
ských filosofie a řecký duch zaplavoval křesťanství.
Byl to vánek oživující, než měnil se v cyklon, který
ostatně v sobě skrýval v téže atmosféře prvky pod
nětné i skutečné jedy.

Aristoteles byl nový bůh. Ve školách našly vášnivé
stoupence, hotové strhnouf všechny hráze, jeho spisy,
zvětšené tendenčními poznámkami, které ani jim ne
stačily, ale které byly s to, aby v svém výlučném na
turalismu a v určitých, zvláště hrubých omylech
svedly křesťanskou inteligenci.

Tímto hrozila zkáza i nauce Boží. Ježto Bůh Ari
stotelův je nastíněn v dvanácté knize Metafysiky ně
kolika jemnými tahy, ale dvojsmyslnými. S mnohou
blahovůlí -- Tomáš Aguinský zde dojde na po
klady — lze dokončit tyto fahy v harmonický
obraz, ale jak chudý! Ani není přesně zjištěna osob
nost božská, ani Prozřetelnost ani není postřehnuta
tvůrčí svoboda. Bůh je konečná příčina: je rovněž
příčinou účinnou? To zůstává temné, není-li to ote
vřeně popřeno.

A stejně tak je tomu s duší. Pro Aristotela je duše
čímsi vyšším hmoty, jest „oddělená“, s „výšin“ při
chází do rodícího se těla jako „dveřmi“. Ale zda je
tento příchod skutečným darem? Je-li něčím jedineč
ným myslící duše? Je tedy každý člověksi jist pro ni
vyšším životem skutečně vlastním, který překonává
smrt? Jsme — a až pokud — odpovědni? Vzněty
mravní jsou jen čímsi přacím, nebo předmětem úva
hy, nebo řádem, tak jak lze říci: Bůh je Bůh a svědo
mí je jeho prorok? Toto všeje nejisté, nejasné a dvo
jité. U vykladačů, a zvláště arabských, se foto vše
obrací ve smysl nejhorší.

Zajisté nyní se zapomíná cítit křesťansky, avšak
mají se za aristotelisty, za stoupence Averroese, Avi
cenny, Avicebrona, Maimonida. Právě také na urči
tých školách vyvracejí ve jménu „Filosofa“ a jeho
svůdců nejlépe vymezené a nejzákladnější these ka
tolické nauky. Stvoření světa v čase, řízení boží, ne
beské otcovství, duševní jedinečnost duše a její ne
smrtelné určení, svobodné rozhodnutí a mravní od
povědnost jsou části světa věčného, kteréhosi ab
straktního Boha, zaujatého řízením svého díla, jedi
nečného Intelektu, jedině nesmrtelného v přímém
determinismu fysickém a psychologickém, vylučují

1 R. P. P. Maudonnet. Sigerde Brabaut et Vaverroism latiu
au XHle sičcle.
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cím činnost odpovědnou atd., atd. To je věda. A pro
tože vždy v takovém prostředí nelze útočit na víru
křesťanskou zpříma, ježto na ní spočívají ústavy a
jejím jménem se děje i vyučování, naleznou se obo
jefníci, kteří vyvolají jednoho dne opovržlivé pro
testy svatého Tomáše. Bez pochyby! Víra je pravá!
Nevyvracíme to. Ale my mluvímejako filosofové. Fi
losoficky možno říci fak, křesťansky lze tvrdit onak.
Jiné východisko, jiné řešení. Jiná nauka, jiné zása
dy. Již se rozlišuje, jak to vše bude rovněž vážně či
nit Jules Soury mezi pracovnou a modlitebnou.
(„Oratoire ef laboratoire.“)

Dvojí protilehlé nebezpečí se skrývalo v fom pro
křesťanskou inteligenci: nebezpečí z neuznání a ne
bezpečí z úniku. Bylo těžké odmrštit výzvu fak cen
nou, kterou nalezla antická moudrost, a míti, nebo
jen zdánlivě mít proti sobě lidský rozum. Ale rovněž
ustoupit před silami oživenými pohanstvím a pýchou
a otevřít cestu nejškodlivějším bludům, což to nebylo
smrtelné?

Jediné řešení: přijmout objevující se novinky a ob
rátit je; uchopiť se podezřelého daru a přeměnit jej
v čisté bohatství. Namísto, aby ze všech jedinečná
soustava lidského myšlení byla odmítána bázlivou
prozíravostí, odíti ji v křesťanskou moudrost tak, že
se vyloží, přehlédne, zamítne, dokončí a rovněž na
plní, což se stalo dílem svatého Tomáše.

Než takové řešení, zdánlivě jasné naráz, nejdříve
se vůbec neobjevovalo. Obsáhnouti ji a uskutečnit
ji bylo skoro totéž. Bylo mnohem snadnější prote
stovat, prudce odporovat a uchylovat se v opačné
pojmy.

Proti hnutí aristotelskému a racionalistickému se
stavěl velice mocný mystický proud, vyvozený od sv.
Augustina a sv. Bernarda, proniknutý z valné části
františkánskou duchovostí, pod tímto názvem velice
ctihodný, ale který se dával rád uchvátit věrou až
k opovržení rozumem a vědou, které prakticky po
píral svéprávnost, methody a zásady. Na této stra
ně byl Aristoteles podezřelý a podezřelí s ním byli
ti, kteří zamýšleli vnést do theologie své postupy
dialektické a své these. S hrůzou bylo odstraňováno,
což vyplývá samo od sebe, veškeré nejzazší pátrání.
Ale jinak bylo pozorováno s napiatou nedůvěrou vše,
co se týkalo obrodného hnutí, které zdánlivě hrozi
lo staré víře.

Když je možno pít u pramene jistoty, nač tolik hle
dání a jemných odůvodňování? Ničemu jinému ne
slouží tento pyšný rozum, než aby pomátl duše, aby
dával zbytečné otázky a kladl pochyby tam, kde víra
přináší uspokojení, aby zároveň razil cestu heresi a
schismatu. „Nescházelo jmen k citování, když byli
označováni nadšenci škodlivých novostí, ješitní mys
litelé, které nezdržovala nijaká autorita, které unášel
jejich racionalismus tak daleko, že se naskytla ofáz
ka, kde je jejich křesťanství, kteří se podjímali zkou
mat i tajemství a vše propátrat, i když to byla slova
Boží.

Tolik bylo učiněno, aby tato otázka po vztazích
rozumua víry se stala nevyřešitelnou. Duchové, jako
Anselm, zde ztroskotali. Velký urovnavatel my
stiky a filosofie, stejně pohotový v disputaci i schop
ný ve vzývání, nemohl zjednat uklidnění. Zracionali
sovaný mysticismus a racionalistická theologie útoči
ly ve stínu. Míjely, aniž zpozorovaly toho, kdo se do
kazuje tomu, kdo věří, dogma ke vědě, ježto tím, že
nezpozorovaly toto a zvláště že na fo neupozornily,
v niveč více méně obracely jedno nebo druhé. Za
temňovaly otázky, místo aby je osvítily. Rády uvá
děly v pochyby, co se vymykalo zkoušení a odmífaly
veškeré důkazy i fam, kde důkaz je očividný. Jak
možno otevřít cestu přes všechen tento zmatek?



Církevní vrchnost váhala v rozličném směru zne
pokojená, nejistá, zda odmítnout rozvoj, uchvácený
křičícími bludy, které z Paříže a z fakulty svobod
ných umění „hrozily získat veškeré křesťanství.
Úzkost jim skýtala nejisté prostředky. Žádné roz
hodné odsouzení, vyjma bludů, které se odsuzovaly
samy, ale prozatímní zákazy, stud, povrchní očeká
vání zlepšení, které se neukazovalo.

Kdo. se diví této poděšenosti? Čistý rozum byl
vždy pro nábožnou duši obávané nebezpečí. I za je
ho cenu, úplný fo obraz a nejbližší nám, zdánlivě,
jako absolutno osobně duše se skloní, zapomíná,
uniká pýše a dostačujícímu rouhání.

eČDe se zahaluje v odlesku bledého a vznešenéhosvětla.
Středověk byl věřící,ale také byl nový, plný mízy

a jednoduchosti, náchylný stejně k hrubosti jako
k jemnosti, ve vratké rovnováze a s upřílišněnou
zvláštností v neobvyklém. Jsa zvyklý na vřelé atmo
sféry víry byl vržen náhle do studeného podnebífilo
sofie; najde v sobě dostatek síly k odporu? Nebyla
by špatně řízená krise růstu stálým neduhem? Měl
zapotřebí, aby byl uchován. Nemohl být rozdrcen.
Když čekáme na krásné dny, co činit jiného, než při
vlastnit si prozatímní rysy.

A pak tento Aristoteles, čím byl konečně, musí se
vyvozovat všeobecně abstrakta z těchto viditelných
výstřelků. Je to spolupracovník? Nebezpečný přítel?
Snad hrozný nepřítel? Bude třeba se podívat. Kdy
by konečně byl sám. Ale okolo velikého příchozího
jde jeho průvod. Všichni tito Arabové, židé a jejich
duše oddané mu skládají umělou svatozář, kde jeho
vlastní světlo mizí. Za každou cenu je nuťno pře
dem zbrojit, hájit věrný zástup. Papežství, bezpo
chyby v lítosti, tak o tom rozhodlo. Dvakráte byl
Aristoteles zakázán jako „autor“ v úvodu do vyučo
vání, nebylo to prokletí. Nic nebránilo používat po
tají autora klasického, proskribovaného. A ostatně
byl zakázan jen způsobem časným. „Až do té, než
bude přehlédnuft,“ pravilo se. Ale kdo jej tedy bude
přehlížet?

Ve vrcholnou hodinu, kdy se probouzí k životu
ducha svatý Tomáš, otázka nebyla již zcela nedotče
na. Albert Veliký byl přišel. Pojal úkol, že „podá
dílo Aristotelovo srozumitelné latiníkům“, a pod
statu jim přiblíží. Čile se hnal do práce. Ale byl v pří
liš mnohém zaujat. Jeho způsob byl trochu povrchní.
Přicházel a přecházel přes problémy, aniž je vyčer
pal. Jeho výklady byly místy zmatené. Jeho textové
doklady byly neúplné, zahalené v pochybné převody,
v kterých se hemžily podezřelé glosy. Jsa obdařen
mohutným duchem, ale horoucím, a zvláště encyklo

Úniv. prof. Dr. Frant. Zehentbauer:

Náboženstvo a právo.
Keďže dnes velarazy povstávajů mylné mienky o póvode práva

a o tom, až pokial siaha jeho vliv a pretože v sůvislosti s právny
mi otázkami vela sa hovorí o krvi a rase a o bezvýhradnej právo
moci šťátu, je celkom časové uvažovať o základných právnych
otázkach z kresťanského stanoviska. Z tých pohnutok uverejňuje
me tento článok.

Aby sme porozumeli a najlepšie vystihli podstatu práva, pred
bežne musíme odpovedať na otázku, ktorá zneje: Komu patrí člo
vek? DPatríčlovek predovšetkým sebe a potom spoločnosti a Či
najprv spoločnosti a potom až sebe? Protináboženské filozofické
smery a názory na svet doby prítomnej i minulej nevedely si dať
rady s problémom „človeka“. Keď berieme do úvahy Iudsků:
osobu ako nositelku práva, vzťah medzi človekom a právom pri
niesol so sebou najróznejšie odpovede. A jednako správna odpo
veď na tůto otázku má pre právo ďalekosiahly význam. Rakúsky
všeobecný občanský zákoník (A. B. G. B. $ 22) celkom správne
hovorí: Už nenarodené dietky od doby svojho počatia majů nárok
na ochránu zákona.

V sůvislosti s týmto vynorí sa otázka: Čo je osoba? Kedy hovo
rime o osobe? Každý spoločenský útvar sa skládá konečně zo
živých ludských jednotiek, z individuí, z osob. Individuum v
smysle spoločenskej, morálnej a právnej filozofie je psychofyzic

pedicky byl spíše Albert Veliký shromažďovatel lát
ky než budovatel. Zkrátka nebyl tím, ačkoliv měl ne
smírné osobní znalosti, vysoce ceněné, kdo mohl uká
zat cestu svému věku a přinést Církvi jistotu.

Mnohem dříve v čase velký předchůdce se zjevil,
jehož jméno bylo Abélard. Vynikající v dispufaci,
přemožen nezbytností podati víře výzbroj rozumo
vou a takto dosáhnout vstupu do filosofického světa,
rozhodl se zřídit nápravu pro budoucnost, než v té
že době učinil, čeho bylo zapotřebí, aby ji zneuctil.
Odvážný i $eniální, neměl jistoty. Jeho výstřelky,po
pravdě řečeno, vyvolané vášnivými mystiky, zne
hodnotily jeho postavení i jeho methody. Ostatně
i V tom, v čem vynikal, zanechal jen náčrtky.

Na skutečného dělníka se tedy stále čekalo.
Lidstvo čeká stále. Každé době jeho života odpo

vídá příprava, úkaz, růst, pak krise, a jest třeba, aby
vše počalo znova. V obratu náboženských dějin se
naleznou rovněž vyvolené postavy, kde se prozřetel
ně ukazují nové síly. Podle odůvodnění jejich úvo
dů, poznaných feprve až potom, mohlo by se říci, že
jejich síly září nazad a zatím září kupředu s nepře
konatelnou mocí.

Takový je jedinečný a nade všechny přirovnání
případ Evangelia, než jsou ještě jiné příklady v této
souvislosti.

Po prvé lze spatřit v třetím a ve čtvrtém století na
ší doby široké úsilí pojaté těmi, které nazýváme Sva
tými Otci, aby uvedli v harmonii křesťanskou nauku
s vznešenými troskami myšlení antického, totiž z do
by jeho úpadku, aby byla znovu nalezena tato myš
lenka a jimi osvojena s hlediska svrchované sousta
vy. M. Aimé Puech ve velikém a krásném díle, Dějiny

teratury řecko-křesťanské,podal o tomto ucelenýobraz.
Ale doby míjely. Zmatené události se překonaly.

Intelektualita se očistila, pak se znovu vzchopila.
Dlouhé období zmatených a neklidných pohybů,
úrodný chaos vyústil do věku svatého Ludvíka, jenž
vyžadoval a zasluhoval široké obrody. Hodina žhou
cí, hodina zmatku a hodina naděje, kdy v očišťěném
řešení starých studií padne nový krystal. —Aristote
lesí Jedinečný filosof! Ano, ale je při tom sázka, je ne
snáz ho používat. Vše není řečeno, když je dílo hoto
vo. „Je třeba,“ praví Nietzsche, „rány náhody a ne
známa — řekněme Prozřetelnosti, aby vyšší člověk,
v němž dlí vyřešení problému,se dal do díla ve vyvo
lené době, aby, možno-li tak říci,vybuchl“

Také vybuchl. Na radu výšin, které zkoumal, svo
bodná spolupráce, klidná vášeň odpovídá. Obtíže se
poddávají, vystupují, ježto byly stejně žádány a pro
tivníci mohou jen odhalit triumf. Přel. K. V.

ký celok, svet pre seba, mikrokozmos. Pojem „individualitas“
scholastickej stredovekej filozofie preniesol Leibniz do novodobej
filozofie. Individualita vo význame niečoho svojrázneho a jedineč
ného, keď to berieme vo filozofickom smysle, kladie rozumovů
bytosť do osobnosti. Bočthius jadrne poznamenáva: „Persona est
naturae rationalis individua substantia.“ Byť osobou značí byť
substanciou, byť pre seba, spočívať v sebe, ovládať seba. Preto
najdóležitejšimi znamkami osobnosti sů: Vlastný účel, uvedo
melosť, ovládanie seba, vlastná moc, ale tiež sebaurčenie a zodpo
vednosť za seba. — Osobnosť je bytostnou základňou i najmen
šieho a najslabšieho človeka. Nadanie, genialita, síla netvoria
osobnosť. Tiež dieťa, ktoré sa ešte nestálo pánom seba (sui iuris),
alebo človek menejcenný majů charakter osobnosti.

A teraz zpáť ku otázke: Komu patrí človek predovšetkým? Či
patrí najsamprv sebe? Je autonomný? Aufarktický? Asocialný?
Antisocialný? Z pozitivnej odpovede na tieto otázky vychádza
prehnaný individualizmus, ktorý sa neblaho osvedčil v nábožen
skom, šťátnom a hospodárskom živote, v morálnej a právnej filo
zofii a zapričinil vtýchto odvetviach života a filozofie úplnyroz
klad. Tento nesprávny individualizmus prevedený dosledne do ži
vota vedie ku úplnej anarchii. Fr. Nietzsche a Max Stirner prišli

a



ku takým dósledkomteoretickými úvahami: predovšetkým Max
Stirner vo svojej knihe: „Der Einzige und sein Eigentum.“

Komu patrí človek? Patrí najprv spoločnosti? Ž pozitivnej od
povede na túto otázku vzniká prehnaný universalizmus, komuniz
mus a bolševizmus, ktorý úplne znehodnocuje jednotlivého člo
veka a nechá ho i s jeho právami a osobnosťou zaniknuť v šťáte.
DIa toho názoru jednotlivý človek sa stáva osobou predovšetkým
v štáte a pomocou štátu: bez šťátu vraj nie je žiadon človek člo
vekom. Každé právo vraj vychádza zo všeobecnosti, zo spoloč
nosti, zo štátu a jednotlivec má len tolko práva, kolko mu ušteď
rila spoločnosť. Z takej predstavy povstáva absolutizmus, omni
potencia štátu, nárok štátu na celok.

Jaká je teraz správna odpoveď na otázku: Komu patrí najprv
človek? Odpovedať nie je ťažko: Človek nepatrí najprv ani sebe
ani spoločnosti ani štátu, ale človek patrí predovšetkým Bohu,
svojmu Pánovi.Tu musíme brať všetko v doslovnom smysle. Boh
je náš Pán, my sme jeho poddaní. Stojíme pod nádvládou a zá
konom božím. Tento vzťah nespočiva len v človekovej úlube, že
sa k Bohu obracia v prázdnej chvíli, keď je dobrej nálady alebo
vo velkej nůdzi: človek má svátů povinnosť, aby sa podriadil nad
vláde Boha, svojho Pána, svojím rozumom, slobodnou vólou, všet
kými svojimi silami a celým svojim postavením prv než by myslel
na sebe a na spoločnosť. Tieto poznatky nie sů teologickými úva
hami, ale majů velků dóležitosť pri otázke vzniku práva. Lebo
kto uzná nad sebou Boha ako svojho Pána, tým sa stáva svojím
vlastným pánom. Boh totiž dal človekovi právo na osobnosť, stvo
ril ho ku samostatnosti a dal mu zvláštne právo, ktoré zodpovedá
prírode človeka. Každý človek prináša si so sebou na svet právo,
ktoré dostal od svojho Tvorcu a žiadna moc na svete mu ho ne
móže vyrvať. Teraz keď človek poznáva zákon boží, je samozrej
mé, že vlastný zákon človekov je bodom, z ktorého sa vychádza;
je stredobodom,ale tiež neprekročitelnou hranicou každého von
kajšieho života. To je theistický, jedine správny názor o práve.
Človek je síce čiastkou celku, ale čČiastkou,na ktorej spočíva ce
lok: samostatným, v sebe uzavretým členom celku. Človek zo
stáva i keď je členom, svojím vlastným pánom. Nikdy nemóže byť
len členom. Človek žije vlastný život, má svoje vlastné presved
čenie, svoju vlastnů vólu, svoje vlastné svedomie. Človek nie preto
koná činy, že ho k tomu strhuje celok, ani nie z mechanického
zvyku, ale jedná z vnůtorného, volného popudu: jedná, ako hovorí
Sváté Písmo preto, že mu to káže svedomie. Svedomie chrání člo
vekovi i jeho blížnym prirodzené právo a tiež ho varuje, aby seba
nepovažoval za otroka i keď niekedy vykonáva otrocké služby. Z
toho následuje, že dla theistického názoru právo nie je puhou
abstrakciou fubovolne odvodenou z fudského ducha, ani prázd
nou formou, ani mrtvýmpojmom, ale realitou, ktorá má svoj zá
klad v mysliacej a chcejůcej fudskej nature, t. j. v mravnej Iud
skej prirodzenosti, ktorej póvodcom je Boh. V tomto metafyzic
kom vzťahu rozumom obdareného človeka k Bohu máme hladať
základ pojmu „právo“.

Čo je teraz toto právo? Filozoficky uvážujůc právom je vzťah,
ktorý je medzi právnym subiektom a právnym obiektom. Posled
ným základom týchto vzťahov je Boh, ktorý stvoril celý viditel
ný svet a človeka postavil za pána prírody. Zo stránky človeka
tieto vzťahy sů nárokmi. Človek sa narodil na tento svet s práv
nymií nárokmi. To vyplýva už z jeho prirodzenostu, že rozumom
obdarený človek prináša si so sebou na svet právne nároky voči
svojím rodičom, bližným, voči nerozumným fvorom: právne ná
roky na slobodu, majetok, spravedlivosť, pravdu, vernosť atd. To
to právo, ktoré spočívá v prirodzenosti rozumného človeka, 'je
božským právom, ktoré sa všeobecne označuje jako prirodzeně
právo. Je iustum naturale. Toto prirodzené právo je založené na
Tudskej prirodzenosti na dvojaký spósob: buďtak, že sa javí jako
naprosto nutný a bezpodmienečný požiadavok rozumnej natury
(principia primaria), alebo tak, že sa javí jako odvodené z naj
výššich principov rozumovým úsudkom. Sů normy, ktoré už v sebe
majů nutnů platnosť pre všetky časy, pre všetkých udí a to ešte
pred vydaním jakéhokolvek štťátnehozákona a ktoré chránia naj
dóležitejšie prejavy života nielen ako mravné normy, ale majů sa
rozumeť v právnom smysle jako „právo“. Aj nový cirkevný záko
ník znovu zdórazňuje toto „ius naturale“ v právnom smysle (c. 6,
n9 6; c 27; c 1638 8 1; c. 1068 S 1). Teda pod prírodzeným
právom rozumieme pojem oných práv, ktoré nevyhnutne vyplýva
jů z ludskej prirodzenosti samé od seba z čiastky jako evidentné
zásady, z čiastky jako práva logicky odvodené z prvých.

Mnohí juristi so svojím vodcom Bersbohmom (Jurisprudenz
und Rechtsphilosophie) vyhlásili také prirodzené právo za bez
predmetnů fikciu, za protiklad pojmu práva, jako fantastické prá
vo, ktoré nikde neplatí a pre vedu nemá žiadnej ceny, jako ne
určitý, bezobsažný, z filozofických mienok, mravných názorov a
politických prianí vytvorený myšlienkový systém, ktorý je v pro
tive s vedeckým smýšlaním. Bez toho, aby sme sa půšťali do kri
tiky Bersbohmových názorov, spomíname len úsudok Josefa Koh
lera (Rechtsphilosophie 1917,s. 53), ktorý snahám a nauke Berg
bohmovej pripisuje len naťoliko význam, že nimi sa ukázala úplna
nemožnosť právneho pozitivizmu. Boj proti prirodzenému právu
ovšem historicky sa dá vysvetliť, keď uvážime, jaký spotvorený
obraz nám skreslili o prirodzenom stave Hobbes a Roussau. Také
prírodzené právo, jaké si vymysleli títi dvaja mužovia, si toho za
slůži, aby bolo od základov vykorenené.

Dóvod, prečo juristi zavrhli prírodzené právo, bol tiež ten, že
vraj prirodzené právo postráda výkonnej moci: právo bez moci je
vraj len prázdne meno bez reality: ba dokonca právo je vraj len
disciplinou výkonnej moci. (Iherins: Der Zweck im Recht.) Len
výkonnou mocou podopretý zákon vytvára pojem práva. Dla také
ho poňatia výkonná moc patrí ku podstate práva. Keďže len štát
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predstavuje výkonnů moc a silu, ktorá nůti k záváskom tak dla
tejto mienky len v šťáte je právo a len on ho móže mať. Dla toho
štát je tvorcom každého práva. Čo je vlastne s výkonnou mocou?
Krátko rečeno, výkonná moc nikdy nemóže patriť k podstate prá
va. Výkonná moc je physická, náhodilá, brutálna skutočnosť, kto
rá nemá nič do Činenia s duchovne závázujůcou normou, akou je
právo. Často hovoríme o porušených, nohami pošliapaných prá
vach a fťýmdosvedčujeme, že práva ešte i vtedy majů svoju plat
nosť, keď na nich ide fyzické násilie. Povýšiť výkonnů moc na
podstatu práva nie je nič iného než zmeniť otázku práva na ofáz
ku moci, nie je to nič iného než vydať právo Iudskej Iubovóli a
odobrať mu rozum a svedomie jako najistejšie jeho podklady:
značí to tiež, že právo je len natofko právom, nakolko je pri ňom
moc: značí to tiež vložiť právo do vonkajšich foriem, ktoré ne
majů nič do činenia s presvedčením a morálkou. Ovšem, právo
potrebuje ku svojej ochrane a ku svojej úplnosti štátnu moc, ale
samé právo je na nej nezávislé. Scholastická filozofia vyjadruje
tieto myšlienky krátko a jasne týmito slovamí: vis non pertinet
ad essentiam, sed ad intfegritatem iuris. — E. v. Hartmann vo
svojej „„Phánomenologii“ uvádza pádne dóvody oproti názoru, že
by výkonná moc tvorila podstatu práva.

Omyl, že výkonná moc patrí ku podstate zákona, vedie nás svo
jimi dósledkami k radikálnemu, pravnemu pozitivizmu, dla ktoré
ho to, čo prikazuje zákon, je vždy aj správne. Právny pozitivista
vidí v štáte stelesnenie práva, nezná žiadneho nespravedlivého zá
kona, keďže každé právo je založené na šťátnej norme. Štát je ve
rejným svedomím a on aj oslobodzuje svojich poddaných od ich
osobného svedomia. Každý odpor proti zákonom, ktoré snáď
osobné svedomie považuje za nespravodlivé, sa považuje za ne
pripustný. Avšak faktá právnych dejin úplne vyvrácajů tieto po
chýbené názory. Prirodzené osobné, rodinné a majetkové práva
vždy vystupujů bezprostrednou a elementárnou silou oproti štát
nej moci, keď táto vládne nespravodlivo a despoticky. Nespra
vodlivé zákony jestvujů. Len vtedy má to nejaký smysel o nich
hovoriť, keď prirodzené práva predstavujů skutočné právo, lebo
ináč nikdy by sme neschvalovali neposlušnosť voči poziťivnému
zákonu. Sů práva, ktoré jestvujů ešte pred šťátom a vecne i ča
sove predchádzajů vydaniu každého štátneho zákona. Ihering
hovorí (Der Zweck im Recht): „Ciel individua v tomfo živote je
jeho prvou otázkou a v ňom spočíva prazárodok práva. Subiektiv
né právo je najstaršie a najviac bije do očů — nie právo jako
také, ale jeho právo. Právny pojem každého vecného majetku
zahrňuje v sebe poznatok, že Iudská prirodzenosť to schvaluje“:
či snáďštát ustanovil toto účelné určenie? „„Privátneprávo“, tak
hovorí Dernburé (Lehrbuch des Privatrechts) „pramení v myš
lienke, že individuu jako takému patria práva.“ Štát riadí tieto
privátne práva, ale ich nevynašiel, zabespečuje ich, ale ich nevy
tvoril. Na tom spočíva relativná samostatnosť privátneho práva
voči šťátnej moci. Lev XIII. prirodzeno — právny charakter ma
jetku odóvodňuje predovšetkým činnou prácou človeka a s ňou
sůvisiacou kauzalitou: Jako každá priíčina má svoj účinok, práve
tak ovocie práce pripadá jako oprávnený majetok tomu, kto vy
konal prácu. Preto lůdstvo vždy našlo v prirodzenom zákone odó
vodnenie pre sůkromné vlastnictvo.“ Pius XI. hovorí vo svojej
encyklike „Oiuadragesimo anno“, že človek je starší než šťát, že
rodina je pred štátom a že každá spoločnosť je len podriadeného
významu.

Prírodzené právo, ktoré je pred štátom, pri vzniku šťátu sa
k nemu drůži a prepožičiava mu právnu moc. Tento prirodzený

Karel E. Vlček:

Cást dětských chvil,
na které dávno jsme zapomněli,
jen část, jen nepatrný dil,
tak rádi bychom znovu prožít chtěli!
Jak těžko dnes
svůj stromek vánočnísi postavu'em do srdce.
Jak tehdy těšil, i když jej stavěli jiní.
Ne, tak čistě a srdečně již nikdy se nevezmem za ruce.
Proč? Kdo koho z hříchu viní?
Proč letos nesmál ses,
když do nového roku zdráv jsi vstal?
Budík tě ukrutně vzbudil?
Jindy jsi vyskočil a vždycky ses smál.
Proto, by celý rok šťastný byl a čerstvé rány celil.
— — Proč květy nejčistších radostí
časem se přikryjí smuteční černí?
Za story průhledné proč mlha hustá se věsí?
Nebyli sobě jsme věrni?
Vůně, jež po svátcích do duší zadýchá,
dlouho ať vytrvá v duši, v níž neklid byl.
A ze zapomenutých dětských radostí,
jež pro nás s něhou chystala,
kéž aspoň malý, nepatrný, znovu prožijeme dil.



zákon siaha až k Tvorcovi Iudskej prirodzenosti. Teda štát a šťát
na moc nemajů základu v evolůcii ani v revolůcii, ani v „Con
tract social“, ani v majorite tých, ktorí uzatvárali sociálny pakt,
ale len v fudskej prírodzenosti. Tomu zodpovedá aj prírodzené
právo, ft. j. ustanovenia, požiadavky a oprávnenia, ktoré sů nezá
vislé od meniaceho sa obsahu zákonov a kforé sa tiahnů zákonik
mi všetkých šťátov. Je však tiež prírodzené právo v štátoch, t. j.
sů nezmenitelné právne požiadavky, ktoré dávajů základ Iudovée
mu právu, bez ktorých veda o Iudovom práve je nemyslitelná.
O tomto prírodzenom práve hovorí Cicero, že ho nemožno od

Vilém Bitnat :

strániť ani nič z neho odobrať: o jeho platnosti nemóže rozho
dovať ani usnesenie senátu ani hlasovanie Ludu: to isté je v Ríme
ako aj v Athenách,je pre všetky národy a časy.Aristoteles nazývaprávoŠimacygůprmov—| prírodzenýzákon,zatýmčoIudskýzá
kon volá txatov vojumov.Sv. Tomáš nazýva foto právo zůčastne
ním sa [udskej prirodzenosti na večnom zákone (parficipacio le
gis aefernae in creatura rationali). Keď Iudia riadia svoje zákony
dla požiadavkov tohoto prírodzeného práva, sů vykonavatelmi
božskej vóle a tak si zaistia aj božie požehnanie.

Dreložil E. St.

Vyvrcholitel buditelského díla českého kněžstva.
K70.natozeninám biskupa Antonína Podlahy.

Ve vědeckém a literárním díle zesnulého pražského světícího
biskupa a děkana svatovítské kapituly, Msgre ThDra Antonína
Podlahy, tak rozsáhlém a všestranném, musí býti uznáván a hod
nocen nejen obrovský přírůstek dokonale zpracované látky hned
v několika oborech kulturního snažení českého národa, ale i je
ho vyšší, etický význam. Podlaha je skvělým dovršitelem uvědo
mělé obrozenské práce českých katolíků stavu kněžského v obla
stech, které by na škodu celkové národní kultury zůstaly kraji
nami nedobadanými. Význam Podlahův tkví po výtce v geniální
jednotící myšlence, která z něho učinila dobudovatele mystické
katedrály české kultury, takového claudelovského Petra z Crao
nu. Podlaha vyvrcholuje staleté barokně gotické snažení české
národní duše.

Podlaha viděl totiž v obrození českého národa cíl, kterého ani
starší, dávno již vymřelé generace českých katolických kněží,
ani generace mladší, přebírající po nich ideální dědictví, dosud
nedosáhly, ale k němuž nutno dojíti, aby úplně obrozený národ
mohl si zase stanoviti cíl nový. Kvasem, který zcela pronikl ná
boženský, umělecký i národní život českého lidu, byl ideál kato
lického obrození, jak jej vytvořila slavná epocha barokní v sedm
náctém a osmnáctém věku, která své živné šťávy brala z katolické
gotiky předreformační. Za tímto ideálem spěchali již před Po
dlahou obrozenští kněží všech generací, i těch, z kterých po
vrchní nátěr doby zdánlivě učinil josefinské osvícence.

Nebylo tedy Podlahovi obrození pouhou vrcholnou periodou
ve smyslu chronologickém, ale květem na lodyze, sbírající své
šťávv z celého tisíciletého kulturního nánosu českého života ná
rodního. Proto s počátku instinktivně, později pak uvědoměle
počal Podlaha pracovati na poznání, osvětlení a rehabilitaci pří
slovečného u nás „femna“, proto již jeho prvotiny z doby studia
bohoslovného obírají se náměty protireformačními. Jeho před
nášky opíraly se již tehdy o materiál původní a jaké byly hodno
ty, vysvítá z fakta, že jako novosvěcenec byljiž spolupracovníkem
pražského Musejníku, kde doplňoval slavnou „Rukověť“ Jirečko
vu, a že ve „Věstníku Královské české učené společnosti nauk“
mohl jako mladičký kaplan otisknouti vědecky již zcela vyho
vující edici Hammerschmidova spisu „Historia Pragensis“.

Touto knižní prvotinou zahajuje Podlaha 1891 svoji Činnost
ediční a literárně historickou, která se zajímala o Koniáše a knihy
jím utracené, o jesuitské hry dramatické, o poklady kapitulní
knihovny hradčanské, o jednotlivé vzácné rukopisy starší české
literatury, jež pečlivě přetiskoval. Vyvrcholením této jeho čin
nosti jsou velká soupisová díla rukopisů knihovny metropolitní
kapituly pražské a rukopisů archivních, která byla odbornou kri
tikou přijata s netajeným nadšením. Také jeho rozsáhlé práce
z bibliografie české katolické literatury náboženské, jeho re
dakční činnost v „Obrázkové Revui“, v „Českých Květech“,
v „Časopise katolického duchovenstva“, jeho iniciativní vedení
obou pražských „Dědictví“ a řízení „Českého Slovníku boho
vědného“ neseny jsou jednotnou snahou doplniti a dokončiti
realisaci dávných tužeb obrozenských českých vlastenců.

Těsně s touto činností, po výtce literárně dějepisné, souvisí
Podlahova srdečná a otevřená snaha státi se apologetou čes
kých jesuitů. Zajímá se o styky Petra Kanisia s naší vlastí, o mi
sie Kašpara Diriga v horách krkonošských, překládá a doplňuje
veliké dílo Bernarda Duhra, shrnující bajky o jesuitech, píše
četné nekrology jesuitských pracovníků a recense knih, jesuity
vydaných, líčí poměry na jesuitských panstvích, vyšetřuje po
hnutky, jež vedly české jesuity k práci literární, a doplňuje dě
jiny jesuitských kolejí českých i moravských. Podlaha stal se
tím prvním českým rehabilitátorem jesuitských akcí rekatoli
sačních, dávno před zásahem Josefa Pekaře, což dlužno kon
statovati vzhledem k některým tvrzením málo informovaných na
šich pracovníků.

Zcela ve smyslu svého pojetí národního obrození pracoval Po
dlaha i v jiných oborech, aby snesl a doplnil vše, co ještě nebylo
sneseno, co zelo mezerou a co případně hrozilo zánikem. Aby ne
jen snesl, ale i srovnal, utřídil, vyložil, vysvětlil a obhájil vše, co
potřebovalo těchto intervencí ducha zaníceného, laskavě obzíra
vého, současně však kritického. Je to na příklad i jeho účast
v české biblistice, pojímané v obrozenskémduchu Durycho
vě a Procházkově, jenž na přelomu věků osmnáctého a devate
náctého počal „z lásky vlastenecké a pro obecné dobro svých mi
lých krajanů“ vydávati nový překlad Písem svatých v ryzí češti
ně. Podlaha studoval pomocné vědy biblické, psal o řeckých pře

kladech Písma svatého Starého zákona, překládal vědecké dílo
Vigourouxovo o nejnovějších objevech biblických v Palestině,
Egyptě a Assyrii, sestavil středoškolské učebnice dějin zjevení
Božího Starého i Nového zákona, knihu biblických dějin pro ško
lu i dům, napsal život Ježíšův k obrazům Schumacherovým, pře
ložil Panholzrovu malou i velkou dějepravu biblickou. Biblistické
snahy svoje vyvrcholil slavnou edicí nových překladů Písem sva
tých, které pro jeho „Dědictví Svatojanské“ vypracovali vzácní
znalci Starého i Nového zákona, universitní profesoři Jan Hejčl a
Jan Ladislav Sýkora. Monumentální svazky této edice oslavily
svým dokončením tiše, ale výmluvně před desíti roky Podlahovy
šedesátiny. Ale Podlaha nepřestal na tomto vydání, a po několika
letech zahájil nové vydání těchto překladů pro široké vrstvy lido
vě. Dokončení edice se již nedočkal.

V probuzenském duchu věnoval se Podlaha i studiu a ediční
činnostiv oblasti hagiografie. Je to předevšímslavnýa svý
mi kořenyv samyhlubinyčeskéduše vrostlýkultsvatovác
lavský, jemuž věnoval již od mladosti pozornost zanícenou.
Psal o památkách po svatém Václavu, o jeho hrobu a ostatcích,
o jeho úctě v památkách uměleckých, o zbroji a zbrani, o svato
václavské kapli, od roku 1924otiskoval nepřeberné bohatství ma
teriálu z bibliografie a ikonografie svatováclavské, sledoval stopy
kultu v cizině, od roku 1927zahájil publikování bohatého místo
pisu svatováclavského, až posléze všechen svůj čas věnoval pří
pravám k mileniu svatováclavskému 1929.Veliký je podíl Podla
hův i v rozšířeníkultu svatojanského. Počalo přezíra
ném světci zpovědního tajemství psáti sám mnoho statí historic
kých i apologetických, vydal spolu se Šittlerem „Album svato
janské“, Stejskalovi pak vydal dvojsvazkový spis o Janu Nepo
muckém v „Dědictví svatojanském“. Se stejným zájmem a s vrou
cí oddaností píše a vydává díla i studie o kultech ostatních č e s
kých patronů, o svatém Vojtěchu, svatém Prokopu, svaté
Ludmile, o kultu svatovítském i svatojiřském. Všímal si i tako
vých vzácností, jako je legenda o svaté Orosii, domněle českého
původu a v několika publikacích obsáhl i vývoj českého kultumariánského slovemi obrazem.

Těsně k hagiografii přimyká se Podlahova činnost ho mile
tická, teprve po smrti vydaná péčí Jana Lebedy, dosud ve dvou
svazcích. I tady jeví se Podlaha býti především horlitelem úcty
českých patronů. První svazek obsahuje řadu cenných řečí o sva
tém Václavu i jeho kultu, svazek druhý řeči o světcích i blaho
slavencích, Cyrilu a Metodu, Ludmile, Mladě, Vojtěchu, Proko
pu, Janu Nepomuckém, Norbertu, Klementu Hofbauerovi. Sem
náleží i jeho činnost ediční, literárně historická a bibliografická.
Podlaha zajisté vydal nám první podrobný soupis veškeré litera
tury homiletické, vydal stará kázání a napsal mnoho statí o zje
vech starého českého kazatelství.

Vycházeje z úcty k svatým patronům a věrozvěstům Cyrilovi
a Metodějovi, Podlaha pojal již záhy do svého životního pro
$ramu péči o rozvoj unionis mu. Sám psal o časových otáz
kách, spadajících do této důležité oblasti, nabádal jiné k spo
lupráci a účastnil se velehradských sněmů. Jeho řečio sjednocení
Slovanů na poli náboženském a o unionismu, jako zjevu moderní
doby, vzbudily velký ohlas. Monumentálně myšlený byl Podlahův
pokus o vydávání odborné revue unionistické, realisovaný v jeho
„Slavorum litterae theolosicae“, ale znemožněný vypuknuvšívál
kou. Přes to je brázda, vyoraná na tomto poli, velmi hluboká.

Podlahabyl ovšemtaké církevním historikem vel
kého formátu, zejména pro dobu rekatolisační. Po dvacetileté pří
pravě přikročil 1917k vydávání svých dějin pražské arcidiecése,
jež pokládal za čestný dluh českých kněžských historiků doby
obrozenské, jimž v pvé řadě náleželo vypsati obnovení katolické
církve v zemích koruny svatováclavské. K tomuto obsažnému
dílu, přervanému smrtí učencovou, připojil dvě velmi cenné pra
menné sbírky českých dějin církevních. Latinské ,„„Editionesar
chivii et bibliothecae metropolitani capituli Pragensis“ od roku
1905,sbírka, v níž mimo řadu vzácných rukopisů vydal i své jedi
nečné biografické přehledy „Series praepositorum“. Roku 1908
připojil k ní obdobnou českou „Sbírku pramenů církevních dějin
českých století 16. až 18.“. Soupis studií a statí o námětech čes
ké historie církevní je počtem nepřehledný a volá po soubor
ném vydání.

S obzvláštní láskou pracoval Podlaha v oboru dějin umě
ní výtvarného. Mocnýmpopudemk této soustavnéčinnosti
byla mu „Národopisná výstava československá“ v Praze, na kte



ré spolu se Šittlerem a Karlem Procházkou shromáždil výkvět
českého umění církevního. Doplniv materiál takto shromážděný,
jal se Podlaha vydávati památky církevního umění v podobě nád
herných alb a později monografií. Obohatil tak českou literatu
turu výtvarnickou o album svatojanské a svatovojtěšské, o lore
tánský poklad v Praze, o poklad svaťfovítský,o knihovnu kapitul
ní v Praze. Monograficky zpracoval obrazy mariánské v Čechách
ze století 14. až 16., sochy a skulptury mariánské v Čechách od
dob nejstarších až do století šestnáctého, metropolitní chrám sva
tého Víta. K těmto vědeckým publikacím přidružily se záhy cen
né katalogy, průvodci i almanachy. Teprve budoucí badatelé do
cení sběratelskou práci, jevící se mimo řadu jiných sbírek látky
i v soustavném ofiskování „materialií k slovníku umělců a umě
leckých řemeslníků v Čechách“, ukládaných do „Památek archeo
logsických“.

Jakousi synthesu církevních dějin a dějepisu výtvarnictví nutno
spatřovati v Podlahově bohatém zpracovávánímístopisu. Je
to nedocenitelná sbírka „Posvátná místa království českého“,
v které podal dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch,
klášterů a jiných pomníků katolické víry a náboženství. Když se
1893sešla archeologická komise a vytkla:sí za úkol vydati soupisy
památek historických a uměleckých v jednotlivých politických
okresích českých, pracoval v ní Podlaha nejpilněji. Vydal řadu
svazků, vyčerpávajících látku okresů sedlčanského, milevského,
mělnického, rokycanského, příbramského, karlínského, česko
brodského, vinohradského, benešovského a kralovického. Z do
by sedmnáctého věku vyvážil vzácnou publikaci Willenbergových
„Pohledů na města, hrady a památné stavby království českého“.
Tato díla doprovodil Podlaha svou bohatou a cennou bibliogra
fií místopisné literatury, zařazenou do jeho monumentální „Bi
bliografie“.

Podlahův význam zasahuje mocně i do obecných českých dě
jin literárních. Jsa žákemJosefa Jirečka,který jej záhy
zasvětil do pracovních metod, napsal Podlaha množství studií a
statí, množství doplňků životopisných a knihopisných, kterými

Historie na scestí.
Nemyslím tu historii, která jest jako věda pěsto

vána, ale tu, která jest jako věda podávána. Vždy,
kdykoliv mluvíme o vědě, myslíme tím vědeckou
pravdu, která jest anebo aspoň má býti odleskem
Pravdy věčné.

V loňském ročníku Vychovatelských listů ukázal
Dr. V. Šauer, jak je vědecká pravda ve středoškol
ských učebnicích dějepisu nestoudně bita v tvář, a
bylo by mu podniknouti daleko nevděčnější práci,
kdyby měl posvítit na pravdymilovnost učebnic dě
jepisu pro měšťanské školy, jejichž nová vydání za
čínají se po této stránce znamenitě reformovati k
horšímu.

A přece ještě s nimi není spokojen E. Štorch, který
v 8. čísle Školských reforem prohlašuje proti Peka
řovi, že je potřebí dějepis vysvobodit ze zajetí his
torických fakt. Ž toho prý, že před stoletími omezení,
fanatičtí, zaostalí mnichové zapisovali sňatky panov
níků a jejich válečná lupičství, nenásleduje ještě, že
se i dnes máme spokojiti dějepisem sňatků a válek.
Dějepis historických faktů nehodí prý se člověku mo
derně ovientovanému a zejména prý se nehodí do
školy. Krvavá Kosinova kniha Velikáni našich dějin
prý se dokonce kupuje do našich škol v nových a no
vých vydáních. (Karla Maye prý vyhazujeme, ač vy
niká nad Kosinu.) Jaká prý to zvrácenost.

To nejsou daleko všechny líbeznosti, jimiž autor
časťuje f. zv. oficiální historii, jak prý nám ji nabízí
„konservativní“ universita. Nabízí místo ní historic
kou beletrii: Čakový Jirásek, Winter a j. dají čtenáři
jejich historických povídek a tománů víc dějepisné
ho vzdělání pro život nežli úmorné dření z nezáživ
ných učebnic. Školní dějepis prý se musí podobati
beletrii a čím nižší stupeň, tím více, a místo těch du
sících fakt historické vědy, která se do školy ne
hodí, nabízí historická fakta, hodná učení, uvažování
a zapamatování tohoto druhu:

Pračlověk se podobal zvířeti, ale vynikal nad
ně vzpřímenou postavou, řečí a užíváním ná
strojů. Společnost párová.

Všechna světová náboženství mají
mravné učení.

krásné,

pokračoval v díle svého mistra. Nelze si dnes představiti třeba
studium barokové literatury bez znalosti díla Podlahova. Svou
„Bibliografií české katolické literatury nátoženské“ vytvořilpak
základ ke každé práci o literárních dějinách hnutí katolického.

Korunou této sběratelské, literární, vědecké a iniciativní prácestalose dobudování svatovítského dómu v Praze.
Je to historický fakt nedostižného významu celonárodního. Myš
lenka, dostavěti velechrám do roku 1929,naplnila Podlahu odva
hou, rovnající se bohatýrským počinům z doby kvetoucí gotiky a
rozkvětu baroka. Již jako dítě pražské plnil svou duši poesií
vznešeného forsa. Ze staropražských dojmů dětství nic mu ne
utkvělo tak hluboce v mysli, jako tak často viděný pohled k Hrad
čanům a k chrámu svatovítskému. Díval se na mohutnou věž
jako na samostatný chmurný týn, viděl chrám se zelenavou stře
chou oživenou třemi vížkami, a mezi věží i chrámem ohromné,
prázdné, hrotité okno, jakoby obrovský zbytek nějaké zříceniny.
A když na sklonku teskných podzimních večerů rudý zásvit do
hasínajícího dne zjevil se v otvoru zejícího okna, jehož oblouk
tím černěji rýsoval se na obzoru, nevýslovný smutek zaplavoval
srdce jinochovo. Záhadná ta budova zdála se mu býti obrazem
dějin drahého národa, ve svém vývoji podťatého, a horoucí přání
zrodilo se již tehdy v duši Podlahově, aby smutná ta silueta
změnila se v útvar výsostné krásy. Podlaha později seznal
úchvatný gotický sen Karla Čtvrtého, poznal barokní visi Tomá
še Pešinyz Čechorodu a vstoupil do řady těch, kdož se odhodlali
tyto skvělé sny realisovati.

Bůh dal, že se ten vzácný člověk dočkal dostavby dómu, že při
oslavě tisícího výroší mučednické smrti svatého Václava ode
vzdal svatyní svému národu, že mohl s kazatelny ukončeného
týnu promluviti k svému českému lidu slova prorocká. Tímto či
nem nejen že vyvrcholil epochu buditelských snah českých vlas
teneckých kněží, jak bylo tužbou celého plodného jeho života,
ale tímto monumentálním gestem ukázal současně i další velký
cíl národnínašípráce:renesanci svatováclavského
katolicismu v osvobozenémnároděčeskoslovenském.

Ani jediné náboženství se neudrželo v původ
ní čistotě.

Křesťanští národové nezachovávají ani jedi
ného přikázání božího.

Církve používají náboženství, aby vládly lidu.

Domnělá zaostalost, omezenost a fanatičnost stře
dověkých mnichů byla těmito objevy ovšem daleko
překonána a každý nepředpojatý badatel historický,
ano i člověk, který historickým badatelem není, ale
měl někdy příležitost nahlédnouti do těch mnišských
záznamů, potvrdí, že se přece z těch záznamů dá více
užitečného vybrat než z téhle vědy člověka dvacá
tého století, který v sobě cítí povolání k reformě dě
jepisného vyučování.

Zajímavé je i to, že dokud naše historická věda
byla náboženskému duchu nebo řekněmeraději hned
katolicismu nepřátelská, nikomu ani nenapadlo, aby
nebyla ve škole tak tradována. Když však jesťtnyní
vědeckyzjištěna hodnota katolicismu, pokládá se na
jednou taková historie za nebezpečnou škole, zapo
míná se na znění ústavy, které se s té strany někdy tak
hlasitě ozývá,a místo historie se zdůrazňuje historic
ká beletrie.

University ovšem pak nemohou vyhověti ideologii
takových reformátorů, a je nutno se jejich práci v zá
jmu pokroku vyhnout. Vrcholem ironie pak je, že se
při tom volá po hlubším smyslu dějin a po porozu
mění jejich vývoji a vedoucím ideím. Jak může roz
uměti historii, pronikati k podstatě historického vý
voje a chápati jeho vedoucí ideje ten, komu chybí
jasné porozumění historickým faktům? Vždyť právě
tato fakta značí jako mezníky jednotlivé etapy toho
vývoje a jednotlivé ideje se v nich nejen obrážejí, ale
i vyvrcholují.

K pochopení vývoje a skutečného života ideí je
tudíž potřebí hlouběji nahlédnouti do dějin, nikoliv
do historické beletrie a naprosto už ne do novin, je
jichž pisatelé kroutí historická fakta podle svých ná
padů, jimž oni sami říkají stanoviska. Wellsovo zpra
cování dějin světových tu může býti spíše příkladem
odstrašujícím, než hodným následování. Komu pak
stačí k porozumění historii taková „věďa“, měl by



mlčet, nikoliv vystavovati na odiv své nepochopení
aistorie a jejích úkolů v životě a ve vzdělání vůbec.

Ostatně v prostředí, kde by byl správný pohled na
historii vžitý, by se takové fantastické nápady ne
mohly zrodit, ale u nás, kde se leckteré učebnice
lějepisné do nedávna valně nelišily od beletrie a
zde se vydávají takové historické čítanky, ve kterých

jsou tak hojně zastoupeny historické romány, jako
v Dějepisné čítance pro nižší třídy středních škol,
není fo zjev neobyčejný, ale je zároveň výstražný.
Tím výstražnější, že se fu mluví o reformě dějepisné
ho vyučování a reformování je u nás nemoc velmi
silně infekční, k níž je převážná většina našich škol
ských kruhů velmi málo imunní. Akt.

Svobodná vůle Boží a lidská.
Ukážeme si na malém příkladě, kolik světla může poskytnouti

znalost a aplikace pravd metafysických (žádná totiž pravda zje
rená nemůže odporovati pravdám rozumovým, neboť pocházejí
%jednoho Intelektu) v objasňování poměrů vůle člověka k vůli
Boží, a fo jen v rámci přirozena na základě filosofické nauky sv.
Tomáše o Prvním Hybateli a příčinách účinných. Jen na pevném
nákladě pravd poznaných v řádě přirozeném možno bez nebez
aečí přikročiti k pravdám nadpřirozeným.

Je známa všeobecná platnost principu: co jest pohybováno,jest
Johybováno od jiného. Pohybováno pak může býti jen to, co jest
7možnosti býti pohybovánu, a jen potud, pokud je v možno
sti, a to jen od toho, co je, a pokud je v uskutečnění, neboť po
aybovati znamená přivésti něco z možnosti k uskutečnění, a to
nůže učiniti jen nějaké jsoucno v uskutečnění. Jestliže však i to,
ad něhož jest pohybováno, jest rovněž, a třebas opět pohybova
1ým pohybováno, nelze v řadě příčin závislých na sobě samých
aostupovati do nekonečna. Tedy jest nutno dojíti k nějakému
orvnímu pohybujícímu, které by nebylo od jiného pohybováno a
jim všichni rozumějí Boha (Summa Iot. 2. čl. 5.). Rovněž tak je
tomu v řadě příčin účinných (z nichž vychází nějaký pohyb), ne
DOťve všech příčinách účinných, podřazených, první je příčinou
prostředního a prostřední posledního a rovněž je nutno stano
viti nějakou příčinu účinnou první, kteroužto všichni nazývají Bo
hem (S. Iot. 2. čl. 5.).

Příčina účinná vůbec dělí se na příčinu účinnou první, která
něčím pohybuje silou vlastní a je naprosto nezávislá na jiných
příčinách,sama pak je příčinouvšech příčinúčinných druhých
a jejich příčinnosti. Příčina účinnosti první jest, jak bylo řečeno,
jedinou první příčinou všech příčin, jest sama od sebe, svébytná
a proto i svá činnost. Může býti příčinou nějakého jsoucna, po
kud je činí něčím (simpliciter), t. j. má moc tvůrčí. Všechny pří
činy druhé závisejí na příčině prvé již svým bytím, pokud jsou
něčím, a proto i svou činností (neboť jaké je bytí, taková i čin
nost). Přes to jsou pravými příčinami svých účinků, ne ovšem
stejnojmenně s příč. I., jak hned uvidíme, nýbrž silou přijatou
ad příč. I. V přijaté schopnosti příčiny druhé není a nemůže být
síla tvůrčí (ta nemůže být sdělována tvorům), proto nemůže být
příčinou nějakého bytí, jsoucna, nebo i skutků, nýbrž že něja
xé jsoucno již existující je takové. Nikoliv tedy že vůbec to
jsoucno nebo ten skutek je (pokud je nějakým jsoucnem odliš
ným od možnosti), které aby bylo muselo být příčinou první
z pouhé možnosti převedeno do uskutečnění (simpliciter), skut
xově napřed indiferentního a v moci příčiny druhé je započaté
uskutečnění přivésti a usměrniti k skutku takovému nebo tako
vému. Tak se může říci, že příčina první je příčinou všech činů
xonaných, neboť vše se koná její bezprostřední silou. Proto pů
sobení Tvůrce se dotýká i podstaty věci i působení příčin dru
ných. Že pak něco jest učiněno z druhé příčiny (tvora), nevylu
šuje, že Bůh bezprostředně ve věcech působí, pokud totiž jeho
síla přímo přivádí příčiny druhé k činnosti a k uskutečnění je
jich účinků, neboť „žádná schopnost tvora nedosáhne svého účin
ku, leč pomocí síly Tvůrce“ (II. Sent. dist. I. gu. I. a. 4.). „„Příči
na druhá nemůže působiti svůj účinek, nepřijala-li schopnost a
činnost příčiny prvé“ (De Verit. gu. 22.), neboť jsoucno stvořit
nemůže a bez něho též nemůže nic dělat.

Schopnost posledního činitele není schopna svého účinku ne
závisle, jen ze sebe, nýbrž skrze sílu nejbližšího vyššího, a
sila tohoto je rovněž od vyššího; a tak síla nejvyššího činitele je
schopnou účinku sama ze sebe jako příčina bezprostřední. Tentýž
účinek pak je celý od Boha a celý od nižšího činitele, od obou
bezprostředně, avšak od každého jiným způsobem, jako i „tentýž
účinek se připisuje nástroji a hlavnímu činiteli také celý“ (III. C.
Gent. cap. 70.). U nástroje je ta závislost ještě větší; kdežto pří
čina druhá může po prvním předhybu, uvedení ve skutek, čin
nosft, sama pokračovati v započaté činnosti, příčina nástrojová
v celé své činnosti jest nepřetržitě závislou na příčině jiné, které
slouží a jíž je hýbána k účinku, jehož sama jest úplně neschopna.
Ale přece i tu se může říci, že ten účinek pochází celý od hybate
le(jehož je síla) a celý od nástroje (mediatione suppositi), bez
něhož by vykonán nebyl; rovněž jakost účinku jest od nástroje.
Píši já, ale píši perem, jen to, co chci, ale jen tak, jak mi fo pero
píše,

Tak vidíme, že vše, co jest pohybováno, jest pohybováno od ji
ného, a ten pohyb (nebo aspoň předhyb), jímž příčina vyšší sdě
luje svou sílu nižším, jíž možnostjejich je uváděna v uskutečnění,
se nazývá fysická premoce. Nazývá se fysická na rozdíl od mo
rální, jež působí zevně, ukazováním cíle, lákáním a pod.; ta dává
disposice k pohybu fysickému, může působit pouze na fo, co jest
již v uskutečnění, nikdy však sama nemůže možnost převésti
v uskutečnění, k tomu je třeba skutečného impulsu fysického,

a poněvadž to nesmí být násilí, neboť jednáme o schopnostech
přirozených,tedy z popudu účinného,vnitřního. To jest te
dy premoce fysická a nikoliv násilná, nikoliv „„hůl,či nějaká jiná
fysická věc“.

Vše, co dosud bylo řečeno o příčinách účinných, bylo už vlast
ně řečeno o člověkus jeho svobodnou vůlí (příč. II.) a o pomoci
Boží jako příčině I. Člověk není sám od sebe, není své bytí, z nut
nosti, ale z nahodilosti (cuius essentia distinguitur ab existen
tia), proto není ani činný sám od sebe a vše je v něm stále ještě
v určité možnosti (solus Deus est actus purus). K životu, vůbec
k pohybům životním dostává člověk jen jednou premoci — poče
tím; jeho řízení se již děje zákonem životním, ale nikdy nesmí,
ani na chvilku, přestat ú plně, to by byla smrt, ze které se už
k životu přivésti nemůže. Vůle však častěji přestává úplně jednat
a musí častěji znovu býti uvedena do chtění; ať už se tak děje
přímo nebo nepřímo (v přítomnosti jejího objektu — dobra, dob
rým nápadem, okolností, připomínkou a p.), vždy se tak děje
z vůle Boží (guia nihil praeterfugit causalitatem causae prima).

Proto nemůže ani překročiti sobě vymezené hranice příčiny
druhé, i když ho pozorujeme jako hotového člověka v existenci.
Říkáme sice: on pracuje, on chce a pod., a je to pravda, můžeme
tak mluvit, ale aspoň jednou musíme proniknout hlouběji a uvě
domit si, zda to koná úplně absolutně sám, naprosto nezávisle,
nebo jen jako příčina druhá. Člověk nemůže býti ani vteřinu ne
závislým na Bohu, nemůže nejmenšího skutku vykonat sám bez
pomoci Boží, jako se nemůže zachovávat (zachovávání je totiž
stálé tvoření“, S. I. gu. 104 a. I.), jako nemůže stvořit nejmenší
věc ani skutek, jako nemůže mít poznání, kterého by nepřijal.

Nemůže jednat, než s pomocí Boží podle schopností sobě pro
půjčených; avšak pro svůj vyšší stupeň účastenství na životě
Božím — rozumem a proto i svobodnou vůlí (neboť „kdekoliv je
rozum, jest i svobodná vůle“, S. I. gu. 59. a. 3.) liší se ode všech
nižších tvorů, kteří vykonávají své účinky jen vnějším vykonává
ním (executive), jsouce jen pasivně hýbáni přírodními zákony ne
bo instinktem ke svému cíli. Člověk je taky hýbán, jinak by ne
byl schopen něco vykonat, avšak jeho činnost je v tom, že může
ten pohyb regulovati, říditi k účinkům, jakým chce, a fo s plným
uvědomením sebe i té svobody, rozumně, vědomě a dobrovolně,
ovšem jen v mezích toho pohybu, nikdy ne proti a nikdy ne bez
něho, vždy k cíli, vždy k dobru, ale jakými chce prostředky, ja
kým chce způsobem. I tuto schopnost má od Boha. Tvůrce ve své
moudrosti neučinil tvorstvo jen mrtvé, slepé, bezmocné, ale dal
mu i tu možnost a Činnost, že samo může býti příčinami, a fo
„ne z nedostatku Boží síly, ale z nevyčerpatelnosti jeho dobroty,
v níž chtěl sděliti věcem svou podobnost i v tom, aby byly příči
nami jiných věcí... a v tom se také jeví krása pořádku stvoře
ných věcí (III. C. Gent. cap. 70.). A nečiní pak násilí jejich činno
sti, nýbrž nechává je jednat tak, jak jednají, jakou moc jim dal,
ba právě to v nich působí. „A když připojíme, že Bůh jediný je
svá síla a že je v každé věci, ne jako její podstatná část, ale jako
uchovávající ji v bytí — následuje, že on bezprostředně pracuje
v každém pracujícím, nevyjímaje ani Činnosti a vůle přírody.“
„Dokud tedy má věc bytí, dotud musí Bůh v ní býti přítomen po
dle způsobu jejího bytí“ (S. ILot. 8. čl.I.).

Člověk má přirozené schopnosti, proto jako každá přirozená
věc musí být determinovány k jednomu,a sice rozum k poznávání
pravdy, vůle k chtění poznaného dobra. Svobodná vůle je schop
nost rozumu a vůle.

Tyto schopnosti jsou vždy v možnosti k pravdě a dobru, ne
však vždy a stále v činnosti; do té musí býti uvedeny. Nejsme
stále v aktu chtění něčeho, nýbrž v možnosti k mnohým. Jako
smysly vnímají jen fo, co na ně právě působí přímo, fysicky,
svým specifickým rozruchem prostředí, tak i vůle ke každému
svobodnému úkonu musí být z možnosti k tomu úkonu převedena
od vyššího svobodného chtění v uskutečnění, čímž se stává schop
nou svobodného, rozumem řízeného činu chtění a dokonání. Bůh
ve svobodné vůli působí, že vůbec svobodně jedná a se rozhodu
je, a že dosahuje svých účinků. „Ani Bůh však nemůže svobod
né vůli činit násilí, neboť pojem svobody a násilí si odporuje. Mů
že však učinit, že vůle svobodně se rozhodne k tomu, co on chce“
(I. IT. ot. 6. čl. 4.—ot. 9. čl. 4. a čl. 6. k 3.—ot. 109, 112 a mnm.j.).

„Násilí může býti jen původu vnějšího, a když odporuje vnitřní
přirozené náklonnosti. A tak není nutno rozlišovat svobodnou
vůli a činnost Boží, protože výsledek je možný jen z obojího zá
roveň, tak jako není rozdílné, co je z druhé příčiny a z první
příčiny, neboť Boží prozřetelnost působí skrze činnosti dru
hých příčin“ (S. ot. 25. čl. 5.). A je-li ta druhá příčina chybná,
není divu, že účinek je rovněž chybný; chyba je ovšem v příčině
druhé, ne v první.



„Přes to však vůle jako taková, t. j. svobodná, zůstává svo
bodnou, pravou příčinou svého pohybu, poněvadžčlověk
svobodnou vůlí sám se pohybuje k jednání. Není však v nutnosti
svobody, aby fo, co jest svobodné, bylo první příčinou sebe,
jako se nevyžaduje, aby to, co je příčinou druhého, bylo jeho
první příčinou. Bůh tedy jest první pohybující příčinami přírod
ními i svobodnými. A jako nebere příčinám přírodním, tím že je
hýbá, možnost přírodních účinků, tak ani hýbáním příčinami svo
bodnými neodnímá jim svobodu skutků, neboť on působí v jed
nom každém podle jeho vlastností... Ale v pojmech pohybu pří
rodního i svobodného, t. j. dobrovolného, jest společné, že jsou
původu vnitřního“ (S. I. II. ot. 6. čl. 1.).

Z toho tedy plyne, že jest jediný princip každého svob. ce
lého skutku: Bůh skrze člověka, nebo člověk skrze Boha; ne:
Bůh sám něco a člověk sám také něco. Je celý vykonán od Boha
a celý od svob. vůle stvořené. Oběma bezprostředně, poněvadž
tvoří spolu jeden princip činnosti, ale každý jiným způsobem;
vůlí bezprostředností činitele (mediatione suppositi) a od Boha
bezprostředností síly, kterou je schopnost a náklonnost vůle
aplikována k činnosti jí odpovídající. To je ona síla Božího umě
ní (vis divinae artis) všechno působící, která nemůže býti pro
půjčena žádnému tvoru jako jeho vlastní, nebo jako trvale mu
propůjčená, „leč by mu bylo dáno, aby byl principem všeho bytí“
(De Pot. gu. 3. č. 7. ad 7.).

Vůle v každé příležitosti k dobrému, v každém pokušení musí
jednat, musí nezbytně něco chtít: buď sloužit Bohu, spravedlivě
jej uznat Pánem, zachovat mu věrnost, chtít Dobro nejvyšší a
zavrhnout vše, co se staví mezi Boha a něj, nebo chtít sloužit sobě
a své pyšné sobeckosti, chtít dobro chvilkové lákavého hříchu,
jenž však navždy znemožní dosažení Dobra nejvyššího (nesmilu
je-li se nad hříšníkem Bůh).

Schopnost vůle je tedy v přítomnosti každého dobra pozdviže
na do aktu chtění, ale poněvadž zde na zemi nejsou dobra univer
sální, úplná, zcela uspokojující přirozenou tendenci vůle, nýbrž
jen částečná podle stupně účastenství na Dobru nejvyšším, ne
mají být chtěna pro sebe samy, jako cíl, nýbrž podle vztahu!
k nejvyššímu jako prostředky k němu. Odklon od tohoto přiroze
ného řádu rozumem poznávaného, chtění a ulpění na menších
dobrech, proměnlivých, smyslových jako cíli, je odvrácení se od
Dobra neproměnitelného, je zlo — hřích. Absolutní zlo, jako ně
jaké jsoucno neexistuje, neboť všechno, co je, je stvořeno od Bo
ha a je dobré. Zlo je nedostatek dobra, zlo jako takovéje nicota,
nemůže být poznáno, poněvadž není pravdou, nemůže být proto
ani chtěno. Vůle je schopna chtít jen dobro: opravdové nebo
zdánlivé, částečné; jako to už je její vinou nebo zásluhou, když
na radu nebo varování rozumu se přiklání, pohnuta premocík to
mu nebo onomu.

Člověk bez pomoci Boží nemůže ani hřešit, pokud totiž činí ten
hřích jako nějaké dobro (i když tím způsobem, za těch okolností
zakázané) a pokud je ten hřích něco, nějaké jsoucno nebo sku
tek, neboť jakékoliv jsoucno nezbytně pochází od prvního jsouc
na, a vše, co je v uskutečnění, pochází od něčeho v uskutečnění,
které se vždy odvozuje od prvního, totiž Boha, jenž je uskuteč
nění svou bytostí (acfus per essentiam). Hřích se nazývá jsoucno
a skutek s nějakýmnedostatkem (chybou)a ten je z pří
činy stvořené, totiž svobodné vůle, pokud pochybila v řádě první
ho činitele. Proto příčinou té chyby není Bůh, ale svobodná vůle;
jako kulhání je vinou křivé nohy, ne však chybou síly, ačkoliv
každý pohyb, jehož je příčinou, je chromý. A podle toho je Bůh
příčinou skutku v hříchu, žádným však způsobem hříchu samého,
poněvadž není příčinou toho nedostatku, defektu. (S. I. II. g. 79.
a. 1., 2 et a. 1.)

I v tom vidět tu bezmocnou pýchu člověka, jenž „s úžasem se
chvěje“ před tím, „že je naprosté nic a každým dechem odvislý
na jeho všemocné libovůli“, když vlastně ani hřešit nemůže bez
pomoci Boží. Neslyší, že jen jediný je Jahveh — Jsoucí; nerozli
šuje schopnost od činnosti; sám z ničeho nic se přivádí do aktu
chtění, maje oko stále, a co chce, vidí, maje ucho sťále, a kdy
chce, slyší, maje vůli, stále chce, maje rozum, od narození je
tak moudrý, když Boha a jeho činnost a péči v sobě nevidí; proto
vše dobré připisuje sobě a pečlivě si zapisuje. Rovněž v pečlivé
evidenci chová důkazy lidské svobody, že může jednat i proti
vůli a milosti Boží, vždyť „když nejedná proti, to znamená, že ne
může, že není svoboden“. A tak je na lidské libovůli odvislý zas
Bůh, jehož si k své samostatnosti, chce-li, přitáhne jen v řádě
nadpřirozeném. Což, dobrá vůle by tu už byla, ale rozum se dá
asi hůř převést z pouhé možnosti k logickému myšlení!l A co
zmůže ten lidský kůň na moři,vždyť táhnou — loď? Ouod movetur
ab alio movetur by se snad v moderní době dalo lépe popřít vlast
ním pohybem aeroplánu nebo parolodi? Čí i tam je třeba rozto
čení vrtule nebo zapálení jiskry? Přemýšlejme, třeba vynalez
nem perpetum mobile...

Jen hluboké intelektuální proniknutí pravdy, poznání a uvě
domení si pravého poměru Boha a člověka může býti základem
pravé pokory, která nebude jen chvilkovým záchvatem citovosti,
diktována přesně vedeným inventářem svých nepodařených skut
ků, nýbrž skutečným uznáním nejvyššího Pána a Dárce všeho
dobra, bez něhož nic nemůžeme. Tomisté se nelekají důsledků
pravdy, jen když jsou vyvozeny z pravdy a logicky správně, jinak

malá chyba v principech vede k těžkým chybám v důsledcích.
Ale vytýkat tomismu důslednost již samo svědčí o úchylce, v níž
důslednost není předností. Ale tomismu důslednost je ctí, proto
také nemusí nikdy svou nauku retušovat, Písmo citovat jen s po
známkami, z Otců vybírat jen něco, koncilům uklouznout kontra
dikcemi, aniž musí utíkat se jen k lidové mluvě.

Na pevném základě nezviklatelných pravd principů: Bůh je
první Hybatel, První Příčina, člověk je příčina druhá, jen pre
mocí fysickou schopná své činnosti, možno bez rozporů a bez
bludů pohlížeti i na vzájemný poměr milosti a člověka v řádě
nadpřirozeném. Není-li člověk sám ze sebe něčeho positivního
schopen v řádě přirozeném, tím méně v řádě nadpřirozeném. Mi
lost pak účinná, z vnitřní své podstaty (člověk přirozený nemůže
učinit něco nadpřirozeně účinným), jest ono nadpřirozené pohy
bování, kterým se doplňuje schopnost svobodného jednání v roz
umném tvoru osvícením rozumu v poznání pravého Dobra, pravé
ho poměru a ceny jiných dober, a uzdravením, posílením vůle.
Nadto se vlévá od Boha nové bytí do duše, dává nová síla schop
ná vyšší činnosti, přesahující přirozené síly svobodné vůle, svět
lo vyššího poznání v rozumua síla silnější lásky ve vůli, a to na
způsob stálého stavu, jako jsou všechny vlité ctnosti. Ono hýbá
ní, jimž Bůh působí na účinek svobodné vůle, již upravené skrze
lásku, jest mocnější než sama vůle člověka ospravedlněného.
Spojuje nejen všechny schopnosti rozumné duše, ale i nadpřiro
zené vlohy, jimiž se schopnosti zdokonalují a povyšují v řádě
činnosti, se skutky spasitelnými a život věčný záslužnými. To je
ona síla, kterou rozumný tvor jedná jako nástroj prvního činitele
k bytí v milosti a slávě, kterou Bůh v nás uskutečňuje svá bož
ská předurčení, volaje ty, které předurčil, ospravedlňuje ty, kterépovolalaoslavujety,kteréospravedlnil.| CyrilM.ŠimaOP.

Bořivoj Benetka:

Ó jednom zapomenutém vlastenci.

Před sto lety básník Karel Vinařický vložil do elegie na smrt
P. Josefa Černého tolik přátelského a upřímného bolu, že ještě
dnes čtenář,zabloudivší na stránky sedmého ročníku Časopisu pro
katol. duchovenstvo, neubrání se zájmu o toho, jehož smrt Vina
řického tak dojala.

Kdo byl ten P. Černý a čím si zasloužil lásku Vinařického ?
Marně bychom jméno jeho hledali v seznamu duchovních hod
nostářů. A přece nezasluhuje toho zapomenutí, jaké uložil nános
století na jeho jméně.

Hořickému stavkáři Černému narodil se 3. září 1785 syn, který
po studiích gymnasijních ve slezské Křesavě přišel na filosofii do
Prahy, kde byl také 22. srpna 1810 vysvěcen na kněze. To jsou
stručná životopisná data, jež doplníme několika kaplanskými šta
cemi (Žehuň, Hořice, Chlumec). Doma viděl jen práci a proto
jako kněz nikde se jí nevyhýbal. Svědčí o něm hořický děkan
Alojs Hanl, že „horlivost v úřadu kazatelském a nemírné na
mahání v privátním vyučování mládeže, jednak u generála p.
hrab. Karla Kinského, jednak u měšťanů chlumeckých, působily
naň tak škodně, že souchotin v dýchavici dostal! Nebyl P. Černý
nikdy znamenitého zdraví a tak, když choroba se nelepšila, dal
se r. 1821 pensionovati, ačkoliv to neznamenalo složiti ruce v
klín. Setkáme se s ním v Hořicích, později jako fundatista Trá
gerovský přišel do Jičína, aby od roku 1826 zakotvil v Praze.
Jakmile se mu zdálo, že zdraví se lepší, přijímá od arcibiskupa
Chlumčanského administraturu u Karmelitek na Hradčanech, kde
18. prosince 1834 zemřel. Tato stručná životopisná data postačí,
abychom k nim mohli připojiti důkazy, že i tělo slabé, nemocí
zkrušené přece může v sobě tajiti znamenitého ducha, byť i s
velmi skromně vymezenou drahou pozemského života.

Byl vlastencem a jako kněz dovedl českému národu sloužiti.
Všechen svůj čas, pokud nebyl zaneprázdněn kněžským úřadem,
nebo nemocí upoután na lože, věnoval studiu. Zájem jeho bu
dilo vše, co se týkalo české vlasti, české řeči a české literatury,
Nezůstalo ovšem pouze při zájmu. Proto setkáme se v časopise
pro katol. duchovenstvo s jeho články z dogmatiky, liturgiky
1 historie, do nichž ukládal řečí opravdu mistrně stavěnou vý
sledky svých prací. Nebyly to vědomosti povrchní či snad lec
kdes nasbírané a bez ladu a skladu snesené. V každémpojed
nání opírá se o vlastní důkladnou přípravu, aniž by to ubíralo
co srozumitelnosti podání. Když r. 1829 až 1830 uveřejnil pojed
nání o církevních dějinách ruských (krátká zpráva o ruské církvi)
až do zrušení patriarchátu, ukazuje na neblahé následky rozkolu
a nebojí se právě v té době ukázati na stíny caesaropapismu.
Roku příštího tiskne v časopise pojednání z dogmatiky,obranu
samospasitelnosti církve, v níž dokazuje proti námitkám pro
testantů (které tehdy, zejména od r. 1817, tvořily hlavní bod jich
protikatolických polemik), že „„učení toto nikoliv oněch útržků
aútoků nezasluhuje, kteréž se nám až potud tak nelaskavě či

m (Pojednání z r. 1831.) O zpěvu a církevní hudbě otisklv ČKD.1833 „Krátkou historii zpěvu a hudby při službách Bo
žích“, čímž chtěl vlastně získati zájem a pochopení pro církevní
hudbu a zpěv. Pojednání vlastně obrací se v prvé řadě na ven
kovské učitele, v jichž rukou byly církevní zpěv i hudba. Proto



Náboženská oťázka v Německu.
K vánočním svátkům vydali arcibiskupové a biskupové němečtí

pastýřské listy, které zřejmě napovídají, že v Říši prožívají kato
líci chvíle veliké úzkosti. „Biskupové stojí na stráži“, volá úcty
hodný vratislavský arcibiskup, kardinál Bertram, mluvě o nebez
pečí novopohanství. Slovo: katakomby rovněž čteme v některých
listech. Mládež je vyzývána, aby za všech okolnosti zachovala
věrnost Církvi a její viditelné hlavě. A před svátky v Altoetingu
kardinál Faulhaber před 60.000muži a jinochy odsuzoval Rosen
beréovo pohanství, v Kolíně n. R. učinil tak před 40.000ženami a
dívkami kardinál Schulte. Ze všech těchto hlasů lze usuzovati, že
německým biskupům a katolíkům vůbec neběží o politiku, nebo
© centrum, politickou stranu, nýbrž o náboženství a o Boha. Že
Německo je ve varu kulturního boje, který jest ovšem odlišný od
boje vedeného železným kancléřem Bismarckem, a řekneme hned,
že je těžší.

Za Bismarcka byli uvěznění mnozí biskupové, kněží i věřící lai
ci, ale Církev mohla svobodně vésti boj tiskem, na schůzích i v
parlamentě, jak dokazuje případ neohroženého Windhorsta a
jiných jeho spolubojovníků. Dnes katolíci nemají svého tisku, do
vedně je vykopávána propast mezi pastýři, kněžími a věřícími.
Dr. Goebbels, jehož nazývá jeden francouzskýlist „satanským“
duchem, zatlačuje Církev do sakristie a zbavuje ji vší svobody.
Jde tedy o to, a v tom je skutečně ďábelský úmysl, oddělit vě
řící od kněží a isolovati je v chrámech. Při tom je zakázáno úder
níkům dotknouti se nějak kněží, aby si nemohli naříkati, že jsou
mučedníky.

Bylo by lze uvésti mnoho dokladů této metody, spokojím se jen
s jedním, jenž je však nad jiné výmluvný. V Kolíně n. R. dal zná

staví jim před oči slavnou minulost, aby tak hudba kostelní do
sáhla dřívější dokonalosti a slávy, jaké se druhdy ve vlasti tě
šila. V Praze zřízena škola, kde se učí mládež zpěvu a školní če
katelé od nejpřednějších mistrů pražských (Tomášek, Triebensee,
Weber, Vitásek a Pixis, vyučují se varhanní hře. Tím i venkovský
kostel dostane zase dobré varhaníky, kteří seznámeni s poža
davky liturgického zpěvu a hudby, přispějí k dosažení onoho
stupně dokonalosti a slávy, jaké se toto umění ve vlasti české
dříve těšilo.

I neúplný výčet prací v Časopise ukazuje, že pravdu měl přítel jeho V. Zahradník, napsal-li o něm: „Nebyl z počtu těch,
kteří se v dospělejším věku učiti přestávají, nýbrž, co mu koli
od úředních povinností a zaměstnání času zbývalo, vynaložil
k zpytování, čtení a spisování“. Jako upřímný vlastenecký kněz
snáší, upravuje a tiskne taková pojednání, která neměla zůstati
jen uschována v Časopise, nýbrž svou časovostí, dobrou češtinou
a při tom pečlivě volenými větami mělo každé pojednání získati
pozornost čtenáře předkládanému předmětu. Proto ta rozmanitost
látky, aby stále nové a zajímavé mohlo uchopiti zájem čtenáře
a upoutati jeho pozornost.

To byla jedna stránka jeho péče o Časopis. Ovšem bez od
běratelů a jiných spolupracovníků těžko by se Časopisu žilo. P.
Černý sám doporučuje, povzbuzuje nové odběratele, zaslané pří
spěvky posuzuje, opravuje, zajímavé věcí sám překládá a upra
vuje. Knižně vydal Životsv. Panny Terezie (1830) a překlad Men
delsohnova Faedona, v němž ukázal, že znalost a obratnost,
v jakou dovedl v české roucho obléci cizí dílo, nikterak není po
zadu za vybroušeným jazykem, takže plným právem bylo slyšeti
o tomto díle jen samou chválu bez zbytečného podkuřování a
pochlebování autoru.

Nezapomněl však v Praze ani na své venkovské přátele. Po
sílá jim české listy, v nichž zrcadlí se ušlechtilá jeho duše a čistá,
spánilá láska k vlasti. Ač téměř více churav než zdráv, spíše chud
než bohat na časné statky, byl stále dobré, jasné mysli, příjem
ným společníkem a přítelem bratrského srdce, jak svědčí jeho
přátelé. Zasvětiv svůj život církvi a vlasti neznal oddechu a od
počinku. Všade, kde bylo potřeba pomoci chudým, utěšiti za
rmoucené, prokázati lásku a dobrotivost, všade tam bylo možno
zastihnouti P. Černého a přece neoschlo černidlo na jeho peru,
neusadil se prach na jeho psacím stolku. Oddechem po práci
doma bylo mu navštíviti chudé, povzbuditi zmalomyslnělé a při
tom ještě pracovati pro vlast, neboť nikdy nemyslil, že by pro
ni příliš mohl pracovati.

Tak asi možno charakterisovati činnost P. Černého ve službách,
jimž zasvětil svůj život. Pochopíme bolest, která opanovala srdce
přátel, když rozneslo se po Praze a rychle i po české vlasti,
že 18. prosince 1834 dokonal svůj život. Slavný pohřeb dne 21.
prosince vystrojil mu spolu s konventem strahovským kanovník
Pěšina a za hojné účasti duchovenstva a mnoha českých literátů
uložil jej u nohou jeho příznivce opata Pfeifra.

Tak skončil krátkou poměrně životní pout kněz, jemuž slabé
tělo, stále nemocí soužené, nebránilo pracovati skutečně na ná
rodu roli dědičné. Neboť i zde byl úhor, který bylo nutno zky
přit, upravit a teprve potom osázeti ušlechtilými, dobrými a uži
tečnými dily. Je to příklad, který i dnes nelze minouti bez po
všimnutí. Proti vyvolávání lásky k vlasti oddaná služba národu,
proti předstírané službě církvi její zvelebování v české zemi,
co dnes může býti žádoucnějšího a záslužnějšího ?

mý vůdce hakenkreuzlerský, Grobé, tento rozkaz: „Urazí-li ně
kdo katolického kněze, okamžitě ho vyhostím ze strany.“ Za ně
kolik hodin po vydání tohoto rozkazu svolal Grobé vůdce jedno
livých oddílů k tajné poradě, na které mluvil takto: „Strana nem
zájmu na kulturním boji. Nesmíme však zapomenout, že našít
cílem jest ohroziti víru, abychom vytvořili jediné náboženstv
Strana doporučuje největší ohleduplnost ke kněžím; chce všud
zůstat v nejužším styku s kněžími, prefekty a podprefekty kor
$regací. Chtějte na nich, aby hlasovali, nepřemlouvejte jich, bí
dou-li protestovat. Stačí nám, známe-li jejich cítění. Mnozí z nic
nebudou míf ostatně odvahu k oposici. Jsou dosti omezení, aby :
sami zadrhli šňůru, na které budou pověšeni.“

Tato metoda je jistě pro katolíky velice nebezpečná, a jí nabýv
moderní kutlurní boj nové tvářnosti. Nejde totiž jen o vyhubet
katolíků, o zničení katolické Církve, nýbrž i zavedení nového né
boženství. A tím má být národní socialism, jenž nahradí každéj
né náboženství, jako nedokonalé a nevyhovující německému ní
rodu. Rosenberé, který je hlavním hlasatelem toho nového náb«
ženství, přímo praví: „Každý národní socialista, který si oblék
hnědou -košili, přestává býti katolíkem, protesťantem, členem „cí
kve německých křesťanů. Je výlučně jen bojujícím členem velik
německé rodiny“. Dr. Goebbels nemluví jinak, když praví: „N«
jsme ani katolíky, ani protestanty, jsme Němci. Když jsme dovec
li převésti hnutí přes hrozná léta pronásledování, máme práv
na přesvědčení, že toto hnutí je náboženským.““Není ani třeba dc
dávat, že podvůdcové nezůstávají za svými vůdci. V „Obe:
schwaebiger Anzeiger“ byl uveřejněn 530.ledna r. 1934 tento čl:
nek: „Vyznáváme úplnou totalitu národního socialismu. Wel
anschauuné — světový názor — nepřipouští žádného komprom
su. Nejen může, nýbrž musí býti nesnášelivým.“

Rosenberé a po něm ostatní hlásají nové, t. zv. positivní kří
sťanství, bez dogmaf, nezávislé na církvích. Na kursu, který b:
uspořádán v srpnu pro protestant. bohoslovce, bylo dokonce řeč:
no, že v osobě Hittlerově se objevil mezi Němci Spasitel, že Hi
tler jest zosobněním Krista. A profesor filosofie na lipské unive
sitě, zavrhuje modlitbu k Bohu a svatým a světicím Božím, dk
kládá: „„Neníjiž na čase, abychom se modlili k veliké matce, ma
ce Germanii, abychom umísťovali její obrazy v našich chrámec
a uctívali ji květy a svícemi?“

Tyto názory nejsou snad výplodem jen několika chorobnýc
mozků. Jsou denně pronášeny na nesčetných schůzích a kursec.
Píše se o nich stále v novinách. V kolonách pracovních jsou pře«
kládány mládeži jako dogma. Je to tím horší, že v Německuje z:
kázán každý jiný tisk, a tak lid nemá z velké části možnost uč
niti si jasno v těchto otázkách tak význačných. Ovšem nejhor
při tom je, že v duchu tohoto novopohanství je vychovávána ml:
dež od útlého věku. „Budeme pečlivě dbáti toho, pravil prusk
prefekt k mládeži, aby byla vychovávána ve vojenském duchu,
ne v duchu kteréhokoliv náboženství. Vírou německé mládežeje
jedině víra v Německo. Bůh chce, abys fy, mladý německý muž
věřil v Německo a jeho nesmrtelný život. Hittler žije dnes, zíti
a na věky.“ Vidíme jednu věc: Rouhání jest předpokládáno jak
základní princip nového náboženství, a to je hrozné.

Mládež, sdružená ve straně, jest vychovávána v této nové nauc
důkladně. Revue „Westland“ uveřejnila 26. května r. 1934prokl:
maci „„Studijního kroužku severské mládeže“, proklamaci, kte:
má 27 článků. Je to skutečné uznání víry německé mládeže a v'
padá takto: „Věříme v ustavičné zjevování vznešena věčnými z;
kony racy, krví a půdou. (ČÍ. 2.). Věříme, že smysl života jest v
jádřením božských sil severské racy, které jsou v nás skryté. (Č
7.). Věřímev nesmrtelnost severské racy v dědicích této racy at
věčnost severské duše, jako sílu božskou na zemi a ve vesmíru
(ČI. 9.). Mravní zákon, který je v nás, vyžaduje zápas, abycho
uchovali, rozmnožili a sjednotili německou racu na zemi. (ČÍ. 1(
Takováto nauka zavrhuje totálně každé křesťanství, přijímaj
z něho nanejvýše jen to, co se jí hodí. A tato nová nauka se opí!
i o vědu. V „Zeit und Weg“, časopisu národně-socialistických 1
kařů, bylo to jasně zdůrazněno: „Nová jednota Němců musí bý
založena na novém pojímání světa, poněvadž křesťanství ve si
nynější formě nemůže již splnit úkol, jímž jsou pověření vůdcot
národního sjednocení.... Církev nám přinesla zárodky egalitá
ského myšlení, a proto trpíme důsledky tisíciletého zločinu, sp:
chaného na Němectvu. Tísněni cizím duchem, byli jsme vyvrže:
ci světa... Musíme znovu vytvořiti ztracenou jednotu, pravověrí
$ermánskou, jednotu víry, kultury a politiky.“ Ještě rouhavě
mluví k mládežijejí ústřední orgán, „Nordland“ ve 15. čísle. A:
ust Hoppe, tiskový šéf tiskové kanceláře Hittlerovy mládež:
praví: „Německá mládež XIX. stol. může žíti bez hříchu, a tud
i bez milosti... Uvědomujme si mythem krve, že období křesťa:
ství již přešlo, a že bude nahrazeno vírou v krev a racu“.
„Chceme všechno rozpoutat do boje až do vyhlazení proti kř
sťanství. Němci, vymaňte se z vlivu cizích farářů, kteří vás chtě
přenechat vykořisťování židy. Věleňte se do útočné gardy něme
ké revoluce, vymaňte se ze židovsko-křesťanských předsudl
hříchu, zbožnosti, lásky k nepřátelům... Buďtež proklety zbo
nost a charita“, píše jiný list německé mládeže. (Cit. v „Liberte
fribouréské, 28. srpna 1954.)

Že se vůdcové nespokojují jen tiskem, nýbrž v duchu těch
nauk jest vychovávána i mládež v kursech, je nejlépe patrno
zápisků jednoho posluchače, uveřejněných ve švýcarském lis
„Hochwacht“. Ředitel kursů jim vykládal nauku národně-social
stickou těmito slovy: „Národní socialism jest náboženství, nov



jediné pravé náboženství krve, země, severského ducha.a arijské
duše. Je třeba, aby vyznání katolické a protestantské, která dosud
existují, co nejdříve zmizela, nebo, nechtějí-li se sama rozejíti,
aby byla zakázána státem. „Jen dokonalý idiot bere vážně kon
kordát s Římem. Kdo dobře vidí, ví, že národní socialism a kře
sťanství jsou nesmiřitelnými nepřáteli“ Tyto nauky vyznávají
i učitelé, podle nich učí děti ve školách. Tak od malička se do
stává německé mládeži do krve jed.

Nemůže ani překvapit, že katoličtí biskupové odsoudili tyto na
uky pověstným společným pastýřským listem, vydaným 7. června
x. 1954.Vyvrátili je, vyvodili z nich důsledky a varovali před nimi
věřící, hlavně ovšem mládež. Je třeba říci ke cti katolické mláde
že německé, že uposlechla svých pastýřů, a že se mnozí dali ra
ději zavřít do koncentračních táborů, než by zradili Církev. 30.
června byl zabit vůdce katolické mládeže německé, dr. Probst,
ještě s několika jinými čelnými předáky katolické mládeže. Svazy
mládeže vlastně dnes neexistují, ale mládež je věrná. Mezi těmi
60.000 muži, kteří poslouchali kardinála Faulhabera v Altoetingu
dne 8. září r. 1954,největší část tvořili mladí lidé. V Kolíně 30.000
dívek a 15.000žen poslouchalo kázání kardinála Schulteho, :od
suzujícího novopohanství. 9. prosince v Trevíru 15.000 mladých
lidí se svým biskupem pronášelo slavnostně vyznání víry a obno
vovalo křestní slib. „Byl to den, napsal biskup mládeži 13. pro
since, věrnosti, milosti ai radosti.“ Vládě ovšem jsou nemilé tyto
projevy a sám Goebbels ostře vystoupil proti trevírskému bisku
poví, obviňuje ho, že přeměňuje kazatelnu v politickou tribunu
proti národním socialistům, úplně prý nechávaje na pospas bez
božníky.

Ještě jedna věc jest krásným svědectvím věrnosti katolické
mládeže: Nikdy se tolik horlivě nezúčastnila pouti do marián
ských svatyň, jako nyní. Když jí zakázali spolkovou činnost, ve
řejné projevy, shromažďuje se na poutních místech, často na
těchto, která dlouhá léta byla v zapomenutí, zapadlá kdesi v le
sích. Mládeži, jíž vzali spolky, nemohli a nemohou vzít modlitbu
a důvěru v Boha a Pannu Marii. Když jí odejmuli vlastní listy,
odebírá „Kirchenblatt““. Tak „Katholik“ z Mohuče získal za měsíc
nových 30.000 předplatitelů, a „Jungée Front“ jest již vydáván
v nákladu 200.000výtisků.

Každý ví, co znamená pro Církev činnost charitativní a „Cari
tasverband“ německých katolíků byl a je dosud organisací, která
zasluhuje úctu. Která získala Církvi velké jméno i mezi prote
stanty a spojovala věřící. Nuže, dr. Goebbels si předsevzal tuto
organisaci zničit. Jak si při tom počíná? Jako v XVIII. stol. zed
náři chtěli ranit Církev, zavádějící filantropii, tak zavádí Goebbels
filantropii národně-socialistickou. Neděli co neděli jsou pořá
dány sbírky na dobročinné účely. V tisku se úmyslně mlčí nebo
znehodnocuje charitativní činnost Církve katolické a každá čin
nost katolíků na charitativním poli je znemožňována. Ve dnech
25. srpna až 2. září byl uspořádán po celé Říši týden národně
socialistické dobročinnosti. Plakáty představovaly sv. Martina,
jak si rozděluje s chuďasem svůj plášť a pod tímto obrazem byla
napsána slova: „Socialistou se staň skutkem! Vstup do národně
socialistické strany!“ Vůdcové skupin hittlerovské mládeže do
stali z ústředí strany tento příkaz: „Rozkazuje se zaslati Ústředí
hned zprávy, tisky, letáky, týkající se nějak katolické charitativ
ní činnosti. Rozkazuje se zaslati pod přísahou písemně všechny
doklady o propagandě osobní. Rozkazuje se všímati si zvlášť dů
kladně všeho, co bude prosloveno v kázáních o katolické cha
ritě.“ Jaké má toto udavačstvícíl, netřeba ani dodávat.

Ze všech těchto faktů jest zřejmo, že katolická Církev prožívá
v Německu bolestné pronásledování. Katolíci jsou propouštění
ze státních úřadů. Tak v Koblenci byli propuštění 4 katoličtí ře
ditelé škol, poněvadž byli členy Centra. V Bonnu byl v dubnu r.
1954ve státních úřadech již jen jediný katolík, který musil odejíti
v říjnu. V Porýní, oblasti většinou katolické, není starostou ani
jeden katolík. Byli zavražděni Pabst, Schmidt, Clausener, četní
profesoři theologických ústavů byli zbaveni místa. Netřeba ani
dodávat, že mnozí z nich odešli, aniž, třeba po 50Oletéslužbě, do
stávají haléř pense. A veřejně se vykládá, že po sárském plebis
citu bude odňat plať všemu kněžstvu. A fo kněžstvo jest krásné
ve svém heroismu, majíc příklad v biskupech. A jest i věrné
episkopátu, ačkoliv leckdy neschvaluje jeho počínání. Hittler

Bedřich Smékal:

Po lipanském jubileu.
V roce právě uplynulém bylo oslavováno pětisté

výročí bitvy u Lipan. Přirozeně ve chvílích vzrostlého
zájmu o brannost národa byl položen důraz na vo
jenskou stránku oslav, ale nebylo lze zcela potlačiti
nepříjemný pocit, že není jasno, co se vlastně oslavu
je na lipanské bitvě. Historický význam bitvy je —
jak se téměř souhlasně uznává — v tom, že učinila
konec nepořádku v zemi a svévoli polních vojsk.
V fomfo smyslu však sotva byly myšleny oficielní
oslavy. Dříve se přijímala verse, že Lipany jsou pří
kladem pověstné české nesvornosti, ukázkou, jak
Češi šli proti Čechům a výsledkem takovýchto úvah
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—-mluveno vulgárně — episkopát německý napálil konkordátem
a několik měsíců se zdálo, že jej úplně oslabil. Ostatně hittlerov
ci činili vše, aby rozšířili mezi lidem a biskupy nedůvěru a po
mohla jim i hodně brožura, vydaná ve Švýcarech katolickým kně
zem s názvem: „Svatý Ambrož a němečtí biskupové“. Ale, jak
svědčí poslední události a čísla „Kirchenblattu“, jest již důvěra
mezi klerem, lidmi a biskupy obnovena. „Ať s námi dělají, co chtě
ji, říkají kněží o nynějších vládcích německých. Ať nám vezmou
naše platy, ať nás pošlou do koncentračních táborů, ať nás za
střelí, půjdeme přímou cestou.“ A jest známou věta kardinála
Bertrama: „Šel bych rád do vězení, ale nechtějí mne tam.“

Katolici tvoří v Německu třetinu obyvatelstva, dvě třetiny tvo
ří protestanti a nevěrci. Daří se protestantismu lépe? Na tuto
otázku je třeba rovněž odpovědět, když mluvíme o náboženském
vývoji v Německu.

Vševládným mužem v protestantské církví je biskup Můller,
který má u Hittlera naprostou důvěru již z dřívějších let. Můl
ler byl polním knězem, protestantským ovšem, a sloužil v Krá
lovci. Tehdy, a bylo to v letech, kdy byl Hittler vládou pronásle
dován, Můller se k němu veřejně hlásil, přijímal ho, seznamoval
s důstojníky. On ho i uvedl ke generálu Bombergovi, nynějšímu
šefu říšské armády. Můller jest věren Hittlerovi a jsou oprávněná
slova, která pronesl: „Wir sind eine auf Tod und Leben ver
schworene Gemeinschaft.“ Když bylo třeba, obětoval Hittler i
biskupa Jágra, kterému byl též za mnohé zavázán. Můller má
nepřátele v pravověrných protestantských pastorech, jakým jest
Niemoeller, Koch, Harnisch a jiní, dříve též nadšení bojovníci
za Hittlera. Ostatně protestanté byli dříve velkou většinou na
dšenými národními socialisty. Byla toho příčinou jednak nenávist
k Centru, ale ještě více k sociální demokracii, která svým tiskem
a svým protináboženským stanoviskem a programem vyprazd
ňovala protestantské modlitebny a odváděla a odtrhovala věřící
od pastorů. Proto vítali vítězství Hittlerovy strany, o které mají
jistě nemalou zásluhu. Události po úplném vítězství Hittlerově
ovšem znamenaly pro věřící pastory trpké zklamání. A tak dnes
existují v Německu tři veliké skupiny protestantské: konfesio
nelní, Říšská církev vedená Můllerem a Glaubensbeweguné Re
ventlow. Prvá má nyní hodně věřících, druhá, známá pode jmé
nem „církve německých křesťanů““,má hodně členů, ale málo vě
řících opravdových, a třetí nemá křesťany žádné.

Všecky tyto církve měly utvořit jedinou evangelickou národní
církev. 29 protestantských a kalvinských církví a 900 různých
sekt mělo vytvořiti veliké těleso a již se zdálo, že se tento plán
uskuteční. Ale prvou překážkou bylo jmenování Můllera bisku
pem, kterému se vytýkala malá inteligence a malá víra. Rozšířil
se boj. V lednu pravověrní pastoři s Niemiůilleremv čele vyobco
vali Můllera z církve. Hittler se zastal Můllera a pravověrní pa
stoři byli jeden po druhém zbavováni míst, takže dnes jest přes
1.000pastorů suspendováno. Tak v Sasku třetina a v Prusku čtvrt
ťina protestantských far jest neobsazena. Žijí z peněz, dochá
zejících ze Švédska a mají daleko větší svobodu, než katoličtí
kněží. Mohou pořádati přednášky, i kritisovat veřejně novopo
hanský směr, což se ovšem u katolických kněží přísně stíhá.

Několik událostí v posledních měsících nasvědčovalo tomu,
že ohrožení křesťanství sblíží poněkud protestantism s katoli
císmem. Hlavně pro tento názor mluvil otevřený list pasfora
Thielena papeži, v němž prosil Velekněze, aby svým zásahem
zachránil křesťanství před novopohanstvím, které se v Říši šíří
s udivující rychlostí. Nasvědčovalo by tomu i posílení „Hoch
kirche“, která se netají svými sklony ke katolické liturgii, ke
katolické nauce a mírněji posuzuje třeba i dogma i o neomylno
sti papežské. Ale mnoho jiných okolností mluví proti tomuto sblí
žení a sotva se lze nadíti, že sjednocená evangelická církev by by
la menším nepřítelem katolicismu než rozptýlené lutheránské
a kalvínské sekty.

A tak katolická Církev v Německu zase jediná bude hájit věč
nou pravdu křesťanskou, neporušenou lidmi. Zvítězí-li konfesi
onelní protestantská církev, bude míti v ní nepřítele a zvítězí-li
Můllerovo hnutí, bude míti i v něm mocného nepřítele, poně
vadž atheism nikdy nepřál, nepřeje a nebude přáti pravé Církvi
Boží. Ale tato zvítězila ve všech bitvách a nebude poražena ani
v té bitvě, kterou nyní bojuje v Německu. J. Krlůin.

bývala lítost nad tou nešťastnou stránkou naší národ
ní povahy a napomenutí ke svornosti všech stran. Ne
stranný divák a zvláště cizinec by však těžko pocho
pil, že na tom vzájemnémpobití můžeme oslavovaťti
českou vojenskou zdatnost. Zbývala by ješťěmožnost
oplakávati polní vojska poražených Táborů a Sirotků
— to mohl činiti Eneáš Silvius, který ve své duši hu
manistické nedovedl upříti těmto bojovníkům, s tvá
řemi ošlehanými vichry i dýmem táborů, rysu veli
kosti skoro ďábelské —ale naprosto fo nesluší Janu
Slavíkovi, vytrvalému obdivovateli všech revolucí.

Mezi ním a Pekařem, který nazývá Lipany šťast



ným dnem našich dějin, stojí poněkud kompromisně
Rudolf Urbánek. Ten ve svém díle „Lipany a konec
polních vojsk“ (Melantrich, Praha 1954) řekl snad
věcněnejvíc k tomuto jubileu. Jak je u Urbánka zvy
kem, začíná od Adama obsáhlými předpoklady a vě
nuje pak hodně místa vysvětlení vzniku stálých pol
ních vojsk. Tvůrcem jejich byl vlastně Žižka, když
se oddělil i od strany táborské (patrně nebyla dosti
radikální pro ftohofo neúnavného válečníka) a za
ložil si roku 1425vlastní stranu (v podstatě z Oreb
ských). Dal jí pevnou organisaci zápisem všech účast
níků, který je zároveň Žižkovým válečným řádem.
Nástupce Žižkův,Prokop Holý, užil pak tohoto straš
livého válečného stroje — polních vojsk — k ofensi
vě, podnikaje zhoubné vpády, ft. zv. rejsy, do okol
ních zemí. Iobylo novum Prokopovy doby proti ča
sům Žižkovým.Odpojetí Pekařova v „Žižkovia jeho
době“ se liší Urbánek tím, že uznává pověstnou Žiž
kovu výpravu do Uher r. 1425(to by byla první rejsa)
a Pekařovo zamítavé stanovisko je mu něčím, guod
est demonstrandum.

Prokop Holý pokusil se také o to, co se do té doby
nepovedlo — potříti domácí katolíky, aby husité
mohli předstoupiti před koncil s holým faktem, že
země je nábožensky jednotná a vymoci pak závaz
nost kalicha pro celé Čechy. Urbánek se příliš za
hleděl na následky, které mělo náboženské rozdě
lení pro náš národ v pozdějších stoletích, ale nehledá
počáteční rušitele náboženské jednoty v husitech. Byl
by ochoten jednotnosti národa oběťovati tu silnou
katolickou menšinu, která se přes všechny pohromy
v Čechách udržela a právě v letech 1453—1454uká
zala svou schopnost k životu ftvrdošíjnou obranou
Plzně, kterou polní vojska marně obléhala. Urbánek
nedovede zapříti svého neuspokojení, že husité vůči
katolíkům neužili tlaku ještě brufálnějšího a že se
tím jejich násilný záměr zkrátka nepodařil.

Kardinál Bourne zemřel.
Smrť primasa katolické Církve v Anglii, arcibiskupa westmin

sterského, kardinála Bourna zarmoutila netoliko katolíky v Anglii.Hlasveškeréhotisku— největšílist„Times“rovněž—zněl
ve smyslu, že Anglie ztrácí syna, který patřil k největším, a fo
není malá chvála v národě, který má mnoho vynikajících lidí
ve všech oblastech činnosti. Uznání Bournovi jest i uznáním ka
tolické Církvi a zároveň ukazuje, jak se v posledních padesáti
letech změnil soud anglikánského národa na Církev.

Bourne byl jmenován biskupem v 35 letech a primasem Anglie
v 50 letech. Westminsterské arcibiskupství mělo po obnovení ka
tolické hierarchie v Anglii Piem IX. veliké arcipastýře: Maninga,
Wisemana, Vaughana a Bourne byl jejich důstojným nástupcem.
Od Maninga byli arcibiskupové westminsterští populární v hlav
ním městě. Maniné svým mohutným zásahem do známé ohrom
né stávky přístavního dělnictva upozornil anglický svět na fakt,
že Církev katolická v boji chudých proti nemilosrdným zaměst
navatelům staví se ve jménu spravedlnosti a charity na stranu
vykořisťovaných. Tím zásahem byla netoliko rozšířena úcta k nej
vyšší hlavě Církve v Anglii, nýbrž i odstraněny mnohé předsud
ky proti Církvi. Autorita katolické hierarchie stále rostla, díky
osobnostem i práci, která byla konána. Když po Vaughanovi byl
jmenován arcibiskupem Bourne, byl již i v anglikánské hierarchii
přátelštější a spravedlivější názor na ducha katolické Církve. A
je ke cti Bournovi, že Církev nejen nepozbyla svého jména, nýbrž
naopak je posílila.

Anglikanism po slavném Oxfordském hnutí se potácel stále
více. Pravda, již nad slunce jasněji dokázal Newman, že totiž
jediné Církev římskokatolická je pravověrnou pokračovatelkou
primitivní Církve křesťanské, jako by vrazila klín do těla popro
testantštělého anglikanismu a způsobovala bolest, která se do
bou stále více jitřila. Vysoká Církev — High Church se klonila a
kloní ke katolicismu a má stále větší počet přivrženců. V inteli
genci lze rovněž znamenati touhu po jistotě, kterou nedovede
dáti anglikanismus. Bourne znal dobře tento stav a zvýšil činnost.
„Catholic Fruth Society“, společnost pro šíření víry katolické,

VrcholemUrbánkovy knihy je vypsání samé bitvy
u Lipan, hlavně postránce vojenské. Na tom nás mů
že zajímati nejvíce okolnost, že vybraný oddíl zvíkov
ského purkrabího Mikuláše Krchlebce, který měl za
úkol vylákati Tábory a Sirotky z vozové hradby, se
skládal z katolíků. A nikdo nemůže upříti obdivu je
jich odvaze a ukázněnosti, že jejich zdánlivý útěk,
jímž obelstili nepřítele, se neproměnil v útěk skuteč
ný ani v plné palbě táborské a sirotčí dělostřelby.
Katoličtí bojovníci tedy rozhodli lipanskou bitvu.
Pro jejich spojence z husitské šlechty a Pražanů je
ostatně charakteristické, že není nic známo, zda byly
v jejich čele neseny archy s Tělem Páně. Nebylo
v nich toho ducha táborského, přesvědčenéhoo svém
vyvolení, jenž činil si Boha rouhavě vůdcem i na ko
řistných výpravách.

Předností Urbánkova díla je, že své líčení pro
kládá často původními pramennými výroky, čímžna
bývá solidní objektivnosti, ačkoliv naopak právě
proto se nemůže rovnati umělecky vybroušenému
slohu Pekařovu. Proti němu se zdá sloh Urbánkův
šedivějším a bezbarvějším. Věcně není mezi Urbán
kem a Pekařem rozdílů tak podstatných, jak by se
zdálo. Urbánek sám to konstatuje, když mluví 0 t. zv.
táborské demokracii. Jde o jemné odstíny slovní,
způsobené tím, že každý z prestižních důvodů trvá
právě na své formulaci. A to je konečně to nejpotě
šitelnější, že střízlivý postoj vůči husitství, vzdálený
na hony bombastických řečnických frází, je mezi váž
nými pracovníky všeobecný. Urbánek k zničení tá
borských a sirotčích vojsk u Lipan má tu výhradu, že
tento řez byl předčasný. Husité prý si měli hrozbou
polními vojsky vymoci mnohem větších ústupků na
koncilu, než byla kompaktáta. Ale co zmohoutakové
úvahy proti skutečnosti, že celá země už byla syta
řádění vojenských rof a trpělivost jí došla dříve,než
basilejská jednání byla skončena.

byla jím vybavena tak, že mohla konat úspěšný apoštolát. Pod
poroval všechny akce, které umožňovaly rozšíření apologetických
a filosofických děl. Zakládal školy, nejen obecné a střední, ný
brž dal i podnět před 53lety k založení akademie, jež je vlastně
v zárodku katolickou universitou. Zasahoval svými hlubokými
pastýřskými listy a svými řečmi do všech ožehavých problémů
doby a řešil je. Byl přesvědčen, že katolicism jediné tehdy zvítězí
v Anglii, která je již po čtyři století odtržena od Říma, když ne
bude tvořiti ghetto, nýbrž sroste úplně s národem. Sám svou lás
kou dával všem zářící vzor, který nutil k napodobování. Jako bý
valý žák nesmrtelného kardinála Merciera znal vliv myšlenky na
vývoj života a užil ho. Jeho seminář měl nejlepší profesory a tak
kněžstvo arcidiecése svou inteligencí snadno vítězilo nad angli
kánským klerem, kterému mimo fo schází opravdové nadšení a
oběť.

Ovšem, každá obroda musí začít od maličkých. Proto Bourne
tolik a tolik zdůrazňoval nutnost katolické školy a na všech kato
lických sjezdech se jí obíral. Nespokojoval se však jen průměrem,
nýbrž chtěl, aby tato škola svou úrovní předčila školu laickou
a dosáhl toho do té míry, že mohl před několika lety na základě
přísného a svědomitého šetření prohlásiti, že katolická škola je
vzorem a mohl pro ni dosáhnouti nejen uznání, nýbrž i podporu
od státu. V „Catholic Truth Society“ a v katolických sjezdech
měl i on, i veškeren episkopát anglický nejlepšího pomocníka ve
svém počínání i zápasech. V inteligenci, ať to byl Belloc, Che
sterton, Martindale a j. a j., kteří ho zbožňovali, poněvadž 'je
chápal a dovedl si jich vážit, měl spolubojovníky nad jiné od
dané. Dovedl je sjednotit a tak všude tato jednota s milovaným
arcipastýřem prorážela a vítězila. Tento fakt není maličkostí a
jen hlubokým biskupům se daří to, co se podařilo Bournovi
v Anglii nebo Mercierovi v Belgii. A nebyl by hodným nástupcem
Maningovým, kdyby neměl zájmu o problémy sociální. Jeden z
posledních pastýřských listů se jimi důkladně obíral na základě
papežských encyklik a celá veřejnost jej přijala s uspokojením.

Činnost arcibiskupa Bourna by byla neúplnou, kdyby nebyl



důrazně vytčen ještě jeden bod: myslím jeho práci pro unii, sjed
nočení katolické a anglikánské církve. Za války nejednou z an
glikánských řad se ozval hlas po sjednocení všech křesťanských
církví, aby jednotou jejich byla zastavena hrůza válečného běs
nění a připravován mír. Kardinál Mercier po skončení světové
války po dlouhých poradách s kardinálem Bournem svolal malín
ské konference. Dnes již se poněkud ví, co vykonaly, i jak se o
jejich úspěch přičiňoval Bourne. Jsou známy jeho listy ke kněž
stvu a věřícímpřed oktávem modliteb za sjednocení církví, který
připadá na leden. Pobožnosti, jež nařídil v celé arcidiecési. Kon
dresy, jichž se účastnil a na nichž mluvil o unionistickém problé

Dr. J. O. Martinovský:

mu. Tisk Vysoké Církve velice často se dovolával jeho slov, aby
posílil ve svých řadách práci za unii.

Všechna tato práce, láska, jíž hořelo jeho srdce, obětavost
vpravdě příkladná, mladistvost neumenšující se stářím zjednalý
mu sympatie v celé Anglii i za hranicemi. [ my máme pěknou
vzpomínku na kardinála Bourna z r. 1929,kdy při milleniových
oslavách svatováclavských dlel v Praze, jíž byl rozradostněn, ten
to arcipastýř svým životem, svým dílem, svou pástýřskou činností
zvýšil prestiž Církve v Anglii nesmírně a učinil tak pro unií veli
ký kus práce. R.i. p. J. K.

Trochu kritiky a o zlaté střední cestěi rasové teorii
a praksi.

„In dem Mafie, als die Rassenforschuný fort
schreitet, sollite man immer wieder aufs neue die
prakfischen Mafinahmen průfen, um jm Einklané
mit den Ergebnissen der Forschuné zu bleiben.“

(Hermann Muckermann, „Kind und Volk“.)

Někteří rasoví extremisté němečtí ve svém nacio
nálním romantismuvolají po vzkříšení „germánské
rasy“, míníce tím nezřídka rasu nordickou. Chtějí ji
zrestaurovati tělesně i po stránce duchovní. Moderní
Germán byl by zase vysoký, dlouholebý blondýn,
modrých očí, smělý, statečný, panovačný, dobyl by
celé Evropy, zámoří, uctíval by Wodana, zbaviv se
všeho, co není výplodem nordického mozku.

Po stránce biologické je fo nesmyslné. Nordická
rasa dnes ve své čisté podobě meexistuje. Jsou ne
pochybně národové, v jejichž žilách koluje hojně
krve nordické rasy (Švédové), ale o žádném z je
jich příslušníků melze s určitostí říci, že představuje
čistokrevného zástupce nordické rasy. Míšení iu
nich bylo a je silné. Dle zákonů dědičnosti pak i mí
šenec může míti vzhled příslušníka čisté rasy, při
tom však může v sobě uzavírati utajeně i znaky jiné
rasy, které se mohou projeviti teprve na jeho po
fomstvu.

Mluviti pak o umělém jakémsi vypěstování či zre
staurování původní nordické rasy, je biologický non
sens, iénorující zákony přírodní. Především dnes ni
kdo neví, jak původní nordická rasa vypadala. Dále
rasa není naprosto nic stálého. Je to dynamický ú
tvar, který, ať už si jej definujeme jakkoliv, stále
se mění. I kdyby nebylo nastalo míšení původní nor
dické rasy s rasami jinými, dnes už by fato rasa vy
padala nepochybnějinak, než jak byla ztělesněna ve
starých Germánech. Dnes jsou zcela jiné podmínky
životní, než když staří Germáni bloudili pralesy se
veroevropskými. Na tyto měnící se podmínky byla
by duše příslušníků čistokrevné rasy musila rea$o
vati, jako na ně reagovala duše míšenců. Je-li tudíž
rasa přes duši nepřímo funkcí životních podmínek,
je nesmyslné chtíti přetvářeti rasu přizpůsobenou
nynějším podmínkám na rasu hodící se pro život
před dvěma či více tisíci lety. Tím méně ovšem je
možné zrestaurovati rasu, která byla mnohonásob
ně prokřížena. Promíšením nastaly zcela jiné pod
mínky vnitřní v dědičném základě. Ten pak nepo
chybně zcela jinak reagoval na měnící se životní pod
mínky, než jak by to byla učinila rasa čistá. Cesta
zpět je biologicky nemyslitelna, a to i tehdy, kdyby
se staré podmínky vrátily. Řekové mohou říkati, že
jsou potomky starých Řeků z doby klasické, honositi
se jejich díly, Němci mohou býti hrdi na odvahu a
bojovnost starých Germánů, kteří poráželi i římské
legie. Je to psychologicky zdůrazněno a když to člo
věka nezbavuje rozvahy, může to býti i prospěšné,
ale domnívati se, že po dvoufisíciletém přerušení
možno dnes navázati na Arminiovy hordy v Teuto
burském lese, je směšné. Toto mínění by bylo lze mir

ně nazvati záviděníhodným romantismem, kdyby za
ním v Německu nestála celá státní moc a kdyby
knihy v tom smyslu psané nebyly oficielní četbou
německé mládeže. Je fo neuvěřitelné poblouznění
v zemi, kde biologie tolik kvetla.

Mohlo by se snad namítnouti, že vývoj nejde tak
rychle a že nějaké tisíciletí ve vývojovém procesu
ještě mnoho neznamená. Nemylme se! Příklad Ame
riky je tu velmi instruktivní. Dnešní Američané jsou
potomky Evropanů. A kdo by chtěl dnes popírati
veliký rozdíl mezi Evropanem a Američanem, který
se zvlášť výrazně jeví v charakteru. A jak jinak ten
rozdíl vysvětliti než prostředím a míšehím. A i po
stránce tělesné je vliv amerického prostředí až pře
kvapujícím způsobem rychlý, jak dokazuje F. Boas.
Tak na př. index lebeční, dle jeho výzkumů, se u ži
dovských dětí mění už v prvé generaci v Americe na
rozené. Kdežto u dětí evropských židů činí 83,u dětí,
které se narodily krátce po příchodu rodičů do Ame
riky, činí už jen 82 a v pozdějších generacích klesá
až na 72. Studia Matiegkova potvrdila totéž, pokud
se týče průměrné výšky těla, kde američtí Slováci
jsou průměrně vyšší než naši. Třebaže mnohá data
třeba bráti s různými výhradami, silný a rychlý vliv
prostředí je nepochybně dokázaný.

Je tasové pomišení neprospěšné?

Nadhozená otázka je velmi složitá, především pro
to, že jde o stránku tělesnou a duševní. Dovodil jsem
v předešlém článku, že je nevhodné míšení ras pří
buzensky vzdálených, kdežto promíšení ras příbuz
ných může přinésti značný prospěch. Ilusfraci nám
opět podává Amerika. Tam, kde se mísily rasy arij
ské (Unie), vzniklo zdatné obyvatelstvo, které kul
turně dostoupilo značné výše. Tam však, kde se mí
sili Evropané s domorodci nebo s černochy (středo
a jihoamerické republiky), zůstali míšenci značněpo
zadu za prvými.

Tolik se zdá jisto, že míšení příbuzných ras není
neprospěšné (ač-li ovšem není některá z nich dege
nerovaná tělesně, nebo mravně pokažená), ba někdy
může přinésti i značný zisk, neboť chtíti za každou
cenu udržeti rasu v její čistotě může znamenati ně
kdy to, co zoofechnikové nazývají „přešlechtěním“
rasy, jež vede rovněž k úpadku.

Proto rozumní rasoví badatelé nikdy míšení a pri
ori nezavrhovali, jmenovitě nezavrhují nynější stav,
který míšením vznikl. Při tom ovšem radí k veliké
obezřetnosti fam, kde by novým rasovým míšením
národ utrpěl. Ciftovaljsem v mottu článku „Evropské
rasy arijské“ slova Eugena Fischera, předního eu
genika a rasového badatele německého, který za nej
větší štěstí německého národa považuje, že krom rasy
nordické chová prvky jiných ras. Na tomto místě
chci citovati ještě slova Hermanna Muckermanna,ji
ného proslulého eugenika německého. V díle „Kind



und Volk“ napsal: „Immerhin láfst sich so viel sagen,
daíš die Rassenmischuné, die das deutsche Volk als
solches aufbaut, unendlich viel Wertvolles enthált,
das wir ohne Verachtuné der andern nichťnur hoch
schátzen, sondern in seiner Eigenart herzlich lieben.
Es ist daher durchaus begriůndet, dal) wir alles fun,
um unsere Heimrassigkeit zu erhalten und zu pfle
gen. Ich wiederhole daher meine so off schon aus
gesprochene Forderuné, unharmonische Eheschlies
sungéenmit Fremdrassigen abzulehnen, den Zustrom
Fremdrassiger an den Grenzen sorsfáltié zu průfen
und im Afbau unserer Kultur, zumal in der Erzie
huné unserer Jugend und in der Formuné von Lite
ratur und Kunst und in allem, was unserer Heimat
und unserem Volk ihr Gepráge gibf, nichts zu dul
den, was die Zůge im deutschen Angesicht verformt.“

Muckermannova slova může podepsati každý bio
log, jemuž není lhostejný osud národa. Vědecky jsou

Dřevo či uhlí?
Celková dřevní produkce u nás činí ročně 17 milionů m*.Úplně

je pro nás ztracen export do Maďarska, které svoji potřebu ob
starává nákupy dřeva z Rakouska a Rumunska. Dřevo jako su
rovina může býti od nás prodáváno jediné do Německa, poněvadž
dřevo, jako jiné podobné suroviny, které při velkém objemu mají
jenom malou cenu, větších výloh tarifních prostě nesnese. Ve
formě speciálního řeziva může naše dříví proniknouti ještě do

zdůvodněna a eticky bezvadná. A to je konec kon
ců jakési universální měřítko v těchto věcech, jež
musí přijmouti všichni nepředpojatí lidé.

Muckermann je římskokatolickým knězem a býv.
jesuitou, takže jistě není v jeho názoru ničeho, co by
bylo v rozporu s názorem Církve. Ta cení člověka
podle jeho nesmrtelné duše, která je ovšem naprosto
stejnocenná u míšence, kterýchkoliv ras, jako u pří
slušníka čisté rasy, ať už je tělesná schránka jaká
koliv. Nicméně tam, kde křížením hrozí tělesný a mo
rální úpadek, buď se sama Církev stavěla nebo staví
proti, a stát a národ, chránící morálně bezvadnými
prostředky svůj duševní a tělesný fond, najde v ní
jistě vydatnou pomocnici. Nemravnými prostředky a
brutální mocí nesmí však žádný stát a národ pra
covati. Tu stojí Církev vždy na straně utlačených, ať
už jde o příslušníky vyznání jakéhokoliv.

Anglie. Naproti tomu ve formě celulosy a papíru snese dopravu
i na trhy Severní i Jižní Ameriky.

Naše správa státních lesů a statků na Slovensku snaží se po
slední dobou s jistým úspěchem o to, aby místo dražšího uhlí
bylo používáno lacinějšího palivového dříví bukového, zejména
také při vytápění lokomotiv některých místních drah na Slo
vensku. Že naděje, které v fom směru se chovají, mají určité
opodstatnění, ukazuje nejlépe tato přehledná tabulka:

Srovnání cen palivového dříví bukového (rozřezaného a rozšťípaného), uhlí kamen. a uhlí hnědého se zřetelem k jejich výhřevnosti.PAAAKO| paloářiíBt-| kaloriípříjde| Gema100kgkaloriípříjde| KotMONÉ| kaloriípřide
BRATISLAVA Kč 14— Kč 4— Kč 27— Kč 416 Kč 2150 Kč 615

ŽILINA Kč 12— Kč 343 Kč 24— Kč 369 Kč 2250 Kč 643

ZVOLEŇ Kč 12— Kč 343 Kč 26— Kč 4— Kč 2350 Kč 672

KOŠICE Kč 1250 Kč 357 Kč 27— Kč 416 Kč 2550 Kč 728

UŽHOROD Kč 1150 Kč 329 Kč 28— Kč 430 Kč 2750 Kč 785

Ceny rozumějí se při vagonových dodávkách spotřebitelům. Výhřevnost palivového dříví bukového obnáší přibližně 3.500kalorií/kg,
u kamenného uhlí průměrně 6.500 kalorií/k$, u hnědého uhlí průměrně asi 3.500kalorií/ké.

Dr. Štorch Marien žaluje.
Nakladatelství Aventinum, založené drem Šťorchem Marienem,

bylo po několik let největším českým podnikem. Ze skromných
začátků na Žižkově rychle vyrostlo ve veliký podnik, knihkupec
tví bylo skvostně zařízeno, totéž lze říci i o výstavní síni, Časopis
„Rozpravy Aventina“ stál opravdu na výši. A po několika le
tech se to všechno zhroutilo. Dr. Štorch se ocitl v konkursu,

Sady jsou rozprodávány a Dr. Štorch ve spisku „Žaluji“ trpceúčtuje.
Aventinum se rodilo v době ft.zv. konjunktury. Vydávalo se ve

liké množství knih, hlavně přeložených a někteří nakladatelé na
nich vydělali slušnou částku peněz. Ovšem nesmí se zapomenout
na jednu věc velice závažnou: vydávalo se mnoho knih špatných,
bezcenného braku, často mravně závadných, vypočítaných na nej
nižší pudy lidské. Tyto knihy se četly a nezušlechťovaly čtenářů.
Dr. Šťorch-Marien chtěl vydávat knihy hodnotné, vědecké, umě
lecké, v pěkné úpravě, domácích auforů i cizích a vydal jich
veliké množství. Možno říci, že je chrlil. Byl i spravedlivým ke
spisovatelům a překladatelům. Ale nevydržel tempo a ztroskotal.
Ve svém spisku viní jednak krisi, jednak 4 lidi, kteří mají „zá
sluhu“ o jeho pád: věřitele, ručitele, jednoho zaměstnance a advo
káta. Jest možno věřit dru Šťorchovi, ale myslím, že příčin pádu
je více. Hlavní z nich bych viděl v upřílišněné své touze, jakési,

byť ušlechtilé ctižádostivosti, překonat kulturně vše, co zde bylo,
vybudovat prostě jedinečný podnik svého druhu. Přátelé, jichž
měl víc, než je zdravé, ho podněcovali a on neměl dosti vnitřní
vyrovnanosti a síly, jichž je třeba, aby ideál nebyl pokřiven. Ne
dovedl přemoci ani sebe, ani druhé. Scházela mu moudrost, obe
zřelost, ukázněnost, které jsou nezbytné u podnikatele. A tak
se stalo, že množství nebylo požehnáním pro jeho úmysly, na
opak brzdou. Mohl a měl to včas pochopit, ale záliba ve vlastním
díle byla příliš veliká. Pravda, pro české poměry bylo neslýcha
né, aby najednou v dokonalé úpravě vyšlo 15 svazků Flauberta,
ale byla to zbytečnost, vysvětlitelná sice, ale těžko ospravedlni
telná. Buď sebeláska nebo neukázněná láska k věci musila ubít
podnik. Dr. Štorch špatně počítal, ale příčina jeho nedokonalé
ho počítání je právě v tom, co jsem výše řekl. Velká díla jsou bu
dována jen pomalu, často s bolestí, obětmi, nepochopením. Tak
rostlo třeba Herderovo knihkupectví a nakladatelství v Německu.

Dr. Štorchovi a i jiným ublížila i krise i nová nakladatelství,
třeba „Melantrich“, které pohlcuje vše, ale v jejich úpadku ne
smíme zapomenout na psychologické momenty. Třeba hledat pří
činy nejen ve světě vnějším, nýbrž v sobě samém. Tak je tomu
dnes všeobecně. Je třeba budovat jiným způsobem.

Vyrovnejtelaskavě nedoplatky předplatného.
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Problém oddlužení.
Při této otázce ani tak nepřekvapuje, že si z toho někteří udě

lali volební šibolet a nyní s ním obcházejí, přidávajíce notnou
dávku demagogie. To jsou ti, kteří vědí určitě a jasně, že se od
dlužení tak, jak je slibují, nedá prostě provésti. Více by mělo
překvapovat, že se ještě někdo najde, kdo tomu věří. Je přece tak
prosté uvědomiti si, že proti každému dluhu, který by se měl
škrtnouf, stojí na druhé straně stejně vysoká pohledávka, jejíž
majetková hodnota musela by se tedy také škrtnout. Při tom je
dokonale lhostejno, jde-li o dluhy soukromé v užším slova smys
lu, anebo o výpůjčky u peněžních ústavů. Mnohému hlasateli
hesla oddlužení nedělá také obtíže, že by podle jeho proposic ne
dalo se provésti vlastně jen u zemědělců a nechce chápat, že
stejným právem také zadlužení příslušníci jiných stavů mohou vý
hody slibovaného oddlužení vindikovati pro sebe. Z čeho a odkud
stát měl by vzíti prostředky na provádění oddlužení v té formě,
jak je slibováno, to už nadšeným hlasatelům oddlužení nepůsobí
vůbec žádných starostí.

Pokud se díváme na věc s reálného hlediska, tak je samo
zřejmo, že by stát nemohl složitým, po léta se vlekoucím zjišťo

časům dřívějším. Zbývalo by ještě opatřiti úhradu scházejících
200 milionů Kč. Hotovostí stát nemůže tak učinit, a tu snad dala
by se věc provésti v ten způsob, že by bylo vydáno potřebné
množství 2% vyvažovacích obligací s umořovací lhůtou 20letou.
Pro lepší názornost zařazujeme zde přehlednou tabulku č. I,
z níž je patrno, jak asi by se jevil problém u některého peněž
ního ústavu, který by v době provedení tohoto opatření měl asi
10 milionů vkladů.

Při provádění úpravy způsobem zde naznačeným musil by stát
rozpočtově opatřiti v prvním roce na zůrokování vydaných vyva
zovacích obligací 4,000.000 Kč a na úmor 10 milionů Kč, dohro
mady tedy 14 milionů Kč, což by se ještě v rámci dosavadního
rozpočtu dalo provésti. Roku následujícího bylo by to už dvoj
násob více, tedy 28,000.000 Kč, třetího roku 42,000.000 Kč, až
v roce desátém dosáhlo by to plných 140 milionů Kč, z čehož by
40 milionů Kč připadlo na zúrokování a 100 milionů na umoření
vydaných vyvazovacích obligací. Jak patrno, dostouplo by to
také velmi značných částek. Zatím ovšem odpadal by zase úrok
z umořených titrů a snižovala by se také částka na umoření vy

Tabulka č. L

Kč 0 Výnos Kč 0 Výnos 0; Výnos

vktadů 10,000.000 42 420.000 42 420.000 37 370.000STAV
zápůjček 10,000.000 6 600.000 5 500.000 5 500.000

Brutto výnos 180.000 80.000 130.000

ze zápůjček plných 100.009
Provozní manko po snížení úroků

také ze vkladů již jen. 50.000Státnípříděl2%vyvazovacíchobligací| "0'"2le 100.000
umořitelných ve 20 letech kurs hodnoty 50.000

Provozní ztráta peněžního ústavu po cel
kové úpravě vůbec m

váním teprve vyšetřovat, zda a do jaké míry v konkretním pří
padě nese dlužník nějakou vinu na svém stavu. Jediný věcný po
žadavek, který v této otázce lze vznést, je ten, aby stát se své
strany ulehčil dluhové břímě, pokud politikou svojí, zejména mě
novou, způsobil, že dluhy staly se tíživějšími nežli dříve. Toto
řešení musilo by se ovšem objektivně vztahovati na všechny dlu
hy, a musilo by býti přímočaré bez jakéhokoliv ohledu na indi
viduální okolnosti, za kterých dluh vznikl. Připustíme-li tedy zá
kladní thesi, že stát svojí deflační politikou způsobil, že dřívější
dluhy staly se fíživějšími, pak vypadají z úvahy všechny dluhy
kontrahované v roce 1930 a v letech následujících, poněvadž ty
byly už sjednávány za nynějších hospodářských podmínek a v
dnešních zhodnocených penězích. Ohledně dluhů starších snad by
se mohlo říci, že se staly tíživějšími oproti dobám dřívějším asi
o jednu šestinu, o kterou by stát snad měl dluhy tyto zase uleh
čit. Na zaplacení těchto dluhů se strany státu není ovšem ani po
myšlení. Kdybychom všechny dluhy takto v úvahu přicházející
vyčíslili jenom částkou 40 miliard Kč a kdybychom žádali spla
cení šestiny se strany státu penízem přibližně necelých 7 miliard,
stane se nám okamžitě jasným, že to náleží prostě do říše ne
možností. Dlužníku lze však pomoci nejen splacením kapitálu,
nýbrž také ulehčením úrokového břemene. A to snad by mohla
býti schůdná cesta. Předpokládáme-li při zmíněných 40 miliar
dách dluhů průměrem 6proc. úrok, pak činí celková úroková po
vinnost dlužníků 2.400,000.000Kč ročně. Když by úroková po
vinnost dlužníků všeobecně byla snížena se 6 na 5 proc., ušetřilo
by se tím dlužníkům 400,000.000Kč ročně, kterýžto peníz ovšem
oprávněným věřitelům, ať soukromníků, ať peněžním ústavům
musil by nějakým způsobem býti nahrazen. K úhradě této schá
zející částky 400 milionů Kč snad by mohli všeobecně přispěti
vkladatelé, pokud se týká věřitelé vůbec snížením svých úroko
vých sazeb o 2 9%,což by znamenalo, že souhrn věřitelů přinesl
zde souhrnu dlužníků ročně oběť 200 milionů Kč. Snížení úro
kové míry, není-li přílišné, jako v tomto případě, kde jde o pou
hou 12 %, je pro věřitele daleko přijatelnější, nežli stálé obavy
před nějakou redukcí jeho kapitálových pohledávek. Ale i to
ovšem předpokládá, že by věřitelé, resp. vkladatelé musili míti
mravní jistotu, že na dohlednou dobu bude už s těmi redukcemi
úrokové míry ze vkladů definitivně konec, dokud snad v budouc
nosti tvoření nových kapitálů neumožní poskytování zápůjček
za lacinější peníz, tedy za nižší úrokovou míru. Zde máme tedy
na mysli, že v budoucnosti by mohla úroková míra býti reduko
vána přirozeným vývojem, zatím co nyní v otázce oddlužení máme
ještě na mysli zásah umělý. Leč i přes tuto umělou povahu zá
sahu do úrokové míry ze vkladů je přijetí takové redukce úrob
kové pro věřitele snazší, nežli redukce kapitálová, zejména když
si uvědomí, že nižší výnos úrokový je značně vyvážen větší vnitf
ní hodnotou jeho pohledávky, která vývojem doby stoupla oproti
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daných vyvazovacích obligací, až by průběhem 50 let celá věc
z rozpočtu státního zase vymizela.

Vývoj mohl by býti příznivější, oddlužení pro stát méně ná
kladné a trvání celé akce časově kratší, když by v budoucnosti
došlo zase k hojnějšímu tvoření nových kapitálů a tedy také
stoupání celkového stavu vkladů u peněžních ústavů, které byly
by původně postiženy provedením redukce úroků ze zápůjček.
Čím rychleji by vklady stoupaly, tím rychleji vyrovnala by se
utrpěná ztráta a tím dříve také ukázaly by se další nové pře
bytky, jak vyplývá z dat níže uvedených, přehledných tabulek
č. II a č. III.

Tabulka č. II.

Kč 0 Výnos Kč

vkladů 12,000.000 37 444.000
STAV

zápůjček 12,000.000 5 600.000

Brutto výnos 156.000

Oproti původnímu brutto výnosu 180.000

Povozní manko už jen . 24.000
nominale 24.000 až

Státní příděl 2% vyvazovacích obligací 48.000
umořit. ve 20 letech podle potřeby vkus.hodmtěaž 24.000

Provozní ztráta peněž. ústavu —

Způsobem právě uvedeným jeví se nám problém oddlužení, při
čemž ovšem není řečeno, že by v politické praksi nedošlo k ji
nému řešení, ovšem méně věcnému. A v tom právě spočívá nebez
pečí celé věci, že by se otázka řešila spíše s hlediska líbivosti
po stránce politické předvolební agitace, což by zase musilo míti
za následek, že by po krátké době trvání bylo vše přivedeno ad
absurdum. Při tom není potřebí se domnívati, že by snad komu
koli scházela dobrá vůle řešiti věc tak, aby třeba všem zadluže
ným bylo odpomoženo v trudném jejich postavení. Jenom že na
fo musil by stát míti buď nějaké pohádkové poklady, anebo tak
velké roční rozpočtové přebytky, že to prozatím na dohlednou
dobu zůstává mimo hranice reálného smýšlení. Formálně vyrov
naný rozpočet našeho státu na rok 1935 je po stránce příjmové
nadhodnocen o nějakých 600 až 700 milionů Kč. K tomu se druží
velká otázka, vrátíme-li se zase k pravidelnému umořování stát



Tabulka č, III.

Kč Výnos Kč

vkladů 15,000.000 555.000
STAV

zápůjček 15,000.000 750.000

Brutto výnos 195.000

Oproti původnímu brutto výnosu 180.090

NOVÝ PŘEBYTEK 15.000

Státní příděl2, vyvazovacích obligací nominale =
umořit. ve 20 letech podle potřeby v kurs. hodnotě —

Provozní ztráta peněžního ústavu. —

ního dluhu, což by si vyžádalo dalších 500 milionů Kč, na které
v dnešním rozpočtu není pamatováno. Máme zde neodkladný
problém sanace bratrských pokladen, která si vyžádá při nej
pečlivější úpravě celého problému se strany státu oběť asi 90 mi
lionů Kč ročně. Máme mimorozpočtové výlohy na zbrojení vzhle
dem k celkové evropské situaci, právě tak jako pro nutnou
obranu státu naprosto nezbytné a nesmíme zapomínat, že bude

Nový Sociální kodex.
Fribourýská unie, založená velkým kardinálem Mermillodem,

usťoupila r. 1920Malínské unii, založené kardinálem Mercierem.
Shromažďovala učené katolické sociology, kteří měli dvojí cíl:
Studium sociálních problémů ve světle katolické nauky a sdě!lo
vání výsledků tohoto studia pracovníkům na sociálním poli. Po
čtyřleté práci navrhl kardinál Mercier, aby výsledky úvah byly
sebrány a trvalo plná tři léta, než vyšlo první vydání Sociálního
kodexu, Code social. Vývoj událostí pokračuje v posledních le
tech velice rychle, J. Sv. Pius XL vydal dvě významné Encykliky,
Casti conubii o manželství a Ouadragesimo anno 0 otázce sociální
a bylo tudíž nutno doplniti Sociální kodex. Stalo se tak a před
nedávnem vyšlo druhé, rozšířené vydání pod názvem: Code So
ciál Esguisse d'une synthése sociale catholigue. Vydáno nákl.
Mezinárodní unie pro sociální studia, založené v Malíně 1920.
Frs 6. — Jak je viděti z nadpisu, neběží o nějaké sociologické
dílo, nýbrž o synthesu sociální nauky Církve, o zákoník, v němž
po způsobu paragrafů jest podáno základní učení Církve v otázce
sociální.

Bylo třeba tohoto vydání, neboť, jak známo, Encyklika Oua
dragesimo anno a jiné významné projevy J. Sv. Pia XI. zdůraznily
silně určité otázky, jako třeba problém stavovský, problém sou
kromého vlastnictví, a zároveň rozšířily nazírání na otázku mzdy.
Kdežto v prvém vydání bylo uveřejněno 145 článků, je jich ve
druhém 179 v 7 kapitolách. Rozdělení je takovéto: Život rodin
ný, občanský, společnost odborová, život hospodářský, soukromé
odbory, život mezinárodní, život nadpřirozený. Je samozřejmo, že

Dněprostroj.
Dněptrostroj patří k několika sovětským pojmům: největší ne

jen na území Svazu, ft. j. Sovětského svazu, ale na celém světě.
Dněprostroj jest jedním z idolů, které staví dnešní vládní systém
v sovětském Rusku jako ukázku své způsobilosti vládnouti, tvo
řiti. Dnes jest v Sovětském svazu mnoho pojmů: největší na svě
tě a sovětský občan, který nesmí míti Boha, klaní se prozatím hor
livě pojmu největší a nejsilnější. Klaní se všemu velkému a mlčí.
Jest oslněn v zemi vládnoucího materialismu obrovským rozsa
hem hmoty a díla. Dněprostroj byl jedním z těchto pojmů a my
přijdouce — lépe řečeno dovezeni na místo, složili jsme mu po
dobnou poklonu.

Taras Bulba, hrdina našich mladických snů, nepoznal by Dněpra
rodného. Dněpr nehučí v peřejích. Tato opěvovaná řeka kozác
kých písní — jděte cestičkami svého mládí po jejich krásné při
tažlivosti — točí největší generátory na světě. Veletok zmíkl a do
šuměl — tato řeka odvádí svoji zbujnou sílu na elektřinu, vyrábí
železo, aluminium a věcí pro lidi.

Rusové jsou hrdi na tuto přehradu a elektrárnu a pyšně vy
kládají, že je dílem jejich lidí, jejich inženýrů, strojů a snů. Jen
6 amerických specialistů, jako Cooper, Johnston atd., bylo poradci
při stavbě. Projekt přehrady byl vypracován již r. 1921v Moskvě
120 ruskými inženýry. Na přehradě pracovalo 67.000 dělníků, po
sledním rokem 42.000. Tito lidé vyzkoušeni na takovéto stavbě
byli posláni, aby stavěli podobnou přehradu na Volze. Náklad
na postavení přehrady a elektrárny obnášel 320 mil. rublů čisté
investice. Amortisace obnáší 6 proc., až bude celá elektrárna
v proudu.

Je zimavé lednové dopoledne. Je vlastně přes 20 stupňů a mys
líme si, že mrazy polevily, neboť z Moskvy, když jsme vyjeli, šel

také nutno rozpočtově vyřešit otázku učitelských platů koneč
ným rozhodnutím o tom, kdo vlastně tyto platy definitivně po
nese. Na trvalo je přece nemožno, aby státem byly zálohovány do
savadním vydržovatelům škol. Vše to dohromady znamená pro
blém okrouhle nových 2 miliard Kč, které nynější a každá budou
cí vláda našeho státu bude musit opafřovat nad dnešní rozpočet.

Že se to nedá dělati trvale úvěrovými operacemi ať ve formě
krátkodobých anebo dlouhodobých zápůjček, je jasno i každému
finančnímu laikovíi. Sáhnouti pak k jiným methodám opatřování
peněz, tedy k umělému rozmnožování oběživa inflací, přece je
nom značná většina odpovědných činitelů v našem státě nikdy
se neodhodlá, majíc jasně na mysli všechnu fu hospodářskou de
vastací, kterou takový postup nezbytně s sebou přináší.

Tím více nutno litovat, že myšlenka oddlužení nekriticky a ne
odpovědně vznesena byla do širokých vrstev národa, kde mnohý
předlužený upíná své poslední zoufalé naděje k tomuto heslu a
nepozoruje, že to opravdu není nic víc, než pouhé stéblo, unášené
proudem, ve kterém on sám už se potápí. Tato bludička oddlužení
nad močálem hospodářské katastrofy zavádí dlužníka stále dál
a dál, a on nedbá už rozumné rady, aby se vrátil na pevnou půdu
skromnějších poměrů, aby zlikvidoval nesnesitelné břemeno
svých dluhů a snažil se na skromnějších základech budovati no
vou svojí existenci.

Kdo se tedy nedal ještě plně oslepiti leskem agitačního hesla
oddlužení, mohl by čísti nad jeho branou varovný, ale pravdivý
nápis:

Lasciate ogní speranza
vol, gui intrate.

ani tímto rozšířením není vyčerpána látka, ale nicméně je podána
zdařile syntesa, která je dokonalá. Byly doplněny paragrafy, tý
kající se soukromého vlastnictví, o jeho individuální a sociální
povaze, o legitimitě mzdy, o individuálním a sociálním karakteru
práce, o mezinárodní hospodářské spolupráci a j. a j. O soukro
mém vlastnictví praví Kodex, že jest oprávněno svým cílem. Jest
výbornou pobídkou k práci. Má jistou hranici, omezení, totiž že
statky tohoto světa mají sloužit potřebám všech lidí. Bohatství
jednou získané tvoří jakýsi společný fond, z něhož každý člověk,
plnící řádně svoji povinnosf, má právo čerpat část nezbytnou ke
svému životu a životu svých. Vlastnictví neslouží tedy jen držite
lům, nýbrž musí býti brán zřetel ke společnosti lidské. Vlastník
je však i povinen užívati vlastnictví spravedlivě a ctnostně. To
znamená, že užije z něho, čeho sám potřebuje pro sebe a své a
ostatek dá k disposici bližnímu, buď ve formě almužen, nebo v
různých podnicích, čímž ostatním se umožní práce. Jest lépe, aby
jmění nebylo hromaděno v rukou jednotlivcových, čímž je brá
něno i zahálce i nestřídmému užívání vlastnictví. Stát bude hle
dět, aby vlastnictví nebylo koncentrováno, nýbrž bylo spravedlivě
rozděleno. Bude zkrátka pomáhat každému k získání nějakého
vlastnictví. Bylo by třeba si všimnout i článků o otázce stavovské,
korporativismu politickém a hospodářském, o problému oběživa,
peněžní krise, o kterýchžto věcech jest zaujímáno přesné stano
visko. Vrátíme se k nim později. Zatím jen upozorňujeme na ten
to Kodex všechny naše pracovníky, to tím spíše, že často v zásad
ních bodech, jako otázce stavovské, tápou ve zmatcích.

za námi mráz 34 stupňů. Náš vlak, než jsme dojeli, měl 10 hodin
zpoždění. Stroj se porouchal, zima jest největší brzdou, lidé na
stanicích a u strojů nejsou takoví jako československý muž okří
dleného kola. Doprava jest největším problémem ruského hos
podářství a od ní všechno závisí. Sníh nám chroupal pod nohama,
tváře rudly, když jsme docházeli k přehradě. Mlha se na chvíli
protrhla a viděli jsme hráz betonu, která zadržuje vodu do výše
téměř 40 metrů. Nad přehradou jezdí po betonových sloupech
hráze jeřáb, aby mocí kdož ví kolika set koní vytáhl železný
rám, který vyplňuje každý díl přehrady a zadržuje za sebou ne
smírný sloupec vody.

Po cestě, na níž jsou položeny koleje na tramvaj, či na jeřáby,
kdož to v té zimě, kdy bolí jazyk zimou, aby se venku ptal, ví,
jede koník a nejobyčejnější sáně, které jsem na světě viděl. Jaký
kontrastí Snad ten člověk svítí doma loučí. Uprostřed stepi, kde
před několika lety byl největším předmětem větrný mlýn, stojí
dnes největší elektrárna na světě.

V ústřední budově správy elektráren přijal nás inž. Alexandrov,
vedoucí muž podniku. Jest to suchý muž, slabý hlas a opatrné
našlapování na špičky, pedantská gesta při ukazování na mapě
připomínaly mi našeho učitele fysiky, když nám na liščím ocasu
a skleněné tyči ukázal výrobu elektřiny. Tento ruský muž vyklá
dal nám, ukazoval nám největší elektrárnu na světě, kterou řídí
a opatruje.

Délka Dněpru obnáší 2.200 km. Z toho bylo uprostřed řeky
90 km nesplavných pro peřeje, které jako 9 prahů ležely v řece.
Nyní jest celá řeka v délce 2.200km splavná od Černého moře do
Smolenska a nafta, benzin jdou nahoru po řece, dole dříví, obilí
a všechno, co dává ukrajinská země.

15



Dnes Dněpr žene elektrárnu, mající 9 turbin po 90.000 koň
ských silách,t. j. 600.000kilovat. Proud rozesílá se na dálku, nebo
se spotřebuje pro místní průmysl, t. j. výrobu hliníku a železa.
Nyní probíhá řekou 1.800m krychl. za vteřinu, na jaře v době jar
ních vod až 25.000 m krychl. za vteřinu. Přebytečná voda pře
hrady jest upotřebována na zavlažování stepní půdy. Celá vesnice
byla zatopena a přestěhována na nové mísfo a nazvána Novým
Kičkasem. Byli to němečtí kolonisté, nebo lépe řečeno jejich po
tomci, kteří přišli o půdu zaplavením přehradou.

Budova elektrárny sedí pod hrází na pravém břehu, svítí Čis
totou, jest vytápěna vzduchem, vracejícím se z chlazení furbin.
Celý úsek elektrárny jest obklopen drátem. Kam se podíváš, uvi
díš vojáka s bodákem. Takový objekt, jako je Dněprostroj, jest
nutno chrániti především před zlými domácími lidmi. Jest jich
pravděpodobně mnoho, neboť v každé továrně, kde jsme byli,
uviděli jsme mnoho stráží, ať již policejních nebo vojenských.
Sovětský průmysl jest ve znamení vojenské ochrany.

Všude, kam pohlédneš, ať je to samotná elektrárna nebo kon
trolní síň či rozváděcí zařízení, vše jest podle posledního slova
techniky. Kolem elektrárny jest ještě vše rozkopáno. Stále se
staví. V samotné elektrárně pracuje 9 generátorů. Z toho 7 jest
hotovo, ale nemá odběr na proud, který by vyrobily, 2 se dodě

„Odciírkevněný“ Kristus.
Nedávná, poslední tevoluce ve Španělsku byla voz

sahem i trváním malá, ba, velmi malá, zato však byla
tím větší svými hrůzami, násilnostmi a ukrutnostmi.
Od 50 zavražděných, umučených kněží přes dvacet
o zťak připtvavených dětí policejních úředníků, od
vydrancovaných obcí po vypálené kostely — to vše
chno byly hrůzné zvěsti, které jsme slyšeli o několi
kadenní, na malé území omezené tvevoluci ve Špa
nělsku.

Na jednu událost z poslední vevoluce španělské
je nutno obzvláště upozorvniti. Bylo to v Bembibre
v okrese leonském, kde bylo jakési ohnisko povstá
ní a kde vevolucionáči řádili snad nejhůř. Čam bylo
po vyhlášení vevoluce zničeno prostě vše, co je
jím stoupencům se nezdálo a nelíbilo a samozřejmě
byl zničen, vypálen i místní kostel. Vše, co v něm
bylo, vzalo za své v plamenech, jen veliká socha Bož
ského Srdce Páně byla zachráněna. Než povstalci
kostel zapálili, vynesli z něho onu sochu, postavili
ji na náměstí přeď kostelem na rychle upraveném
podstavci a na krkjí upevnili nápis: „Rudý Kriste,
tebe my márne v úctě, neboť ty jsi náš!“

Je to věc, s jakou a podobnou se tak často, velmi
často setkáváme v životě. Není to nic nového, ona
snaha, tozdďěliti,vozdvojiti Krista a Jeho Církev. Na
první pohled je sice zřejmo, že prostě není přivoze
nějšího spojení nad ono Krista a Církve, která je
Jeho životním ďílem. Jeho velikou láskou, Jeho vlast
ním, dále, až po naše dni a až do skonání světa žijí
cím Čělem.

Před hořícím chrámem zachtáněná socha Kristova
— zachráněna těmitéž lidmi, kteří kostel zapálili —
to vše nutí k přemýšlení. A hledáte-li důvody k tomu,
proč se tak stalo, pak je jich celá řada, o nichž vás
poučí nejen Španělsko a jeho vevoluce, ale denní,
všední zkušenost u nás.

A první hned — to jsme my sami. Čolikráte jsem
slyšel stinné a velmi stinné vzpomínky na kněze nebo
na liďi na exponovaně katolických místech. Je to
zvláštní, a přece je to pří tom všem, pomýšlíme-li na
to, že kněz nebo exponovaný katolík šíří slova věč
né pravdy, vlastně samozřejmé, že z myslí lidských
vyprchávají vzpomínky na kdekoho z mládí, jen
vzpomínka na „velebného pána“ je věčně, řekl bych
až do hrobu svěží. A po této, ze životní praxe vyvě
rávající zkušenosti vítám tak vroucně snahu ndp.
arcibiskupa pražského, který chová to vroucí přání,
aby náboženství ve školách v prvé řadě učili kněží
a aby všecky pražské řehole zasvětily své síly ško
lám, poněvadž jde o něco, co po letech a desetiletích
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lávají. Stavba hráze trvala 4 roky, elektrárny 7 let. Kdyby tato
elektrárna byla budována v jiném státě, stála by prý 300 mil.
dolarů, zatím co celý podnik až dosud vyžádal si nákladu 320
mil. rublů. Jest třeba tomu věřiti, neboť tak levně jako v sovět.
Rusku se nikde nestaví, ale také v této zemi jest nejmenší životní
úroveň, nejnižší mzdy a zboží oproti našemu nejdražší, neboť stát,
který buduje takové velkolepé věci, jest jediným a hlavním vý
robcem všeho zboží a vybírá daně právě drahým zbožím, levnou
mzdou každého, kdo je u něho zaměstnán. Také u nás bychom
mohli postaviti takové velkolepé podniky, kdyby náš drobný
občan souhlasil, aby podobný způsob zařízení společnosti byl
u nás zaveden a neúprosně, důsledně prováděn.

V elektrárně dnes pracují 4 turbiny, každá po 62.000koňských
silách. Spotřeba však činí pouze 150.000kw. Budování okolních
továren se opozdilo a praví-li se, že tento podnik má nejlevnější
elektřinu na světě, t. j. půl kopějky platí tento výpočet jen při
plném chodu celé elektrárny a čím déle se opozdí dobudování
elektrárny a přiléhajícího k ní průmyslu, tím pochybnější bude
výpočet výnosnosti celého Dněprostroje, Dnes po dokončení na
zývá se tento kolos Dněprogres, t. j. Dněprovskou státní elek
trickou stanicí a Dněprostroj znamenal tuto stanici ve stavbě,
čili strojeniju. F. V. Habětínek.

bude ještě vtozhodovatio tolika duších. A stejně, jak
jsem slyšel stinné vzpomínky, k nepřivovnání víc jsem
slyšel jasných vzpomínek. A nejednou jsem slyšel,
když šlo o todinu kdys terorem odpadlickým ohro
ženou, že ji pro nás zachránila vzpomínka na kněze,
který dávno již se vozpadl v hrobě. „Byl tak nesmít
ně dobrý k nám dětem,“slyšíte z úst dámy s věncem
stříbvných vlasů.

Ale stinné stránky se využívají, a velmi využívají.
Kterýsi bývalý, dnes již na věčnosti dlící čsl. ministr
měl velmi smutné vzpomínky na Prozřetelnost Boží
k vůli tomu, že jako dítě nedostal nové kalhoty. Čo
tozhodovalo o jeho duši. A stejně jako vlídné slovo
po desetiletích ještě vrhá požehnané své veflexy,stej
ně zlé slovo páše zhoubné své dílo. A tím více má se
to se špatným příkladem. Zapomíná se prostě na to,
že Čírkev svatá pozůstává ze dvou částí, z božské a
liďské. A že ona lidská část nikdy, nikdy nebude 0b
tazem toho, co tak váďi bychom viděli. Že zklamání
za zklamáním si podají vuce, ba, že budou i chvíle
odporu u toho, který není vychován k tomu, aby dále
zíral, než pozemský obzor toho dovoluje. A ten, kdo
jen poď zorným úhlem pozemskosti na vše se dívá,
u toho je to tak samozřejmé, že zapaluje a zavrhuje
Církev, aby Krista zachránil. Mea culpa, mea ma
xima culpa je naše odpověď na to i pobídka k tomu,
abychom tak žili a tak jednali, aby v nás všichni vi
děli a poznali Krista! Bude-li tomu tak, pak jen omy-=
lem najde se tvuka, která by chtěla zapáliti naše
chrámy.Než— vinaneníjennanašístraně.Ďábelřádíu
ptostřeď nás. Jsou lidé, kteří o Kristu mají svoje
vlastní, víc než prapodivné představy. Do omrzení
jsem na schůzích v prvních letech popřevtvatových
slyšel bajky o „Ktistu, prvním socialistovi“. Za nej
vznešenější postavou světových dějin skrývali vyzna
vači Marxovi svoji ubohost a jalové šlágry, aby zís
kali široké vrstvy lidu. A když se u nás uhnízdili ko
munisté, pak tentýž Kristus byl schůzovým šlágram
jako první komunista. Řevolucionáře nadělali z něho
ti, kteří — „odcírkevnili Krista“. A zapomněli na to,

nebonechtěli o tom věděti, že takový Kristus nikdymEeDYL:
Prožili jsme dobu „nátodního“ křesťanství.Kdysi,

po staletích, budou onu dobu počítati za jednu z nej
smutnějších našich ďějin. Budou se chytati za hla
vu, kde tehdy byl vozum v českém návodě. Stejně
hnusná a směšná to byla komedie, jakou nyní pro
váďějí s poněkud ovšem větším důmyslem než naši
„náboženští vteformátoči“ve Gřetí říši, kde chtějí míti



Krista avijského a severského půvoďu; i u nás, aby
Kristus jako „hlava náboženského hnutí“ mohl býti
na svém místě, měl býti čechoslovákem. A zatím
Kristus nemohl býti Církví přetvořen na nároďního
hrdinu!

Nátvodního hrdinu z Krista chtěli míti již „anno
dazumal“ židé, a pvoto, poněvadž jím nechtěl Dýti,
musel přeď veleradu, musel býti popliván, umučen,
ukřižován.

Římané — ti z Krista chtěli míti otroka státu. A
Církev toho nedopustila. Proto ji pronásledovali. A
kdyby tak mnohý moderní státník otevřenýma očima
se dovedl zadívati na svoje plány, pak by seznal, že
jedná stejně pošetile jako státníci dávno zašlých
věků.

Byly doby, kdy tak četní vefovmátořise snažili ob
vodďitiCírkev, ale nikdy neměli před duševním svým
zrakem Krista živého, ale vždy „odcírkevněného“,
historického na místě Ktista našich dnů, Krista vlast
ní fantasie a nikdy ne Ktista, který v dějinném vý
voji svého mystického Čěla, Církve svaté, novým fot
mám dává život, nové krásy odhaluje, nové proudy
milosti oteviítá.

„Odcirkevněný“ Kristus. Jsem na dovolené, mlu
vím s věřícím inteligentem. A hrůza mne pojímá naď
tím, jak víc než sebe modernější malíř si dovedl ve
své ďuší zktveslitiobraz Krista. Vracím se do Prahy.

Mluvím o nejběžnějších věcech všedního života io
Kristu a žasnu, jak je to možné, že p. X. a p. V. mají
tak nemožné představy, tak pro inteligenta často
směšné předďstavyo Kristu. Jakou ubohou figurku
si nadělali z Krista, Světla světa. „Odcírkevnili“ si
Krista. A to je základní a zásadní chyba české inte
ligence včetejší a to chřadne česká inteligence dneš
ní. Zapomínalo se, že „odcirkevněný“, po svém způ
sobu „upravený“ Kristus je něčím neživým, nedoko
nalým, —nemožným. Že Kristus je možný jen takový,
jak nám Jej podává Církev.

My hlásíme se k Církvi proto, poněvadž se hlásíme
ke Kristu. Církev je naším Kristem. Od Církve se od
poutati je pro nás ptoto nemožné, poněvadž se Ktis
tus od Církve odloučiti nedá a poněvadž my se od
Krista odloučiti nechceme a nemůžeme. My sami sebe
tvoříme,formujeme dle Krista a ne Kristus podle nás
a dle našeho dobtozdání a dle našich choutek. A pto
to je nemožno a nemyslitelno, a bylo tomu tak vžďy,
zreformovati cokoliv tím, když staneme mimo Cít
kev a ptoti ní bojujeme, nýbrž jen a jeďině potom,
zůstáváme-li v Církvi a pracujeme-li jako pokotné
její ďítky pod jejím prapotem. A že tuto samozřej
mou pravďu nepochopili, proto tak strašně zbloudili
ti, kteří v Bembibve pálili kostel, zatím co zachránili
sochu Božského Srdce Páně, zbloudili všichni, kteří
„odcivkevnili“kdykoliv v dějinách Krista...

Frant. Maria Horák.

Návštěva Lavalova ve Vatikáně.
Minulý vok byl celý zachmuřelý a v denním tisku

jsme snad denně četli zprávy, které vzbuzovaly do
jem, že každou chvíli vypukne válka. Dnes snad lze
říci, že nebezpečí je zažehnáno. Zbrvojí se sice na
všech stranách, ale všude jest vyvíjeno i veliké úsilí
o zachování míru. Ke konci vtokuse událo několik
věcí, které nadějí na mít jen posilují a jistě z nejvý
značnějších zjevů v tomto ohledu byla návštěva fran
couzského ministra zahraničních věcí, Lavala, v Ří
mě, při které došlo i k audienci tohoto zástupce
francouzské vlády u papeže. Styky Francie s Vatiká
nem byly před válkou velice napjaté. Republika
vedla boj prvotiCírkvi, který vyvrcholil zákonem od
luky Církve a státu, konfiskací cívkevního jmění a
vypovězením řádů a kongregací ze země. R. 1003 na
vštivil president Loubeť Řím, aniž ovšem učinil ná
vštěvu Veleknězi, což bylo pokládáno ve Vatikáně za
urážku. Stav napětí trval do světové války, ale bě
hem válečných let bylo pozovovat již obrat, ktevý
byl ještě patetnější po toce 1918. Prvotozená dceta
Církve hledala cestu k Matce a nalezla ji. „Svatá
jednota, [union sacrée“, která byla heslem ftancouz
ských vláď za války, byla sice poněkud potušena
v poválečných letech, ale skutečně byla stále přika
zem, a tento příkaz přinášel ovoce. Francie poslala
svého vyslance do Vatikánu, k význačným církevním
slavnostem, jako bylo třeba svatořečení Johanky
z Arcu, posílala zvlášť své zástupce a Vatikán zapo
mínal na dřívější křivdy. Bylo ostatně pozotovat ve
vládách francouzských upřímnou snahu o náptavu
minulých přehmatů. Briand, který na počátku stoleti
hájil předlohy o vypuzení řádů a kongregací ze ze
mě, tť.1020 se přičinil o to, aby ten zákaz byl zmít
něn a některým kongregacím byl povolen návtat do
země. Přátelství se stále více utužovalo a bylo ko
inečněstvrzeno návštěvou Lavalovou, audiencí u sva
tého Otce, která trvala přes hodinu.

Předcházelo jí několik události, které ji dodávají
zvláštního významu. J. Sv. Pius XI. mluvil před svát
ky ke sboru kardinálů o mítu, Laval, odjížděje do Ří
ma, prohlásil novinářům, že jede „hájit křesťanskou
civilisaci“, Mussolini v pařížském listě „Le Figato“
uveřejnilinterviem o pomětu Církve a státu, kterýžtointerviewbylskvělouapologiíposláníCírkve.A ne

lze ani opomenout řeč,ktetou 1. ledna ptoslovil fran
couzský vyslanec u Vatikánu, Ch. Roux, a v níž ne
jen vzdal chválu misionářům, nýbrž i spojil v jedno
úsilí Církve a Francie o zachování míru a křesťan
ské vzdělanosti. Čoto všechno bylo znamením snahy
Francie žít se Svatou Stolicí ve stycích co nejpřátel
štějších a návštěva Lavalova tuto snahu zdůvaznila
přeď celým světem. Čak ji chápal i světový tisk, kte
vý mluvil o blízkém jednání o konkordát mezí Sva
tou Stolicí a Francií, zdůrazňuje současně úspěch va
tikánské diplomacie před vyjednáváním Francie
s Německem.

Nelze zamlčet ani jinou příčinu, stojící v pozadí
této shody Svaté Stolice s Ftancií, a jest význam
ným fakt, že k návštěvě došlo na počátku toku, ve
kterém Francie vzpomíná velikého. výtočí: před pa
desáti lety byly na Montmartru zahájeny celodenní
adorvacea od té doby nepřehledné množství věřících
se modlilo ve dne v nocí v této návodní svatyní za ná
vrat Francie k Matce Církvi. Pro nás, kteří víme
o mocném působení modlitby, je návštěva zástupce
francouzské vlády, kterou sám Pius XI. nazval ve
svém proslovu k feancouzským novinářům velevý
značnou, darem za lásku. Ale jistě by tato návštěva
nebyla uskutečněna, kdyby vedle tohoto duchovního
působení se neuplatňovala jiná ještě stránka: práce
francouzských katolíků v oblasti filosofie a vědy.
Zde bylo vykonáno tolik práce, že dnes větší část
inteligence francouzské jest hluboce věřící. A není
prostě možné, aby toto zmohutnění ducha nemělo
vliv na vývoj státních události. Ať nadává „I Action
Francaise“, ústřední orgán francouzských tovalistů,
sebe více,ať vytýká Vatikánu, že jest nedůstojno, aby
„volnomyšlenkáčř“Laval byl přijat s takovými pocta
mi, vždycky zůstane na výsost důležitým fakt, že ná
vštěva byla přímo připravena prací katolických
učitelů, profesorů, universit, vědecké činnosti. Když
se s tohoto hlediska díváme na Lavalovu audienci
u papeže, pak je nám více než zdvořilostním aktem
a máme právo soudit, že, jak napsal list francouz
ských katolíků „La Croix“, znamená pro Francii no
vé období, podobné přátelskému soužití Francie se
Svatou Stolicí ve středověku.
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O katolickou universitu v Rakousku. V Solnohradě existovala
katolická universita od r. 1622do r. 1810,kdy byla zrušena. Ovšem
katolíci němečtí usilovali stále o její znovuzřízení a na katolic
kých sjezdech v Řezně r. 1849, Miinsteru r. 1852, ve Vídni r.
1855a v Linci r. 1856opět a opět byla zdůrazňovánajejí nutnost
a konány přípravné práce pro její otevření. Ale dříve než mohla
býti krásná myšlenka uskutečněna, došlo k rozdělení Rakous
ka a Německa a myšlenka byla na nějaký čas pohřbena. V Ra
kousku však se jí biskupové stále obírali a r. 1884založili spolek,
který měl v programu opětné otevření solnohradské university.
Letní kursy, které byly v Solnohradě před válkou pořádány,
hodně napomáhaly tomuto plánu, a nepřijít světová válka, kato
lická universita v Solnohradě by již existovala. R. 1922 při osla
vách třístého výročí založení university kancléř Msótr. Seipl při
slíbil pomoc vlády a jeho nástupce Dolfuss vypracoval již zá
kon, jehož schválení zmařila jen jeho smrt. President Miklas však
nezapomněl na universitu a 7. srpna minulého roku byl schválen
zákon a předložen k vyjádření Svaté Stolici. Ježto nelze počítati
s podporou katolických Němců z Říše, bude vysoká tato škola
budována po částech. Z fakulty filosofické budou letos zahájeny
přednášky na katedře filosofické a filologické a budou je konati
prof. Filosofického ústavu, který založil Msgr. Seipl. V dalších
letech budou zřizovány katedry pro historii, 6ermanistiku, mate
matiku a j. Pak bude založena fakulta právnická a ostatní. Jako
minulá léta, budou i letos uspořádány v Solnohradě letní kursy,
a sice v době od 6. do 25. srpna. Úvodní přednáška bude pojed
návat o katolicismu a protestantismu. Kurs bude rozdělen ve tři
cykly: v prvém bude studována mystika, ve druhém církevní a
kulturní dějiny rodící se západní křesťanské civilisace a ve třetí
filosofie práva. Mystice bude věnováno 45 přednášek, mimo ně
budou v seminářích čteny a vykládány texty mystických spisova
telů. Historii církevní bude rovněž věnováno 45 přednášek mimo
tři přednášky o sv. Augustinu, Benediktu, Germánech, Slovanech
a Západu. V třetí sekci bude rovněž 45 přednášek. Přednášeti bu
dou universitní profesoři rakouští, švýcarští, němečtí, francouz
ští a polští.

Připravuje se katolická universita v Brasilii. Před několika lety
byl v Rio de Janeiro založen Instituto Catholico de Estudios
Superiores, který pořádá stálé vhodné přednášky o náboženství,
filosofii, sociálních vědách, biolosii atd. Průměrný počet po
sluchačů je 180 až 200. Na návrh prvního kongresu katolického
vychovatelství v minulém roce byla ustavena zvláštní komise,
která se zabývala stanovením zásad a plánu k založení katolické
university v Riu. Podle zákonů a platné ústavy mají katolíci ná
rok na to, aby školy až do nejvyšších tříd byly prodchnuty du
chem katolickým. Komise proto žádá, aby byl zvolen stálý výbor,
který by ve srozumění s biskupy a zástupci vlády šířil myšlenku
katolické university v celém státě. Kromě obvyklých fakult byla
by při universitě také vysoká škola žurnalistická.

Národní modlitba Spojených států. President Spojených států
Roosevelt schválil národní modlitbu Spojených států „Our Na
tion's Prayer“. Je to modlitba, kterou složil katolický kněz a
básník P. Francis C. Youné a kterou od dob presidenta Hastingse
každý americký president „schvaluje“. Modlitba je složena
tak, že je přijatelná všem vyznáním v Americe. Je veršo
vaná a zní v překladě: „Ó Pane, toužíme po svatém míru. Proto
společně se svými statečnými vůdci modlíme se k Tobě, aby nás
Tvá všemocná ruka chránila a řídila naši krásnou zem. Chceme
ohněm lásky roztaviti meče lidí a z jejich ocele vytvořiti nejjem
nější pera, jimiž, milovaný Bože, naše naděje a náš cíli, chceme
zvěčniti pověst naší staré slávy. Naši otcové zemřeli pro nás me
čem; naši drazí obětovali pro nás život. Ó Pane! Dej nám ne
zištná srdce, jako oni je měli, abychom byli jejich hodnými a
věrnými dědici. Řiď naše myšlenky k svatému konání, dej, aby
láska panovala mezi vyznavači každé víry. Prosíme Tě, měj nás
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ve své bdělé ochraně. Prosíme o Tvoji pomoc v našich modlit
bách, ó Pane, Amen.“

Největší deník španělských katolíků. V našich poměrech bude
se čísti jako pohádka rozvoj vybudování největšího španělského
katolického listu ,„„ElDebate“ v Madridě. Má nyní náklad 200.000
čísel denně. Nová budova tiskárenská a vydavatelstva má 7 po
schodí a je dokonale technicky moderně vybavena. Velká ro
tačka může tisknouti najednou 64 stran. Je to druhá rotačka
v Evropě co do komfortu a velikosti. V sazárně pracuje 23 sá
zecích strojů, všechny místnosti v budově jsou spojeny vzdu
chovou poštou. Redakce má v prvním poschodí silnou radiosta
nici. V Paříži je vybavená informační služba. „El Debate“ má
elektrický dálkopis, kterým obsluhuje 32 katolických venkov
ských listů. Redaktoři jsou věfšinou samí mladí lidé. Šéfredaktor
je 3Oletý laik. Kromě početné a dobře vybavené redakce je tu
v domě ještě samostatná novinářská služba pro katolický žurna
listický dorost. Má letos asi 60 posluchačů. V budově je kaple,
aby všichni zaměstnanci mohli v neděli ráno ve 5 hodiny po noční
službě jíti ještě v domě na mši sv., aby snad nezaspali. Tak čas
ná mše sv. povolena zvláštním privilegiem. Kromě deníku vychází
v ftomfo podniku několik týdeníků, mnohobarevný společenský
týdeník, humorisficko--satirický list, časopisy pro mládež atd. Od
Nového roku má „El Debate“ večerní vydání „Yá“, určené ke
kolportáži po ulicích. Když se zadíváte na naše poměry, tak skoro
malomyslníte.

Sfatistika kleru v Rakousku. Dr. J. Gurtner vydal brožurku „Der
Sákulaeklerus und die religiosen Orden“, z níž vyjímáme tuto
statistiku. V Rakousku jest 4.658světských a 2.764řeholních kně
ží, z nichž působí v duchovní správě 4.181 kněží. V arcidiecési ví
deňské připadá na 1 kněze 2.985, v diecési sekavské 1.517,v Bur
$enlandu 1.381, v linecké 1.271, v St. Pólten 1.176, v Korutanech
1.017, v solnohradské 882 a insbrucké 797 duší. Od r. 1918 stoupl
počet kandidátů duchovního stavu o 95-359%.Řádů a kongregací
jest v Rakousku zastoupeno 98, o 5 více než r. 1919. Celkem je
tam 25.644 řeholníků a řeholnic ve 1.398 klášterech a ústavech.
Řeholníků je 6.813 ve 275 klášterech, řeholnic 18.831. Za rok
1954 bylo vystavěno v arcidiecési vídeňské 30 kostelů.

Katolicism v Anglii. Podle statistiky, uveřejněné v „Catholic Di
rectory 1954", jest v Anglii 2521.117 katolíků. Kněží je 3.299,
o 117 více než v r. 1932, řeholních kněží 1.683, o 40 více. V roce
1954 bylo vystavěno v Anglii 36 chrámů a kaplí, takže je tam
dnes 2.277 katolických svatyň. Konversí bylo za poslední rok
12.206,za posledních deset let 121.156.Jedním z nejvýznačnějších
obrácení je obrácení Needhamové, která jest považována za nej
větší anglickou skladatelku a pianistku. Zvláštní pozornost za
sluhuje zpráva o rostoucím úsilí „Vysoké církve — High Church“
o sjednocení s katolicismem. Stále přibývá anglikánských du
chovních, kteří vidí záchranu víry ve sjednocení s katolicismem.

Almanach italských katolíků. Již po desáté vychází almanach
italských katolíků, „Annali dell' Italia Cattolica 1950“,lir 6. Jeho
cílem je podati katolíkům přehled náboženského života v posled
ním roce, ukázati, co bylo vykonáno v Katolické akci v různých
oblastech, ať na poli čistě církevním, nebo sociálním, kulturním
atd. Čteme o katolicismu a jeho výbojích v celém světě oJI Sv.
Piu XI., o Piu X., jehož sté výročí narození připadá na Červen
letošního roku. Dále jsou tam články o nezdaru odzbrojovací kon
ference, o „Díle kongresů“, o slavném italském soziologu mi
nulého století G. Toniolovi, o idealistické a thomistické filo
sofii, o racismu a nazzismu, o stavovském státu, o litursickém
hnutí, o katolickém románu a j. a j. Je tedy obsah ročenky sku
tečně bohatý a poučný a týká se velice ožehavých problémů
současné doby. V nejbližších dnech vyjde i nákladem Typografie
vatikánské „L'Annuario Pontificio“.
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Zprávy ze sekrefariátu katolického sjezdu. Uveřejňujeme pokyny
pro BOproc.slevu normálním vlakem. Účastníkům Prvního celo
státního sjezdu katolíků ČSR, kteří nastoupí cestu do Prahy
v době od 20. do 50. června a cestu zpět od 27. června do 15. čer
vence normálními vlaky podle jízdního řádu, povolilo ministerstvo
železnic 50proc. slevu jízdného v kterékoliv třídě vlakové. Tato
sleva platí jen na sjezdové legitimace, které vydá Přípravný sjez
dový výbor. Při vzdálenosti nad 200 km lze použíti i spěšného
vlaku nebo rychlíku. Pro účastníky ze zahraničí, kteří se prokáží
mimo sjezdové legitimace také cestovním pasem, platí tato sleva
pro rychlíky bez omezení kilometrové vzdálenosti. — 25proc.
slevy pro jízdu autobusy ČSD na všech silničních autobusových
linkách, pokud tyto linky nevedou v celé své délce souběžně se
železnicí, poskytuje se na sjezdovou legitimaci 20proc. sleva z nor
málního jízdného, platného na příslušné lince. Tato sleva bude
poskytnuta, zakoupí-li si účastník při nastoupení jízdy jeden celý
a jeden poloviční jízdní lístek. — Účast ciziny na sjezdu. Na
schůzi komise pro tisk a propagandu bylo sděleno, že se při
pravuje z Belgie na sjezd početná výprava, která přijede zvlášt

18

ním vlakem. Rovněž ve Francii, Rakousku a Polsku jeví se čilý
zájem o sjezd. Výpravu amerických krajanů organisuje Msgre Fr.
Jemelka, kanovník olomoucký a Dr. Hynek Dostál, redaktor ze
St. Louis. — Pro organisování účastníků sjezdových ze Slovenska
byla utvořena v těchto dnech v Bratislavě na Svoradově filiální
kancelář sjezdového sekretariátu.

Proces proti katolickému spolku v Říši odvolán.„Je známo, že
v listopadu r. 1935byl zahájen proces proti význačnému katolic
kému spolku něm., „Volksverein fiir das Katholische Deutsch
land“ a proti jeho předsedovi, bývalému kancléři dru V. Marxovi,
který stál zároveň v čele politické strany katolické „Centra“.
Byli obviněni z korupce význační členové spolku, jako P. Brauns,
který byl dlouhou dobu ministrem práce, bývalý ministr „Centra“,
Stegerwald, poslanec Lammers, prof. Dessauer, býv. poslanec,
dále generální ředitel „Volksvereinu“ P. Van der Velden a ad
vokát Kohlen. Jak oznamuje „Frankfurter Zeituns“, bylo nyníří
zení proti nim zastaveno, ježto se neshledalo nic trestného. Ale
hlavní bylo, že katolický tábor byl postaven do špatného světla,
a o to vždycky jde těm různým hlasatelům nové osvěty.



Výmluvný obrázek. Poslední číslo slovenského časopisu „Nového
Svetu“ přináší zajímavý obrázek, při jehož shlédnutí je nám po
někud smutno. Obrázek představuje místnost na hlavním nádraží
v Mnichově, přeměněnou v kapli a v ní v neděli ve 4 hod. ráno
slouží kněz nejsvětější oběť pro věřící, kteří chtějí prožíti neděli
v horách. Nad hlavami přítomných zahlédáme lyže. Je smutno z
toho, že u nás se nikdo nestará o odjíždějící do hor, ač by snad
nebylo obtížno získat od povolaných úřadů jednu místnost na
Wilsonově nádraží a tak četní katolíci prožívají neděli beze mše
svaté.

Růst a práce katolického učitelstva. Výbor zemského spolku ka
tolického učitelstva v zemi Moravskoslezské konal schůzi, která
prokázala růst a čilou práci katolického učitelstva. Bylo konstato
váno, že do spolku se hlásí stále noví členové. V poslední krátké
době bylo přijato na 50 členů. Také činnost v odborech je čilá a
nových odborů přibývá. Předsedové odborů budou o velikonoč
ních prázdninách míti zvláštní pracovní schůzi, kde budou projed
nány stavovské i školské otázky. Výbor podá příslušným činite
lům zpracované návrhy rámcového zákona k $ 119 ústavy, zákona
učebnicového a zákonů, které by upravovaly otázku modlitby a
náboženských úkonů ve škole. Také bylo obšírně referováno opo
třebě nového zákona o úpravě školské správy, k němuž katolické
učitelstvo podá také připomínky. Bylo pojednáno o revisi učebnic
a revisi osnov občanské nauky a výchovy. Čilý život se jeví mezi
katolickým učitelstvem v Čechách. Organisace katolického uči
telstva nezapomínají ani stavovských zájmů a učinily v tom směru
příslušná opatření. Zejména poskytují rady a pomoci při opatřo
vání míst. Aby byl katolickému občanstvu umožněn stálý styk
s katolickým učitelstvem, podává jednatel moravskoslezského
zemského spolku ochotně pokyny a rady učitelům i občanstvu,
pokud se zvláště týká obsazování míst nebo jiných školských otá
zek. Dotazy adresujte jako dosud na redakci Věstníku katolické
ho učitelstva, Hodslavice.

Vážné starosti Španělska. Španělsko se jen těžko vzpamatovává
z převratu a chyb, kterých se dopustily předcházející vlády, neklid
v zemi je stále značný a projevuje se hlavně v tomto měsíci. Krise,
o které se již dlouho hovořilo, byla sice na čas zažehnána užší
spoluprací s agrárníky, a otázka rozpočtu visí stále nad vládou
jako Damoklův meč. Rozpočet za minulý rok byl totiž pasivní vy
sokou částkou 591 mil. peset, a uvážíme-li, že i rozpočty let před
cházejících byly pasivní částkou 1.679 mil. peseft, pochopíme
strach před poklesem valuty, a zároveň obtíže vlády, chce-li u
skutečniti různé sociální i agrární reformy. President Zamora,
který se ujímá nyníse vší energií otěží a snaží se o zavedení řádu
a pokoje v zemi, snaží se vyvést říši z nejistoty, jednak přísným
dodržováním zákonů, jednak změnou konstituce, čímž mají býti
připoutány pravicové strany ke spolupráci co nejužší. Změna
konstituce, tvořené ve dnech uvolněných vášní, jest nutná, to
si dnes ve Španělsku uvědomuje každý, kdo miluje svoji zemi.
President nařídil utvoření komise, v níž zasedá z každé strany
jeden člen, a fa má vypracovati přesné návrhy do té doby, aby
nová konstituce mohla vstoupiti v platnost 9. prosince 1935.Běží
o změnu článků, týkajících se poměru vlády k vládě, pravomoci
provinciálních vlád, spravedlnosti a poměru státu k Církvi. Za
morra myslí, že do té doby, než bude moci býti nová konstituce
odhlasována, vláda bude mít naprostou většinu, takže věc bude
snadno uskutečněna. Tato naděje jest oprávněna. Sami radikálové
začínají nahlížet, že je nutná spolupráce s katolickou stranou
Roblesovou a s agrárníky. Skupina monarchistická se dá rovněž
získat, ačkoliv se zatím staví i proti Roblesovi, jemuž vytýká sla
bou obhajobu práv katolické Církve, ovšem neprávem, i proti
vládě. Ale vláda, která zrušila již četné dřívější zákony proti
soukromému vlastnictví a ostře postupuje proti rozvratným živ
lům, ukazuje tolik dobré vůle, že se jí snad podaří — a bylo by si
toho přáti — spojit všechny hlavní strany pro lepší budoucnostzemě.

Hospodářská krise v číslicích produkce železa. V roce 1929 bylo
vyrobeno v Československu 16 a půl milionu g železa a v roce
1952už jenom 4 a půl milionu g. Oceli vyrobeno roku 1929 22 mi
lionů g a v roce 1932 jenom 6 a 34 milionu. Mírné zlepšení na
stalo v roce 1954, kdy železa bylo vyrobeno 6 milionů g a oceli
9 milionů.

Hluboký pokles naší produkce cukerní jeví se zřetelně v těchto
číslicích: Počet cukrovarů se 191 redukován na 116, při čemž
největší podiv způsobuje, že redukce tak velkého počtu cukrovarů
provedena byla poměrně hladce, bez nějakých větších otřesů,
zejména také na poli sociálním. Zde se velmi dobře osvědčila
tuhá organisace cukerního kartelu, bez něhož by vyřešení tohoto
problému nebylo bývalo možné. Celková naše cukerní produkce
před krisí byla okrouhle 13 milionů ga,z čehož se vyváželo prů
měrně 9 milionů g cukru. Celková roční produkce cukerní klesla
do roku 1934 na pouhých 5,160.000 g cukru a z toho vývoz na
pouhých 1,750.000g. Osevní plocha řepy cukrové redukována
byla postupně s 310.000 ha na 120.000 ha. Tato redukce osevní
plochy cukrovky v souvislosti s hlubokým poklesem cuketního
exportu jsou národohospodářsky i obchodně politicky nejdůleži
tějšími momenty při celé otázce cukerní. Nejen odborným lidem,
nýbrž zejména i nejširší veřejnosti konsumentské bylo známo,

že exportní cukr v cizině byl prodáván za peníz značně levnější,
než kolik musil platit tuzemský konsument. Znovu a znovu ozý
valy se hlasy, doporučující vzdáti se prostě nerentabilního ex
portního obchodu, aby tuzemský konsum ve vysokých cenách tu
zemských nemusil vyrovnávati pasivum zahraničních obchodů cu
kerních. Světová obchodní krise byla těmto tendencím hodně
příznivá a odtud politika omezování osevní plochy cukrovky, re
dukce celkové výroby cukerní a zahraničního vývozu. Tyto meto
dy nenalézaly nikterak souhlasu obecného. V čele těch, kdož za
stávali hledisko opačné, býval zejména ministerský předseda Dr.
Švehla, jenž zastával zásadu, že bychom se měli s cukerním ex
portem tlačit na zahraniční trhy za každou cenu, abychom získali
za tento exportní artikl co nejvíce zahraničních devis pro své
národní hospodářství. Vedle toho zdůrazňoval zejména, že redu
kovaná osevní plocha řepná bude věnována produkci pšeničné,
čímž se redukuje, po případě učiní úplně zbytečným dovoz za
hraniční pšenice. Leč my na importu zahraniční pšenice máme
proto veliký zájem, že za dovoz tohoto artiklu, ve kterém nejsme
soběstační, mohli bychom kompensando vyvážeti své průmyslové
výrobky. Byla to jistě koncepce dobře promyšlená a zdá se, že vý
voj událostí dává jí plně za pravdu.

Podnikatelský (samosprávný nebo aufonomní) systém u železnic
záleží v tom, že se celý provoz rozloží na jednotlivé služebny,
které si potom spravují své rozpočtové příděly úplně samostatně,
jsouce vázány přispívat na centrální režii. Dosáhne-li taková osa
mostatněná služebna nějakých úspor racionalisací služby, nebo
větším výkonem personálu, má nárok na tyto úspory, o které se
potom dělí se železniční správou. 40 procent dostane železniční
správa, 2 procenta vyrovnávací fond, kdyby služebnu v budoucno
sti stihly nějaké ztráty, a zbytek rozdělí se mezi zaměstnance
služebny. Pokusy s tímto způsobem správy započaty byly roku
1951 ve skladě tiskopisů na Smíchově a ve Vrůťtkách, pak ve vý
robně jízdenek v Praze a v celé řádě odborů pro udržování trati.
Výsledky těchto pokusů byly zkoumány zvláštními komisemi, kte
ré v celku dospěly k názoru, že pro některé obory železniční
správy naznačenými pokusy podán důkaz, že by bylo možno sprá
vu drah tímto způsobem vésti. Personál ukazoval při tom k té
důležité okolnosti, že se pěstuje smysl pro samostatnost a odpo
vědnost, že se tvoří prostředí skýtající radost z práce a podobně.
Vyskytly se ovšem také námitky, zejména odborových organisací,
že zvýšenou výkonností pracuje se k tomu, aby nebyly přijímány
nové síly do železničního podniku a pod. Zajímavo je, že agitace
proti zavádění podnikatelského systému u drah dosáhla i foho,
že další pokusy s tímto systémem měly vůbec býti zastaveny
a vše zase ponecháno při starém. Přesto však podařilo se toto
nebezpečí odvrátit a pokusy s podnikatelským systémem, zejmé
na také s jeho rozšířením na další služebny, budou konány dále.

Střípky. Nejlepší vzpomínku ze všech katolických listů k 15.
výročí vzniku československé sekty přinesl olomoucký „Našinec“.
Otiskl totiž velkopáteční církevní modlitbu za bludaře. Je to
účinnější, než plamenné protesty a články. — Jeden moravsko
ostravský knihkupec dostal v těchto dnech dopis, kde mu anonym
sděluje, že když si před lety u něho kupoval knihu, že se knih
kupec zmyýlilo 20 Kč, a že on, maje nedostatek peněz, jej na to
neupozornil. Nyní, když se jeho situace zlepšila, posílá mu peníze
i s úroky zpět. V obálce bylo 30 Kč. — Časopis „Zlín“ přinesl
dosud neznámý rukopis Havlíčka, a to poznámky k almanachu
Lada Niola z r. 1854. Nejzajímavější citát: „Jak najdu v básni
patrný důkaz, že skladatel nic nemyslil, nýbrž jen mlel hubou
nebo perem, již ji odsuzuji, a to právem. Básník, dle mého ne
zvratného mínění, musí býti rozumná hlava a ne trouba.“ —
Redakce jistého listu dostala zásilku veršů a essayí pro list. V do
provodním listu se odvolával autor na to, že už vyšla jedna jeho
kniha tiskem. Redakce dlouho neodpovídala, a když přišel kdosi
inftervenovati, dostal odpověď: „Je řada literátů, jejichž největ
ším životním neštěstím je, že našli brzy nakladatele.“ — Naciona
lismus stal se výbornou nálepkou na nádoby s vyvětralým a zkys
lým programem. T. zv. sjednocená fronta zakládá titěrné orga
nisace a referuje o nich jako o světové události. Tak jsme se do
četli: „Jednotná fronta nacionálních číšníků na pochodu“. Snad
se dočkáme ještě sjednocené kávy ve sjednocených hrncích. Za
ložte také sjednocenou frontu nacionálních tanečních mistrů, aby
nacvičili ten volební „čardáš“. — V městě Alexander ve státě
Indiana v USA. byl odsouzen lóletý Edward Foster k originální
mu trestu. Vyloupil se dvěma kamarády obchods koloniálním zbo
žím a soudce se zřetelem k jeho mládí, dal jim na vybranou, buď
budou po dva měsíce sedět v polepšovně, nebo že po tutéž dobu
musí denně choditi pěšky v okruhu 24 mil. s nákladem 20 liber
cihel na zádech. Obžalovaní přijali druhý trest a nosí cihly.
Vídeňské noviny zaznamenaly velký úbytek židovských lékařů
v Německu. V r. 1932 bylo jich 6.488, f. j. asi 13 proc. všech říšsko
německých lékařů. Během roku vystěhovalo se a uprchlo za hra
nice 578 židovských lékařů, to je asi 1.10 proc. Přes 90 proc. ži
dovských lékařů zůstalo v Říši, 3641jich je vyloučeno z výhod ne
mocenských pokladen a odkázáno na soukromou praksi.
Rychlý postup zaznamenává v lidové straně jeden předák, který
v r. 1920 kandidoval na agrární, r. 1925na Práškově kandidátce,
r. 1928jmenován hned za lidovce členem zemského zastupitelstva
a r. 1955sedí už v presidiu strany v Čechách, zatím co desítky o
svědčených a starých pracovníků jsou odstrčeny.
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Veliká obec 107.000vkladatelů
projevila již svoji důvěru

Lidovým záložnám a raiffeisenkám
neboť u nich uložila 335 milionů Kč
vkladů. Této důvěry si plně vážíme.
Chcerreji udržet a upevnit. Přispějte
ivy k dalšímu rozvoji našich záložen,
svěřte jim svévklady a staňte
se členy.

Ústřední záložna lidová v Praze e Svaz hospodářských družstev čsl. v Praze
Adresa: PRAHAJII,SPÁLENÁ UL15. Telefony 43711, 43831, 45660.

Dr. Jozef Mafzke: Manželství v pravěku.
Přirozené právo manželské podle svědectví
etnologie. Nákladem vlastním. Vytiskly Li
dové závody tiskařské a nakladatelské. Olo
mouc, 1934.Autor na základe bohatej a dob
re prešťudovanej odbornej literatůry velmi
zdarilým spósobom podáva v prvej čiastke
svojho diela prírodzené právo manželské a
názory evolucionistické, potom v druhej
čiastke svojho diela skůma uplatnenie
sa tohoto prírodzeného práva manžel
ského v pomeroch prakultůry národov, po
ťažne dókazmi z tejto prakultůry vzatými
velmi pádne zavracia evolunionistické ná
zory o manželstve a poukáže na nespráv
nosť týchto názorov. Dielo svedčí o tom, že
jeho autor dokladne zná normy prírodzené
ho práva manželského a predpisy pozitiv
ného kanonického manželského práva, da
lej že sů mu dobre známe tak sem sa vzťa
hujůce výskumy etnologických badatelov
jako aj správne a nesprávne manželsko
právne theorie, ktoré v cudzozemsku a u
nás zvláštne v novšej dobe vznikly. Na zá
klade svojej dókladnej pripravenosti autor
svoju thezu dobrým rozdelením látky, jasne
a stručne podáva. Dokáže, že manželstvo
nie je dielom Uudským, že ono nezakládá
sa na vole udí, že ono nevzniklo a nevy
vinulo sa postupom času vlivom róznych ži
votných podmienok a pomerov, leč že man

želstvo je ustanovizňou samým Stvoritel'om
určenou a založenou, že ono teda nachádza
sa V prírodzenom poriadku jako postulát
Vudského života. Skůmanim spolahlivých
svedectiev etnologie autor rad radom do
káže o evolucionistických theoriach manžel
stva, že ony postrádajů vedeckého podkla
du a že sů len výtvormi fantázie. Vel'mi po
zoruhodná je polemia autora s profesorom
drom Vackom, ktorému dokáže, že svoje
názory o manželstve sostavil bez ohladu na
normy prírodzeného práva a že práve preto
tieto jeho názory sů nesprávne a v prakfic
kom živote škodlivé. Hoci autor svoje dielo
napísal prísne vedecky, preca je ono tak so
stavené, aby okrem odborných kruhov moh
lo zaujímať aj širšiu verejnosť. Keďže otáz
ka manželstva v našej dobe je velmi ča
sová, čo dokazuje, že nedávno aj sám pápež
Pius XI. považoval za potrebné svojim o
krožným listom „Casti connubii“ upozorniť
na správne učenie o manželstve, preto žia
ducné je, aby dielo autora u nás čím viac
čitatel'ov dostalo do růk. Pre našu katolíc
ku literatůru dielo autora je získom.

Dr. Funczik.
Do školních knihoven:

Sborník kontfroversí díl III. Co je v Bibli?
Nutné na obranu proti těm, kteří drze tvr
dí, že katolická věrouka odporuje naší ú

stavní listině a vědeckému badání. Vydalo
Lidové knihkupectví v Olomouci.
Ze Státního nakladatelství: Hostáň: Děti
u novostavby. Ilustroval F. Procházka-Pau
ker. Cena Kč 5.80. Pokrovská-Valenta-Alfa:
Vůdce Sedova. Dobrodružná cesta kapitána
Voronina v polárních krajinách. Za 8 Kč.
A. Majer: Mladý chemik. Učebnice chemie
a mineralogie pro II. a III. tř. měšť. škol.
Za 10 Kč. J. Vacek: Měřictví a rýsování pro
měšť. školy. Díl IT. Za Kč 7.70. V. K. Ar
seňjev: Stopař Děrsu Uzala. Román plný
dobrodružství. Za 14Kč. Hostáň: Afrika. Za
5 Kč. R. Kipling: Kniha džunglí. Upravil
Flos. Za Kč 5.50. J. Průcha: Na dračkách.
Hrst rozmarných příběhů a pohádek. Za 8
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Dr. Viktor Šauer:

Vyhlídky marxismu.
Marxismus ve své podstatě je víra v pozemský ráj,

který prý přinese socialisace. Je přirozené, že no
siteli hnutí socialisačního nemohou celkem býti
držitelé výrobních prostředků, a že profo se feorefi
kové socialismu obraceli vždy k průmyslovému děl
nictvu. Aby však dělnictvo mohlo socialisaci usku
tečnit, musí být početně silné, neboť jinak by nepře
konalo očekávaný odpor vlastníků.

Za časů Marxových tvořilo dělnictvo jen v Anglii
vyšší procento v celkovém počtu obyvatelstva. Ev
ropský kontinent byl naprostou převahou zeměděl
ský, ale kromě Turecka všude bylo viděf, jak rostou
stále nové průmyslové podniky a s nimi i vrstva děl
nictva. Též pozoroval Marx, jak racionalisovaná vel
kovýroba utlouká řemeslnické malovýrobce, jimž na
konec nezbývá, nežli uchytit se v průmyslu. Jako se
děje nyní, když obuvníci a majitelé koželužen jsou
rádi, vezme-li je do svých služeb Baťa, tak industria
lisace a soustřeďování výrobních prostředků (čili
koncentrace kapitálu) byly neklamným znamením,že
na jedné straně bude přibývat dělnictva a na druhé
pak ubývat vlastníků. A až bude mít proletariát do
statečnou početní převahu a uvědomí si svou sílu,
tehdy nastane „poslední rozhodný boj“.

V desitiletích po Marxovi industrialisace pokračo
vala lav mnohých státech se převrátilo stavovské roz
vrstvení obyvatelstva. Do světové války nabylo oby
vatelstvo průmyslové převahy nad zemědělským
v zemích: Britanii, Spojených státech severoameric
kých, Belgii, Německu, Švýcarsku, Slezsku, Čechách,
po válce ještě ve Švédsku a na Moravě. Ve Francii
se počet dělnictva téměř vyrovná počtu rolníků,
v Holandsku tvoří zemědělci malý zlomek celkové
opulace, ale valná její část se zabývá obchodem.
enfto vývoj byl příznivý Marxovým předpovědím a

marxisté ve svých vidinách už spafřovali, jak všechen
svět je pokryt továrnami. Vtom světová krise zarazila
další industrialisaci a dokonce mnohé podniky od
bourala. Spolu s tím byl zaražen vzrůst průmyslové
ho dělnictva a dokonce jeho počet zmenšen. Neza
městnaní pak jsou kategorií pro sebe, neboť nekla
dou na první místo svých přání socialisaci, nýbrž ži
vobytí, pročež pro marxismus jsou více méně zíraceni.

Krátkodobé hospodářské krise se vyskytovaly
i dříve, a první, u nás zaznamenaná, se udála r. 1847.
Šlo o krisi v textilu. I ona byla způsobena raciona
lisací, totiž dosti překotným budováním fováren, což
mělo v zápětí nedostatečný odbyt vyrobeného zboží.
Dělníci, z práce vysazení, srocovali se a rozbíjeli stro

časopisproveřejné otázky současnosti náboženství kulturu a politiku
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je, obviňujíce je ze své nezaměstnanosti. Krise dosti
rychle pominula. Byla překonána rozšířením konsu
mu, neboť venkovské obyvatelstvo, které si dosud
vyrábělo látky po domácku, jalo se dávat přednost
zboží továrnímu. Byla to tedy vnitřní spotřeba, je
jíž zvýšení odstranilo nezaměstnanost. Je ale patrno,
že nynější krise nemůže už býti překonávána na účet
podomácké výroby, poněvadž ta už neexistuje, kromě
na Podkarpatské Rusi a v některých končinách Slo
venska.

Otázka, zdali bude překonána nynější krise, má
pro marxismus životní význam. Množí se už pesimis
tické hlasy v tomto směru. Lze uvést:

A) Nynější krise je vlastně krisí států, kde indu
strialisace pokročila už tak, že netoliko zásobuje
vlastní konsum, ale i vyváží za hranice. Tento vývoz
je stále zmenšován ztrátami zahraničních trhů, kte
ré postupně opanovávají domácí národní průmysly.
Před válkou bylo světové hospodářství uspořádáno
podle principu dělby práce. Jedna skupina států do
dávala plodiny a suroviny, druhá pak tovary. Po vál
ce se ale indusfrialisuje všechen svět a dělba práce
mezi státy přestává. Půjde-li tento vývoj dál, bude
na konec každý průmysl odkázán jen na své sfáfní
území a přebytečné podniky nezbude než odbourat.

B) Trvající racionalisace, totiž nahrazování práce
lidské prací strojů, vede vůbec ke snižování zaměst
nanosti a bude míti za následek, že nevznikne silná
vrstva dělnictva ani v těch státech, které se teprve
industrialisují.

Krise přeindustrialisovaných států je tedy nepře
konatelnou a spíše se bude zhoršovaft, neboť pro
příští doby lze očekávat ještě další ztráty zahranič
ních trhů. Dnes se ještě mnoho dodává do Číny, ale
to přestane, jakmile tam bude obnoven pořádek a
vybudován vlastní průmysl, který dnes je jen v Šané
haji. Bohatství Číny je ohromné, na př. zásoby uhlí
se odhadují v takové výši, že ji staví na první místo
na světě. Využije-li svých přírodních sil, stane se za
krátko předním průmyslovým státem světa a pak mů
že Evropa počítat i s její konkurencí na svých vlast
ních trzích.

Existující průmysly jsou tedy odsouzeny k restrik
ci, ale to ješťěneznamená, že je zastavena industria
lisace vůbec. Nelze apriorně vylučovat, že se sfrojo
vá velkovýroba nezmocní ještě těch odvětví, kde se
dosud vyrábí řemeslnicky. Po válce Baťa téměř zli
kvidoval stav obuvnický, konfekcionářství ohrožuje
živnost křejčovskoua nábytkové továrny stolaře. Zdá
se však, že se na tom industrialisace zastaví. Jejímu
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dalšímu postupu brání už nyní výhody, ktěré má
proti velkovýrobě malovýrobce. Mám na mysli kve
foucí aufosprávkárnu, jejíž majitel ale odmítá raději
nově se hlásící zákazníky, nežli by najal dělníka. Má
fotiž pochyby, jestli by se mu rozšíření podniku ren
fovalo, neboť by byl zatížen zvýšenými daněmia pla
ťy na sociální pojišťění. V podobné výhodě je malo
rolník před statkářem, neboť si s rodinou stačí na
obdělávání svého pole, kdežto statkář je odkázán na
placené a pojišťovanésíly.

Tyto skutečnosti ukazují, jak je ztěžována indu
strialisace a koncentrace výrobních prostředků a po
kud jde o pozemkový majetek, musí následkem pod
mínek docházet spíš k jeho drobení. Ve Spojených
státech bylo takovéto drobení znamenáno už déle
před válkou. Počet akrů zemědělské půdy, připada
jící průměrně na jednoho vlastníka, byl sťále nižší.
Sem náležel též vývoj ve staré Spartě. Jak známo, bě
hem staletí stále klesal počet plnoprávných Sparťa
nů. Plnoprávným byl fen, kdo se účastnil společ
ných sysitií a arci na ně přispíval. Drobením majetku
byli ale Sparťané čím dál více zbavováni možnosti
přispívat.

V lidských dějinách lze tedy znamenat majetkové
koncentrace, ale též majetkové drobení. Také obdo
bí konjunktury, ale vedle nich období krise a budiž
podoftčeno, že krise trvaly vždy mnohem déle, takže
konjunktury bývaly výjimkou. Z vyloženého plyne,
že marxistické představy o industrialisaci bez mezí
a bez konce jsou nedomyšlené.

A že socialisace nemůže vůbec způsobit ráj na svě
tě, to ukáže, všimneme-li si populačního problému.
V minulém století se obyvatelstvo Ruska téměř zde
saferonásobilo a je pochopitelno, že následky tako
vého růstu v budoucnosti by nemohlo překonat žád
né majetkové vyrovnávání.

V posledních letech se hodně mluví o hospodář
ském plánování a levicové listy je vychvalují jako
efapu na cestě k socialisaci. Přihlédneme-li k věci
blíže, zjistíme, že nejde o nic podobného. Vykládáse,
že plánování znamená zavedení pořádku do výroby
třeba pod sťátním nátlakem. Víme, že výrobci jsou
přiváděni do tísně nadvýrobou a spojeným s ní ztí
ženým odbytem a cenovým podbíjením. Kdo mluví

J. Ktlín;

o plánování, má tedy na mysli odstranění nadvýro“
by a zabezpečení existujících podniků a tím i výrob
ců. Není pochyby, že prvním krokem k tomuto za
bezpečení mohou být jen zákazy nových podniků. Po
dle levicových úmyslů má stát bdíti i nad tím, aby
se existující podniky neoslabovaly vzájemnou kon
kurencí, čehož se dosáhne rayonováním odbytišť a
kontingentováním výroby. Klesne-li ještě odbyt, pak
se o úbytek mají podniky spravedlivě rozdělit. Na
stane tedy věk solidarity, kdy se zájemci zřeknou
výbojů na úkor druhého, a pravděpodobněse i smíří
s menšími zisky. Přece však o jejich existenci bude
postaráno, kdežto ti, kteří zatím zaměstnání hledají,
ať jako zaměstnanci či jako podnikatelé, budou beze
všech těchto výhod.

Je dějinnou ironií, že strůjci tohoto plánování ne
mohou dosud přijít na jméno cechům, ačkoliv věci,
které navrhují, nejsou v podstatě ničím, než cechov
ními institucemi. Nezáleží na tom, že se budou krýt
novým názvem, ať jako kartely či syndikáty. Cechy
ve svých počátcích, totiž v gotických dobách kon
junktury, byly v jádře našimi živnostenskými spole
čenstvy. Jak se konjunktura horšila, jaly se „pláno
vať“, totiž vymohly si ustanovení, že řemeslo nesmí
provozovat nikdo, kromě toho, kdo byl přijat do ce
chu. Vyšlo z toho, že do cechů přijímali mistři jen
své syny. Zajistili tak existenci sobě i svému rodu a
často si drželi i tovaryše. Ti však byli odsouzeni fo
varyšit doživotně. Když od doby barokové do minu
lého století konjunktura opět stoupala, byla postup
ně rozbíjena i cechovní vázanost. Rozbíjeli ji ti, kdož
byli cechovnictvím poškozováni. Jak patrno, bude
chystaným plánováním zaváděna i dědičnost povo
lání. V dobách konjunktury si může každý vybírat
zaměstnání podle svých zájmů a přání, kdežto doby
tísně nutí, aby se každý uchytil fam, kde je ještě ži
vobytí, a synové budou tedy přejímat zaměstnání
svých otců. To bylo už v historii několikrát, také v po
sledních stoletích císařství římského.

Je však jasné, že zahajované plánování není žád
ným pokrokem, a to, proč levicové listy horují, je po
dle běžné terminologie reakce. Zbývá nyní sfarost
o ty, které plánování nechá, tak říkajíc, na dlažbě.
Jak těm pomoci, o fom příště.

Vůdce katolických misií.
V katolické Církvi byly misie vždycky ve veliké úctě, poněvadž je jí nade vše po všechny věky spása ne

smrtelných duší. Kristův příkaz apoštolům: „Jděte do celého světa a učte všechny národy!“ má stejnou váhu
dnes, jako před 500nebo 1.000lety a jako ji bude mít po 500nebo 1.000letech v budoucnosti. Ale tento pří
kaz nabývá někdy zvláštní důraznosti zabarvením doby a vývojem událostí. Je tomu fak právě v pováleč
ných desítiletích, v nichž se podivně zmítají národové, v nichž se světem valí vlna revoluce, a i ti národové,
kteří až dosud si neuvědomovali plně dosahu svého bytí a poslání, volají po soběstačnosti, chtějí se vymanit
z cizího područí a chystají se i na výboj proti ostatním. V Indii, Číně, Africe jsou sváděny usťavičné boje
různých kmenů proti cizím vládcům. Evropskácivilisace není jim již neznámou věcí, osvojili si ji znamenitě,
ovšem v jejím založení racionalisticko-materialistickém a, jak se zdá, budou jednou mstít její lež a blud. A
právě tyto poměry, toto vření připravují katolickým misiím zvlášť významné pole činnosti. Aby ty husté
masy žlutých nebo černých národů se nestaly metlou pro celý kulturní svět, aby jejich vývoj se dál jen ve
směru kladném, aby zkrátka civilisace jejich pochopila duši pravé vzdělanosti, o tom v mnohém mohou
rozhodovat právě misionáři. Proto je problém misionářský po světové válce tak složitý a závažný. Proto
zasluhuje Velekněz Pius XI., jenž je zván „papežem misijním,“ uznání, neboť nejúčinněji pracuje pro pokoj
ve světě a záchranu pravé kultury. Zbudováním každé nové apoštolské prefektury, ba každé nové misijni
sťanicepřibývá světu a lidstvu ochránce.

O misiích se mnoho mluví a píše, ale dosud scházelo souhrnné dílo, které by nám ozřejmilo a ukázalo.
co bylo dosud v misiích vykonáno a jak se v nich pracuje. Nyní konečně bylo takové dílo vydáno. Je fo oprav
du monumentální práce: Guida delle missioni cattoliche, vydaná nákladem Unione Missionaria del Clero
in Italia, Roma, Via Propaganda1c, lir 50.—Bylo připravováno velice dlouho, a již v Milostivém létě r. 1925
kdy byla ve Vatikánských zahradách uspořádána veliká misionářská výstava, jejíž část byla později uložena
v misijním museu v Lateráně, bylo rozhodnuto pracovati na definitivním díle o misiích. Bylo skutečně vy
dáno několik objemných děl, jednotlivé misionářské fakulty při katolických universitách sbíraly potřebný
materiál a při Konéregaci pro šíření víry byla zřízena zvláštní komise, jež byla pověřena shromáždit vše
chen materiál, aby dílo bylo, pokud možno, úplné. Devět leť se sbírala data, všechny misijní oblasti, apo
štolské prefektury i diecése byly vyzvány ke spolupráci. Kongregace pro východní věci, která rovněž mé
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na starosti četné misie, přiložila též ruce k práci. Na počátku minulého roku bylo již uloženo v Kongregaci
propagandy tolik látky, že by jí neobsáhlo ani několik svazků.“Celý rok byl věnován k jejímu zpracování
a i doplnění, neboť „Průvodce katolickými misiemi“ měl podati přesný obraz o stavu misií v červnu r. 1934.
(Všecky statistiky, které jsou dále uveřejněny,podávají přehled stavu v r. 1934.)Myšlenka vydání Průvodce
náleží kardinálu Van Rossum, který byl tehdy prefektem Kongregace pro šíření víry, uskutečnil ji jeho
nástupce kardinál Pietro Fumasoni-Biondi, který napsal „Průvodci“ i předmluvu, v níž vykládá nutnost
jeho vydání. V posledních desítilefích misie zázračně vzrostly, praví, a dva Veleknězi mají hlavní zásluhu
o tento vzrůst, Benedikt XV. a Pius XI., kteří mohou býti právem zváni misionářskými papeži. Celý kato
lický svět uposlechl jejich výzvy k lásce k misiím a fak lze nyní mluvit 6 misijním rozmachu katolické Círk
ve. Ukázat pravou podobu tohoto gigantického hnutí má právě „Guida delle missioni cattoliche“.

Přírůstek katolíků Úbytek katolíků PokřtěníA Křtyzdravých| Přištěho.|PřibyloVystěho-|UbyloPočet—| vnebezpečíKatechumenií—>"|zjiných| Zemřelo| 7zjiných| katolíkůsmrtidospělých)dětívalci| důvodůvaloSe| důvodů
Zemědíly: | |
Asie129.235| 258.704| 21.174| 9.053| 164.268| 48.655| 94.466| 7,010.094| 382.374580.700Afrika249.841| 241.077| 21.655| 26.117| 123.711|31.038| 28.030|4945.65| 123.210.| 1,937.587Amerika3.293| 75.6916.806| (11.742| 29.189| 8.215|21.185| 2,916.7309077.979Evropa41| 324111.733757| 15.934| 1.384301900.5279087Oceanie26.665| 54.0655.298|© 9.816| 26.481| 10.2851.435| 2,148.2215.54187.685Celkem.© |409.005| 661.948| 56.666| 57.485|359.583| 99.577|145.417| 17,921.257|512.122| 2,614.036
Dílo jest rozděleno na 5 oddílů. Prvý se nazývá: Řím a misie, který zpracovali Msgr. G. Monficorre,

archivář Propagandy a Dr. Dindinger O. M. J., její bibliotekář. Jest v ní pojednáno o papežích a jejich lásce
k misijímod počátku Církve sv.,důkladněji se píše o díle posledních čtyřpapežů, Lva XIII., Pia X., Benedikta
XV. a Pia XLa připojena je Encyklika nynějšího papeže o misiích „Rerum Ecclesiae“ a důležitý jeho List
apoštolským vikářůma prefektům v Číně. Dále je čtenář informován o misijní organisaci Církve, jednotli
vých kongregacích a jejich historii, o apoštolských delegacích, prefekturách a nunciaturách. Druhý oddil:
Oblast misionářská, byl zpracován hlavně Drem B. Casellim, šéfredaktorem korespondence „Agenzia Fi
des“, dnes nejdokonalejší tiskové kanceláře, pokud běží o misie. Tento oddíl přináší statistiky z 500 cír
kevních oblastí. Byly zpracovány P. Ed. Gurkinem M. M., redaktorem „Agenzia Fides“. Celkem jé svět
rozdělen na 20 velikých misijních území. Kdežto v dřívějších příručkách bylo jednáno souhrnně o každém,
bylo nutno pro rychlé rozšíření misií v tomto století rozděliti statistiky na jednotlivé, a sice menší oblasti:
tak jsou zpracovány celkově statistiky Západní Asie, Střední Asie, Indie, Jihozápadní Asie atd. atd. V po
slední části oddílu jsou uvedenysfatistiky z Evropy, Bulharska, Dánska atd. atd. Třetí sekce se mi zdá nej
krásnější. Jest v ní psáno o Činnosti našich misionářů: O kongregacích a řádech v misiích šinných, c kně
žích i bratřích laicích a ctihodných sestrách. Jaká to nádherná řada, z níž mluví láska, oběť, nadšení!
Prostá čísla vykazují superioři jednotlivých řádů, ale jakou podivuhodnou činnost zahlédáváme za těmi
chrámy a kaplemi, školami, obecnými, středními i vysokými, za těmi nemocnicemi, sirotčinci, útulky pro
zestárlé atd. atd. Nevím, zda je některá statistika tak krásná jako právě tato. Ve čtvrtém oddílu je pojedná
váno o misionářské spolupráci, a sice o Díle kongregace pro šíření víry, o Díle svatého dětství, o Papežském
díle sv. Petra Apošťola, o Misionářské unii kleru, o Díle proti otroctví. V posledníčásti se mluví o vědec
ké činnosti misionářů.

Kněží Bratří-laici Řeholnice Bohoslužebná mistaB cizí| [domorodícizí© |domorodí|cizí| (domorodíKatechisté| Učitelévicenež400Kov
Zemědily:K0 s u Vesa“eeeMs a rn p.

o— MNv“ r“ 55o o“ m“a v. rý Soo
Ape o n“ - p Pat“n“o NNN|BRa siee - M

oa ee ST 0eh a ou Poe 452een5ASN|PNS- 109 auČo a“ o“ o“ o“v“ o“MOU s“NP o“Celkem..| 12644| 5584| 6422| 2353| 32411| 18.144| 74.147|62.087| 10.26045.977
| Misionáři nejen nesou Slovo Boží pohanům, nejen šíří mezi nimi pravou křesťanskou vzdělanost, nýbrž
i často jsou jedinými prameny poznání o obyvatelstvu určitých krajů, dosud neznámých ostatnímu světu.
Přicházejí do neznámých zemí a svou láskou a obětavostí si po letech získávají příchylnost lidí, mají mož
nost proniknoufv jejich život, v jejich zvyky, poznati dokonale jejich řeč. Tak misionáři jsou nejlepšími
a nejsvědomitějšími pracovníky ve vědě poměrně mladé, o ethnologii, a jejich studie, ať již vydávané ve
vědecké revui „Anthropes“, nebo v jiných časopisech misionářských, nebo konečně jejich vědecká díla
jsounejcennějšími příspěvky a přínosy ethnologie. Literatura, kterou právě misionáři vydali o životě, zvy
cích,řeči,náboženství primitivních národů, je tak obsáhlá, že by zabrala velice mnoho stránek tohoto listu.
A právě tato vědecká práce misionářů je velice důležitá. Je známo, že evolucionistická škola, která s tako
výmrámusem v minulém století vstoupila do života, byla potřena v zásadních bodech právě výzkumy mi
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Výchovakněží a jejich pomocníků v misiích. Školy

OEOdomy| stud.| domy| stud.domy|stud.domy|stud.| domy| stud.| domy| stud.| domy|© žáci|domy|stud.
Zemědíly:Áse62|3.247|179| 7.920|24| 340| 162| 1.952|185|4.498|80| 3.336|11.340|595.602|1.274)162.846

Afrika 29| 748|80|3.080|17|116| 58| 352|279|9.151|96|4.459|17.642|932.529|1.370|80.917P o o o 0 S aoooooonsobec
Evropa 6| 26, 8 336.. 1. 9| 11, 108.—| —| 3 | 128,181).25231, 64| 10.430(Oceanie| 8| 479,14| 594)9|281|48|926,29| 1017,33|1.138|3.175)287.758,602|60.648.Celitem+.107| 4.917| 286[12.04852771267| 3.475|503|14.822|221| 9.205|35.6351,950.377|3.565| 337.794

sionářů,takových Schmidtů a j., kteří nad slunce jasněji dokázali, že u všech primitivních národů je mono
(heism původním náboženstvím. Že vývoj se nedál, jak se dříve myslilo, od polytheismu k monotheismu,
nýbrž naopak. Misijní kongresy, které se konají obyčejně v Lovani, a na nichž se scházívají misionáři z ce
lého světa, přinášejí vždycky tolik nových věcí, že ethnologie se může z této práce misionářů jen a jen ra
dovat. Zájem misionářů o tuto stránku byl vždycky značný, ale Lev XIII. má největší zásluhu 0 fo, že v po
slední čtvrtině minulého století se tolik vystupňoval. Nesmrtelný Velekněz, který daleko viděl, poznal
správně, jakým nebezpečím je zneužití vědy proti pravdě. Aby toto nebezpečí zmenšil, otevřel Vatikánské
archivy. A i misijním řádům a kongregacím uložil, aby vědecky těžily pro apoštolát pravdy ze vznešené
práce, která je jejich životním povoláním. Že všechny uposlechly hlasu Otce, mohl každý poznati z misio
nářské výstavy, která upoutala nejen snesenými předměty, jichž bylo veliké množství, nýbrž i jeho roztří
děním, přesnými statistikami, mapami, plány a pod. Dnes všechny kongregace v misiích se mohou pochlu
biti hodnotnými vědeckými pracemi svých misionářů. Jesuita Lincent byl největším přírodovědcem v Číně,

Charitativní ústavy a nemocnice Časopisy

D = a 5 Nemocnice Polykliniky Leproserie Sirotčince Útulkyprostarélidi E š

Š8"| domy| Počet| gomy| vyšetřování| domynandomy|„Počet| gomy|mtim|Ž| zNáklad
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Kongregace Slova Božího má Schmidty, Šebesty a j., františkánští misionáři vydali významné dílo o Přední
Asii, obláti Panny Marie naučili poznávat arktické kraje atd. atd. Tato činnost misionářů přispěla hodně
k tomu,že i v očích protestantů nebo anglikánů stoupli katoličtí misionáři a misijní činnost Církve. V po
sledním oddílu „Průvodce“ je podáno mnoho dokladů o velkolepé práci misionářů na vědeckém poli.

J. Sv. Pius XI. pronesl nedávnotato slova: „Má duše nemůže mít pokoje při pomyšlení na miliardy lidí,
kteří neznají Ježíše Krista, a přál bych si, aby moje úzkost byla hlasatelkou činu.“ Hle, misionáři, kteří
odpovídají nejdůstojněji té úzkosti Otce všeho křesťanstva. Národové, kteří dávají misionáře, kteří pod
porují nejvíce misie, takové Irsko, Holandsko, Belgie i Francie, rostou i nábožensky v pravdě. My jsme
snad na místě nejposlednějším. Je třeba znáti toto mohutné dílo katolické Církve, Matky naší drahé. Je tře
ba je milovat a jemu pomáhat. Vybral jsem několik statistických dat, která jsem vložil do svého článku,
a dá-li Bůh, vrátíme se k mnohémuještě, aby co nejvíce našich čtenářů poznalo monumentální stavbu misiích.

Otázka kněžských kandidatur v příštích volbách.
Vevšechpolitickýchstranách,samozřejměžeivtěch,které| vroce1925nebylzvětšován.Chcemeupozornitinazajímavýzjev.

sťojí na zásadách křesťanského názoru světového, zbrojí se na Počet zvolených kněžských kandidátů v roce 1925 a 1929 bylletošnívolbyavedlepapírovýchpolemikvnovináchavyrábění| stejný:12kněžívposlaneckésněmovněa9vsenátě.Podlepoliagitačníchhesel,sestavujísekandidátnílistiny.Nařeči,ževol-© tickýchstranbylizezvolenýchkněží:vparlamentě5lidovcůbybudouažnapodzim,nikdonicnedá.Každástranachcemíti© (Šrámek,Roudnický,Rýpar,Světlík,Stašek),4luďáci(Hlinka,zaseboujednuznejvětšíchetappředvolebnípráce:sestavení| Grebáč-Orlov,OnderčoaTiso),2něm.křesťsociálové(Fritscherkandidátek.Znamenátostřízlivěuvažovat,vybíratatakékrotit© aPetersilka)a1maď.křesť.soc.(Dobránszky);vsenátě4liněkdyneoprávněnéchutěrůznýchtěchskupinekvestraně,auhá-© dovci(Kavan,Reyl,ValoušekaŽiška),1luďák(Buday),1repujitpřednímístakandidátekprotynejschopnější(aněkdytaké:© blikán(Kroiher),2něm.křesť.soc.(HilgenreineraFeierfeil)avedenístranynejmilejších).Ustran,takzvanýchkatolických,| 1maď.křesť.soc.(Richter).Tentopočet21kněžívNárodnímpřistupujepřisestavováníkandidátekkromějinýchhledisek© shromážděníztenčilsesmrtína19.ZemřelilidovýsenátorprohlavněpříkazSvatéhoOtce,abypočetkněžskýchkandidatur© boštValoušekamaďarskýsenátor,farářRichter.(Tentobyl
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mimochodem více Němec, jak Maďar a zvolen na společné kan
didátce maďarských křesť. sociálů a spišských Němců.) K tomu
to úbytku kněžských mandátů v důsledku úmrtí (nástupci obou
zemřelých jsou nekněží) přistupuje další možnost tohoto úbyt
ku — resignací. Je známo, že nový kroměřížský probošt, bývalý
valašskomeziříčský děkan, senátor Ed. Kavan nehodlá více kan
didovati s ohledem na své zdraví, tolikaletou neůmornou prací
podryté. (Teprve nyní se zotavuje po dlouhé nebezpečné nemoci.)
Jako rekonvalescent prohlásil sen. Kavan, — který dovedl vždy
říci pravé slovo v pravý čas a který bude naší delegaci jistě .chy
bět, — že kandidovat nebude. Podobný úmysl má i královéhra
decký senátor, probošt dr. Řeyl, který stejně se zřetelem na své
zdraví netají se tím, že v příštích volbách kandidovati nebude.
Dosavadní stav kněžských mandátů snížil by se tak na 17. Nepo
čítáme prozatím s resiénacemi na mandát u jiných kněží, i když
se o nich hodně mluví. Uvažujme fakta. »

Záleží na rozhodnutí Svaté Stolice, bude-li při povolení dalšího
kandidování kněží do Národního shromáždění brán zřetel k nu
meru clausu kněžských mandátů z r. 1925(resp. r. 1929),nebo zda
bude rozhodovati dnešní stav na konci zasedání sněmoven, t. j.
19. Není také vyloučeno, že Svatá Stolice sníží sama počet kněž
ských kandidatur ještě pod tuto mez. Zde pro nás platí: Romalocuta...

Bedlivý pozorovatel vývoje v politických stranách postavených
na křesťanských zásadách nemůže přejíti bez povšimnutí skuteč
nost, že vykonávání mandátů kněžími omezuje se vlastně jen na
tytéž osoby a že nepřicházejí do Národního shromáždění již noví
kněží, kteří by vyrostli z jiné generace, než je ta tak zvaná zaklá
dající a budovatelská a jí nejbližší generace. Nejmladší kněží
v parlamentě a v senátě jsou dnes padesátníci rok nebo dva mé

Dott. Matko Weirich:

ně nerozhodují. Ještě zajímavější, ale vpravdě nutné je, že
v dnešních těžkých dobách a pastoračních obtížích obrací se
v mladším kleru zřetel vý hradně k duchovní správě, ke Ka
tolické akci, k vedení spolků kulturních, vzdělávacích a zvláště
mládeže. Pokud se uplatňují mladí kněží v politickém životě, je to
na místech, kde laických pracovníků, vyspělých a schopných, do
sud není. Jinak náš klerus, podle mého pozorování, začíná se sta
hovati z politického vedení na místa rádců a morálních vůdců
laických politických pracovníků, jimž jsou oporou, a fo je stav,
který Církev označuje za žádoucí. Reaguje na toi drobný lid, kte
rý starší kněžské pracovníky a kněze-poslance, zaslouživší se
o rozvoj hnutí, docela rád přijímá na místech, které v životě a na
kandidátkách zaujímají, ale jinak dbá na to, aby jako noví vedou
cí osobnosti přicházeli v úvahu vyspělí laici. (Nedávno v jedné
župě při sestavování kandidátek vyhrál starší kněz-poslanec
proti příliš mladšímu knězi v poměru hlasů 80 :20 procentům.)

n mladší kněz prohrál v dalším hlasování oproti staršímuaiku.
Zvláštní vliv bude míti na sestavování kandidátek do příštích

voleb zásada: Mladí vpřed! Dostane se v některých stranách více,
v jiných méně zastoupení mladším složkám strany, i za cenu risi
ka, že křestní list bude míti snad přednost před schopností, při
čemž však nastane často mezera u generace, která má dnes asi
36—46let. Tuto generaci nazval kterýsi bolestín, že je to generace
„obětovaná“. Není, myslím, na místě toto označení, protože ge
nerace tvoří celek. Zvláště však byl by nemístný takový povzdech
v ústech kněží,kteří v politice jsou jen proto, aby splnili své
poslání: vésti a brániti katolický lid, vychovati mu schopné vůd
ce, kteří by jej vedli a bdíti nad tím, aby politická hnutí katolíků
řídila se ve všem zásadami náboženství, křesťanské spravedlnosti
a lásky. Čeká nás ještě tolik práce... J. M.

Pšenice jako barometr světové hospodářské krise.
Zavedením obilního monopolu u nás nepozbyl světový trh své

ho významu pro naši zemi, i když okamžitě ztratil bezprostřed
ního vlivu na náš trh v ohledu obchodním a konkretním: nedik
tuje nám fo jen dobrý rozum, abychom přes tuto isolaci si vší
mali a informovali bedlivě o všem, co se kolem nás ve světě
děje, ale také smysÍ pro prozíravost, jelikož bychom mohli jinak
propásti vhodnou chvíli k opětnému připoutání se k světové
mů vývoji. Mimo fo nás světový trh obilí může zajímati i mimo
obor obilní, totiž jako ukazovatel světové hospodářské krise vů
bec. ,

V tomto ohledu velmi názorně to vyjádřil americký delegát ge
nerál Murphy na mezinárodní obilní konferenci v Londýně roku
1955,že totiž světová hospodářská krise a lobilní krise předsta
vují jen dvě sfrany stejného problému. Známý francouzský ná
rodohospodář univ. prof. Bertrand Nogaro tento snad příliš
shrnutý výrok přivedl nedávno na správnou míru, aniž by však
význam tohoto tvrzení podceňoval, ba naopak doporučoval všem
k bedlivé úvaze. Krise má také jiné příčiny, než v odbytových
obtížích chlebového obilí, ale přece prof. Nogaro uznává, že od
bytová krise jest jedna z největších příčin světové krise.

Význam obilí pro světové hospodářství vyniká zvláště z cenové
škály, kterou Nogaro sestavil. Skutečně v této škále zaujímá
obilí svou světovou spotřebou druhé místo. Spotřebu obilí od
haduje na více než 1 miliardu g. Cenou je předstihuje pouze uhlí.
Když se ale k obilí připojí oves, žito a ječmen, ustupuje pak uhlí
na druhé místo. Těsně na to následuje kukuřice, dále jako druhé
topivo petrolej, pak bavlna a ovčí vlna. Kdyby se však k těmto
surovinám přidal jateční dobytek (který není předmětemsvětové
ho obchodu), následoval by ihned po obilí. Další plodiny předsta
vují už jen menší cenové hodnoty, takže není divu, že cenový
spád roku 1925 a zvláště r. 1929 vážně porušil rovnováhu mezi
kupní silou zemědělského a městského obyvatelstva. Ve Spoje
ných státech amerických prý bylo dokázáno, že kupní síla země
dělství se snížila s 12 miliard r. 1929na 4 miliardy dolarů r. 1932.

Po prozkoumání zemědělských trhů na světě zjisťíme u všech
plodin, ať je to obilí, cukr, káva, vlna anebo kaučuk, abnormální
zásobv ve skladech. Připisuje se to všeobecně nadvýrobě, vzato
jen relativně; tato nadvýroba se vykládá totiž jako následek pod
spotřeby, tedy jako současný následek a příčina světové krise.
Je to sice pravda, ale nemůže to:platiti u obilí, a zvláště ne u pše
nice, která je karakteristická právě svou neelastičností, jelikož
její spotřeba zůstane nezměněna i při všeobecném ochuzení.

Trh pšenice má některé zvláštnosti, kterých si musí býti vědo
mi všichni, kteří chtějí léčiti celou světovou hospodářskou krisi.
Jedná se o trh, který je skutečně všesvětovým, poněvadž mnohé
země nejsou naprosto soběstačné, zatím 00 jiného vyrábějí nad
vlastní spotřebu. Těch zemí, které se stávají různými zásahy so
běstačnými, je málo, a jsou fo, celkem ivzato, spíše výjimky. Dru
hou zvláštností světového obilního trhu je skutečnost, že vyka
zuje stálou a pravidelnou roční produkci. Neúrody nejsou skoro
nikdy všeobecné, i když v jednotlivých zemích výnos žní podléhá

často velkým výkyvům v obojím směru. V posledních letech byl
výnos žní kolem 1 miliardy metrických centů, od r. 1929, vyjma
malých změn, obnáší kolem 1,2 miliardy metrických centů. A při
tom nutno pamatovati, že tento náhlý vzestup má svou příčinu
v jedné náhodě, totiž ve světové válce. Zatím co národy se bily
na evropských bojištích, vzrostly přes noc osevní plochy va ostat
ních pevninách, takže po válce opětným zařaděním Ruska a du
najských států do světového hospodářství představvíc obilní vý
nos nadprodukci, kterou trpí celý svět.

I spotřeba obilí jest celkem stálá. Naproti podspotřebě skoro
ve všech evropských státech máme zase vzrůstající spotřebu na
dálném východě, takže zrovna jako výroba, tak i spotřeba se vy
značuje od několika desetiletí celkem velkou stabilitou.

Nicméně však máme dnes nadvýrobu. Přes to, že máme co dě
lati s opravdu světovým trhem, podléhají přece výrobní náklady
všude velkým výkyvům, a jsou v každé zemi jiné. K tomu přistu
puje ještě ta neblahá politika skladování americkým Farm Boat
dem a kanadským Wheat Poolem. Tímto se zvýšily ceny, které
neodpovídaly situaci na trhu, podnítila se v nevhodné chvíli vý
roba a jakmile překročily zásoby ve skladech určitou výši, byl
cenový spád neodvratný. Je to právě tak zvaná valorisační me
toda, která všude sklidila jen neúspěchy, a jak uvidíme dále,
i restrikční metoda, totiž omezení osevní plochy, nepochodila
prozatím mnohem lépe. Zrovna tak neblahé byly vládní zásahy
u dovozních a vývozních států, totiž celním zvýšením u prvních
a povolením výrobních a vývozních prémií u druhých i tam, kde
se jednalo o nejvíce privilegovaných výrobců.

V souhrnu poukazuje prof. Nogaro na to, že máme co dělati se
světovým trhem, jehož podstata, jinak úplně normální, byla
v první řadě zfalšována událostí, která ležela mimo dosah trhu,
totiž světovou válkou, a pak v druhé řadě byla zkreslována dílčí
mi, nepřemyšlenými a vzájemně si odporujícími zásahy státní a
soukromé iniciativy. Teprve londýnská konference z r. 1933 za
čala se zabývati podstatou obilního problému, kterému se věnuje
od té doby stálý výbor, jehož výsledky, prozatím malé, mohou
míti postupem času i vliv na celou hospodářskou situaci, jelikož
výrok generála Murphy má ve větší své podstatě pravdu.

Jak jsme viděli, jest obilí dosti spolehlivým-barometrem svě
tového hospodářství, i když se ho použije ve správné míře podle
prof. Nogary. Tak může nás zajímati dnešní stav světového obil
ního hospodářství, abychom se mohli přesvědčiti, jestli i tento
ukazovatel nám může udati pozvolné zlepšení situace, jako ostat
ní statistická data, která skoro vesměs (vyjma ovšem světový
obchod)! naznačují zlepšovací tendenci.

Podle statistických dat není ještě obilní krise u konce; lze
z nich však vyvoditi, že r. 1933a 1934představují dlouho očeká
vaný obrat na světovém obilním trhu.

1 Index světového vývozu ve zlatě, počítaný na základě let
1925—1928— 100, sestoupil (podle Národohospod. obzoru) s 37
v 1. čtvrtletí 19535na 535,v:3. čtvrtletí 1934.
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Právě uveřejnil znalec Broomhall data o stavu světových obil
ních zásob, jejichž postupné zmenšení v minulé době bude vel
kým ulehčením pro celé obilní hospodářství:

v tisících bušlech

1. XII. 1929 555,570
1. XII. 1950 541.010
1. XII. 1951 541.560
1. XII. 1952 325.790
1. XII. 1955 501.060
1. XII. 1954 471.620

Wa
Když při tom přihlížíme i k menším světovým úrodám v po

slední době, které vedou právě k pozvolnému, ale stálému stou
pání cen obilovin, není přehnáno tvrditi, že stojíme skutečně před
léčením celé zemědělské krise. Jistě stojí za úvahu fakt, že v ny
nějším období VII. 1934—VI. 1935 Spojené státy americké bu
dou po prvé nuceny dovážeti obiloviny následkem prudkého se
stupu obilní výroby o 45 % v minulém období 1935—54.

Zvláště palčivý, po celé trvání krise, byl speciální problém pše
nice. I světový trh pšenice však ukazuje různé náznaky zlepšení.
Známý znalec Dr. Gerhard Schacher v jedné své studii o možném
obratu pšeničné krise došel k tomuto názoru na základě anélic
kých statistických dat, která doplnil údaji Mezinárodního země
dělského ústavu v Římě.

Pro pšenici jest r. 1934kulminačním bodem krise, f. j. obratem
k sestupující tendenci. K 1. srpnu každého roku páčily se zásoby
pšenice takto:

(v tisících anglických guarterů)

1954 1955 1952

USA 32,5 45,2 45,2
Kanada 25,4 274 17,0
Argentina 10,0 6,0 8,2
Australie 7,5 4,4 5,0
Anglie 1,9 15 14
Evropa 17,5 6,2 15
Různé .-. „42 3,8 3,9

Celkem 99,0 07,5 822

Jak vidět, vyšel ze Spojených států amerických a z Kanady už
před celkovým rekordním stavem 1. VIII. 1954impuls k zlepšení,
totiž k zmenšení zásob (následkem omezování osevní plochy a
neúrody). Tento velký úbytek byl však na druhé straně vyvážen
zvětšením zásob Jižní Ameriky, Australie a zvláště Evropy, takže
celkový obraz se podstatně nezlepšil. Zvláště v případě Evropy,
kde osevní plochy byly podstatně zvýšeny, tyto větší zásoby byly
výslednicí autarktické politiky, rozšíření osevních ploch a zmen
šení spotřeby chleba, která vedla k tomu, že se lidový konsum
přeskupil na jiné potraviny.

Ze statistických odhadů produkce pšenice na r. 1934je zřejmo,
jak tendence k zmenšení výroby přešla ze Spojených států ame
rických a Kanady i na ostatní země, zvláště na Evropu. Na se
verní polokouli máme přesná data:

(v milionech guarterů)

19534 1955 1952

Evropa 184 216 186
USA. 62 66 95
Kanada 35 34 55
Severní Afrika 16 15 16

Celkem 297 329 350
Rusko 115 128 105

Z jižní polokoule máme proza
tím jen odhady:

Argentina 30 35 —

Australie 6) 175 212
K tomu můžeme však už připojiti poslední data uveřejněná

právě Mezinárodním zemědělským ústavem v Římě, která podá
vají stejný obraz:

1934. 1933 1932

(v milionech g)
Evropa 411 476 406
Světový výnos 901 988 1015

Jak viděti, vykazuje nyní po Americe i Evropa menší výnos.

Potřeba dovozních států (v milionech guarterů) je taková:
1954/55| 1955/54| 1952/55

Evropa 27 19,5 26,5
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Anglie a Irsko. 29 30 29,5
Mimoevropské země 16 15 21

Celkem 72 64,5 7

Zvláště potěšitelnou je okolnost, že vývozní přebytky se po
prvé v krisi zmenšily, a na druhé straně nová spotřeba dovoz
ních států vykazuje sestup. Tyto dvě skutečnosti jsou i podstat
ným znakem běžného období 1934—35,.Tak americké zásoby jsou
úplně vyčerpány, Rusko nedisponuje už vývozním přebytkem a
bude asi nuceno dokonce dovážeti a dunajské státy nemohou už
přispívati pro spotřebu západní Evropy. Zvláště vzrůstající spo
třeba dálného východu umožňuje, že dosavadní stav vývozu pše
nice může býti udržen na stejné úrovni.

Z celkové situace tedy se dá vyvoditi, že náběh k zlepšení svě
tového obilního trhu tady je, a že následkem toho nastane i ob
roda celého světového hospodářství, jelikož tímto by uvolnila
se podle Murphyho a Nogary jedna z největších příčin světové
krise. Jisto jest, že tato slibná obroda by povedla k zesílení ze
mědělské kupnísíly, která, jak jsme viděli, zaujímá nejdůležitější
místo podle cenové hodnoty světové spotřeby, a tímto také k zlep
šení světového průmyslu a zvláště zaměstnanosti.

Bořivoj Benetka:

Plzeňský vlastenec Josef Vojtěch
Sedláček.

Když roku 1803 kanonie Tepelská zakládala v Plzni — ústav fi
losofický — pečovala o to, aby profesoři na filosofii této byli vy
bráni co nejpečiivěji. Proto stolice matematiky byla předurčena
tehdejšímu ještě studentu Josefu Sedláčkovi. Seznal totiž jeho
učitel rhetoriky, tepelský praemonstrát Miesner, že má zvláštní
vlohy pro matematiku a proto jej získal za člena řádu (do kláš
tera vstoupil 1805) a plzeňský ústav za jeho budoucí působiště.
Tím také bylo rozhodnuto o celé jeho životní dráze. Neboť Plzeň
stala se mu druhým domovem, jemuž sloužil s láskou a obzvláštní
oddanosti.

Koncem února (24.) tohoto roku uplyne 150 let, kdy čelákovic
kému mydláři Sedláčkovi se narodil syn Josef. Otec jeho sám
ztrávil několik let na studiích a proto už od dětství si přál, aby
se i jeho synu dostalo pečlivého vychování. Jak bývalo zvykem,
v té době téměř ustáleným, ujal se nadaného chlapce tamější
katecheta P. Jan Vorlíček a připravil jej pro studie: naučil chlapce
základům němčiny a latiny, bez nichž nemohl by pomýšleti na
studie. Smrt otcova (1796)ohrozila tento plán. Sirotek měl se při
držeti doma při řemesle. Oblékl si modrou zástěru, zelenou če
pičku narazil na ucho a pyšnil se před vraty oteckého domu jako
hotový pán. Katecheta však se nevzdal svého úmyslu; promlu
vil s matkou a ta, provdavši se záhy, aby udržela živnost, svolila,
aby syn odejel do Prahy. Byl přijat ke karmelitánům za vokalistu,
rok navštěvoval školu maltézskou pod učitelem a ředitelem kos
telní hudby KrištofemTrenklerem a podrobiv se na hlavní týnské
škole zkoušce ze třetí normální třídy, vstoupil na sklonku XVIII.
stol. (1799) na malostranské gymnasium. A zase se opakovala
stará historie studentika přišlého z venkova. Záhy Sedláček vy
kázal výborný prospěch, neboť výborná pamět byla podporována
unavitelnou pilností. Vždyť jako rodilý Čech musel překonávati
všechny obtíže, jaké se mu stavily v cestu nedokonalou znalo
stí vyučovacího jazyka — němčiny. Kondice, jimiž se přiživoval,
nikterak nemohly jeho prospěch ohroziti, takže jako žák humanit
ní (poslední, šesté) třídy pod profesorem Carolim dosáhl první
odměny, jaké se tehdy udělovaly: čestný peníz.

Dotkl jsem se již toho, jak tepelský premonstrát Miesner získal
Sedláčka pro svůj záměr, aby totiž přednášel na plzeňské filoso
fii, Dokončiv studia matematiky a fysiky, pokračoval už jako člen
kanonie (Vojtěch) v bohosloví a koncem roku 1810 nastoupil
v Plzni svůj profesorský úřad.

Tento obvyklý běh příprav skončil v Plzni. Mladý profesor do
stal se k vytčenému cíli a nyní bylo na něm, aby ukázal, že
nezklamal naděje Miesnera, který později se stal v Plzni dozor
cem studia filosofického. Horlivost, jakou se vyznačoval na stu
diích, neopustila jej ani v Plzni. Škola nepohitila všechnu jeho
neúnavnou pilnost, takže zbýval ještě čas i na zdokonalení se
ve svém vědním oboru, nezapomínaje při tom ani na veřejnou
činnost v městě, které mu poskytlo pohostinnou střechu a dru
hý domov. Přítel jeho, prof. dr. J. Smetana, takto jej charakteri
suje V posmrtní vzpomínce v Časopisu katol. duchovenstva
(1836, I.): „Co jednou za dobré uznal, toho se celou duší uchopil,
nebemi zemí pohybuje, aby cíle svého došel. Ticho všedního
života mu bylo odporné, tu tesklivým, ba malomyslným se uka
zoval, až se naskytla příležitost, kde by co básník nebo vlastenec
nebo lidumil vystoupiti mohl. Tu znovu obživl, oči jeho jiskřily,
mohutná prsa se dmula, oudy hmotné rychle se hýbaly a hlasem
stentorovým deklamoval ohnivá slova básní svých, které v rych
losti sepsal, kdykoliv toho chvíle žádala.“ Bystrý postřeh sou
časníka poví více než neúplné naše dohady. Ostatně celá čin
nost P. Sedláčka potvrzuje tuto charakteristiku. Pečoval o stu



Jest Lenin - jest i Boc.
Často vynořuje se otázka, zda ruský lid zůstal ve svém nitru

oddán myšlence křesťanské, zda nejen ve svém srdci, ale i ve
svém domově zjevně ctí Boha. Mimořádnou náhodou získal jsem
odpověď na tufo otázku v sele Rohaň, nedaleko milionového
Charkova, v sele, které bylo nám ukázáno jako vzor kolektivní
vesnice. Předseda kolchozu zavedl nás po seznámení se s dílem
kolchozu do domu brisádníka, t. j. předáka jedné z pracovních
skupin kolchozu, který byl prémiován za dobrou práci m. j. gra
mofonem. Jeho domek již zvenčí prozrazoval pečlivou ruku hos
podáře i hospodyně. Vstup do nízkého stavení o dvou místno
stech, jako kuchyň a světnice, již od prvého kroku ukazoval čis
totu, kterou jsme si nevykládali jako čistotu propagační.

Ihned při vstupu do hlavní místnosti upoutal naši pozornost le
vý kouf, v němž pod sebou visely 5 velké ikony. V pravém :rohu
světnice visel obraz Lenina. U dveří nalézala se velká pec, kde na
lavičce seděla suchounká babička. Obraceje se na babičku a chtě

denty otcovsky. Vlídnou přátelskou radou nejednoho na pravou |
cestu přivedl.

Rok 1816 dvojnásob jest v jeho životě významný. Dosáhl totiž
doktorátu filosofie na Vysokých školách pražských a byl získán
pro vlasteneckou činnost. Aby potvrdil svoji charakteristiku Sme
tanou načrtnutou, jakmile se dal získati pro lásku k jazyku ma
teřskému a české literatuře, staví se mezi nejoddanější její hor
litele. Připusťme, že tu hrál úlohu jistý rys jeho povahy, který mu
bránil, aby, může-li státi v čele, stál vlastní netečností někde
vzadu. Na poště dostal náhodou do rukou české vídeňské novi
ny, nahlédl do nich, přečte si básničku a rázemse s ním stane
změna: učitel, pěstitel vědy a dobrých skutků podlehne kouzlu
mateřské řeči. Snad to byla jeho samolibost, jež poznala, že
není ještě tak jista svým vítězstvím, aby nebylo třeba doháněti
aspoň na tomto poli. Proto Sedláček dnem i nocí (jak píše v Mu
sejníku J. J. Marek) pilně čítával, aby co nejdříve mohl tento ne
dostatek nahraditi. Opravdu: záhy není horlivějšího vlastence
nad něho. Již příštího roku přednášel na ústavě řeč a literaturu
českou, rozněcoval v srdcích svých posluchačů plamen vlaste
neckého nadšení, který živil sám ve svém srdci. Jako šiřitel čes
kých knih na sta jich mezi studenty rozprodal, rozpůjčil, ztra
til. Naříká si, že se podporováním české literatury zakrvácel.
Neboť takové vlastenectví nemůže nikdy skončiti jinak, než
s hmotnými obětmi.

Od svého učitelského úřadu obracel, jak jsme už se toho do
tkli, svoji pozornost ke všemu, co by mohlo prospěti vlasti i Plz
ni, v jejíchž zdech ztrávil více než čtvrt století.

Od padesátých let XVIII.věku nebylo v Plzni české školy. Nor
mální škola byla německá a teprve neúnavnému přimlouvání
Sedláčkovu se podařilo vymoci na plzeňském magistrátu zřízení
triviální školy, v které zanedlouho se shromáždilo na 400 žáků,
vyučovaných česky. Pro ty nejmenší děti podařilo se Sedláčkovi
zříditi v Plzní mateřskou školku. Ovšem ani to se neobešlo tak
hladce a bylo mu bojovati s mnohým předsudkem a nepochope
ním, ale dosáhl přece svého. Jako horlivý vlastenec pamatoval
i na jinou vlasteneckou činnost. Postavil se mezi horlitele, sto
jící u kolébky českého národního musea, povzbuzoval vlastenec
kou činnost i v okolí plzeňském(ve Spáleném Poříčí založil čte
nářskoubesedu), získávaje údy museu. Vydávaje roku 1818báseň
Na Plzeň shrnuje v poznámkách řadu historických dat o městě,
i o jednotlivých měšťanských rodech. V předmluvě pak, věnova
né svýmžákům a všem obyvatelům Čechům, podtrhuje význam a
nutnost výchovy mládeže v českém jazyku: Aby se tehdy zasta
ralé a jízlivé ono zlé, kteréž již okolo 209 a více let jazyk ná
rodní a tudyto i Národ sžíralo a hubilo, z kořene vyvrátilo —
zapotřebí jest, aby se outlá česká mládež pravidelně a důkladně
v dobré češtině cvičila — nebo opovrhování svého jazyka po
chází jen od ničemné, špatné a povrchné jeho znalosti.

Tato jeho vlastenecká horlivost, ochotná sdílnost a srdečná pří
tulnost získala mu mnoho ctitelů mezi vlastenci, přátel mezi u
čenci a příznivce mezi šlechtou vlastenecký činnou. Na sklonku
jeho života polevil ve své vlastenecké horlivosti, ale ten, kdo
nahlédl do jeho celého života, nalezne i pro to omluvy. Příjmy
jeho daleko neodpovídaly výdajům. Proto mu přišel vhod každý
zlatník, který si vypsal dopisováním do rozmanitých německých
listů.Ovšem dlouho se tyto vyzískané groše neohřály v jeho kap
se. Ta byla jenom přestupní stanicí mezi pokladnou německého a
českého nakladatele. Snad právě zde nenašel pochopení v čes
ké společnosti, která si tuto jeho spolupráci v německém tisku
vykládala v jeho neprospěch a u něho, který tak citlivě reagoval
na své okolí, to vzbudilo hodně trpkého zármutku.

A přece když dne 2. února 1836 skonal, sešlo se na jeho nad
obyčej slavný pohřeb vzdor blátivé nepohodě množství lidu
všech vrstev. Bolest a smutek Pizeňských, s jakým doprovázeli
svého čestného měšťana na hřbitov ke svatému Mikuláši, vychá
zely z vděčných srdcí. Snad příštího roku, kdy bude vzpomínáno
jeho smrti, snad aspoň tehdy splatí Plzeň dluh svému horliteli
nejen na poli vlasteneckém, ale ! horlivého podporovatele a bu
dovatele rozmanitých dobročinných ústavů.

je k ní pronésti přátelsky několik slov, pravil jsem: „To je, babič
ko, váš koutek?“ a ukazoval na ikony, a obraceje se k muži, :,,to
je koutek váš?“, poukazuje na Lenina. Babička tiše pronesla:
„Jest Bog, jest Lenin,“ a muž začal spílati stařičké ženě. Jeho
mladá žínka chvěla se při naslouchání prudkého rozhovoru, který
se rozpoutal. Mladý muž, obraceje se k nám, pravil, že babičkasi
musí nechat svoje řeči, že prý jí jest známo, co pro mužíky vyko
nala sovětská vláda. On, obraceje se s důrazem k naslouchajícímu
komisaři, tvrdil, že skoncuje i s ikonami. My Čechoslováci jsme
byli překvapeni, jakým hrubým způsobem mluvil se starou babuš
kou, a musil jsem jej prositi, aby se na ni nezlobil a laskavě uvá
žil, že náboženství a sověty jsou a mohou býti dvě věci naprosto
ne protichůdné. Zdůraznil jsem, že mne obrazy svatých a Lenina
v jedné místnosti a rodině velmi zajímaly, zejména jako redakto
ra katolických listů. Babička i mladá žena byly zaraženy tvrdým
rozhovorem a pravděpodobně tím vším, co v takových případech
asi následuje. Upozornil jsem jedovatě muže, že bude dobrým so
větským mužíkem, kolchozníkem, vyznamenaným brigádníkem,
nebude-li proti ikonám, ale uklidí-li svůj železný větrák na obilí
ze dvora, kde je na něm 40 cm sněhu.

Myslím, že tento případ znamenitě osvětluje skutečnost, jakým
je asi ruský lid v ohledu náboženském. Lid nemá možnosti svo
bodně projeviti vůli a cítění. Nemá také možnosti bez administra
tivních následků doznati se, že ta cerkev, kterou jsme viděli vybi
tou, s ulámanými kříži na zvonici i bání kostela, byla by mu stále
domem božím a nikoliv skladištěm na obilí. Má-li lid ve svých do
mech ikony, jistě by při svobodné vůli měl i zvony na svých chrá
mech, kdyby celý systém veřejné správy chrámy nezavřel a neroz
lil zvony na jakési stroje. Zavření jednotlivých chrámů stávalo se,
jak sovětská literatura praví, vždy na přání celé vesnice. Jistě že,
jak nám právě příklad sela Rohaň ukazuje, nestalo se tak po svo
bodném projevu celé vesnice, ale po nátlaku více nebo méně dů
razném. Zdá se, že církevní organisace pravoslavné církve jest
rozložena úplně, neboť proti ní šly oréány administrativy, nesmě
la se brániti protipropagandou, nesměla postaviti tisk proti tisku
atd., přesto že zákon stanoví Svobodu náboženského přesvědčení.
Na vesnici zůstávají stále silné vlivy pravoslavné církve. Ikony,
které visí v domech kolchozníků, svědčí o tom, že lid sovětských
a kolchozních hospodářství by navštěvoval chrám Páně, měl své
ho popa. Lid by pracoval podle nových metod, ať již společenské
ho uspořádání a nových poznatků zemědělské vědy, aniž by obě
věci: náboženství a sověty, si odporovaly. Okolnost, že sovětská
literatura, tisk (uvádíme jen soubor N. Amonosova: Kolchoznyj
stroj i religija — Kolchozní zřízení a náboženství, vydanou Cen
trálním sovětem svazu bojujících bezbožníků) přinášejí doklady
o vzrůstu vlivu církve, sektářství mezi venkovským obyvatelstvem
a jsou znepokojeny nejen existencí, ale šířením se projevů du
chovního života na ruské vesnici, ukazuje, že boj trvající 17 let
proti všemu náboženskému na ruských pláních není skončen. Je
to boj zbytečný a na konec marný, neboť vede se proti základům
podstaty člověka. Již dnes zakřikují bezbožníci objevující se hla
sy o zbytečnosti boje s náboženstvím. Není třeba býti snilkem,
ale jen tvrdým realistou a vyčkávati klidně okamžiku, až boj
proti náboženství bude zastaven a ideologicky obratně odůvod
něn nový postup, jako se stalo v celé řadě jiných případů. Mladí
jsou vychováváni tvrdě protinábožensky. O náboženství vypráví
se jen nejčernější povídky. Přijde doba, kdy hodnoty nábožen
ské a duchovní vůbec získají zase zájem a ocenění, neboť M a ši
n a- Baaílsovětského svazu, která nyní panuje na celé šestině
světa, poláme se a zůstane po ní prázdnota a dým po spálených
hodnotách. Ani traktoru, ani kombajně (stroj zároveň žnoucí a
mláticí), letadlům zasévajícím lány, nebo Dněprostroji ikony ne
vadí a stálý boj bezbožníků sevšední, jak již nebezpečně nabyl
šablony. Stížnosti v novinách, že komunistická mládež účastní se
těchto duchovních projevů ruského člověka, jsou jasným svědec
tvím, že protináboženská výchova a propaganda tvoří jen prázd
notu. I v mladých tím vyrůstá formulace, že jest Bo$ — jest Le
nin. Vývoj jest zřejmý: v sovětské literatuře množí se upozornění
na případy, že „sektáři“ zdůrazňují, že sověty a náboženství ne
musí a nejsou pojmy protichůdné. Prozatím jest to názor poťíra
ný, ale vymohla-li si armáda omezení protináboženské agitace ve
svém středu, aby se věnovala jen svému vojáctví, lidé pětiletky
nebudou se sytiti neustále jen pohledy zpět, tříštiti se bojem, kte
rý nic nevytváří, když sami jdou vždy jen dopředu a chtějí býti
oceloví zevně i niterním svým životem. F. V. Habětínek.
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Prof. Dr. Jan Nep. Hejčl zemřel.
5. února zemřel náhle profesor bohoslovecké fakulty v Olomou

ci, překladatel Písma svatého, Dr. J. Hejčl. Narodil se ve východ
ních Čechách v Žamberku r. 1868,symnasium i bohosloví studo
val v Hradci Králové, kde byl vysvěcen r. 1891 na kněze. Jako
kaplan působil v Čermné, obci nábožensky i národnostně smíše
ně, odkud byl poslán r. 1897 nezapomenutelným biskupem Dr.
Brynychem na vyšší theologická studia do Frintanea ve Vídni.
Po dvou letech byl tam promován na doktora theologie a byl
ustanoven v kněžském semináři hradeckém profesorem exegese a
biblistiky. S úspěchem působil v tomto svém povolání, přerušova
ném jen cestami do Svaté země a jinam, do r. 1909,kdy byl jme
nován řádným profesorem bohoslovecké fakulty v Olomouci, kde
zůstal až do své náhlé smrti.

Život dra Hejčla byl velice plodný a jeho vědecké dílo je velice
rozsáhlé. Od r. 1900,kdy začal psát, do r. 1935,kdy mu vypadlo
pero z ruky, napsal veliké množství studií vědeckých, ale i mnoho
článků pro Širší vrstvy, z nichž některé později sebral a vydal ve
zvláštních knihách „Do města Davidova z města Eliščina“, „Ke
svatyni Kananejské“ a j. Ve svých článcích, psaných pro lid, měl
cílem nejen pobavit, nýbrž hlavně chtěl strhnout čtenáře láskou
k Písmu a krajům, v nichžse odehrává mohutná historie židov
ského národa. Živě a barvitě líčí jednotlivá města a krajiny, které
dobře znal ze svých cest, a jejichž minulost odhaloval svým bys
trým pohledem na základě četných vykopávek a studií, které ko
nal velice svědomitě. Svědomitost a poctivost jsou ostatně karak
teristickými známkami tohoto učence, který si byl vědom nepro
niknutelné velikosti látky, již si zvolil, i úsilí, které třeba vyna
ložiti, aby ji poněkud zvládí. Toto vědomí ho nutilo, aby na*,,Bi
blické škole“ v Jerusalemě, řízené dominikány, poslouchal před
nášky slavného biblisty Lagrange, Vinoenta a j., aby probadal
různá musea evropská, skrývající památky z dávné historie Vý
chodu, aby prožil několik měsíců na filosofické fakultě v Berlí
ně, kde přednášel slavný učenec světového jména Delitszch a j.
Všechna jeho práce, množství studií bylo však přípravou k dílu,
které zůstane největší slávou a nejkrásnější památkou po dru
Hejčlovi, k tlumočení Starého Zákona do českého jazyka.

Když byl r. 1912 pověřen tímto velice těžkým úkolem, měl za
sebou již 20 let vědecké práce, neboť již v semináři jako bohoslo
vec se se zvláštní láskou obíral studiem Písma svatého. V r. 1927
bylo toto mohutné dílo ukončeno, „„DědictvíSvatojanské“ vydalo
celý Starý Zákon v překladu Hejčlově. Je to pomalu celá knihov
na, praví o něm dr. Arne Novák v „Lid. Novinách“, obdivuje se
práci, jíž bylo třeba vykonat, aby do české vzdělanosti a českého
jazyka byly vtěleny výtěžky badání katolické bohovědy poslední
doby, a sloupcům poznámek, doprovázejících text, a dodává:
„V učeném olomouckém orientalistovi, který hloubal důmyslně
o problémech rytmu biblické prózy, zvláště v listech svatého
Pavla, byl ukryt i kus básníka světového pohledu a literatura
proto by neměla dopustit, aby jeho předčasného skonu želelo
pouze katolické bohosloví.“ Je to zasloužená chvála a uznání
vědci, který celý svůj život dal do služby svaté vědě. Každé knize
Starého Zákona předeslal vyčerpávající úvodní studii, zasvěcu
jící čtenáře do proudění doby, jejích zvyků, důvodů k sepsání,
ocenění. Dovolává se soudu četných exegetů a znalců starých dob
a svatých knih, aby, pokud je to ovšem možné, rozřešil vážné pro
blémy, s nimiž se setkával na každé stránce. Často pod několika
řádkami textu, znamenitě přetlumočeného, jsou celé sloupce po
známek, výkladů, které mají usnadnit chápání a pochopit, co je
často jen slovem vyřčeno. Když jen letmo prolistujeme několik
svazků Hejčlova vydání ve „Svatojanském dědictví“, budeme a
musíme se obdivovat nesmírné erudici, píli, inteligenci učence,
který se snažil proniknouti co nejhlouběji, seznámen s nejnovější
literaturou, přece tak obsáhlou, když běží o exegesi Písma. Snažil
se při tom, aby řeč, do níž přeléval nádheru původního textu, byla
opravdu čistá a důstojná. Když dokončil svůj překlad Starého Zá
kona, se stejnou radostí se vložil do studia apoštolských listů,
hlavně sv. Pavla, jejichž převod do naší mateřštiny vzbudil za
slouženou pozornost i u těch, kteří nemají rádi učence-kněze.

Dr. Hejčl byl knězem, který chápal vznešenost svého kněžské

ho poslání. Byl si vědom, co znamená denně při oběti nejsvětější
pozdvihování Těla Páně, a čím jest Eucharistie nejen pro kněze,
nýbrž pro svět vůbec. A tak pozorujeme u něho, jak současně
s vědeckými studiemi se rodí studie i dila o Eucharistii, dr. Hejčí
mluvil o ní s nadšením na přednáškách kněžím i lidu. Svatá litur
gie a její střed, nejsvětější oběť mše svaté, byly stálým předmě
tem jeho studia, badání, rozjímání. Vydával liturgické texty na
jednotlivá období církevního roku, které jsou rozšířeny po celé
zemi. A jak by ten, kdo miluje Eucharistii, nemiloval Pannu Ma
rii? K její cti přeložil „Mariánské hodinky“. On i tlumočil text
„Hodinek za v Pánu zesnulé“. Byla to vyčerpávající práce, ale
dr. Hejčl měl ještě při tom čas na činnost v četných spolcích. Ja
ko člena „Velehradské akademie“ a „Matice cyrilometodějské“
bylo ho vídati na unionistických sjezdech velehradských, vždycky
se radujícího z každé činnosti, která přibližuje k uskutečnění tou
hu milionů, aby „všichni jedno byli“. Účastnil se i práce v „Pe
dagogické akademii v Olomouci“ a v jiných spolcích, přinášeje
vždy nové a nové podněty a sám napomáhaje k jejich provádění.

Bůh ho povolal na věčnost v plné tvořivé síle, mnoho věcí zů
stává nedokončeno. Ale tento kněz splnil čestně úkol, který mu
byl svěřen Prozřetelností a celý národ, hlavně ovšem katolíci
s vděčností musí vzpomenout na toho, který mu umožnil čísti
Písmo v čisté mateřštině. R. i. p.-—.*—-=---u

Karel E. Vlček:

Schody
Do výší dálek
Celý se ponořit
Za cílem jít
Kdo by se zalek'

Kdo čekáš nahoře na další poutníky
Nehleď již dolů smrtelnou závratí
Spása jen s výšin do duše zavlá Ti
Kdo zdola jdeš nečítej bílé milníky

Neděs se temnot a blesků neboj se sférických raket
Raději zavaž si oči Jak slepec hmatej A nepřestaň jít

A předtím ze srdce vypleň bludiček tajemný mámivý třpyt
Vyvrhni slávu a krásu a bleskový svit zlacených plaket

Na odpočivadle

Neboj se velikých ztrát
Svět má své statečné i svoje padlé
A máš-li lilie — jež s sebou nes — již zvadlé
Hleďsvěžest do nich nadýchat

Na odpočivadle

Nezůstaň stát
Nepadni zpět
Strašný je pád
Kdo s výšin slétť
Kdo silný jsi stále jdi výše a dál
A aby zemdlení na cestě neupadli
Zní pro ně hlas toho kdo dříve již nahoře stál
Vytrvej Jseš-li již unaven opři se o zábradlí

A všechny cesty trnité ! široké všechny se jednou nahoře spojí
Všichni lidé se jednou poznají Ponesou na prsou viny neb neviny

štít
Jen chvíli však budou spolu Pak bude tábor jen dvojí
Ti jední budou ztracení a druzí věčně věčně žít
Uvaž si dobře kam jednou chceš jít — Nebude možno zpět se

navrátit

POŠLETE NÁMADRESY SVÝCH ZNÁMÝCH!
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„Mládí potřebuje zralosti. Jen stykem s dospělými se utváří mla
dý člověk. A utváří se nejen obdivem starších, nýbrž i odporem
k nim. Z toho odporu mají staří strach. Ten odpor je nejtěžším
problémem výchovy. Generace starších mu hledí uniknouti buď
tím, že mládež odmítá a zlehčuje, anebo — co horší jest, že mlá
deži lichotí. Jsou rodiče, kteří myslí, že nejlépe vychovají děti,
když jim budou dělat kamarády. Jsou učitelé, kteří myslí, že nej
lépe učí, když s žáky diskutují. Takoví rodiče a takoví učitelé ne
dávají dětem nic víc, než jim mohou dáti jejich kamarádi. A tak
mladí vyrůstají bez otců a bez učitelů — duševní a duchovní si
rotci.“ Dominik Pecka v 6. čísle „Jitra“.

Frater Jeronym Savonarola. „Není věru mnoho postav v dějinách
Církve, o něž se tak rozchází mínění jednotlivců, jako je Frater
Jeronym z Ferrary. Protestantismus v něm vidí svého předchůd

Ž i V o t n á

Nová zvonková hra na Svaté Hoře u Příbramě. Proslulé poutní
místo Svatá Hora nad Příbramí doznala v posledních letech pro
nikavých oprav a změn, Plných 12let se již opravuje tato chlouba
českého národa, Opraveny budovy, svatyně, obrazy, sochy, ambi
ty i nárožní kaple; a loňského roku 1934 pořízeny krásné nové
velké zvoný pro svatohorskou basiliku a upraveno prostranství
před hlavním portálem, vedle jiných menších oprav. Jedna z po
sledních nápadných a nákladných prací jest pořízení nové zvon
kové hry na Svaté Hoře, Myšlenka tato vznikla již pří dodání no
vých zvonů počátkem loňského roku, Tyto zvony jsou velmi zda
řilé jak výtvarně, tak hlavně hudebně, Bylo by třeba pouze tuto
zvonovou soustavu rozšířiti a doplniti vhodnými zvony dle udané
písně. Dík vzácnému pochopení a štědrosti obětavých dárců bylo
možno uskutečniti tento smělý plán již během jednoho roku.
K stávajícím již zvonům ulity ještě 4 nové zvony. Všecky zhotovila
odborná firma zvonařská p. Rudolfa Pernera v Čes. Budějovicích
Suchém Vrbném, a vykazují dle kolaudační listiny, po zjištění
Msgre Dr. Hugo Doskočilem, rektorem bisk. semináře v Hradci
Králové, naším nejlepším kampanologem, vzácnou, téměř mate
matickou přesnost volených tónů. Ještě v posledních dnech minu
lého roku zvony na věži upevněny a upraveno vedení. Zvony jsou
totiž spouštěny elektrickým pohonem pomocí vhodného elektro
magnetického mechanismu. Celé zařízení jest vynálezem zvonařo
vým, a jedinečné dosud ve svém druhu vůbec. Za melodii zvolen
refrén světoznámého svatohorského Zdrávasu, na slova: „Buď
nám milostivá, onoduj za nás, Panenko Maria!“ Velebně a maje
státně tlumočí od Nového roku 1935nové zvony tenfo pozdrav a
prosbu k Matce Boží celým podbrdským krajem, Celková váha
zvonů (všech 8) obnáší téměř 67 g zvonoviny. Stroj je spojen
elektrickým vedením s hodinami na věži. Jakmile odbijí hodiny,
zapne se samočinně stroj, který uvede v činnost všechny zvony.
Od 6 hodin ráno do 7 hod, večer odbíjejí zvony každou hodinu
udanou melodii. Zvláštností této zvonovéhry jest, že melodie není
tvořena jednoduchými prostými tóny, nýbrž že jest zesilována
harmonickými akordy, které velmi přesně a účinně provázejí zá
kladní nápěv písně, Slavné svěcení nové zvonové hry, která má
pro Svatou Horu a její historii, a pro svoji jedinečnou zvláštnost
i pro celý národ nemalý význam, bude pravděpodobně až ©letoš
ních svátcích velikonočních, Podrobné zprávy, s pamětními krás
nými nápisy nových zvonů a s mnohými obrázky, přináší 2. číslo
časopisu: „SVATÁ HORA“, Tento nejrozšířenější mariánský mě
síčník vychází letos jako XIV. ročník ve velmi ladné úpravě i bo
hatém obsahu a je odborně redigován; obsahuje vedle přesných
zpráv o svatohorském ruchu poutavé a praktické články, povídky,
básně, seznamy zaručených vyslyšení na přímluvu svatohorské DP.
Marie, a přemnohé obrázky, všechny zcela původní, jakých jinde
nelze nalézti. Loňský ročník ma př. přinesl vedle svých téměř 300
stran textu ještě 160zvláštních obrazů, Časopis zasluhuje vřelého
doporučení a velmi hojného rozšíření, neboť celý jeho výtěžek je
věnován na další opravy Svaté Hory. Předplatné pak vzhledem
k jeho bohaté výpravě jest vskutku velmi nízké, pouhých 10 Kč
na celý ročník. Vřele doporučujeme všem ctitelům Matky Boží
svatohorské a přátelům Svaté Hory, Přihlášky možno učiniti na:
Administraci časopisu „SVATÁ HORA“, Příbram-Svatá Hora.

O svatořečení dvou anglických mučedníků. Kongregace obřadů za
předsednictví J. Sv. Pia XI. jednala o svatořečení dvou blahosla
vených mučedníků anglických, kteří vydechli na popravišti před

b o

ce a hlasatele odboje proti Římu (jaká to ironie!), sv. Kateřina
dei Ricci a svatý Filip Neri mu dávají gloriolu světce a modlí se
k němu; mnozí historici v něm vidí schismatického mnicha a exal
tovaného kazatele, jenž lpí na svých viděních proti úsudkům Ří
ma, kdežto jeho řeholní bratří kongregace svatého Marka skládají
církevní hodinky k jeho poctě a nepřestávají doufat, že i na zemi
se mu dostane oslavení, jehož se mu jistě dostalo v nebesích.“

P. Reginald Dacík O. P. v doslovu k překladu Savonarolova
kázání „Čiňte pokání“ (Edice „Krystal“).

Není zralosti časů. Neví se, k jakému těžišti budou v nejbližší
budoucnosti tíhnout věci lidské a proto život na světě stává se
hanebně prozatímním. Všechno, všechno, co se dnes děje ve ve
řejnosti i v soukromí, až na pár částí několika věd, jest proza
tímní. José Ortega y Gasseh: „Vzpoura davů“.

A:Ne e n S

400 lety, bl. Jana Fishera, kardinála, a Tomáše Mora, kancléře
Jindřicha VIII. Fisher, kněz hluboce vzdělaný, věrný pastýř a mi
lující otec věřících, nemohl schváliti suverenitu ve věcech víry,
kterou si přiřkl Jindřich VIII. Stihl ho trest smrti. A když vystu
poval 22. června r. 1555v Londýně na popraviště, zpívaje žalmy a
děkuje Bohu, pojednou obloha, pokrytá mraky, jako by se otevřela
pod paprsky slunečními, které dopadly na tvář mučedníkovu prá
vě ve chvíli, kdy recitoval slova: „Přistupte k němu a budete
osvětleni.“ Zpívaje Te Deum, kladl hlavu na špalek. Tomáš Morus
zastával tytéž zásady jako kardinál Fisher. Byl kancléřem, jehož
Jindřich VIII. měl velice rád. Byl slavným humanistou, k němuž
měl úctu i Erasmus Roterdamský. Byl chloubou oxfordské uni
versity, jejímž byl nejlepším žákem. Žil v rodině i ve veřejnosti
jako muž hluboké víry. R. 1552podal demisi jako kancléř, poně
vadž nesouhlasil s rozvodem Jindřicha VIII. a s tím, že se dal
prohlásiti parlamentem nejvyšší hlavou anglické církve. Byl uvěz
něn a jeho trpělivost připomíná první mučedníky křesťanské.
„Jsem věren králi“ pravil před soudem, „a denně se za něho
modlím. Ale zákon parlamentu, pro který jsem byl odsouzen, od
poruje přímo zákonům božským a církevním. Žádný světský pa
novník nemůže si přisvojiti nejvyšší moc, která přináleží jediné
Svaté Stolici.“ Umíraje, dovolával se svědectví lidu, že umírá
v katolické Církvi pro katolickou Církev. „Tak zemřel,“ píše
Harspsfield, „nejčestnější a nejnevinnější muž, jehož měla+? Jo
ba, jemuž bych se chtěl podobat.“ Je pravděpodobné, že oba bi
hoslavení budou svatořečení v červnu.

Potřeba náboženské jednoty v Anglii. Anglikánská církev se v po
sledních letech vážně snaží o sjednocení různých církví anglic
kých, ale. zdá se, že se jí to příliš nedaří. Má sice 12.715 duchov
ních, ale jenom 3,634.480 věřících, o 17.944méně než v předcháze
jícím roce. Křtin bylo 391.573, o 14.696 méně. Náboženský život
není příliš vroucí, čímž se mnohé vysvětlí. Úsilí o sjednocení hlav
ních církví má vzpružit vnitřní život, který trpí právě nejednotou
víry. Jde o trojí věc: o dohodu mezi oficiální anglikánskou církví
a sektami nonkonformistů, o dohodu mezi anglikanismem a pres
byteriánskou církví skotskou, a konečně o sjednocení s prote
stantskou církví finskou. Shromáždění biskupů i duchovních vy
pracovávají plány a usnesení jsou dosti volná. Naproti tomu jsou
laici daleko konservativnější a řeklo by se, že více chápou dosah
nauky. Oni též znemožňují dohodu. Jak je z toho viděfť,laici po
roučejí a duchovenstvo a pastýři poslouchají. O dohodě mezi
církví anglikánskou a sektami nonkonformistů se začalo vážně
jednat na konferenci Lambethské r. 1920,r. 1925bylo jednání pře
rušeno a navázáno zase až r. 1930.Studovalo se, jak by žily jed
notlivé církevní obce v případě dohody. O otázkách nauky se
tedy nemluvilo, jako by byly zbytečné. Nonkonformisté přijmou
a uznají anglikánskou hierarchii, proti níž jejich zakladatelé vedli
ostrý boj, a kterou prohlašovali za dílo ďáblovo. Anglikáni zase
přistoupí na to, aby bylo v jedné diecési více biskupů, a aby ně
kolik biskupů bylo vybráno mezi nonkonformisty. Věřící tedy bu
dou míti pastýře, věřící něco jiného než oni, nebo dokonce něco
úplně opačného. Každý si tedy zvolí pastýře podle vlastní chuti.
Ovšem toto lze sotva nazvat unií. Hierarchie i kněžstvo přistou
pily na toto řešení, laici a parlament, který má ve věci důležité
slovo, se dosud nevyjádřili. Jednání o jednotu mezi církví angli
kánskou a presbyteriánskou je teprve ve stavu počátečním. Pres
byteriáni neuznávají biskupů, ani nemají svěcených kněží. Dři
jmou existenci anglikánské hierarchie? A jak budou hledět an
glikáni na duchovní, kteří nemají svěcení? Veliké naděje na do
hodu nejsou. Pokud se týče třetí dohody, lze říci zaťím, že to
bude stejně obtížné. Finská církev je lutheránská, její kredo se
podstatně liší od kreda anglikánského. Zdůrazňuje myšlenku
spasení jedinou vírou. Dříve neměla biskupů, nyní má biskupy,
ale posvěcené. Biskupem se stává pastor tím, že jeho spoludu
chovní na něho vkládají ruce. Navrhuje se, aby anglikánští bisku
pové se účastnili těchto „svěcení“ a tak jaksi potvrdili jejich
platnost. Finští lutheráni by mohli obcovat anglikánským boho
službám a anglikáni by mohli přijímat z rukou pastora, který ne
má kněžského karakteru. Byla by to podivná jednota, kdyby byla
uskutečněna!
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Presidentem Katolické akce v Rumunsku je ministr Valerian
Pop. V Rumunsku tvoří katolíci silnou menšinu, náboženský život
se začal utěšeně vyvíjet od r. 1700,kdy byla ujednána dohoda
s Římem, po níž byly zakládány katolické školy, z nichž hlavně;
vynikalo gymnasium v Blaži. Katoličtí inteligenti se zůčastnili
aktivně veřejného života, a nejedna vláda byla jimi řízena. Tak
Št. Pop, J. Maniu, Al. Vaida Volvod řídili po několik let osudy
země. Ale katolíci měli velkého nepřítele v pravoslavné hierarchii,
která se několikráte pokusila omezit svobodu katolické Církve a
v posledních letech vyvíjí zvlášť intensivní úsilí v této práci, kte
rá jistě není ve prospěch země. Katolíci se ovšem brání, založili
Svaz sjednooených Rumunů (Agru) a několik jiných spolků. Duší
prvého je V. Pop, nyní ministr a president Agru. Již loni v Kluži
mu byly na sjezdu v přítomnosti králově učiněny veliké ovace,
rovněž i letos byla jeho volba přijata katolickými Rumuny s ne
tajeným uspokojením. Pop je pro svou náboženskou opravdovost
i nebojácnost a inteligenci velice oblíben i v řadách pravoslavné
inteligence, která nejednou hájí jeho směrnice proti pravoslavné
hierarchii.
1 |

Katolicísm v baltických státech. Od IX. st. byly evangelisovány
severské kraje. Reformace zničila tam však katolickou Církev
úplně a teprve v posledních desítiletích začíná tam katolicism
dobývat půdy. Ovšem pokatoličení se děje jen velice zvolna. Jaký
je tam stav nyní? Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litevsko se po
světové válce osamostatnily. V Litvě je katolíků většina, v ostat
ních státech mizivá menšina. Tak ve Finsku ze 3,493.090obyv. je
98 0%protestantů, kdežto katolíků je jen 1.400, t. j. 1 na 5.000
obyv. V Estonsku je katolíků 3.000 z celkového počtu 1,125.000
obyv. Luteránů je tam 92 9%.V Lotyšsku je 1,920.000obyv., z toho
430.000 katolíků, ft.j. 25 9%,58 0%je protestantů, 9.08 9/, pravoslav
ných a 5.19 % židů. V Litvě je katolíků 2 miliony z celkového
počtu 2,422.000 obyvatelů. Litva má diplomatické zastoupení
u Svaté Stolice, s níž sjednala i konkordát. Estonsko a Lotyšsko
jsou rovněž zastoupeny u Vatikánu, Lotyšsko sjednalo i konkor
dát r. 1922.Jediné Finsko závisí na kongregaci Propagandy. Apo
štolský vikariát byl ustaven r. 1920a je svěřen misionářům Srdce
Páně ze San OAuentin.Oficielním náboženstvím je tam luthera
nism, ostatní náboženství mají svobodu kultu. — Podobný stav
jest ve státech skandinavských. Ve Švédsku, které přivedl ke
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katolicismu v IX. st. sv. Ansgar, je ze 6,162.000 obyv. jen 4.000
katolíků. Protestantů je 99.8 09. Vláda svou intolerancí znemož
ňuje téměř katolickou propagandu v zemi. Před osmnáctým ro
kem není nikomu dovoleno přestoupit do Církve katolické. Do
státních a městských úřadů nesmí být přijat katolík. Švédsko tvo
ří apoštolský vikariát, svěřený světským kněžím, jimž pomáhají
jesuité, dominikáni a salesiáni. Sester tam působí asi 100.V Dán
sku je katolíků 24.500 ze 3,590.000 obyv., tedy 0.7 0%.Od r..1849,
kdy byla zákonem přiznána všem vyznáním svoboda, se život ka
tolíků zlepšil. Dánsko tvoří rovněž apoštolský vikariát. Island,
který dostal samostatnost, r. 1918,má apoštolskou prefekturu od
r. 1925.99.7 0%obyv. jsou protestanté, katolíků je pouze 30. V Nor
sku je katolíků 2.750 z 2,831.000obyv. Prvá farnost byla zřízena
r. 1845.V posledních letech bylo tam mnoho konversí význačných
osobností, mezi nimiž třeba jmenovati na prvém místě slavnou
spisovatelku Sigrid Undsetovou, vyznamenanou Nobelovou ce
nou.

i

Kvefoucí misionářská kongregace. Před 120 lety založil marseill
"ský biskup Msgre De Manzenod misionářskou kongregaci Oblá
tů Panny Neposkvrněné. Její růst je podivuhodný. Ke koncí toku
1954 čítalo 4.995 členů, z nichž má věčné sliby 4.509. Kněží je
z nich 2.300, bratří lajků 1.003,bohoslovců a studujících je 1.206.
Ze 446 noviců 342 bude kněží a 104 bratří laiků. Mimo to, je v je
jich školách 2.355 studentů, z nichž jistě budou mnozí kněžími.
V misiích pracuje jich nyní mnoho, nejvíce na Ceylonu a pak
v polárních krajích severoamerických, kde jsou jedinými misioná
ři, a jsou schopni udivujícího heroismu. Jest jim svěřeno 15 cír
kevních oblastí, z nichž je 6 apoštolských vikariátů, 2 diecése a
5 apoštolských prefektur.

Katolický tisk v Americe. Únor je ve Spojených státech věnován
propagandě katolického tisku. National Catholic Welfare Con
ference sebrala při té příležitosti četná data a vypracovala sta
tistiku katol. tisku, již uveřejnila ve svém věstníku „Catholic
Action“. Podle ní je vydáváno ve Sp. st. 310 periodických katol.
časopisů v nákladu 7 mil. V anglické řeči je jich 223. Deníků je 9,
z nichž je jen 1 anglický. Každá diecése má svůj katol. týdeník.
Poněvadž je katolíků přes 20 mil., je ještě hodně těch, kteří ne
odbírají svého tisku a propagace je jistě na místě.

Jubilea našich měst. Po městu Třebíči, které letos slaví 600. vý
ročí svého založení, přichází jiné moravské město, Valašské Me
ziříčí, které vzpomene letos 550. výročí svého trvání. V létě bude
na oslavu jubilea uspořádána v Meziříčíjubilejní výstava práce a
kultury 550 let města.

V Německu nezaměstnanost stoupá. Mnozí u nás zvykli si už dá
vati vždy za vzor — Německo. Tak tomu bylo i v otázce řešení
nezaměstnanosti. Německo prý věc vyřešilo ideálně a nezaměst
naných stále prý ubývá. Zatím i oficiální německá statistika uka
zuje, že za měsíc leden 1935 přibylo v Německu nových 369.000
nezaměstnaných. K 31. lednu 1955 mělo Německo — podle ofi
ciální statistiky 2,975.000nezaměstnaných. Přitom hospodářská
situace jest v Německu taková, že vláda jen stěží opatřuje pro
středky právě na tuto položku státní péče a státní prostředky pro
nezaměstnané jsou stále snižovány. I diktatury tedy mají své
těžké starosti a stejné problémy hospodářské a snad ještě kom
plikovanější než demokracie.

Bolševici se bojí Dosfojevského. Státní nakladatelství v Moskvě
ohlásilo úplné vydání děl slavného romanopisce Dostojevského,
který zemřel v Petrohradě r. 1881.Ale v tisku se proti tomuto zá
měru ozvali bolševičtí kritici a žádají, aby některá díla umělcova
nejen nebyla vydána, nýbrž aby byla zničena. Pálí je asi nejvíce
román „Běsové“, v němž autor v nádherné visi popsal hrůzy bu
doucího bolševismu. Spisovatel komunistický, Zaslavski, pravil
o této knize, že je satirou sovětského režimu, z níž protirevoluce
čerpá doklady proti komunismu. Bolševici mají vůbec potíže se

staršími spisovateli, z nichž mnozí, a ne ti nejmenší, jsou na inexu.

Princip zvýhodněné syndikalisace nalézá dosti sympatií, jak
o tom svědčí další stadium ve vyjednávání o otázkách pivovar
ských. Dospělo se už k zásadnímu dojednání o tom, že by celý,
stát rozdělen byl na čtyři výrobní oblasti, a to: Prahu, ostatní
Čechy, zemi Moravskoslezskou a Slovensko s Podkarpatskou Ru
sí. Všechny pivovary v jednotlivých oblastech dostaly by přiká
zaný produkční kontingent, který by byl pro Prahu a ostatní
Čechy vyměřen podle průměru skutečné výroby za léta 19530a
1955. Na Moravě pak a na Slovensku podle průměru roku 1935.
V Praze a v Čechách bere se průměr roku 1930 v úvahu z toho
důvodu, že tenkráte produkce některých pivovarů byla větší než
v roce 1955, a má tedy přihlédnutím k průměru roku 1950 býti
vzat zřetel na dřívější lepší situaci těchto pivovarů. Přijetí toho
to měřítka je nejen rozumné, nýbrž také naprosto spravedlivé
vůči všem zúčastněným. Je-li v některém odvětví nezbytně nutno
produkci redukovat, pak je každému jasno, že to má postihnout
všecky poměrně. Vleklé obtíže při redukci výroby umělých tuků
vyplývají především a hlavně z toho, že nebylo šetřeno této sa
mozřejmosti, že produkce umělých tuků nebyla takto přímočaře

redukována o stejnou kvotu u všech podnikatelů, nýbrž že zde.
dáno na uvážení ústředních úřadů, o kolik má býti výroba redu
kována. Že takovýto postup chová v sobě nebezpečí politického
ovlivňování i nebezpečí svodů k favorisování některých podniků
se strany jedné a k utlačování jiných se strany druhé, je samo
zřejmo. Nelze pochlybovat o tom, že industrie umělých tuků, vi
douc nezbytnost, byla by se také mezi sebou dohodla, sotva však
na principu jiném, nežli na základě poměrné redukce. Doba trvá
ní nové úmluvy v oboru pivovarském sjednává se na šest let, a to
tak, že pivovary, které převařísvůj kontingent, budou musit platit
Kč 10.— za každý převařený hl, pivovary pak, které nedostoupí
výše svého kontingentu, dostanou Kč 10.—za každý hl pod výrob
ním množstvím. O výši této bonifikace, pokud se týče o výši pena
le, ještě se vyjednává. Zajímavo je, že do celé otázky úpravy pi
vovarské industrie vnesena byla také otázka zkrácení pracovu.
dobv na 40 hodin, v kterémžto směru jak podnikatelstva, tak
i dělnictvo projevily zásadní souhlas. Leč také otázka nezaměst
naného mladého úřednictva byla projednávána a v rámcí zvláštní
akce projevili kompetentní činitelé zásadní souhlas přijmouti no
vě do zaměstnání 8—10 9%nynějšího celkového stavu pivovarské
ho úřednictva. Při celkovém počtu 2.000 pivovarských úředníků
šlo by zde o umístění asi 160—200mladých lidí.

Těžba uhlí působí starosti nejen u nás, nýbrž také zejména v An
glii. Zástupce Anglie na mírové konferenci po světové válce jistě
netušil, k jakým komplikacím dojde v anglické uhelné těžbě, když
jménem svého státu dal souhlas k tomu, aby Německu bylo vzato
Horní Slezsko a se svými bohatými doly kvalitního hornoslez
ského uhlí příkázáno Polsku. Polsko v těchto revírech těží velmi
vydatně svými levnými hornickými silami a zorganisovavší výbor
ně dopravní službu zmodernisovanými drahami z Horního Slez
ska až do baltického přístavu Gdyně, vytlačilo anglické uhlí úplně
ze severských států, zejména Švédska, Norska a Dánska. Pod
tlakem těchto událostí bylo v Anglii upozorňováno na fo, že An
glie má ještě namnoze zaostalý způsob těžby uhelné a že by se
konkurenci polské mělo čeliti racionalisací anglické těžby. Na
proti tomu však prof. Schmahlenbach ukazoval, že také v prů
myslové racionalisaci vládne určitá obdoba zákona o klesající vý
nosnosti půdy. Ukazoval na fo, že ruhrská pánev je opravdu zra
cionalisována, přes to však, že těmto zracionalisovaným podni
kům daří se velmi zle, protože je tíží velké břemeno úrokové z in
vestovaných kapitálů, což v době krise je ještě horší. Pod tlakem
uhelné krise anglické dosazena byla r. 1925tak zvaná královská
uhelná komise, jíž postaven v čelo sir Herbert Samuel, která mě
la čtyři členy, čtyři náhradníky a jednoho tajemníka. Komisi této
uloženo, aby do 5 měsíců vyšeťřila stav uhelného průmyslu an
glického, hlavní příčiny jeho nesnází a speciální obtíže některých
uhelných oblastí. Podle obdoby této uhelné komise anglické po
mýšlí se také u nás na dosazení podobné uhelné komise s podob
nými úkoly, a to tak, aby v čele jejím byl nestranný uhelný od



borník, a v komisi samé, která by také byla jenom asi čtyřčlenná,
byli zastoupeni jednak těžaři, jednak osazenstva. Úkoly komise
byly by obdobné jako úkoly komise anglické a k vyřešení jejich
měla by se také stanoviti lhůta velmi krátká. Úkol, který komisi
čeká, není nikterak snadný. Stačí jediný malý příklad. Jakmile
státní dráhy učinily pokus nakupovati uhlí bez ohledu na jaké
koliv zájmy jiné, leč jen se zřetelem na soukromé zájmy podnika
telské, ukázalo se ihned, jak dalekosáhlé sociální a pak také
politické důsledky by mělo, kdyby dráhy přestaly kupovat na
Slovensku uhlí handlovské anebo u nás kladenské. Přes vše
chny úsporné snahy musejí tedy státní dráhy i nadále kupovati
méně úsporně uhlí z určitých revírů, poněvadž by jinak provoz
některých dolů musil býti vůbec zastaven. Při jednání o dosazení
výše zmíněné uhelné komise došlo k zajímavému konstafování, že
stát jako majitel uhelných dolů dostal se zájmovou svojí sférou
úplně do oblasti soukromých zájmů těžařských. Stát, pokud je
majitelem dolů, a pokud podle zákona podnikového má tyto doly
spravovat podle zásad soukromého podnikání, octl se v situaci
úplně stejné, jako kterékoliv soukromé těžařstvo. Onen odbor
ministerstva veřejných prací, který má právě na starosti státní
uhelné doly, přicházel by tedy pro komisi v úvahu jen jako jiní
soukromí podnikatelé. Širší zájem státu na problémech uhelné
těžby musil by býti v komisi representován jiným orgánem, než
právě zmíněným odborem ministerstva veřejných prací. Mimo
děk tu vzpomínáme encykliky Ouadragesimo anno, kde mezi ji
ným upozorňuje se na fo, že moderním rozšiřováním působnosti
státu i na taková odvětví činnosti, která státu vlastně nenáležejí,
stát vlastně sestoupil se svého prestolu a dostal se do okruhu
zájmů, nad kterými je povolován výsostně rozhodovat.

Střípky. S demokracií v našich politických stranách musí to býti
nějak pošpatnělé, když i orgán nejdemokratičtější — protože nej
větší — agrární strany volá po demokracii uvnitř stran, jež musí
býti základem demokracie ve státě. (,„Venkov“ 9. února.) —
V jednom našem peněžním ústavě mají na dveřích, jež otevírají
se jen jedním směrem, orientační tabulky: „Tlačiti“ a „Táhnouti“.
Samozřejmě, že první nápis vítá klienty do ústavu přicházející a
nesoucí své úspory k uložení. Po tomto úkonu musí zákazníci, od
cházejíce, vyhověti druhému příkazu. Podobné nápisy na dveřích
mají v Praze také v jednom jídelním automatu. Ale zde to jest
obráceně. Když se přichází musí se „táhnouti“ a teprve při od
chodu „tlačiti“. — Praha dorostla na světové město a obáváme
se, že ani Státní statistický úřad není o tom informován. Třeba
proto upozorniti na zajímavou studii v „Poledních Lidových Lis
tech“ z 9. února 1935, kde se dokazuje, jak mladí voliči mají
v Praze většinu. Podle této zprávy „po posledním reklamačním
řízení je 2lletých voličů ve Velké Praze 563.272,24letých 534.245,
26letých 505.982.“Na neštěstí statistika ona dále nepokračovala;
dospěli bychom jistě k pozoruhodným objevům. Ale i tak bylo
zjištěno, že v Praze jest voličů ve věku do 26 let celkem přes
půldruhého milionu, čili že Praha musí míti nejméně 3 miliardy

obyvatel. Tak to vypadá, když staří páni za každou cenu chtějí
lichotiti mladým. — Na někoho působí se statistikou, na jiného
zase tituly. Po těch jest vůbec dnes sháňka a mnozí lidé raději
vidí, když místo jejich skutečného či domnělého zaměstnání,
paraduje v novinách jen titul. A u některých titulů, třebas ve
skutečnosti znamenají totéž, jsou zavedeny ještě různé odstíny,
jako na příklad bývalo u starých rakouských, císařských, dvor
ních, tajných a skutečných radů. Tu by se doporučovalo, aby
místo dlouhého popisu celého titulu užívaly se jen zkratky, ale
ryze české,.jako na př.: „Jeho Skutečnost“. — V katolickém tisku,
když jde o věc, kterou červený tisk prohlásí za věc „svrchovaně
národního zájmu“, často se sfanou věci zcela nekřesťanské. Tak
v pražských „Lidových Listech“ jsme četli o emisrantech, kteří
u nás požívají práva asylu, aspoň takového, jako po převratu po
žívali někteří dnes katoličtí redaktoři v jiných stranách a listech,
že nejlépe by bylo tyto chudáky „vzíti za límec a vyhoditi“. Ten
radikální hrdina se nepodepsal, snad z obavy, aby jednou snad
také nepotřeboval ještě právo asylu. Nehledě k tomu, že takové
stanovisko, jež k emigrantům — i když jsou to židé — jest ne
křesťanské, není to ani oportunní, když měří se jinak emigraci
ruské, polské i bulharské. A nejtrapnější jest, když pak socialis
tický list doporučuje, aby vyvedeni byli na základě tohoto dopo
ručení katolického listu — katoličtí kněží španělští a němečtí,
kteří se k nám utekli. A copak říci o takovém klášteře, kde no
vicmistrem jest říšský Němec. — Ale stejně dochází v tomto
tisku i na vlastní lidi. Sobotní „Lidové Listy“ otiskly článek
„České město žaluje“. Líčí se v něm nespravedlnost, kterou sní
žením výrobního kontingentu umělých tuků firmě Ofta v Rakov
níce postiženo bylo toto starobylé město, které mimochodem bylo
jedním z prvních, kde vznikala československá církev. Ani ten
zákon o umělých tucích prý není tak špatný, jako to rozdělení
kontingentu. Tam prý jest největší vina, že český průmysl, česká
města jsou zkracována ve prospěch německých koncernů a ně
meckých měst. Třeba jen konsfatovati, že ono nešťastné prová
dění zákona o umělých tucích a rozdělování výrobního konfingen
tu umělých tuků spadá do příslušnosti — ministerstva obchodu,
jehož správu vede dnes týž muž, který jest současně nř-dce2dou
vydavatelstva časopisu „Lidové Listy“ Opravdu, sn. oblek
tivnost! V katolických listech volá se po katol zem školství,
katolické výchově, burcují se katoličtí rodiče, aby bránil: nábo
ženskou výchovu a výuku na školách atd. Žúsráví však jen při
slovech, která znějí však přímo tragicky, když čteme v Úředním
listě republiky Čsl., že jediný spolek, který měl za úkol o tyto
věci pečovati, se rozešel. Spolek „Sdružení katol. rodičů a přátel
křesťanské výchovy“ — předseda Dr. Karas — již neexistuje.

při tom není dosti dobře rozdělena jejichSociální ročenka. Ústředí křesťanských od
borových organisací v Praze vydalo ročen
ku, která jest výbornou praktickou příruč
kou| sociálně-politického© zákonodárství.
Zkušená ruka odboráře a redaktora Josefa
Nepraše dovedla vybrati ze spousfy mate
riálu ty nejnutnější a nejdůležitější věci
z práva pracovního, pojišťovacího, z pra
covního soudnictví, takže každému odbo
rářskému pracovníku jest ročenka dobrým
rádcem. Odborný obsah jest doplněn pře
hledem všech sociálně-politických zákonů
a nařízení až do doby nejnovější, jakož i

praktickým adresářem. Z uspořádání jest
patrno, že jest úmyslem v příští ročence
podati opět podrobnější přehled jiných
ustanovení z pracovního práva. Dlužno roz
hodnutí to jen vítati, protože o tyto věci
jeví se v naší veřejnosti poměrně malý zá
jem. Letošní Sociální ročenka a příští její
ročníky mohou vykonati zde kus dobré pro
pagace.

Výborný náboženský časopis. Nemůžeme si
stěžovati u nás na nedostatek náboženských
časopisů. Jest jich snad až příliš mnoho a

Přikládáme do tohoto číslasloženky a
prosíme o vyrovnání předplatného,jež činí

Kč 30 na celý rok.

ADNMINISTRACE „ŽIVOTA“
PrahalIL., Spálená ulice číslo 15.

»

VYRÁBÍ

SANA AKC.SPOL., PRAHA11. těsta a na vaření.

působnost. V poslední době dochází v čet
ných těchto časopisech aspoň k tomu, že
vyhraňují se jejich speciální úkoly a že,
což jest zvláště potěšitelné, zdvíhá se je
jich úroveň. Zde třeba zaznamenati zvláš
tě vzestup časopisu našich Františkánů: Se
rafinského praporu. V posledních ročnících
znamenitě byla zlepšena vnější úprava listu
a postupně se zdokonaluje i stránka obsa
hová. Minulý ročník dává pak již právo na
zvati Serafinský prapor jedním z nejlep
ších našich náboženských časopisů. Jest

Zkuste
čajový margarin

ana.
Je denněčerstvý a
hodisevýbornědo



Veliká obec 107.000vkladatelů
projevila již svoji důvěru

Lidovým záložnám a raiffeisenkám
neboť u nich uložila 335 milionů Kč

vkladů. Této důvěry si plně vážíme.
Chcerme ji udržet a upevnit. Přispějte
Ivy kdalšímu rozvoji našich záložen,
svěřte jim
se členy.

svévklady a staňte

Ústřední záložna lidová v Praze e Svaz hospodářských družstev čsl. v Praze

Adresa: PRAHA, SPÁLENÁ UL 15. Telefony 43711, 43831, 45669

opravdovým vůdcem v duchovním životě a
dává každému, kdo touží po duchovním
růstu i prostém poučení, bohatství myšle
nek. Každé číslo tohoto výborného měsíč
níku obsahuje několik náboženských člán
ků, úvah i drobných pokynů, že při pečli
vém čtení vystačiti lze s nimi opravdu celý
měsíc. List řídí s kruhem spolupracovníků,
mezi nimiž čteme velmi známá jména, P.
Braita, pí B. Dlouhé, P. Klementa, P. Mi
naříka, Dr. Vyskočila, kvardián pražského
konventu bratří sv. Františka Dr. Jan Ur
ban. Administrace jest Praha II., Junsman
novo nám. 20. Roční předplatné Kč 12.—.
Šalomounova Velepíseň. V edici brněnské
ho Akordu vyšla Velepiíseň Šalomounova v
novém překladu Dr. Josefa Hegra. Překla
datel, dnes po smrti prof. Hejčla nejlepší
náš biblista, dal si velmi záležeti na své prá
ci a doprovodil ji kritickými poznámkami
i alegorickým výkladem.
Emil Zesadlowicz: Budějovické louky. Na
dšený propagátor slovanské kulturní spo
lupráce a hlasatel myšlenky českosloven
sko-polského dorozumění Jan Kárník-Svítil
přeložil pro nakladatelství Vyšehrad sbírku
básní polského autora Emila Zegadlowicze

„Budějovické louky“. Drobné básně ly
rické i popisné jsou prolnuty láskou k naší
zemi, k níž poutá autora i svazek pokrevný.
Matka Zegadlowiczova byla totiž původem
z Čech, právě od Českých Budějovic. Verše
plynulé a ukázněné připomínají zvláště v
některých básních dikci Erbenovu. Překla
datel splnil svůj úkol dokonale a náleží mu
dík za to, že ukázal naší veřejnosti dílo to
hoto opravdového přítele našeho národa.
Lze těšiti se nadějí, že přátel takových má
me v Polsku více a že dalším prohlubo
váním kulturních styků mezi nimi a námi
přece jen jednou pomine ono nepochopitel
né vzájemné si odcizení obou slovanských
národů. — Knížečka jest velmi pěkně vy
pravena a úvodní slovo překladatelovo se
známí čtenáře jak s osobou autora, tak i s
jeho vztahy k našemu národu. — Vydal
Vyšehrad v Praze, cena Kč 9.—.

Pro školní knihovny.

Z Grafické Unie v Praze. Velmi pěkné dílo
pro elementárku „Dílna maličkých“ od
Šteinhíbla. 55 stran textu a 83 listů, částeč
ně barevných se vzory. Časopisy: Kalivoda:
„Obč. n. a výchova pro střední a pro vyšší

stupeň“, vlastivědné časopisy: „U nás“,
„Náš domov“, „Naše vlast“. Zinsmeistro
vých „Postupů prací žákovských“ v kresle
ní vyšel další díl pro 6. post. ročník. Ještě
lépe je vypraveno „Kreslení pro střední stu
peň“ od Štvánové a Šťurma. Vychází také v
sešitech. Brožurky: „Buď připravení“ (po
učení o obraně proti leteckým útokům) a
„Stavba bezmotorových modelů“, vhodné
pro starší hochy. Pro učně časopis „Po
práci!“. Pro měšť. školy „Německá čítanka“
díl IV. od Bláhové-Šturma.

Ze Státního nakladatelství pro vlastivědu
i k výzdobě školy pěkné obrazy: „Nástěnné
obrazv vlastivědné“ (poslední Vranovská
přehrada na Dyji). „Trojdílná čítanka pro
obecné školy, díl 3.“ podle nových osnov.
Pěkně vypravená.

Kobrovo nakladatelství: Velkého dila „Re
publika Československá“ vyšel 3. svazek:
„Země Moravskoslezská“. Obsahuje 127ilu
strací v textu a 135 obrazových příloh. Ši
roce a velmi poutavě popisuje kraje a města
druhé země naší republiky a těží z bohaté
literatury i denního tisku, Doporučujeme!

Cvič. uč. K. Hroch.

Toto číslo jest o 12 stranách. - Bylo vydáno 12. února. - Příští číslo vyjde 25. února. 1934.
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Do tohoto čísla přispěli: Frant.

Maria Horák, J. Krlín, Dr. J. Sví

til-Karník, Bořivoj Benetka, Dott.

Marko Weirich, Otto Schelling,

R. M. Dacík O. P., Vilém Bitnar.

— Život náboženský. — Co život

dal. — Z knih a časopisů.

časopisproveřejné otázky současnosti náboženství, kulturu a politiku

Výhledy.
Jarní zasedání Národního shromáždění jest svolá

no na den 5. března ft. r. Zdá se, že dosud převládá
úsilovná snaha, aby zákonodárný sbor našeho státu
vyžilúplně dobu, stanovenou mu ústavou. Jenom roz
kol ve vládním táboře mohl by způsobiti, že by se
volby konaly na jaře nebo počátkem léta. Dle novi
nářských zpráv bylo docíleno v koalici dohody buď
úplné, neb aspoň zásadní v nejdůležitějších osnovách
hospodářských. Také některé osnovy politické, mezi
jinými zvláště registrace stran, mají prý již souhlas
koalice. Na pořad zasedání jarního přijdou, nenasta
nou-li ještě v poslední chvíli změny, osnovy mléčné,
sanace samosprávy, některé zákony finanční, osnova
o stabilisačních bilancích, daň z vodní síly, úprava
poplatků převodních, novelisace zákona aufomobilo
vého,4Ohodinovýpracovní týden a regulace živočišné
produkce.

Již výpočet osnov buď úplně nebo aspoň zásadně
dohodnutých ukazuje, že koalice jest odhodlánajíti
do voleb s ukázkou skutečně vykonané dobré práce
pro stát i občany. Řada chystaných zákonů jest totiž
taková, že jejich účinek se projeví okamžitě. Bylo by
také politickou chybou jíti do voleb bez nějaké osvě
žující injekce, ve formě účinných zákonů hospodář
ských.Tato injekce spojená s rozsáhlou akcí investič
ní můžebýti tím účinnější, že bude nasazena národní
muhospodářství v době jarní, kdy již samo normální
pulsování hospodářského života vykazuje vzestup.
Bude-listát vhodnými opatřeními rázu veřejného pů
sobitive stejném směru, mohla by se v létě dosáhnou
tii špička nové konjunktury. Nebylo by fo nic neob
vyklého, poněvadž taková mezikoniunkturní vlna
projevila se již ve státech západních, hlavně pak
v Anglii.Občanstvo republiky, které jesťnuceno nyní
myslitipřevážně hospodářsky, mohlo by kvitovati tu
fo snahu vládní příznivou reakcí při volbách. Nebylo
by proto dobře prováděti volby dříve, než se blaho
dárné účinky akce státní projeví markanfně.

Všechny vládní osnovy jsou sice výsledkem doho
dy a spolupráce všech vládních stran, nicméně vidí
me, že se při nich nejvíce uplatnil vliv strany repu
bhlikánské,která dovedla znamenitě využíti dané si
tuace a politické slabosti stran osfafních.

Na jeden zjev nutno v této souvislosti jasně ukáza
ti.Vůdčípolitikové republikánské strany, ministr Dr.
Hodža a úřadující místopředseda strany Rudolf Be
ran, bez jakéhokoliv popudu vnějšího oznamovali
slavnostní formou „urbi ef orbi“, že republikánská
strana jest demokratická. Ministr Hodža dokonce
prozradil, že bylo konstatováno v agrárních kruzích
o diktatuře, že by nemusela býti zelená, jak si někte
ří radikálové republikánské strany přáli. Jest dnes
nejen jasno, ale zcela jisto, že v agrární straně byla

V Praze dne 25. února 1935. RočníkXVII.Číslo 4

před určitým časem rozebírána otázka, zda by nemě
la tato strana se skupinami tak čionak jí afilovanými
opustiti nynější formu parlamentní demokracie a usi
lovati o demokracii regulovanou, což vlastně jest jen
krycí jméno pro diktaturu. Svého času i Beran i Hod
ža mluvili frazeologií hodně podobnou frazeologii to
tálních stran ať v Německu neb v Italii. Na konec, a
to dlužno s povděkem konstatovati, zvítězila „selská
opatrnost“ nad „plánováním“republikánů městských.
Sedlák má vždy raději vládu de facto, než aby ji opus
til pro touhu vlády absolutní de jure. Rozhodující
kruhy republikánské strany uvážily, že by nemusela
býti jejich vláda úplnější v nějakém jiném systému
totálním, než jest nyní, kdy při hlasové malé převaze
nad kteroukoliv jinou stranou mají daleko větší podíl
na moci ve státě.

To, co prohlásil o demokracii a diktatuře Dr. Hod
ža i Beran, že republikánská strana jest (nyní) roz
hodně pro demokracii, bylo s psychologického hle
diska zcela vysvětlitelnou zpovědí a vyznáním, aby
nadále nemohl nikdo stranu obviňovati, že snila 0 ji
né formě státní než demokratické.

Byla doba, kdy tak zcela jisto nebylo, že republi
kánská strana nepůjde cestou nějakého dobrodruž
ství. Zdá se, že se dostavilo ulehčení i ve straně repu
blikánské, jak to bývá i u hříšníka, když se upřímně
vyzná a hříchů svých lituje. Bylo by divné, kdyby re
publikánská strana nevyužila této příležitosti prak
ticky v tom, že věrnost demokrafická musí býti jí
honorována zvýšeným vlivem v předlohách, jež mají
se státi zákonem v posledním období zasedání.

Když se díváme na chystané osnovy s hlediska zá
jmů státu, tu nemusí nám vystoupiti na prvním místě
před oči mínění, že těmito předlohami bude zesílen
politický vliv republikánské strany. Nejdůležitější
osnovy, 0 něž se jedná, jsou totiž takového druhu, že
se jimi mění hospodářský řád platný již po staletí.
A tu musí býti každý připraven, že první zkušenosti
nové cesty (monopoly) nemusí býti nikterak příjem
né a politicky mohou dokonce škodifti svým iniciáto
rům. Hospodářský řád z jedné formy do druhé ne
přechází bez těžkých otřesů a bolestí. Proto bude
jistě řada pokusů nepodařených, než starý systém
(volná nabídka a poptávka) bude nahrazen systé
mem jiným, ft. j. regulovaným hospodářstvím. Jest
proto krajně nespravedlivé, ba naivní, když někdo
vyčítá, že některá opatření (monopol obilní) mají po
ruchy a chyby. Jest dobře, že na přeměně nového
hospodářského řádu spolupracují u nás různé ideové
směry. Výsledek proto nebude tak jednostranný, ja
ký by určitě byl, kdyby přeměnu prováděla pouze
jediná totální strana.

Pod názvem „Národní sjednocení“ vytvořilo se vo
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lební souručenství, skládající se z národní demokra
cie a skupiny Stříbrného. Toto národní sjednocení
nemá svůj pevný program ani ideový, ani hospodář
ský. Fráze nacionalistická nemůže býti při své vše
obecnosti nějakým proéramem. Národní sjednocení
jest dítětem pražské ulice a hospody. Spoléhá na
fluktující masu, která svého času patřila k sociálním
demokratům a komunistům, jindy k českým socialis
tům, a nyní, vlivem ideí hitlerovského Německa, mlu
VÍproti marxismu a pro nacionalismus, aniž by vědě
la, co to vlastně jest. Spodní tón této beztvaré masy,
skládající se silně z vrstev mladších, jest nespokoje
nost, která pramení z hospodářské físně nynější do
by. Soudíme, že ze slepence, který tvoří „národní
sjednocení“, nemůže vzniknouti hnutí, jež by mohlo
silnějším způsobem míti vliv na politiku ve státě. Na
opak, zdá se nám, že přispělo spojení Hodač-Stříbrný
značně k likvidaci strany národně demokratické.
Strana národně demokratická byla hnutím vysloveně
buržoasním, stranou nasycených, stranou průmyslu,
obchodu, vysoké byrokracie a všech, o nichž platila
Horácova slova: „Odi profanum vulgus et arceo.“ Za
idol měla Dra Kramáře,který pro hnutí znamenal po
litický kapitál, kouzlo sentimentálních lidí, litujících
jeho odstrčení a stýskajících si na nevděk. Byla hnu
tím staromilců, velebících dobu minulou a nerozumě
jících době dnešní. Několik lidí zneužilo Dr. Kramá
ře, který svou chorobou i mentalitou jest vyřazen
z bezprostředního styku s dnešním životem, že dal
souhlas ke spojenectví se Stříbrným. Pro stranu ná
rodně demokratickou znamená to kompromifování,
které vypudilo z ní nejstarší věrné stoupence libera
lismu. Nikdo nemokí posloužiti republikánské straně
k zakotvení ve vrstvách městských víc, než Hodač
svým spojením se Stříbrným. Zdá se nám, že tento čin
znamená, že hospodářské vedení státu v různých
koncernech, bankách přebírá nyní jiná vrstva, než
která je měla až dosud. Dosud to byla vrstva kapita
lismu městského, nyní za nepřítomnosti národně-de
mokratické strany ve vládě a pod tlakem vládnísíly
začíná se fam více uplatňovati kapitalistická vrstva,
která tkví více svými kořeny na venkově. Národní
sjednocení mohlo by míti nějaký úspěch, kdyby volby
byly velice brzy. Bude-li možno ještě ve státě něko
Jik měsíců pracovati hospodářsky, pak nevydrží fan
fáry, jež nasadilo národní sjednocení.

Způsobem příliš volebním zahájil agitaci také se
kretariát lidové strany v Čechách. Jsou pořádány
hromadné zájezdy, konají se manifestační sjezdy
s oslavnými a pozdravnými štafetami, v „Lidových
Listech“ tišťěna jsou hesla „Zhasneme rudou hvězdu
nad republikou“, „Proveďte plebiscit o křesťanské

škole“, „Chceme demokracii hospodářskou a demo
kracii kulturní“ ...bubny víří jako v posledním tý
dnu před volbami.

Nemyslíme, že tato bitevní taktika jest správná.
Hlavně není úměrná charakteru strany, která repre
sentuje politický kafolicismus ve státě. Metody agi
tační mají býti úměrny idei hnutí. A tu nemůže lidová
strana v amorálnosti programové a v machiavelismu
slibů závoditi s jinými politickými stranami, jež ne
jsou zvlášť jako strana lidová vázány přísnými nor
mami křesťanskými. Metody bulvární nejsou vhodné
pro stranu politického kafolicismu a nad fo jsou pro
ni zcela neúčinné. Nejlepší přípravou na volby jest
začíti den po volbách tak, aby politická práce odpo
vídala křesťanskému smýšlení vrstev, jež tvoří kafo
lický politický tábor. O katolické straně německé,
centru, bylo před každými volbami předem známo,
kolik mandátů dostane, nepotřebovalo prováděti
žádnou divokou agitaci. Stoupenci centra věděli, ko
ho budou volit, poněvadž věděli, komu uvěřili. Lido
vá strana jest stranou vládní více než patnáct let. Ne
se tedy odpovědnost za činyvládní aspoň do té míry,
že je mohla vždycky tolerovat. Proto jest mafením.
voličstva, když se přejímá fraseologie stran oposič
ních, hlavně pak kruhů bulvárních. Mohlo by se to
pokládati za falešnou hru. Nějaký taktický úspěch
nebo spíše naděje na taktický úspěch neměla by ničiti
klidnou metodu politické práce, jak ji representuje
předseda hnutí Dr. Šrámek. Metody, jež se nyní uží
vají, jsou jakoby převzaté od jiných politických stran.
Lidová strana však není pouhou stranou politickou,
nýbrž myšlenkovým hnutím, založeným na věrnosti
a vážnosti ku pravdě. Každé odchýlení od této cesty
musí se vymstíti. Dnes také není již doba náboru,
jako to bylo před 25 lety, kdy o členství ve straně,
po případě o výsledku voleb rozhodovaly hlučné
schůze a okázalé fráze, po případě prudké útoky.

Nepokládáme také za zcela přiměřenéarangement
ony objednané štafety. Nejsme proti této formě vů
bec, někdy její užití může býti docela stylové, na př.
při nějakém slavnostním sjezdu. Ale oslavné štafety
při okresních sjezdech, kde by se měli účastníci pou
čovati, nejsou úměrné. O svafbách nosíme fábory a
za kloboukem kytice a nikdo se nám nesměje, ale ať
si ten fábor a tu kytku za klobouk vezme někdo
v obyčejný pracovní den.

Lidové hnutí jistě vyjde z voleb dobře, ať budou
záhy nebo až na podzim. Na jeho stoupence nepůsobí
příliš agitace pražských ulic, neb i venkovských měst.
Musí si ale zachovat ono výjimečné postavení váž
nosti a úcty, jež všeobecně požívalo po plných 15 left.
Nesmí vstoupiti do arény pusté demagogie.

Z MÉHO DENÍKU.
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak málo lidi řídí

se timto příkazem Kristovým! A kolik lidí nezaleká
se ani motválnívraždy, když jde o bližního, a svědo
mí se v nich neozývá.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Pravdivost slov Kristových istarého našeho příslo

ví seznal jsem nedávno opětně z vypravování starého
faráře. Stal se fatářem v městě, a mezi novinkami,
které zavedl, byla i ona, že se umíváčkem zvonilo i se
bevrahům. V oné době, kdy se farářem stal, za války,
nebyla nouze o zoufalství.

„Vidíte ho, jaké novinky zavádí! K tomu náš umí
váček není, aby se jím zvonilo lumpům, kteří se věší
nebo tráví! Pěkného pastýře tu máme, to už přestává
všecko!“ Čak lál a nadával u kostela občan, který se
domníval, že je nejspravedlivější ze všech. A lidé, jak
už jsou, nedopustili, aby měl sólo.

Rok nato. Nadávající „sprvavedlivec“potácí se do
farní kanceláře. Syn se mu oběsil! „Čakový hodný,
spravedlivý!“ — „Čedy už nejste proti tomu, aby se
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umitváčkemzvonilo sebevrahům, kteří našich modli
teb potřebují více než ti, kteří sešli normální smrti?“
— Zlý pohled poučil faráře, že „spravedlivec“ otéto
věci nechce debatovati: „Čen můj byl takový hodný,
sptavedlivý!“

Důl voku nato potácel se na faru tentýž „sptave
dlivec“. Druhý syn se mu otrávil. A dva roky nato
zvonil umitáček „spravedlivci“, který rovněž sebe
vraždou sešel se světa.

Do duše byl jsem dojat, když jsem četl zápisy
o sftašné této tvagedii ve fatní matrice. A jakoby me
zi řádky viděl jsem při tom slova Kristova: „Nesuď
te, abyste nebyli souzeni...“

*
A Boží mlýny?
„Zatt..... flandák, sbítá na zvony; já mu na ně

nedám ani vindry. Když je chce mít, ať si je zaplatí
sám nebo ať mu na ně dá arcibiskup, ten má peněz ja
ko želez!“ vozčiloval se před několika lety v hotnic
ké obci na Ostravsku jeden ze soudruhů. „Já je ni
kdy potřebovati nebudu!“

A za týden šel tentýž hovník se svěšenou hlavou na



Na okraj boje proti evangelické církvi v Německu.
Přepjatý nacionalismus není nic jiného, leč velká

herese —velký protináboženský blud. Staví tělo nad
duši, krev nad ducha, přirozeno nad nadpřirozeno,
stát nad Církev a proklamuje totální stát. Stát —
státní raison jest měřítkemvšeho. Svatokrádežně sta
ví se i nad církevní naukou a morálkou za rozhodčí
ho a soudce.

V $ 24 říšského statutu strany nár. sociální praví
se fo, ovšem zastřeně: „„Chceme respektovati a za
bezpečiti svobodu všech náboženských vyznání u
vnitř státu — pokud neohrožují existenci státu a ne
příčíse ethickému a morálnímu cítění germánské ra
sy. Strana jako taková hájí stanovisko positivního
křesťanství,aniž se tím váže na určité náboženské vy
znání.“

Jak krásně to zní a jaká postranní dvířka k zákro
ku proti církvím se tu otvírají: ohrožuje-li některá
náboženská společnost stát, nebo ne; je-li která na
uka státu nebezpečná nebo ne; a hlavně co se. příčí
nebonepříčí $ermánskému morálnímucítění —0 tom
rozhoduje stát. On není proti náboženství —on není
atheistický —ale není ani katolický ani evangelický
—neváže se na žádné vyznání — on je jen positivně
křesťanský. A co tímto positivním křesťanstvím mys
lí a rozumí, řekla zcela otevřeně celému světu famos
ní kniha Rosenbergova: „Mythus 20. stoletií“,kde dí:
je křesťanství negativní, to je to, kterému učí Církev
katolická, učení o utrpení, bolesti, kříži,kalvarii, hro
bu smrti a ponížení, to zamítáme; druhé jest křesťan
ství positivní, jež nám staví za vzor Krista vítěze hr
dinu nad smrtí, vzkříšeného, nezdolatelného — fo
přijímáme — není divu, že Církev musila tuto knihu
zakázati. — Ale to je přímo úžasné, jak si národnost
ní pýcha a přepjatost chce vymalovat Krista podle
sebe — a jak si ho chce upraviti — jeho historickou,
božskolidskou podobu —ke svým propagačním úče
lůmí Smělost, drzost, s jakou dnešní národní soci
alismus německý promítá do evangelií své dnešní
myšlenky, názory a tužby, nemají sobě rovné. To ani
Luther nenakládal s Písmem fak směle, jako jeho
dnešní nezvedení synové.

Vpravdě nezvedení. Odvážili se vztáhnouti ruku
ina jeho dílo. On zamítl hierarchii, oni chtějí míti
říšského biskupa s celým šťábem biskupů ostatních.
Luther zamítl centralisaci Církve v jedněch rukou
v ruce římského papeže, německý stát zrušil prostě
smělým zásahem všecko demokratické zřízení evan
selických obcí, volby představených a zoenfralisoval
všecken církevní systém do područí státu: říšský bis

kup jest stvůra politické nacionální strany a vedle
něho stojí všemocný sťátní komisař pro církev evan
gelickou, jenž trestá a sesazuje nepohodlné pastory
a superintendenty, jak se mu zlíbí. Jaká to nemesis!
Nám katolíkům je to velkým zadostiučiněním za vše
cky útoky na hierarchii naší sv. Církve. Jak moudré
a účelné zřízení, takže národ, který je před 400 lety
zavrhl, se k němu vrací, ovšem že v zhoršené formě a
přinucení Vnucují mu je. Ne, aby bylo církvi proti
státu ochrannou hradbou vnitřní svobody a nezávis
losti, jako je hierarchické zřízeníCírkví naší takovou
hradbou, na níž si i Bismarkové a Hitlerové a Musso
lini rozbíjejí lebky — nýbrž, aby si ubohou církev
evangelickou učinili poddanějším nástrojem svého
nadvládí...

Tento velký rozdíl bije zrovna do očí v Němcích —
jak si totiž vedla hierarchie katolickáa jak předsta
vení církve protestantské. — Dosazením mladičkého
bývalého soudce ve Wiesbadenu Jágra za nejvyšší
ho komisaře státního nad církví evangelickou zasa
žena byla církevní svobodě evangelické smrtelná rá
na. Jáger začal brutálně: odvolal celou řadu dosavad
ních význačných osob s vedoucích církevních míst,
mezi jinými i vrchního superintendenta berlínského,
Dibeliuse a prohlásil prostě, že všecku moc bývalých
církevních senátů a rad svěřuje svým sekretářům.
Věřící lid evangelický pobouřen až do hloubi duše
tímto zásahem světské moci v zřízení církevní, a stís
něn tlakem poměrů, pod nimiž úpěl, obracel ftázavě
své oči k svým nejvyšším církevním úřadům. Senát
ní předsedové spojených církví rokovali právě v Ei
senachu. Lid čekal od nich pokynů, útěchy, povzbu
zení. Ale z Eisenachu neodvážil se nikdo pronésti slo
va..., bylo by věru bývalo třeba k tomu hrdinské
mučednické odvahy — koncentrační tábory byly po
hotově.

A odvážil se německý stát sahati na svobodu kato
lické Církve, zvláště na právo výchovy a vedení mlá
deže a j. a biskupové na svých konferencích nemlčí;
mnichovský kardinál Faulhaber nemíčí, protestuje
slovem, tiskem, dá se i napadati, na životě ohrožova
ti, a lid katolický není bezradný. Má příklad, vzor,
slovo, útěchu, směrnice ve své hierarchii. Proto vidí
me, jak katolický lid pod fímfo vedením ještě pevně
ji se semknul — místy i k projevům a poutěm něko
lika desítek tisíců, — kdežto na straně evangelické
lid, nemaje vůdce —a nemoha býti pro tiskovou ne
svobodu poučen o významu věci, stál dosti stranou,
považuje boj svých duchovních proti nátlaku státní

faru objednati pohřeb pro svého synáčka-miláčka.
Vyjednal všecko, a než odešel, vytáhl z kapsy ban
kovku,umazanou od četných hotnických rukou: „Ve
lebný pane, vezměte tu stovku, je to můj dať na nové
naše zvony. Pán Bůh mn2 potrvestal, první z celé jat
nosti je potřebuji já prosvoje dítě...“ A slzy stékaly
podrsných jeho lících... ,

Nevěř lidem ve všem, ani když tebe objímají, ani
když v jejich očích vidíš slzy!

Kněz, kterému nyní již jde na osmdďesátku, vyprťá
věl mí o nejdojemnějším pohřbu, ba nejstrašnějším,
kterého se zúčastnil — a přece bylo těch pohřbů za
jeho kněžského působení tisíce a tisíce!

Pochovávali matku dospělých dětí. A nad hrobem
to bylo bědování, to bylo slz a nářku! A když hrobní
ci rakev již chtěli spustiti do hrobu, tu vrhly se děti
na takev: „Maminko, maminko, my vás nepustíme, co
situ počneme bez vás!“, kvilely. A takev pod nátazem
těl se zakolísala, vzala převahu, dutě zazněl její pád
na dno hrobu, víko odskočilo a z vakve vypadla —
nahá mrtvola mrtvé matky. Poslední košili jí svlékly,

své matce, „zatmoucené“její děti, než takev zavřely,
jen aby si vůbec nic nevzala do hrobu...

*

A ptoto, poněvadž je tolik falše, tolik i — bídá
cíví v lidských slzách, připadají mi pohřební řečitak
strašně nechutné. l nás místy, poď vlivem asi prťo
testantských pastovů, jsou zavedeny „pohřební řeči“
kněžské nad hrobem. Což o to, pastoři jsou v tom
mistři; dnes právě jsem slyšel, že zdejší pastor 3/4ho
diny mluvil o posledním ptotestantském pohřbu na
místním hřbitově, ale co kolikráte mluviti? Má po
hřeb nějaký človíček, který za celý svůj život nikomu
neučinil nic dobtvého,od něhož vlastní žena a vlastttí
děti dostávaly jan bití a kopance místo peněz a jídla,
a co chudák kněz, chváliti nemůže a haněti nesmí?

Ktetvýsipan farář, takto velký „pfifikus“, sdělil mi
svůj vecept pohřebních řečí: „Víte, já jen zcela krát
ce, nanejvýš tři minuty. Měli-lipozůstalí toho nebož
tika nebo nebožku optavdu vádi, pak se již naplakali
dost, a neměli-li, pak jsou vádi, když je po všem!“
A nemohl jsem mu nedáti za pravdu.

Frant. Maria Horák:
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mu jen za takový nějaký kněžský spor — a valem
opouštěl svou církev, přidávaje se k stoupencům
„německého“ křesťanství.

Ovšem že to byl lid asi takový, jako u nás ta část
„věřících“,která odpadla.

Věřící —nevěřící; „vyznavači“ evangelia, kterého
však neprovádějí a kterým nežijí. Co však zůstalo,
bylo ve víře pevno a podle ní živo. Říšský biskup
Můller byl uznán nejdříve a nejpočetněji tam, kde
byl protestantismus (jako víra) už mrtev. V provin
ciích severoněmeckých a v pruských krajích, kde se
pro něho a jeho novou sjednocenou německou církev
rozhodli v převážném počtu, je ze 100 věřících prote
stantů jen 21,kteří ještě přijímají večeřiPáně; kdežto
v jižních krajích německých (Bavorsku, Badensku,
Wůrtenbersku... a p.), které se vzpíraly připojiti se
k sťátní církvi, je jich více než 45ze sta. Jak poučné!

Přes to však, že nejvyšší vedení církve evangelické
nestálo v tomto úporném a se strany sťátu brutálním
boji na té výši jako konference hierarchů Církve ka
tolické, jsou nicméně mezi protestantskými duchov
ními v Německu vzácné charaktery. Takový „Not

bund“ evangelických duchovních správců, takový
protestantský biskup Dr. Mabrareus, takoví dva bet
línští faráři Niemoller a Jakobi a ušlechtilý Bodel
schwingb, jenž zvolen církevní volbou za prvního bis
kupa říšského, musí usťoupiti vnucenému Můllerovi
a Jágrovi a odchází se svého místa s významným odů
vodněním: „že pokládá za nedůstojné, aby se o svou
duchovní biskupskou moc dělil se státním komisařem
— laikem“. Ti všickni a celá řada jiných jsou hrdino
vé, praví „duchovní“, kterým jest poslání každé cít
kve čisté, duchovní, nepřístupné politickým vlivům,
a její zřízení něčím posvátným, čeho se stát dotýkat
nemá a nesmí. V církev nesmí se vnášeťtprincip svět
ského zřízení státního —-ani takový ne, jaký se uplat
ňuje v dnešní říšia snad ina časosvědčuje: „vůdci“ji
chtějí nuceně podrobit tu právě Lutherovu církev,
která si pokládala za největší vymoženost, že se vy
mkla, „osvobodila“ od vůdce — Kristem Církvi da
ného — papeže. Dej Bůh, aby tito šlechetní duchové
mezi protestanty — domyslili. Doufejme, že velké je
jich utrpení, které jest opravdu tragické a vší sou
strasti hodné, nebude vytrpěno nadarmo!

Dva návrhy pro katolickýsjezd.
Již jen čtyři měsíce nás dělí od I. celosťátního ka

tolického sjezdu, a poněvadž lze právem míti za fo,
že již sjezdový program je do podrobností propra
cován, i když nebyl dosud uveřejněn, platí má slova
spíše některým řečníkůma pak komisím, které budou
během sjezdu řešit jednotlivé problémy. Snad by by
lo možno sfanoviti v nich směrnice pro akci v dal
ším mezisjezdovém pětiletí.

Prvá myšlenka může býti vyjádřena větou: Kris
tus ve velkoměstě. Druhá ve větě: Musí býti vynalo
ženo co nejvěfší úsilí na prohloubení lásky ke svaté
liturgii. Obě tyto myšlenky jsou velice časové, ba
možno říci, že nad ně není časovějších.

Když na počátku třetího desítiletí tohoto století
francouzský jesuita R. P. Lhande začal uveřejňovati
svoje první články a proslovoval prvá kázání na té
ma „Le Christ dans le banlieu —Kristus na periferii
velkoměst, byli katolíci francouzští poněkud udive
ni, ale brzy se vzpamatovali a byli nadšeni návrhy
Lhandovými. Říkal: Chybou práce katolíků bylo,že,
ač milujíce dělníka, zapomínali na periferii z velké
části dělnictvem obydlenou. Apoštolát všech složek
Katolické akce musí býti orientován ve smyslu zá
chrany periferie. Nemluvil a nepsal nadarmo. Mlá
dež ve známých Eguipes sociales předsevzala si za
hlavní bod svého programu působení na periferii.
Denně odjížděli mladí nadšenci se svými obrázky a
přednáškami za brány Paříže, vzdělávali mládež
i sfarší, radili jim, pomáhali jim a připravovali cestu
knězi, který přicházel za nimi. Po několika letech
mohly býti již zřizovány v těchto oblastech, které se
zdály úplně podrobené komunismu a marxismu, sva
zy katolické mládeže dělnické, jocisté a jocistky, a
tam, kde dřívepro několik tisíc dětí nebylo ani kaple,
stojí dnes krásné chrámy. Pravda, Lhande našel v ar
cibiskupu pařížském, kardinálu Verdierovi pastýře,
který pochopil, co znamená kostel pro předměstí.
Po vzoru Paříže si vedou i ostatní průmyslová města
a tak mohutní řady katolického dělnictva.

V Německu současně s P. Lhandem — a byl to
hlavně Schonnenschein, nezapomenutelný sociální
pracovník mezi mládeží —řešili katolíci problém po
křesťaněníperiferie velkoměst. Na katolických sjez
dech bylo o něm vždy jednáno a poslední katolický
sjezd, konaný r. 1952,byl výhradně věnován tématu:
Kristus na periferii. Po válce se rychle množilo oby
vatelstvo ve městech průmyslových a velkoměstech.
Pro miliony lidí, přistěhovavších se do průmyslo
vých středisek, znamenalo to přesazení, přerváníko
řenů, nové zvyky, nový život, novou mravnost. Čas

tokrát tito přistěhovalci tvoří proletariát, který po
třebuje co nejvíce lásky matky Církve. Lidé, kteří
byli dříve zvyklí na střed v chrámu,stáli v novém ži
votě, v němž střed tvořily dělnické domy. Nábožen
ství bylo odsunuto, nová víra byla jim dávána. A fak
za krátkou dobu byly periferie čtvrtěmi, které lze na
zvati oblastmi pohanskými nebo oblastmi pro misie.

I u nás pro desetisíce dělníků na obvodu velkých
měst neznamená křesťanství a Evangelium vůbec nic,
ale socialismus jest jim vším. V těchto městských
čtvrtích je současněnejsilněji propagováno a nejlépe
zorganisováno fak zvané bezbožecké hnutí. Před ně
kolika dny byly v denním tisku uveřejněny stati z ča
sopisu, určeného dětem proletářských bezbožných
rodičů, a nad těmi ukázkami se musilo srdce každého
věřícího člověka sevřít bolestí. Na dítěti Ize nejlépe
vidět ofřásající morální bídu periferie velkoměsta.
Bída hmotná, která je na obvodu měst větší než ve
městech samých, jest úrodnou půdou pro bídu mrav
ní a znamenitou pomůckou různým svůdcům,jichž je
dnes všude víc než dost. Všimněme si dále manžel
ských rozvratů, mravního úpadku mládeže a pocho
píme hned, jakou máme povinnost k periferii. Libe
ralistický svět a kapitalisti nepomohou. Boháč často
dá několik tisíc za psa a na psa, ale neudělí almužny.
To jsou ostrá, ale pravdivá slova.

V Praze se pracuje pro ty opuštěné. „Dílo blaho
slavené Anežky“, které zasluhuje co největší podpo
ry všech, františkáni a jesuité starají se o fo, aby nové
čtvrti měly svatostánek. Ale tyto instituce a řády ne
smějí zůstati ve svém počínání osamoceny. Dne
8. prosince byl položen základní kámen ke kostelu
v Kobylisích, u něhož má býti postavena salesiánská
oratoř. Salesiáni jsou nejspíše schopni konafi fo, co
může změniti tvářnost osady, obydlené dělnickým a
částečně nezaměstnaným lidem. Ndp. arcibiskup Dr.
K. Kašpar, jak mi bylo sděleno, bude napomáhat ze
všech sil k uskutečnění tohoto projektu. Tedy bu
dou zachraňovány děti, což je velice důležité. Sjezdo
vé komise, sociální a pro mládež, jimž oběma běží
o dělnickou třídu, by měly tuto otázku učinit středem
svých úvah předsjezdových a při sjezdu vypracovati
přesné návrhy jako resoluce, které by sjezd přijal
a které by musily být uskutečňovány. Myslím tofiž,
že i u nás, jako v Německu, Holandsku, Anglii a jin
de, resoluce sjezdu, kterého se zúčastní episkopáf,
sjezdu, který je nejdůstojnějšími pány biskupy svo
lán, budou závaznýmia budou ukládat stávajícím or
Ganisacímpovinnost starat se o jejich realisaci.

Abych mluvil konkretně: Komise se usnese, aby



bylo doporučeno všem katolickým spolkům a orga
nisacím, nebo aby jim bylo uloženo pomáhati sale
siánům k vystavění oratoří na periferiích měst. Nebo
aby bylo doporučeno zřizování svazů katolické mlá
deže dělnické. Tato resoluce bude stručně a věcně
doložena a objasněna. Oba dva návrhy jsou velice
časové. Mládež miluje sport, salesiáni dovedou tu
žádost znamenitě ukojit a při tom vzdělají duši dětí
a mladých lidí. I katoličtí učitelé by mohli vřele pod
pořiti tuto akci. A naše Všeodborové sdružení křes
ťanského dělnictva, chce-li vykonávati apošťolát me
zi dělnictvem, musí nezbytně pomýšlet na organiso
vání mládeže dělnické.

Pokřesťanění velkoměst má jedinečnou důležitost
pro pokřesťanění celého národa a státu. Dnes více
než dříve jsou velkoměsta a města vůbec u nás no
siteli bacilů do těla celého národa a nejlépe budeme
tudíž léčit rány, jimiž trpí současný svět, když se při
činíme o ozdravění měst. To musí býti prvá naše
starost, na kferou přirozeně nesmí zapomenout
sjezd.

Drůhý můj návrh se týká liturgické obrody. Sjezd,
který má jádrem programu pokoj, mír, má v rozší
ření lásky ke svaté liturgii nejvěrnějšího pomocníka.
Eucharistie, nejsvětější oběť a láska k nim jsou nej
lepšími zárukami pokoje vnitřního jak jednotlivců,
tak celku. Ostatně nemůžeme zapomínati na fo, ževýchova— anatumusímeklástidůraz,vždyťjímu
síme začínati své obrodné dílo v národě — má v Eu
charistii a mši svaté záruku zdaru. Svatý Don Bosco,
jeden z největších vychovatelů, které měl svět, zalo
žil svůj systém na zásadě: Sefrvání ve ctnosti u jino
cha nebo dívky je podmíněno vírou a zbožností. Je
tedy třeba navésti dítě žít v milosti Boží. Bude v ní
žít, bude-li ve stálém styku s Bohem.A k tomu, praví
tento veliký světec, nejvíce napomáhá Eucharistie a
mše svatá. Naše mládež, sdružená v SKM —Sdružení

katolické mládeže, chápe tuto pravdu a stává se pro
to naší nadějí v budoucnosti.

V Praze, v benediktinském klášteře v Emauzích,
byl již dvakrát uspořádán Liturgický týden za malé
účasti a za naprostého opomenutí kleru, který se ho
nezúčastnil. A přece tyto liturgické týdny tolik zna
menají pro náboženskou obrodu v zemi. Všude, v Ně
mecku, ve Francii, v Italii, jsou ustavičně pořádány
tyto týdny a právem řekl jeden znalec francouzské
ho života, že bez Solesmes (benediktinské opaftství,
které má velikou zásluhu o obrodu liturgie vůbec,
ne jen tedy ve Francii) by nebylo náboženské ob
rody mezi francouzskou inteligencí, obrody, která za
sahuje blahodárně již i do vrstev lidových. Tedy ne
má-li se stát I. celosťátní sjezd katolický jen mani
festací, působící na krátkou vzdálenost a dobu, musí
roznítit mezi katolickým lidem lásku ke mši svaté,
k liturgii. To neznamená jednu přednášku, sebe na
dšenější, nýbrž soustavnou práci, vydávání bohoslu
žebných textů, konání přednášek atd. atd. SKM, kte
ré neopomíjí liturgie, by mohlo v dohodě s emauz
skými benedikfiny vypracovat minimální program na
příští pětiletí. Benediktini vydávají již texty, nedáv
no vyšly obřady svatého křtu, přeložili misál, budou
pořádati, jak ujistil J. M. ndp. opat Vykoukal, další
liturgické týdny. Mají zkušenost řádu, krásnou tra
dici a opravdovou lásku k liturgii. A jsem přesvěd
čen, že by nic lepšího neviděli rádi, než kdyby mládež
roznášela jejich lásku po celé zemi. V sekci katolické
mládeže by mohly býti vypracovány návrhy, jež by

sjeze schválil a k jejichž realisaci by katolíky zavázal.
Uvedl jsem dva návrhy, které mi připadají zvlášť

důležitými pro červnový sjezd a jsem přesvědčen,
že jejich uskutečnění by hodně přispělo k prohlou
bení náboženského života v našem státě a k blahu ne
smrtelných duší, k čemuž musí sjezd pracovat.

J. Ktlín.

Čech a Slovák - Čechoslovák?
Čím naléhavěji nás znepokojuje osudné obklíčení

nepřátelským živlem německým i maďarským za oči
vidné nepřízně nynějších vládců varšavských, tím ú
žeji se musí semknouti Čech se Slovákem. To je nej
naléhavější příkaz opatrnosti, hledící k sebezáchově.

Přitom je v poměru československém stále otevře
na otázka, vzájemný vztah nepříznivě jitřící — zda
jsme jeďiný národ, či národy dva, sobě sice nadmí
ru příbuzné, ale přece jen samostatné. Že Slovenska
se na tuto otázku odpovídá převážně takto: My, Slo
váci,jsme národ samostatný, kdežto z Čech se na Slo
vensko volá neúnavně: Jsme jediný národ českoslo
venský.Lonského jara se o této takřka rodinné zále
žitosti rozepsal také přední publicista z levice, a v
jeho stati čteme tato moudrá slova: „Pan Dr. Čiso
ve své pražské přednášce opakoval, že jsme národy
dva.Nechceme proti tomu polemisovat pro dobupří
ftomnou,neboť jednak je to věc učenců, aby to podle
objektivních znaků rozhodli, jednak AkďybySlováci
měli vůli býti samostatným národem, byli by jím,
ikdyby všecky objektivní znaky mluvily proti tomu.“
Proti správnému soudu Peroutkovu ozval se z téhož
tábora v červenci ministr Dr. Dérer mnohem autori
tafivněji v tom smyslu, „že je tu jeďen národ česko
slovenský se dvěma rovnoprávnými a rovnocennými
větvemi, českou a slovenskou“.

Nebude na škodu, když si proti ubezpečování u
čenců i politiků, které se z Prahy vytrvale ozývá,
povšimneme,jak o věci soudí samo Slovensko, nejváž
nější faktor v tomfo dilemmatu, či podle Peroutky:
mají-liSlováci vůli býti národem samostatným či ni
koli.

Nechybíme, budeme-li v té příčině za oprávněné
mluvčíSlováků považovati slovenské spisovatele ja
ko duchovní výkvět národa, a vyslechneme-li několik

souhlasných projevů, pro něž Prahaa s ní většina Če
chů má doposud hluchéuši.

Napřed kousek retrospektivy, která by svědčila
pro národní jednotnost. Víme, že starý Jos. M. Hut
ban, když bylo Slovákům nejhůře, prohlásil: jedno
jsme. Víme, že i mnohem později Andrej Hlinka tím
že aráóumentemse bránil proti Maďarům. Hviezdo
slav za maďarského útisku prosil, aby v Čechách se
ustalo s výčitkou: Proč jste se odtrhli, vyzývaje k 0
bapolné lásce v důvěře, že ona „svarí raz i naše ja
zyky“. Týž poeta na sklonku života a v ohromující ra
dosti nad osvobozením Slováků a vznikem společné
ho státu smiřoval se ochotně se splynutím obou větví
v jeden národ, ač ani v němnevyhaslavíra,

že Božia vóla rozmar nenie,
že dnes svoj výtvor zadusí,
v ňomž včera mala zalůbenie —
Boh nevyvádza pokusy,

rozuměj, básník se vzpírá uvěřit, že by bylo souzeno
slovenštině a slovenské osobitosti zahynout v české
záplavě, ač byl hotov i k největší oběti v zájmu celku.

Pro naši thesi důležitější je kredo Svet. Hurbana
Vajanského,protože k jeho programuse hlásí většina
současných slovenských spisovatelů i literárního do
rostu. V cyklu úvah o národní kultuře, jež s názvem
„Nálady a výklady“ vyšly v XI. svazku spisů Vajan
ského, čteme na str. 224 toto dogma: „Slovenský ná
rod je prastará, do predhistorickosti siahajůca indi
vidualita eftnografická.“ V dalším rozebírá počátky
i rozvoj národního vědomí na Slovensku a na konec
prohlašuje slavnostně: „Čo nedáme si premeniť nija
kému forumu, to je nami konšťatovaná individualita
slovenského národa, nasnášaný a nastrádaný v ťaž
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kých okolnostiach jeho duchovný kapitál a sváté,
práscripcii nepodliehajůce právo na typický, vlastný,
samobytný a oddelený návodný život“ Tato slova
nebyla mířena jen do Budapešti, nýbrž už tehdy stej
ným dílem do Prahy.

A pro toto své přesvědčení, hlásané s ohnivostí
horlivého vyznavače, byl Vajanský u nás neoblíben,
ba krutě nenáviděn, zesměšňován jako publicista a
umlčovánjako básník, Pražští „Časisté“, s jejichž me
thodami nesouhlasil, prohlásili ho za nepřítele Če
chů, jakým nikdy nebyl, a slovenští „Hlasisté“ jim
při tom sekundovali.

Dnes mladí Slováci odsuzují nespravedlivé útoky,
jimižVajanský byl bezohledně napadán, volají, poje
ho umělecké rehabilitaci a otevřeně se hlásí k jeho
názoru o samostatnosti slovenského národa. (Viz člá
nek „Vraťte nám Vajanského“ v Eláně roč. III., č. 2.)

Jestliže by se někdo přece domníval, že Vajanský
zdůrazňoval samostatnost Slováků jako národa z jis
té zaujatosti proti Čechům z králoství, jež považoval
za úplně prosáklé realismem a neznabožstvím, ne
může totéž namítati proti H. Maróthy-Šoltésové, je
jíž dílo „Proti průdu“ bylo u nás nadšeně přijato do
konce i Časisty, ona sama pak mezi Čechy našla vždy
otevřenou náruč dobrých přátel. A jak se vyslovila
Catovšemi vážená a spravedlivá paní do záhady čes
koslovenského poměru? Rozepsala se o něm obšírně
v 42. roč. Slovenských Pohladů, kde na str. 80.najde
te její svědectví: „Naše slovenské svojstvo je sice
úzké a malé, ale zaň sme už konali, čo v ťažkých po
meroch z našich sil vystalo, a v tom zápase oň s Ma
ďarmi tak prilnuli sme k nemu i všetko usilovanie u
preli sme na jeho zvelebenie, že nemožno nám je cítit
za inším, ako Slovákmi.“

Josef Škultéty, učený badatel slovenské minulosti
a po převratu profesor bratislavské university, celý
lopotný život věnoval obraně Slováků proti maďari
saci, při čemž jako vydatnou pomoc uznával posilo
vání slovenského vědomí českou kulturou, hlásaje
při tom vytrvale národní osobitost Slováků. Považuje
své soukmenovce za zakladatele i dědice říše Velko
moravské, kteří se po jejím ztroskotání tisíc leť od
lišně vyvíjeli v uherském státě, i když kulturní vli
vy vzájemně z Čech na Slovensko i naopak pronikaly
a v několika obdobích i působily trvale. Na obhájení
svébytné minulosti a národní individuality vydal
Škultéty po převratu dvě směrodatné publikace,„Sfo
dvadsaťpáť tokov zo slovenského života“ (Turč. Sv.
Martin 1920) a „Nehaňte Vud mój!“ (tamtéž 1928).
V obou knihách protičeskému překotnému nivelisač
nímu náporu s hlubokým přesvědčením mluví o slo
venském nátodě, jehož nejurčitějším atributem je slo
venská řeč.Při tom stojí pevně na půdě Českosloven
ské republiky, kterou také se vší rozhodností hájil
slovemi perem proti maďarským intrikám.

Na velkých národních slavnostech r. 1926přijat byl
jednomyslně slovenský manifest, prohlašující ne
smlouvavě: „Jedni sme a naveky budeme v snahe
duchovné i hmofne povznášať svoj slovenský nátoď.“

Však už rok před tím Martin Rázus cítil se nucena
veřejně obhajovati slovenský nacionalismus jakožto
hnutí eminentně státotvorné. Jeho přímým podněco
vatelem byl krátkozraký cenfralismus pražský, že
noucí Slováky, v nových poměrech těžko se orientu
jící, střemhlav do oposice. Při tom není pochybnosti,
že by slovenský lid ohromnou většinou byl uvázl
v léčkách komunistů, nebýt hlasatelů slovenského ná
rodního uvědomení, jakými byli mezi katolíky Hlinka
a mezi evangelíky Rázus. Praha se na ně ovšem zlobí,
protože pro jejich tvrdé lebky nemohla Slováky tak
sjednotit a pokrokově obrodit, jak si horoucně přála.
Snad se kdysi ocení, že oni dva fvrdohlavci s hrstkou
svých věrných zachránili Slovensko před záplavou
českého beznabožství, marxismu a materialismu.

Rázus celou svou literární prací a celou vášnivou
bytostí bojuje za právo na vlastní, samostatný rozvoj
slovenského národa — ve společném státě s Čechy.

Svoje názory obšírně projevil vedle novinářských
článků, hlavně v románě „Svety“, který byl u nás
téměř umlčen, ač Slovensko zkonsumovalo už dvě
vydání, umlčen proto, že v něm Rázus tepe hříchy
cenfralistické administrativy a hájí slovenskou opo
sici ústy jednoho ze svých hrdinů: „Ja nehlásam ne
návisť, ako mi pripisujů. Len spravedlivosť! A ked

Krvavé masopustní úterý v Praze
L. P. 1611.

Masopustní úterek I. P. 1611 (15. února) trvale jest zapsán v dě
jinách obnovujícího se katolického života pražského krví mučed
níků. Vpád Pasovských do Čech a do Prahy byl vítanou záminkou
nekatoliků, vystrašených vzrůstající činností katolíků, aby krva
vou lázní zchladil: nadšení, jakým tehdy se ozývaly katolické
kostely. Zejména kostel u P. Marie Sněžné, kde již sedm let
Františkání kázali a jak plné kostely ukazovaly, nekázali a nebur
covali marně. Proti nim proto se soustředila zášť a nenávist těch,
kdož snad o deset let později žádal za toleranci, ačkoliv sami
vyškrtli podobné slovo ze svého slovníku.

Tehdv byl klášter osazen 17 mnichy, pod vedením P. Jil. Smouta
z Mechelen (Malín) v Belgii. On i ostatní spolubratří (zejména
znamenitý kazatel P. Bedřich Bachštejn, vikář kláštera) zdáli se
příliš nebezpečnými, proto při první příležitosti měli se odstra
niti, umlčeti. Záminkou byl nezdařený přepad pasovských kor
net, vniknuvších do Starého města, ale marně hledajících záchra
ny proti pražskému ozbrojenému lidu. Tím, že chtěli se upevniti
v klášteře Emauzském, jenom umožnil utvrditi podezření, že tam
jest pro ně vše připraveno. Lid, vydrážděný pokřikem „Vzhůru
na kuklíky“, vrhl se na kláštery. Táhli přes Vyšehrad, kde téměi
k smrti ztýrali děkana Petra Linteo z Pilsenburku, vydrancovali
kostel a táhli na Emauzy. Tam došlo k novému drancování a lou
pení, při němž padly za obět drahocenné památky výtvarného
umění a bohoslužebné knihy staroslověnské. Stejný osud stihl
i kostel na Zderaze. Odtud už táhlo se třemi proudy: na Karlov,
druzí na klášter sv. Anežky, ostatní pak vybrali si minoritský kláš
ter u sv. Jakuba. Skupina, ženoucí se na Karlov, měla v čele be
rounského měšťana Matouše Hovorčovského z Kolivé Hory, ob
klopeného kohortou ozbrojených sedláků třebotovských. Vylou
pivše a zpustošivše augustiniánský klášter a kostel tamější (za
obět jim padl opat i převor spolu s bratrem Ondřejem Kobrem),
táhli s bohatou kořistí na klášter františkánský. Jak si tam počí
nali, dovídáme se ze zprávy Hada z Proseče: ,„„Podokonání tohc
tu v těch klášteřích, přišli k Mateři Boží Sněžné na Nové město
mnoho set osob, majíce s sebou korouhve. Tu ihned na klášte:
udeřili, jej vytloukli a dostavše se do něho, kde kterýho napadli,
mordovali. S ními ne jako křesťan s křesťanem, ale jako s nejú
hlavnějším pohanem zacházeli. Prosby, klekání, ani žádná lahod.
ná slova, ba ani žádná přímluva nic nepostačila, neb kdokoli za
ně se přimlouval, s těžkostí s celou hlavou odešel.“

Před klášter přitrhlo na 70 lidu ozbrojeného ručnicemi, meči,
dýkami, halapartnami, palcáty, kopími a železnými bičíky, jichž
jízda užívala k obraně. Použili však také řeznických širočin, oko
vaných kyjů, vidlí a cepů. Tak vyzbrojení vybili a vyvrátili kláš.
terní vrata a prodrali se do kláštera. Řeholníci, zabývajíce se
svou denní prací, netušili, co jim hrozí. Sice slýchali příliš často
hrozby, ale nenapadlo jim, že už se našla vhodná příležitost vy
hrůžky proměniti ve skutek.

Vniknuvšímu davu ze všech konců sehnané lůzy nejdříve padí
do drápů stařeček, klášterní kuchař, bratr Krištof, který nedávno
přišel do Prahy a před třemi dny předpověděl konventu, že vši.
chni stanou se obětí krvežíznivé nenávisti svých nepřátel. Dříví,
které si nesl do kuchyně, zkropil krví, utlučen a ubit.

Druhou obětí se stal klerik Klemens, který vyšel na chodbu,
jakmile klid kláštera byl porušen nezvyklým rykem a divokým!
kletbami. Tím dostal se přímo do náručí svých vrahů, pod jichž
ranami vypustil duši. Toto krvavé dílo přece jen některé zarazilo,
ale jich přímluvy za řeholníky nevynesly přímluvčím nic jiného
než hrozbu podobného osudu. ;

Vrahové vrhli se do kostela a kaple P. Marie, aby tu dranco
vali a loupili. Sakristián, P. Jan Martinez, který právě dokončil
mši sv., vida, co se stalo, spěchal, aby zachránil aspoň svaté
hostie v ciboriu a monstranci před zneuctěním. Sotva však vzal
ciboř do rukou, už tu byl dav zvlčilé chátry, který se na něho
vrhl. Nerovný boj, mezi knězem a luzou skončil pro kněze smrtí.
Marně mu sice ciborium rvali z rukou, marně mu zasazovali rány
do hlavy a rukou. A když mu přece kalich vyrazili z rukou a sv.
hostie se vysypaly na zem, tu kněz téměř už bezduchý, zakryl
roztroušené hostie svýmzkrvaveným tělem. Ale vrahové se vrhl!
na bezduché tělo, rozsápali je a šlapajíce po hostiích, rouhavě
vykřikovali: „Jak chatrný ten Bůh papeženců, že se nohama šla.
pati nechá! Ba věru slabý, že nás ztrestati nemůže!“

Potom se rozprchli po klášteře, slídíce po kořisti i po mniších
V nemocnici nalezli stařičkého, těžce nemocného kněze P. Šimo-.
na. Stačila rána kyjem do hlavy a když druhý vrah vrazil mu meč
do břicha, byl za několik okamžiků zase jeden Františkán odpra
ven.

Ve sklepě našli bratra Jana, kterého vyvlékli se slovy: „Pojd
sem, uděláme tě mučedníkem!““ a spolu s P. Bartolomějem Dala



nahnůnádobu na jednu stranu, já ju musím na druhů.
Jinak by sa obsah musel vyliať. A keď stavajů dom
na jednom krýdle z dobrého, na druhom ze slabého
materiálu — musím kričať, bo sa pre to darebácívo
ten dom raz srúti.“

Slovenský nacionalismus podle Rázuse není ničím
umělevyvolaným, nýbrž vyvěrá samočinně z instink

masonim, kterého našli u oltáře při sloužení mše sv. a přivlékli si
ho na chodbu, oba ubili.

Jiní našli v kapličce P. Marie v prvém poschodí kláštera klečí
cího jáhna Jeronýma, hraběte Aresio z Milána. Zde totiž očeká
val svoji smrt na stupních mariánského oltáře, proklán byv ze
zadu mečem. Dost bodných a sečných ran urychlilo mučednickou
smrtmladého hrdiny.

Těžko popisovati orgie a mučení, které luza prováděla nad
mrtvolami ubitých řeholníků. Bylo by třeba péro máčeti v krvi
mučedníků a truchliti nad hrůzami, jež stěží jen možno připsati
zběsilostia rozvášněnosti, vybičované krutou nenávistí. Ale přece
jsou o těch ukrutnostech zápisy, nad nimiž srdce trne hrůzou.

Ostatní řeholníci snažili se dostati se z dosahu drancující a
loupící sebranky. Ale ta zpozorovala jich úmysl, vidouc, že se
mniši chtějí ukrýti před nimi na půdě kostela, odkudž uchýlili
se do vížky, nedávno dostavěné. Poděšeni, nevytáhli za sebou
žebřík,po němž ovšem snadno vrahové se k nim dostali a dorá
žejíce na ně kopími, meči i! cepy, tři z nich zabili: klerika bratra
Jana, kuchaře bratra Emanuela a laika v noviciátě Antonína. Zby
lí čtyřichtěli se zachrániti útěkem po střeše kostela. Ale byli zpo
zorování a myslivec Jakub Roboch sestřelil dva ručnicí, třetího
jenom poranil (byli to podjáhen Kašpar, klerik Jakub, bratr laik

idak). Ale i ten dostal se do rukou nepřátel a byl doslova roz
sekán a svržen dolů. Poslední, vikář kláštera P. Bedřich, probo>
den kopím a svržen dolů na nastavená kopí. Krví mučedníků
zbrocena střecha i zdi kostela; ještě po stu a dvanácti letech si
ukazovali krvavé stopy tohoto krvavého masopustního úterka.
Mrtvolystaly se obětí nejhnusnějšího zneuctění, pohozeny jsou
ce celé tři dny na ulici.

Takpodstoupilo čtrnáct synů svatého otce Františka mučednic
kou smrt za Krista. Jediný fortnýř Jan spasil se útěkem do sou
sedního domu. Představený kláštera P. Jiljí Smout byl spolu
s bratrem Jindřichem na cestě do Vídně a jediné této náhodě dě
kovali za zachování svého života. .

Dokončivše své krvavé dílo, vrhli se vrahové na drancování.
Obětí se staly nejen oltáře a sochy, obrazy a posvátná roucha a
nádoby. Neštítili se ani vloupání do hrobek v kostele, kde mrtvo
ly olupovali. Na márách byl právěvystaven Ferdinand z Donína,
kdysinejvyšší hofmistr král. Českého. Oloupili a zhanobili i jeho
mrtvolu. Snad to měla býti pomsta za jeho neopatrná slova,
kdysi pronesená, že by prodal poslední kabát, kdyby mohl do
stati z Čech všechny nekatolíky.

Masopustním rejem dokončili svoje krvavé dílo. Oblečeni do
posvátných rouch a do hábitů ubitých mnichů, běsnili po chod
bách klášterních. V podvečer nato, ani nesvléknuvše této po
divné mumraje, vyhrnuli se lotříci do ulic a hospod, kde hýřili a
pro katolíky vymýšleli ty nejhorší posměšky a potupy. Tak se
skončilo krvavé masopustní úterý a Popeleční středa nalezla
v klášteře a kostele i kolem nich zohavené mrtvoly, rozbité a
zničené donedávna ještě ozdoby kostela i vzácné knihy klášter
ní knihovny. i

Teprve v sobotu byly mrtvoly pohřbeny do společného hrobu
v křížové chodbě. Tak byli s očí odklizeni sice ti, kdož položili
svůi život za Krista, ale to neznamenalo, že tím jest zasypána
pod zemí i jejich památka. Ještě leželi zneuctění, pohozeni
v klášteře a kolem něho, když Prahou se nesla zpráva, dosvěd
čovaná velkou řadou svědků: za noci po umučení osvětlil se
vybitý a vyloupený klášter i kostel a o půlnoci, kdy řeholníci
obvykle zpívali hodinky, zazněl z kaple P. Marie chorální zpěv,
jako by dva sbory střídavě zpívaly žalmy. Po mnoho nocí světla
i zpěv viděli a slyšeli sousedé, ba celá Praha. Tehdy se v Praze
nemluvilo o ničem jiném, než o tomto podivuhodném zázraku,
jímž Bůh oslavil své mučedníky. A nejen takto se jim dostalo
označení obětí za víru. Záhy šířily se zprávy o jich oslavení a
bratří zřídili zvláštní slavnost k jich poctě.

Už tento letmý pohled na mučednickou smrt čtrnácti řeholníků
od P. Marie Sněžné odhaluje před námi bídu, v jaké se ztápěl
tehdy český národ. Výbuch, v němž se projevila taková nenávist
ke všemu mnišskému (což bylo identické s katolickým), ukázal,
co jest tu nenávisti, která hledá jenom průchod k bezmezné po
mstěza to, že katolíci počínali zvedati hlavu, že vylézali ze svých
úkrytů a nebojácně vyznávali Krista.

Proto mučednická smrt františkánských mnichů byla vykou
pením za ty, kdož ve své malosti nedovedli postaviti se cele za
svoji víru. Bylo však probuzeno svědomí katolíků, byli vyburco
váni a skutečně od té doby nastal i obrat mezi nimi. Oběť pro
to nebylamarna a jistě by se katolický národ nejlépe očistil
z této potupné vzpomínky, kdyby se mu podařilo dosíci posta
vení těchto Božích bojovníků na oltáře českých chrámů. Neboť
i v této době jest nutno, aby zářily odtamtud vzory statečnosti
a hrdinného se obětování pro Boha po celé české zemi. Nemáme
tolik statečných mužů, abychom mohli pohrdnouti vzory, které
nám řád sv. Otce Františka tak krásně staví před naše oči.
Bořivoj Benetka.

tivní potřeby: vyžít se plnosti národního života, Slo
vákům fak vzácného. Česká centralistická agitace
proti němu byla a je marná, žene jen vítr do žhavého
popele. Slovensko se chce zachránit hospodářsky,
kulturně i jazykově —to je důvod i obsah slovenské
ho nacionalismu. Když kolem r. 1925 vybuchl živel
nou silou, pražská vláda ho nedovedla získat pro se
be — proto vzplanul profi ní, cenfralisující a zane
dbávající Slovensko,ale nikoli proti českémunárodu.
Nepříčetné, protičeské výroky některých popřevra
tových Slováků, odchovaných maďarskou školou
v nenávisti proti českému národu, na tom ničeho ne
změní.

Se stanoviskem Mart. Rázuse v této příčině do slo
va souhlasí Andrej Hlinka, jak to zřetelně vyjádřil
slovy: „My Slováci chceme žiť a máme vólu žiť svoj
ským, samobytným národním životom. My sme samo
bytným národom a my ním zostaneme, lebo Boh stvo
ril našu dušu a len človek otrokár by nám ju chcel

urvat (Cit. z knihy „Trvalé svetlá“ od T. J. Gašpara.
Pro samostatnou slovenskou národnost mluví také

z plných plic mluvčí mladší slovenské obce spiso
vatelů, ČídďoJ. Gašpar, za svou literární činnost roku
1955vyznamenaný státní cenou.

V jeho článku „Čriedenie duchov“ (Sloven. Po
hlady 1932) se dočítáme: „Slovensko je hladnéí Je
to hlad duchovný po svojtáznom nacionálnom živote
a hlad fysický po chlebe, po hospodárskom a so
ciálnom zotavení. Slováci už nechců a ani nebudů
viac nikomu za močku tancovať.“ Toto odmítnutí mí
ří do tábora zuřivých sjednocovatelů, Slováků i Če
choslováků vládou štědře obmyšlených, „ktorým sa
pošťastilo so svojím pokrokárstvom vyškriabať sa
nahor, ako žabe na orech“. Dále prohlašuje, že mladí
slovenští literáti bojují „z horůcej lásky o lepší 0
sud pospolitosti (rozuměj československé) a 0 jej
nejdražší poklad —republiku“. Ale základem bratr
ské shody Čechů a Slováků může být jen spravedl
nost. Proti těm, kdo z důvodů vědeckých odmítají
slovenský nacionalismus a mermomocí vnucují Slo
vákům jednotnou národnost československou, od
povídá za stejně smýšlející, že „nijaká veda, nijaká
teotia nemóže byť žalárom ich životnej vóle“.

Týž spisovatel na jiném místě (Elán 1932) velmi
příkře odsoudil působení generace Hlasistů, jejichž
herbenovský směr by „Čechoslováci“ na Slovensku
znova chtěli uplatňovat. „Mladá slovenská kultura
v hlasistickej ideologii vidí práve toho starého Sol
nesa, ktorý jej nežičí a preto s ním sa chystá v tur
naj.“ A tou ideologií Hlasistů, kterou Gašpar zavtr
huje, je Šrobárem a jeho druhy prohlašovaná méně
cennost slovenské literatury, podléhání kultuře čes
ké a odpor proti katolictví. I na jiných místech (Elán
IV.) Gašpar opakuje, že mladí spisovatelé slovenšťí
jsou odhodlání zápasit za „nehatený vývoj obomná
rodom“ a požadují „absotůtnu volnosť slovenskému
duchu“.

Stejnou píseň hude /. C. Hronský, renomovaný ro
mánopisec, ve svém článku „Spisovatelia a národ“
(Elán III. roč.). Prohlašuje tu především, že pravý
mi vůdci slovenského národa byli a jsou více spiso
vatelé než politici, a že současní slovenští spisovatelé
rozhodující věfšinou jdou za Štúůremi Vajanským.
Proto „zmohufnenie Štťůrovhoodkazu nezadrží nik,
ak len nie katastrófa, ktorá by však musila zničit
všetko“. Také Hronskému je cílem všeho snažení
„plnoprávnost nášho národa slovenského“.

V táboře rozhodných stoupenců slovenského na
cionalismu vidíme také Jana Jesenského, význam
ného bojovníka a barda československých legií za
světové války. V básni „Slovenčina“, uveřejněné r.
1952v Sloven. Pohladech, žaluje, že jeho mateřština
má státi jen jako „slůžtička u parádnych dvier s uz
líkom na ruke“.

Básník Jan Smrek, redaktor „Elánu“, který o kul
tuřní vzájemnost československou má nesporné zá
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sluhy, ozval se proti českým výtkám nového separá
tismu takto (Elán IV., č. 2): „Čo sa vlastne deje? Na
Slovensku vyvrcholuje duchovný proces, ktorý je
prirodzený a samozrejmý u národa, uvedomivšieho
si konečne v plnej miere svoju výše tisícročnů exi
stenciu. Slovenským národom po sťáročiachdriemoty
konečne živelne zalomcovalo vedomie, ktoré v ňom
tak vytrvale a neůnavne burcovali práve jeho spiso
vatelia.“ Jejich práce měla vysoký cíl: „Vzbudiť k ži
votu a k dóstojenstvu slovenský národnů voólu.“Z to
ho odvozuje závazek pro nynější generaci: „Preto
slovenský spisovatel pokladá si dnes za povinnosť:
posfaviť sa na obranu ducha, ním vyvolaného.“ Také
Smrek se tu hlásí mezi rozhodné bojovníky samo
statného nacionalismu slovenského.

Chcete slyšet také hlas nejtalentovanějšího člena
mladé generace, autora jména už téměř světového?
Nuže, zde je credo Mila ÚIrbana (Elán IV.č.3): „Slo
venský spisovatel musí vyhledať medzi tými sveto
vými průdmi taký průd, ktorý nás vyniese z dnešné
ho vlnobitia záujmov nepoškodených a ktorý nám za
ručí všetky práva na samostatný život“ A kus dále
praví: „Čo tu móže objavovať a umelecky másobiť,
ak nie to, čo slovenský národ produkoval a produ
kuje.“

V této konfrontaci vyznavačů národní víry nelze
opominouftiani básnického projevu Andreje Žarno
va, jenž ve své knížce „Stráž pri Morave“ (1925) pro-
jevil se jako stoprocentní slovenský nacionalista tak
vášnivě, že censor zkonfiskoval valnou část jeho fi
lipik, obhahující právo vlastního kmene na samostaft
nou národní existenci.

Vyslechněmeještě mínění Andreje Mráze a přede
vším jeho výtku namířenou za Moravu (Elán IV. č.
10.): „I vyslovení analfabeti in puncto znalosti slo
venských vecí na českej strane trůfajů si auforitativ
ne sůdit slovensků minulosť a prítomnosť.“ Ale chy
bují i čeští učenci, nechtějíce se —ve službách politi
ky — smířiti se stavem věcí, podmíněným staletým
vývojem. I Andrej Mráz je přesvědčen, že „Slováci
svojou minulosťou, podmienkami svojho života a ko
lektivnym svojim povedomím /votia nárvodnýcelok“.
Toto vědomí vykrystalisovalo definitivně v pokolení
Štůrovců —ale česká věda to stále prohlašuje za tra
sický omyl slovenského vývoje. Proti tomuto směru
české vědy, upírajícímu Slovákům národní svébyt
nosf, četli jsme už výše rozhodné odmítnutí Gašpa
rovo.

Dott. Marko Weitich:

Máme-li se navzájem správně chápat a cenit, musí
nastat, co Mráz považuje za nezbytné, „aby českí lu
dia bezvýhradne smierili sa i s jestvovaním spisovnej
slovenčiny, i so všetkými samostatnými slovenský
mi kulfťurnými snaženiami a teda i s tým, že sloven
ský duchovný život nemóže podliehať a byť usmer
ňovaný českými želaniami.“

Za nejlepší prostředek k vzájemnému pochopení
pokládá Mráz slovenskou literaturu. „Sprobovať tre
ba Čechom skrze ňu vniknůť do slovenskej životnej
problematiky.“

Nuže, podle uvedených zde hlasů nejvýznamněj
ších spisovatelů minulého i současného Slovenska
nechť čtenář sám posoudí, není-li tu už splněna pod
mínka, kterou formuluje Peroutka slovy: „Kdyby
Slováci měli vůli býti samostatným návodem, byli by
jím, i kdyby všecky objektivní znaky mluvily proti
tomu.“

Zdá se, že doba není příhodná k splývání příbuz
ných kmenů ve větší celky, jak to bylo obvyklým zje
vem počátkem středověku. Hlasy, požadující samo
statný národní rozvoj, ozývají se právě také z Jugo
slavie, kde Slovinci ústy spisovatele Josipa Vidma
ra určitě prohlašují svou vůli, setrvat při své národní
individualitě.

Jaké z toho plynou důsledky?
Tvrdošíjným potíráním slovenského nacionalismu

docílili bychom jenom nevítaného odcizení. Tisícileté
odloučení způsobilo divergentní vývoj. Ponechme
další budoucnosti, zdali společný stát úzkým stykem
a bez násilí neobrátí směr vývoje v konvergentní. Až
do převratu odcizení mezi Čechy a Slováky bylo ve
liké. Nehledě k hrstce zanícených slovákofilů styky
Čechů s Amerikou byly stokrát živější než se Sloven
skem za uherskou hranicí. Dnes nastává vzájemné
prolínání všemi směry. Sbližujeme se očividně, aniž
by tomu překážel slovenský nacionalismus. Neškodí
ničemu, pokud Slováci stojí pevně na půdě republiky
a jsou svorně odhodlání hájit za každou ceinu svo
bodný rozvoj ve společném státě československém.
Utvrzujeme je v tom spravedlností k jejich oprávně
ným požadavkům, bez malomocné žárlivosti na jejich
dlouho zakopaný a radostně objevený poklad, pod
nětný slovenský nacionalismus. A nezapomínejme, že
jeho živá náboženská složka znamená trvalé posílení
křesťanského ducha v republice, povážlivě infikova
né bezbožným leninismem. Dr. J. Svitil-Rarník.

Rakouská obchodní politika a Československo.
Rakousko skončí rok 1934po mnohé stránce velmi

příznivě. Podle anglického hospodářského týdeníku
The Economist měl Římský pakft, uzavřený dne 17.
března 1934, rozhodující vliv na zvýšení obratu za
hraničního obchodu proti loňskému roku, tak ve
svém čísle ze dne 9. tohoto měsíce přináší tuto sta
tistiku rakouského zahraničního obchodu:

v milionech angl. liber šterlinků
L—-VIII.

1955 1934

Dovoz 28,32 28,26 — 0,06
Vývoz 18,05 21,16 + 2%

v tisících g
Dovoz 69.486 68.390 — 1.096
Vývoz 26.137 33.140 + 7.005

K tomu můžeme přidati i celkovou statistiku za
rok 1934,která potvrzuje tendenci prvních osmi mě
síců:
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v milionech rak. Schillingů
rok 1934

Dovoz 11542
Vývoz 863,0
Deficit 291,2

což je nejmenší deficit, který Rakousko zaznamenává
od světové války, a naproti r. 1933tento deficit klesl
o 82,2 milionů Schillingů, t. j. o 22 procent. Celkový
obrat zahraničního obchodu se zvětšil proti r. 1955
o 944 miliony Schillingů. Samozřejmě tento pokrok
posílil nemálo celkovou platební bilanci Rakouska.

Další událost r. 1934, která dopadla kladně pro
rak. hospodář., je sloučení Wiener Bank Vereinu a
Niederóstertveichische Escomptegesellschaft v zná
mý Creditanstalt, které bylo provedeno v květnu
r. 1934za pomoci Národní banky. Bankovní kapitál
v Creditanstaltu byl zvýšen tímto z 142na 167milionů
rak. Schillingů, z nichž 97 milionů jest kontrolováno
tuzemskem, fo jest státní pokladnou a Národní ban
kou a zbytek cizími majiteli. Je to největší bankovní



fuse, kterou Rakousko kdy vidělo. Finanční účastíNiederosterreichische© Escomptegesellschaftbyly
převzaty Rakouskou průmyslovou úvěrní společností.

Třetí světlý bod rakouské hospodářské politiky
bylo přizpůsobení bilance Národní banky k faktické
posici Schillingu, který byl znovu sťabilisován na
nižší kurs. V dubnu 1934byla Národní banka rakous
ká oprávněna vládou revalorisovati své položky v
zlatě poměrně ke skutečnému kursu Schillingu, a to
v poměru 100 zlatých Schillinsů — 128 Schillingů.
Tato revalorisace vynesla čistý zisk 30.7 mil. Schil
lingů, z nichž 20 milionů bylo věnováno bankovní
reorýanisaci.

Celý ten vývoj se děl přes dvě velké vnitropolitic
ké bouřky a nezastavil se při nich ani v nejmenším.
Čo zasluhuje však pro nás, Československo, zvláštní
pozornosti, jest soustavná obchodní politika, kterou
provádí Dr. Stockinger v šlépějích Dra Dollfuse. Bylo
to patrně vidět i při posledních obchodních jedná
ních s rakouskou delegací v Praze, postup, který
můžeme ještě doložiti i jinými příklady Rakouska.

Rakouská obchodní politika vzala si za úkol po
staviti, jak to řekl.Dr. Dollfuss, dovoz do služebvý
vozu, jinými slovy kupovati oď zákazníků. Pojmově
mohou býti o tom rozličné názory, a to velmi ne
gaťivní: může se poukázati na fo, že tou cestou,t. j.
vlastně bilaterálními obchodními smlouvami, přes
okamžité úspěchy se dojde k zúžení obchodního ob
ratu vůbec, že přece stará zásada, že je nejlépe kou
piti nejlacinější a nejlepší zboží, sama vytovnala ob
choďní bilance na všechny strany a je foufo novou zá
sadou systematicky odstavena na škodu všech stran.
Bohužel této zásady se přidržují dnes skoro všechny
státy, a mezinárodní poměry nedospěly ještě tak da
leko, aby došlo k mezinárodní, evropské spolupráci
na tomto poli. Zvláště Rakousko, které se pokládá
spolu s Maďarskem ve střední Evropě za chudou
zemi,nemůže jinak, naopak provádí tuto politiku vel
mi soustavně, jak ihned uvidíme.

Především stačí krátký přehled o obchodních sty
cích mezi Československem a Rakouskem:

v tisících Kč
"Náš dovoz Náš vývoz Aktivum

19553 208.517 721.890 423.373
1954 325.028 770.112 445.084

Kdybychom však vzali v úvahu 20proc. devalvaci
Kč, pak by se naskytl jiný obraz, totiž pokles do
vozu a vývozu ve prospěch Rakouska. Na tom však
zde nezáleží, Rakousku vadí toto stálé, velké pasivum
obchodní bilance. V Praze mohli naši vyjednavačira
kouské delegaci na základě dokladů Národní banky
vyložiti, že naproti tomu naše platební bilance s Ra
kouskem nejenom vakouské pasivum vytovnává, ný
brž dokonce vykazuje pasivní obnos 60—70milionů
Kč v náš neprospěch. Z našich platů učiněných r.
1934do Rakouska a obnášejících 1030milionů Kč při
padá na zboží jen 325 milionů Kč, na cizinecký ruch
130milionů Kč, na pojištění a zajištění v Rakousku
24 milionů, na pense a alimenty 198 milionů, na di
videndy a tantiemy 125 milionů atd. Očekává se, že
rakouská delegace po svém návratu do Rakouska
předloží tyto výsledky vládě. O tom poví další vývoj
jednání.

Dnes můžeme si však všimnouti všeobecné men
tality, která vládne mezi rakouskými vývozními kru
hy, a vůbec konkretních možností zásady, která jest
„leitmotivem“ rakouské obchodní politiky. Uvidíme,
že stojí za to, bedlivě sledovati přání a úmysly i s
druhé strany, a nejen situaci posuzovati podle úzké
ho bilaterálního hlediska Rakousko-Československo.

Dosud, byla zdůrazňována v Rakousku spíše nut
nost podporování průmyslového vývozu. V minulé
době lze však zpozorovati, že rakouská obchodní po
litika hodlá vozštířitii vývoz zemědělských vývobků,

jako másla, sýra, o dřevě ani nemluvě, a mimo toi vý
voz dobytka. Zvláště se to týká chovných koní nor
ského plemene a dobytka na chov a na porážku alp
ského plemene z Pinzgau. V dřívější době vývoz ra
kouského dobytka směřoval do balkánských států a
částečně i do Německa. Dnes se tento vývoz zúžil
na mizivou částku, takže tím rakouští národohospo
dáři vysvětlují i částečně těžkou situaci rakouského
zemědělství, zvláště v horních Korutanech.

V rakouských kruzích se uznává dobrý účinek řím
ského paktu, zvláště pokud se týče vývozu dřeva jak
s hlediska množství, tak u Maďarska i v ohledu ceno
vém. V této spojitosti jest však zajímavé uvésti sta
tistiku vývozu dřeva, kterou uveřejnila bělehradská
Politika (15. ledna), a z které je naopak viděti, že
vlastně přes římský pakt vývoz dřeva z Jugoslavie
do Italie se zvětšil na úkor Rakouska:

Vývoz do Italie v tunách:
19553 1934

Rakousko 247,000 252.000
Jugoslavie 250.000 387,000

To jen mimochodem. Proti vzrůstu vývozu dřevana
rakouské straně se však uznává, že se římský pakt
neprojevil dost příznivě, pokud se týče vývozu ze
mědďělskýchvýrobků, zvláště dobytka a mléčných vý
robků. Proto Rakousko hledí při nových obchodních
jednáních pamatovati i na přání alpských zemědělců
pro větší odbyt koní, hovězího dobytka, ovcí jakož
i mléka a mléčných výrobků. A to jsme u bodu, který
se nás Československa přímo dotýká. Rakouští ná
rodohospodáři poukazují s toho hlediska na mož
nosti s Německem, Československem a Polskem.

V Berlíně totiž jsou v proudu jednání pro širší ob
chodní smlouvy s Rakouskem. Německo vyváží podle
ceny do Rakouska mnohem více než Rakousko do
Německa. Dosavadní pokusy o lepší vyrovnání této
bilance však selhaly následkem přísných dovozových
restrikcí zavedených německou vládou. Teď chce to
Rakousko řešiti způsobem, který se může velmicitel
ně odrážeti i v obchodních stycích s Českosloven
skem. Rakousko totiž potřebuje mnoho uhlí, a do
váželo je dosud hlavně z Československa a Pol
ska. Československo nemůže odebírati více zeměděl
ských výrobků, jsouc v tom ohledu velmi bohatou ze
mí, Polsko teprve nepřichází v úvahu, poněvadž na
opak dodává hojnou měrou samo zemáky a dobytek
do Rakouska. I kdyby tyto země zvýšily zakázku ra
kouských zemědělských výrobků, nemůže to míti val
ného významu pro rakouské alpské krajiny.

Naproti tomu Německo si přeje rozšířiti svůj vý
voz uhlí do Rakouska, a tak rakouští národohospo
dáři poukazují na tuto novou možnost přenésti 0b
jednávky uhlí z Československa a Polska na Němec
ko a tak dociliti žádoucího zvýšení zemědělského vý
vozu do Německa, tím více, že i dopravní podmínky
by byly mnohem výhodnější. Co by fo znamenalo pro
československý vývoz, je na bíle dni.

S rakouské strany, kde se nasazují všechny páky
pro zvýšení vývozu velmi systematicky, sleduje se
však velmi bedlivě i samotná československá 06b
choďní politika a hledí se z ní odkoukati, co se oď
koukati dá. Rakouský postřeh pro naši obchodní bi
lanci může nás zajímati i proto, poněvadž přeceuka
zuje, žei my se můžeme chlubiti pěknými výsledky,
nad kterými se Rakušanům sbíhají sliny. Samozřejmě
rakouská obchodní politika věnuje zvláštní pozor
nost stykům s okolními státy. 69 % rakouského vý
vozu směřuje do okolních států a obchod s Němec
kem, Polskem, Rumunskem, Jugoslavií, Českosloven
skem a Maďarskem je pasivní v částce 252,4 mili
onů S, zatím co obchod se Švýcarskem a Italii jest
aktivní pro Rakousko v částce 59,5 milionů S. Jak
se však i s rakouské strany výslovně uznává, toto
passivum se hodně vyrovnává cizineckým ruchem,
který je z těchto států vesměs velmičilý.
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A teď bylo s rakouské strany sestaveno velmi za
jímavé porovnání rakouské a československé ob
chodní bilance, při čemž Rakušané se na nás dívají
tak, jako se dívá chudý na bohatého. I tato psycho
logie másvůj vliv při jednání. Z toho přirovnání při
šli na věci, které i nás dosti překvapují a ukazují
byť i částečný úspěch naší obchodní politiky. Podá
me zde tento statistický obraz, ve kterém jsou udá
ny percentuálky z celkového vývozu:

Vývoz

4 Rakouska Československa©

okolních států se Švýcar
skem a Italii (i střední
Evropa) 69,— % 54 — %

západní Evropy 12,7 % 18,8 %
norských států 3,3 0 6,— %
Ruska 08 % 0,7%
Balkánu 2,4% 5,6 %

Celkem do Evropy 89,2 % 85,— %
do Asie 5,— % 29. %
do Afriky 22 % 15 %
do Sev. Ame

riky 1,6 73
do Střed. a Již.

Ameriky 1,6 1,9
do Australie 0,2 04

Na jedné straně je vidět, že u Rakouska vývoz do
Asie a Afriky představuje větší část celkového vý
vozu než u nás, do Střední a Jižní Ameriky poměr
ně stejnou část, ale co zaráží Rakušany, jsou okol

Otto Schelling:

nosti, které, jak doufají, představovaly by i pro Ra
kousko nové možnosti vývozní expanse.

Především každého překvapuje, že účast vývozu
do západních států evropských na celkovém vývozu
je mnohem větší u Československa, která vznikla tím,
že účast Holandska a Belgie je dvakrát tak veliká
než u rakouského vývozu.Pro Rakušanyje však sku
tečná sensace v nepoměru u vývozu do Severní Ame
riky, kam směřuje 7.3 % čsl. vývozu proti jen 1.6 %
rakouského vývozu. Rakouští národohospodáři se
dovolávají zde přímo československého příkladu,
který potvrzuje, že je dokonce možno docíliti aktiva
v obchodu se Spojenými státy americkými, kde Čes
koslovensko proti deficitu předminulého roku docí
lilo aktiva r. 1934:

Vývoz Dovoz
(v milionech Kč)

19353 428 464 — 36

1934 404 355 + 159
l

zatím oo Rakousko proti passivu 441 milionů S do
USA. má jen 12.2milionů S vývozu.

Jak je vidět, rakouská obchodní politika jest vel
mi čilá a rozhlíží se po všech možnostech a příkla
dech, aby také dosáhlo ještě dalšího zmenšení passi
va obchodní bilance, a fo na úkor těch států, s kte
rými má passivní obchodní bilanci. Tentokrát chce
toho docíliti zvláště na úkor Československa. Další
výsledek našich jednání s Rakouskem dokáže, v ja
ké míře se našim vyjednavačům povedlo zabrániti
tomu nebezpečnému přeskupení u rakouských ob
chodních styků.

Jekresťanská morálka pasívne otrockou-židovskou
morálkou, ktorá robí dobro za odmenu?

V dnešnej dobe zrozličných strán sa prudko utočí
na kresťansků morálku: vlastne keď to chceme dó
kladnejšie povedať, vynášajů sa na svetlo božie staré,
obnovené námietky. Kresťanskej morálke v smysle
Nietzschovom vytýkajů otrocký spósob myslenia, ho
voria, že pestuje „zbabelů poníženosť“, pripisujů jej
výlučnealebo jednostrane pasívny charakter, akoke
by zdórozňovala a cenila len pasívne cnosti, ako ke
by len obeť a utrpenie boly opravdu mravne cenný
mi: kresťanskej morálke zavzlievajů, že sůc ovlivňo
vaná židovskou morálkou, ktorá robí dobro za od
menu, koná skutky len pod zorným úhlom nádejnej
odmeny alebo obávaného trestu.

Tieto výčitky a námietky, ako sme poznamenali,
nie sů vobec nové. Keď bol Rím v dobe svátého Au
$ustína pred viac než 1500rokmi barbarmi vydobytý
a zpustošený, keďhrozila skutočnosť, že pýšny „več
ný Rím“ sa pominie, niektorí rímski dóstojníci dla
mena kresťania, ale v srdci ešte pohania, začali sa
sťažovaťna kresťanstvo a obviňovali ho z prítomné
ho mešťastia. Taká morálka, hovorili medzi sebou,
ktorá na fo mieri, aby fudi urobila poddanými a pri
viedla ich ku ftrpezlivosti, musí vraj zoslabiť i voj
sko a preto Iahko ho premóže výbojnejší nepriatel.
Velký Augustín odpovedá na fo vo svojom slávnom
diele „O meste Božom“: Oné námietky vznikajů zne
pochopenia a z nesprávného vykládania Reči na Ho
re. Pán síce prikazuje: „Keď ťa niekto uderí po prá
vom lici, nadstav mu aj lavé“; i apoštol Pavel káže
v Ježišovom smysle snášať trpezlivo bezprávie, ale
dla výkladu svátého Augustina a celej kresťanskej
fradície sů fo len požiadavky správnej morálky mys
lenia, a preto kresťansky smýšlajúci človek musí byť
vždy vo svojom srdci správne myšlienkove orienfo

“

vaný a takým musí aj zostať, nech sa stane čo chce.
o sů mravné myšlienky a motívy, ktoré musia na

plňovať a riadiť kresťanské srdce: avšak človek
kresťanského smýšlania vo svojom živote musí po
stupovať a jednať so zretelom na skutočné pomery
ako to hovorí rozum. Sudca musí mať v srdci vždy
lásku k bližnému, ktorá je ochotná šetriť a odpůšťať,
ale musí tak postupovať, jako to vyžiaduje ohlad na
všeobecné dobro. Vodca musí byť, ako Augustín
krátko a pekne vyjadruje: bellando pacificus: keď
je treba, chopí sa meča, ale v srdci má lásku pokoja.
A práve tak i panovník musí mať v srdci myšlienku
lásky i keď jeho úrad a povinnosť mítia ho niekedy
ku prísnejším opatreniam. Či snáď v skutočnosti
kresťanská viera prekážala Karolovi Velkému byť
velkým panovníkom, vodcom a spravodlivým sůd
com? Keď by sa bolo vždy hladelo na tento význam
Horskej reči, jako ho podáva Augustin, Tomáš Akvin
ský a celé kresťanské podanie, bolo by lahko zamiet
nuť námietky protivnikov tak jako výtky Machiavel
liho, ktorý uražlivo smýšla a hovorí o svátom nábo
ženstve, že vraj jeho zásadami, ktoré vedů ku frpez
livému snášaniu krívd a k poniženosti, by nebolo
možné spravovať žiadon štát.

Čo sa týka predovšetkým cnosti poslušnosti, kres
ťanská viera nežiada slepů podriadenosť, ale jako
píše apoštol Pavel, rationale obseguium, rozumnů
službu a poslušnosť. Vsmysle kresťanskej tradície
svátý Tomáš definuje zákon ako ordinatio rationis,
rozumný prikaz. Tej istej mienky bol aj Tertulian. To
isté hovoril aj velký filozof Aristoteles, ktorý bol
učitelom kresťanských filozofov, keď definoval zá
kon jako rozumný výrok spojený s výkonnou mocou.
Tým sů vlastne povedačky o ofrockej poniženosti a



zbabelej otrockej morálke odbité. Je síce pravda, že
kresťania sa chránia pohrávať si so slovom „revolů
cia“, ale tiež nijako neuznávajů absolufizmus. Ako
náhle by sa niečo žiadalo, čo je proti rozumu a sve
domiu,prestáva pre nich povinnosťposlušnosti, keď
že oni viac poslůchajů Boha jako Iudí a preto je pre
nich cudzou oftrocká, zbabelá poddanosť.

Tým je v podstate už vyvrátená aj druhá námietka,
ako keby sa kresťanská morálka vyčerpávala temer
len v obetiach a bolastiach. Prv než by sme bližšie
objasnili túto námietku, chceli by sme predložiť pro
tivníkom pre nich trochu frápnu ofázku: Kolkí
z nich už prešťudovali katolícke dielo, pojednávajů
ce o morálke, aby sa dozvedeli, jaké je kresťanské
stanovisko o poradí cnosti vo všeobecnosti a zvlášť
jaké poradie zaujíma cnosť trpezlivosti? Sv. Tomáš
Akvinský v diele pojednávajůcom o morálke, vyklá
da celý problém obšírne a dókladne. Jako sa fo má
nazvať,keď odporcovia kresťanského stanoviska bez
toho, aby sa o tom dokladnejšie poučili, neprestáva
jú predkladať svoje neodóvodnené obvinenia s apo
diktickou istotou?

Počujme o tom hovoriť velkého teologického uči
tela sv. Tomáša: Základ a koreň fudského dobra (hu
mani boni) je rozum. Rozhodujůci princip cnosti je
preto bonum rationis, dobro rozumu. Keď vychádza
me z tejto základnej myšlienky, vtedy je to prírodze
né a správne, že poradie cnosti sa určí „secundum
guod in iis maius bonum rationis relucef“: cnosť sto
jí tým vyššie, čím viac sa v nej javí dobro rozumu,si
la, energia a jej podstata. Preto rozumnosť je prvá
mravná a prvá kardinálna cnosť, lebo ňou je spravo
vanýa riadený aj sám rozum: ona zaisťuje nám správ
ny úsudok a postup v jednotlivom prípade. Na dru
hom mieste kardinálnou cnosťou je spravodlivosť, na
trefom zmužilosťa na štvrtom miernosť, ktorá zahr
ňuje v sebe zdržanlivosť a čistotu. Spravodlivosť je
pred zmužilosťou, pretože je nůtna jak vo vojne, tak
iv dobe pokoja: zmužilosťzase predovšetkým vo voj
ne. Pri spravodlivosti ide tiež o rozumnů slobodnů
volu,ktorá každému dávato, čomupatrí. Pri zmužilo
sti ide len o úpravu smyslových požiadavkov a síce
tam, kde hrozí nebezpečie života, zatým čo miernosť
tam riadi smyslové požiadavky, kde prichádza doúů
vahy udržiavanie fudského pokolenia a jednotlivca
pri živote pokrmom a nápojom. Zmužilosť má opát
prednosť pred miernosťou, bo tu rozum a vóla musia
prekonať váčšie ťažkosti. A toto všetko je dla zása
dy: čímviac eneréie vynaloží rozum, aby si osvojil ne
jaků cnosť, tým táto stojí vyššie. Teda nie shovieva
vosťa obeť, nie pasívny element mravnosti prepoži
čiavacnosti prednosť, ale o tom rozhoduje vynalože
ná duchovná enerégia.

Utěk před Bohem.
Max Picard napsal podivuhodně hroznou knihu:

DieFlucht vor Gott. Je to jedinečné zhodnocení dneš
ní doby,pro niž se nehodí žádné slovo tak jako útěk
od Boha. Autor proniká svým bystrým zrakem až
k nejhlubšímu nitru dnešní doby a ukazuje, jak ce
lým svým životem demonstruje útěk od Boha. Tento
útěk je přímo stavem dnešního lidstva. Není ničím
ojedinělým, nýbrž všeobecným, zatím co duch víry
se stává jen majetkem jednotlivce.

útěk před Bohem není věcí novou; ale způsob, ja
kým se uskutečňuje dnes, je rozhodně nový. Člověk
vždy prchal před Bohem, ale dnešní útěk se liší od
každého jiného. Dřívebyla víra obecností, měla před
nost přede vším, co je jednotlivé, byl tu objektivní
svět víry. Naproti tomu útěk od Boha se odehrával
jen u jednotlivého člověka a mohl dospěti jen tak
daleko, že jednotlivec se odloučil od světla víry, při
čemž si musel vytvořiti sám možnost útěku, jestliže
chtěl utéci. Dnes je tomu naopak. Víra jako objektiv

A teraz už móžeme určiť aj poradie trpezlivosti.
Cnosti, hovorí Tomáš, smerujů k dobru, lebo cnosť
napravuje človeka a jeho činy. Preto tým vyššie musí
stať cnosť, čím viac a čím bezprostrednejšie vedie
človeka k dobru. Avšak človeka vedů k dobru bez
prostrednejšie fie cnosti, ktoré svojou podstatou tvo
ria dobro (guae sunt constitutiva boni). Iné cnosti
iba odstráňujů z cesty prekážky dobra. Medzi cno
sťami, ktoré tvoria dobro, tá stojí vyššie, ktorá člo
veka upevňuje vo váčšom dobru a preto vyššie stoja:
viera, nádej a láska než můdrosť a spravodlivosť.
A podobne medzi cnosťami, ktoré odstráňujů pre
kážky dobra, prirodzene tá je hodnotnejšia, ktorá
odstráňuje 'váčšiu prekážku. Viac sa oddialuje od
dobra strach pred smrťou, alebo rozkoše, než jaké
kolvek nepohody života, ktoré odstráňuje trpezli
vosť.A preto trpezlivosť nijako nie je najznamenitej
šia a najcenejšia cnosť. Nie len že stojí za vierou, ná
dejou a láskou, ale tiež za spravodlivosťou, ktorá člo
veka priamo upevňuje v dobru a podobné za zmuži
losťou a miernosťou, pretože tieto cnosti musia pre
konávať váčšie ťažkosti. Opakujem: o pozadí cnostfi
rozhoduje duchovná energia, ktorů vynaložil rozum
a nie pasívny element cnosti.

A konečne ešte posledná námietka. Odporocovia
kresťanstva vykopali tiež starů výčitku ziskuchfivo
sti, akokeby kresťania robili dobro len pre odmenu
tak ako vela razy Židia v Starom Zákone. Svátý Au
gustín aj túto námietku už vyvrátil nakolko zahlavný
rozdiel medzi mravnosťou židovskou a kresťanskou
menuje protivu: timor et amor. V Starom Zákone
prevláda motív strachu, v Novom Zákone láska —
detinská láska k Bohu. Teda čo chcemea o čo sa sna
žime keď robíme dobro a keď odporujeme pokuše
niam? Chceme sa pritůliť čím bližšie k Bohu. Vieme,
že človekovi nič neosoží, i keď by celý svet ziskal, ale
na duši by utrpel škodu. Naším cielom je Bohu žiť,
Boha milovať a tak nateraz morálne a potom skutoč
ne byť s Ním spojení. A keď náš rozum osvietený vie
rou tento ciel poznáva a srdce ho s vrůcnosťou prijí
ma, keď my k tomu cielu spejeme nie abstrakciami
filozofa alebo sofistu ani nie bez zretelu na skutoč
nosť, či tá naša snaha je ziskuchtivosťou? Zaiste, my
pri konaní dobra myslíme aj na odmenu, ale sme da
leko od toho, aby sme robili dobro len pre odmenu,
t. j. pre vlastné, ziskuchtivé ciele. Kto si kresťansků
myšlienku odmeny takto predstavuje, prekrůca ju,
a kto ju vedome prekrúca, má v úmyslu zatieniť myš
lienku a diskreditovať pravdu. Kresťansky smýšla
jůci človek robí dobro tak, jako to náš ud správne
myslí a hovorí: Pre Boha, z lásky k Bohu. — A to je
najkrajší a najváčší motiv. Preložil E. S£.

ní vnější svět je porušena. Jednotlivec se musí v kaž
dém případě propracovat k víře tím, že se útěkem
odpoutá od světa, neboť dnes na místě víry je útěk
objektivním světem. Tak jako se musel dříve člověk
namáhat, aby unikl Bohu, tak musí dnes vynaložit
všechny síly, aby před ním neutíkal, protože ve světě
se všechno změnilo v podobu útěku.

Je to myšlenka, kterou vyjádřil už před několika
lety Maritaine v díle S. Thomas d'Aguin, že totiž
dnes nabývá křesťanství nové formy, protože fo, co
bylo dříve majetkem celku, stává se majetkem jed
notlivce, kdežto myšlenka odklonu od Boha, která
znamenala heresi, a tedy osamocenost, odloučenost,
odtržení od druhých, stává se dnes věcí obecnou.

Myšlenky Picardovy jsou nesmírně originální, pů
sobí však někdy zvláštní melancholií na čtenáře. Je
ho bystrý pozorovacítalent proniká veškero děnímo
derního života a všude vidí, jak, bohužel, dnešní po
krok, jenž by měl spět k Bohu, který je věčným živo
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tem, věčným pohybem a věčným klidem zároveň, od
něho prchá. Všude možno pozorovat jen útěk, celý
dnešní život je jediným stavem útěku před Bohem.
Celý moderní život je jakoby personifikovaným útě
kem od Boha.

S touto myšlenkou pozoruje autor jednotlivé ob
lasti a způsoby lidského života a jeho prójevů. — Ki
no je mu dokonalým útěkem. Jako vzory jsou kina
rozhozena na všech stranách, aby se lidé učili, jak by
co nejlépe utíkali. Postavy na plátně jsou uzpůsobe
ny jen pro útěk svou neskufečností, netělesností. Ja
ko člověk, jenž pospíchá, odkládá vše, co by mu pře
káželo, tak postavy v kinu:odložily kdesi svou přítěž
těla, spěchají samy na plátně od něho, jen obrys je
jich těla je vidět; mnohdy zůstanou na okamžik stát
a ohlížejí se úzkostlivě, jako by je někdo pronásle
doval. Je to jen hra, napodobují pouze úzkost, nikdo
je nemůže doběhnout... Zdá se nám tu, jako by už
vlastně nebylo lidí, jako by tu byly jen jejich stíny,
které po sobě zanechali, jako by ony utíkaly na místě
skutečných lidí, kteří sedí před plátnem a pozorují
stíny na plátně, zdají se pouze jako postiženi, při
chyceni, aby dokonaly klam, když skuteční lidé již
dlouho utekli.

Tento hrozný útěk možno pozorovat v nejrůzněj
ších obměnách ve všech odvětvích lidského života. Je
přímo zorganisován podivuhodným způsobem, takže
mu neunikne žádný úsek lidského dění. Ale není fo
útěk radostný; bolest svírá duši čímdáltím více, je to
útěk plný úzkostí, jako ostatně žádný útěk není roz
koší. A proto není divu, že člověk oddaný tomuto
útěku nedovede stále jen utíkat, nedovede stále jen
myslet na útěk, který se mu stává čím dál tím více
protivným. Potřebuje něčeho, co by bylo docela od
lišným od tohoto útěku, něco, co by bylo nad ním,
co by mu hrozilo, ale zároveň se na něho usmívalo,
potřebuje něco nebeského. Cítí čím dál tím více tuto
potřebu duše, ale bojí se obrátit tam, kde by se mu
dostalo náležité odpovědi. Skutečného Boha, jakož
to něco docela jiného, nesnese, neboť on ničí vztah
jedné věcik druhéa jen jedno je tu pak možné: vztah
věci k Bohu. Ale pak přestává útěk. Proto člověk ne
chce, aby Bůh byl něco zcela jiného, neboť pak by
brzdil útěk.

Člověk tedy potřebuje něco jiného, ale takového,
co by podporovalo jeho útěk. A fo nalézá v umění,
zvláště v umění zobrazovacím. Je něčím jiným již tím,
že existuje ve sféře zvláštní, zcela pro sebe, je něčím
odlišným od skutečnosti. Dílo, které si člověk vytvo
ří, je něčím novým, samostatným a takto dává člově

ku zdání něčeho jiného, po čem touží jeho duch, una
vený stálým útěkem.

Podobně se utíká štvaný člověk k literatuře. A mů
žeme tu pozorovat nesmírný rozdíl, jaký se jeví me
zi světem víry a světem útěku v pohledu na literatu
ru. Ve světě víry je básnické dílo suverenníma pojí
má v sebe vše, co tu bylo před ním, takže člověk, ode
zíraje od této suverenity, nemůže, nedovede ani mys
let, že by před tímto básnickým dílem bylo něcojiné
ho. A při této jednotě nemůže člověk nemyslet na
jednotu, jaká musí býti mezi ním a Bohem, jenž je
jediným, k němuž všechno směřuje. V dnešním světě,
jenž je ve znameníútěku od Boha, je tomu zcela ji
nak. Automatický mechanismus literatury spočívá
v fom, že po jednom díle následuje druhé, protože
předešlé neřeklo dosti, takže následujícímu zbývá
ještě mnoho říci, že věc v jednom díle byla řečena
neúplně, jen částečně, takže je nutné nové dílo, a tak
to jde do nekonečna. Tak na příklad naturalismus se
zmocnil jen vnější situace člověka, ale tak demon
strativně, tak přehnaně, že musel přijít expresionis
mus, aby ukázal, že je tu také nitro.

Život moderního člověka je tedy útěkem neustá
lým. Člověk utíká, ale nad ním je někdo, jenž utíká
ješťě více než on a proti němuž je osobní útěk tak
ubohý. Proto se 0 něj nestará. Můžeme tu myslet na
slova svatého Augustina: Kam půjde tento, když ute
če před tváří Boží? Obrací se sem a tam, jako by
hledal místo svého útěku... Kam půjdeš, kam unik
neš? Jestliže chceš od něho utéci, utíkej k němu.
K němu utíkej, vyznávaje se, nikoliv od něho, skrý
vaje se. Skrýti se nemůžeš totiž, avšak vyznati semůžeš.— Tojevšakprávěto,conechceslyšetdneš
ní člověk.

Kniha je velmi zajímavá, čtete ji s napětím, ale na
konec se vám možná znechutí svým přílišným pesi
mismem. Když čtete, že mimo tento útěk zdá se, že
není vůbec lidí, že člověk existuje jen potud, pokud
má účastí na tomto útěku, takže člověk žije a zatím
co žije, utíká, je vám jaksi smutno a zdá se vám, že na
zoufání je vždy dosti času. Křesťanská naděje je sil
ná a nedá se přemoci sebevětšími neúspěchy. Jestli
že snad dnešní obraz křesťanství je značně rozdílný
od obrazu, jaký nám skýtal středověk, není křesťan
ství samo sebou slabší. Jeho životní míza nevyschla
a nevyschne a nevysuší ji nikdo a nic. Jestliže ne
ovládá dnes svět fak, jako dříve, ovládá tím více a
hlouběji jednotlivé duše. Mohutný rozmach nábožen
ského života dnes ve všech dílech světa je toho jistě
známkou. R. M. Dacík O. P,

Životní dílo Františka Reyla.
K 70.narozeninám prelátovým.

Vysoký církevní hodnostář, slovutný učenec, vážený politik a
dokonalý člověk, Jeho Milost kapitulní probošt a prelát, univer
sitní docent a senátor Msgre Dr. František Reyl dožívá
se v těchto dnech svých sedmdesátin. Jest jednou z nejadrněj
ších osobností celého českého katolického světa a vypsati vyčer
pávající nárys jeho životního díla znamená promítnouti jeho ži
votem celý vývoj katolického i národního hnutí posledního půl
století.

Narodil se dne 20. února 1865 v Josefově, kde jeho otec byl
chudým řemeslníkem, živícím četnou rodinu v létě zedničinou
a v zimě kamnářstvím. Byl by se stěží odhodlal dáti čilého sy
náčka na studie, kdyby mu katecheta a ředitel školy josefovské
nemalovali před očima jeho skvělou budoucnost. Tak se dostal
na gymnasium v Hradci Králové, kde náležel k nejschopnějším
žákům. Studoval neustále s výborným prospěchem a jen proto
mohl býti přijat za snížený plat do biskupského chlapeckého se
mináře „„Borromea“.To zachránilo jeho studie, neboť již v kvartě
zemřel mu otec a od toho okamžiku nastala mu obtížná úloha,
aby se sám na studiích udržoval. Přes to vše ukončil v červenci
1885 maturitní zkoušku s vyznamenáním.

Na podzim r. 1885 vstoupil do kněžského semináře v Hradci
Králové, kde nejen horlivě studoval, ale zúčastnil se i probou
zejícího se kulturního ruchu bohosloveckého tou měrou, že one
mocněl a po ukončení druhého roku bohosloví byla by ho těžká
plicní choroba málem připravila o život. Přesto silou své vůle
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přemohl Reyl i tuto zkoušku a tak po čtyřletém studiu mohl
býti dne 14. července r. 1889 vysvěcen na kněze.

Mladičkého Reyla poznali v Hradci jako člověka nadprůměr
ných schopností a nepustili ho vůbec z biskupského města. Byl
ihned ustanoven vikaristou při katedrálním chrámu Ducha sva
tého v Hradci Králové a nabyl první prakse vypomáhánímpři
manipulační agendě v konsistorní kanceláři. Při tom se stal sou
časně i výpomocným katechetfou a druhým exhortátorem při vyšší
reálce, kde několikráte za nemocného katechetu vyučoval ná
boženství na celém ústavě až do roku 1905.

Jeho znalosti poměrů využil biskup a záhy ho ustanovil vice
rektorem v chlapeckém semináři „Borromeu“ v roce 1890. Když
se tu skvěle osvědčil, jmenoval ho r. 1893 nový biskup hradec
ký, Eduard Jan Brynych, ředitelem téhož ústavu, kde působil
až do roku 1909.Reyl se tu osvědčil jako peda$06 vysoké
úrovně. Snažil se při výchově středoškolské mládeže, která plnila
Borromeum, vyhledávati vždy ono zlaté středocestí mezi přísnou
ústavní kázní a nutnou individuální volností svěřenců. Nebyla to
práce vždycky tak snadná, uvědomíme-li sí, že již od let devade
sátých provozovaly liberální živly soustavnou propagandu mezi
studující mládeží. Reyl vychoval tu za devatenáct let úřadování
celou řadu mladistvých generací, z nichž vyrostli četní kněží
a katolicky uvědomělí laikové. Reyl však nepřestával jenom na
vychovávání, ale snažil se záhy upraviti i prostředí, v němž jeho
mládež měla žíti. Procestoval celé Rakousko, prošel Německem,



Italií a Francií, všímaje si nejen poměrů výchovných, ale i zaří
zení budov seminárních. A tak se stalo, že již od roku 1899 pra
covalo se na projektech nové seminární budovy, která byla v roce
1902dostavěna nákladem téměř půl milionu korun. V této novo
stavbě Borromea uložil Reyl ovoce zkušeností, získaných na ces
tách, ale provedl zároveň čin, který ukazoval budoucího sociolo
$a a ekonoma ve světle velmi příznivém. Vypracoval nejen dobrý
stavební program, ale musil k němu připojiti i stejně dobrý fi
nanční plán k úhradě té doby ohromného nákladu. Uvážíme-li,
že kmenového jmění ústavu byl nedostatek, pochopíme snadno,
jak obezřetné musilo býti hospodářské vedení Reylovo, aby
udržel v náležité rovnováze prosperitu ústavu i požadavky větši
nou chudých chovanců. Reyl vzpomenul později všeho toho ve
svých pěkných statích „Jeden rok v novostavbě Borromea“ (1904)
a „Padesátiletí Borromea“ (Obnova 1911).

Reyl vyrostl z lidu a znal tudíž z vlastní zkušenosti jeho životní
potřeby. Velmi záhy byl si vědom, že pastýřská činnost kněze
musí býti doplněna prací spolkovou a jeho organisační
úsilí na tomto poli je vynikající. Již jako novosvěcenec vycítil po
třebu přímého styku s lidem a počal pracovati v duchu sociální
encykliky papeže Lva XIII. Roku 1889vstoupil do „Jednoty
katolických tovaryšů“ v HradciKrálové,v nížzáhystal
se předsedou. Vychoval v ní celou řadu uvědomělých jinochů,
kteří pak samostatně vystupovali jako čilí pracovníci v katolic
kém organisování. Reyl smysl i dějiny této práce zachytil v po
učné stati „Deset let Jednoty katolických tovaryšů v Hradci Krá
lové“ (1899).

Vedle tohoto tehdy hlavního kádru organisovaných katolíků
královéhradeckých nebylo však spolku, u jehož kolébky by Reyl
nestál, ať již v Hradci samém nebo v oblasti celé východočeské
diecése. Stal se zajisté dlouholetým předsedou dozorčí rady„Všeodborového sdružení křesťanského děl
nictva“, jehož centrála byla v Hradci. Zakládal-li se někde
v diecési nový katolický spolek vzdělávací, povolán byl do usta
vující valné hromady Reyl pravidlem jako hlavní řečník a přední
rádce. Reyl věděl dobře, že nejmocnější vzpruhou sociálního
úspěchu je praktická křesťanská láska, a proto založil vzájemně
podpůrnýa dobročinnýživnostenskýspolek „Charitas“ a stal
se jeho předsedou. Stejný zřetel obrátil i k ženám a stal se du
chovním rádcem vzdělávacího i podpůrného spolku katolických
paní a dívek „Anežka“. Avšak i sdružení české mládeže kato
lické „Besídka učňů“ nalézalo v něm vždy obětavého pří
znivce.

Jeho spolková činnost neomezovala se však na zakládání a or
$anisování. Reyl zasahoval do živého také jako řečník. Nutno
vytknoutizásluhu jeho řečnických kursů sociálních,jichž
provedl několik se zdarem o prázdninách. Ukázal jimi cestu a
metodu pracovníkům jiným a vychoval řadu pohotových řečníků,
jichž dobře využilo rozmáhající se hnutí politické. Úspěch těchto
kursů donutil ho později vydati tiskem svůj praktický „Návod
k řečnictví“(1907).Vyvrcholenímtéto činnosti byly katolické
sjezdy, pořádané v Hradci Králové. Konaly se tři, v rozmě
rech stále rostoucích, takže kladly na energii a kombinační i or
6anisační talent Reylův požadavky neobyčejné. Reyl pak zachytil
obsah i průběh jejich v publikacích, z nichž zejména „Zpráva
o druhém sjezdu“ (1902) a „Zpráva o pátém všeobecném sjezdu“
(1910) jsou výstižným obrazem cenné práce katolíky zde vykonané.

Nebylo divu, že biskup Brynych uznal záhy zásluhy Reylovy
natomtopolia jmenovalho diecésnímpředsedoukatolic
kých spolků vcelé oblasti královéhradecké.Reyl svouprak
tickou činnost záhy podporoval i literárními pracemi, z nichž
uvádím aspoň důležité stati: „O nutnosti spolkového života kato
líků“ (1899), „O významu katolických spolků“ (1900) a „Budujte
tvrze katolickými spolky“ (1907).

Leč vedle praktického lidového orsanisátora rostl souběžně
v Reylovii vědecký badatel. Potřebu vědeckévýzbroje
pro práci duchovní poznal Reyl při psaní své první knižní publi
kace „Český kněz“ (1892), zejména však při koncipování apolo
setické brožury „Obrana úcty svatojanské proti doktoru Her
benovi“ (1894). Železnou pílí docílil toho, že po důkladném studiu
bohovědy složil, již jako ředitel Borromea, potřebná rigorosa
s vyznamenáním a promován byl dne 9. prosince 1897 za doktora
theologie na Karlově universitě v Praze. Reyl položil tím nejen
tvrdý základ k pozdější své vědecké práci sociologické, ale vědo
mostí svých užil se zdarem v literární i řečnické činnosti
apologdetické. První očividnývýsledek projevil se v ohrom
ném úspěchu jeho studie „O zpovědi“ (1899), jejíž první vydání
rozebráno bylo ihned, takže bylo nutno poříditi nový náklad osmi
tisíc výtisků, po nichž následovalo ještě třetí vydání (1902). Vě
decky rozbíral Reyl „Náboženské názory přítele lékaře“ (Alétheia
(1899) a vydal obrannou brožuru „Církev pronásleduje vědu“
(1900), „Oslava Husova“ (1900), „Blíže k Římu“ (1901), „Papež
Lev XIII.“ (1902), „Jubileum mariánské a Lurdy“ (1904), „Refor
ma manželství“ (1906), „Svobodná škola“ (1906), „Manželství při
rozené a svátostné“ (1906), „Kdo má právo na školu“ (1908),
„Čím vlastně jsou starokatolíci“ (1908), „Proti volné škole“
(1908),„Působení církve na poli charity a kultury“ (1910), „Denis
o slávě husitských bitev“ (1922), „Legenda bělohorská“ (1922),
„Náboženství a škola“ (1922).

Zcela zvláštní kapitolu značí v této apolosetické oblasti Rey
lovačinnost polemická, konanářečnickyi literárně.Reyl
odvážil se své doby k činu, ktery byl v katolických kruzích takřka
neslýchaný: jako vědecky dobře připravený debatér vcházel zmu
žile do schůzí vyložených fanatiků protikatolických, aby tam ka
tolickou věc a její právo hájil i proti nejvýznačnějším osobno

stem pokrokového světa, jakými byli Masaryk, Drtina a Machar.
Často byly takové zásahy spojeny i s nebezpečím, že nevyjde ze
schůze se zdravými údy. Ale Reyl měl ony povahové vlastnosti,
které odzbrojovaly i zuřivce. Vedle jistoty svou věcí byl vždy
mistrným debatérem a při nenávistných výkřicích protivníků uměl
zachovati naprostý klid. Jeho odpovědi, mírné a taktní, utišovaly
bouře tónem, obsažností a logickými závěry. Umělť on vždycky
citovati výroky samotných pokrokovců, uměl roztříditi láťku spo
ru, apelovati na rozum a na střízlivou soudnost. Literární zisk
z této polemické činnosti představují knihy, brožury a stati: „Cír
kev a škola“ (1907), vzniklá z disputace s Drtinou v Hradci Krá
lové, „Útok profesora Masaryka na církev katolickou“ (1907),
„Proti Volné myšlence“ (1907), „Machar a křesťanství“ (1909),
„Herbenovy omyly v otázce svatojanské“ (1910), „Žil svatý Jan
Nepomucký?“ (1910), „Obrana úcty svatojanské“ (1910). Vy
vrcholení této činnosti vidím ve studii „Charakter“ (1912),
promlouvající věcně o pojmu a tvorbě ušlechtilého i důsledné
ho charakteru, o dobře řízené sebevýchově. Klade v ní důraz na
význam náboženství při vývoji pevné povahy, všude je znáti, že
spisovatel líčí vlastní své zážitky a zkušenosti. Vidíme vyrůstati
osobnost, která byla posléze schopna postaviti se tváří v tvář
samému Masarykovi, a vzbuditi jeho respekt. Ale také vědecké
školení a rozsáhlá erudice jeví se tu v citování Aristotela, Paul
sena, Grubera, Smilesa vedle výroků Písma.

Velmi záhy poznal Reyl, že činnost spolková, organisační i vě
decky obranná musí býti podporována dobře řízenou akcí tis
kovou. Stál po boku Brynychově při zakládání týdeníku „O b
nova“, jehož první číslo vyšlo dne 22. března 1895. Postavil
v čelo redakce své vyškolené lidi, ale sám napsal, zejména v prv
ních letech množství článků, jež se staly ozdobou listu. Jiným
podnikem velkého významubylo založení knihovničky „Časové
úvahy“, jejíž první číslo vyšlo koncem září 1896.Stalo se tak na
popud biskupa Brynycha, který provedení svěřil Reylovi. Reyl
nejen že věc uskutečnil, ale stal se i redaktorem prvních třinácti
ročníků, předav v roce 1910 řízení podnes živé knihovny svému
žáku Karlu Kepplovi. Reyl dovedl opatřiti dobré rukopisy do
všech dvanácti čísel, jež pravidelně každý rok vydával, ale nad to
napsal sám do četných sešitků cenné práce původní, jež jsou dnes
již rozebrány a neustále hledány. Do prvního čísla těchto časo
vých úvah napsal sám instruktivní stať „Náš program“ (1896).
Aby tiskové podniky zabezpečil, zúčastnil se Reyl horlivě Bryny
chovapodnikuzaloženíPolitického družstva tisko
vého pro diecési královéhradeckou, stav se hned po založení
(1898) jeho agilním jednatelem. Jako takový projektoval a pro
vedli nákladnou stavbu družstevníhodomu,zvanéhoA dalber
tinu m, s moderně zařízenou tiskárnou, který ovšem otřásl fi
nančním základem družstva, ale moudrou prací Reylovou docí
lena byla přece zase rovnováha. Jako vždy, podporoval Reyl fis
kovou akcii literárně, a z jeho statí i knih zachovávají si svůj vý
znam podnes práce: „Vliv ideje mariánské na denní tisk“ (1905),
„Braňme se tiskem“ (1905), „Zrcadlo pokrokového tisku“ (1907),
řeč „O tisku“ (1909), „Důležitost katolického tisku“ (1912) a
„Zhouba špatného tisku“ (1922).

Sama doba devadesátých let vyžadovala na českých katolících
organisačníakci politickou. Pro ni nebylona Královéhra
decku vedle Brynycha osobnosti schopnější nad Reyla. Některé
své literární práce usměrňoval již koncem let devadesátých poli
ticky, uvažuje „O sociální úloze duchovenstva“ (1898) a vrhaje
ostrý pohled na poměry stavu rolnického v obrázku „Dobrodi
nečkové“ (1898), poučuje „O hnutí křesťanskodemokratickém“
(1899).Vzbuzovalo to záhy nemalý respekt, že Reyl bez zanedbání
svých pedagogických i kněžských povinností dovedl se účasfniti
jako řečník četných schůzí katolických i jiných stoupencův na
nejrůznějších místech celé diecése. Stával se záhy hledaným pro
schopnost přizpůsobování témat podle časových potřeb, neboť
jeho vzdělání uschopňovalo jej doplňovati vědomosti politické i
sociální. Když obyčejně při řečnických soubojích se stoupenci
protivných stran vycházel jako vítěz, stal se nepostradatelným a
vlil velkou sebedůvěru i do katolíků, kteří se obávali angažovati
se politicky. Tyto úspěchy umožnily mu založiti Politický
klub křesťanskodemokratický proHradecKrálové
a okolí (1900).Odtud lze datovati jeho soustavnou činnost politic
kou, projevivší se celonárodně po prvé horečným úsilím při vol
bách do Říšské rady vídeňské (1907),kdy vystoupil jako kandidát
poslanectví za městskou skupinu královéhradeckou se slušným
zdarem. Také při volbách v roce 1911 vystavoval se prudkým ná
razům boje a vysílení z dlouhých schůzí volebních. Proto bylo
přijato s všeobecným uspokojením, když v roce 1920 zvolen byl
senátorem Národního shromážděníza spojené župy králové
hradeckou a pardubickou. A tak zúčastňuje se Reyl již po pat
náct let pilně parlamentních prací v důležitých výborech, v ple
nárních debatách, jsa obávaným odpůrcem svých protivníků. A
však i mimo senát koná neúnavně veřejné a informativní schůze,
řídí okresní i župní organisaci lidové strany v Hradci Králové.
Nebyl také z posledních, kdož se přičiňovali o odstranění různých
frakcí katolického hnutí politického a o založení jednotné lidové
strany v republice.

Praktickou činnost politickou doprovázel Revl i pilnou prací
v oboru politické literatury. Mimovýše již zmíněných
prací vydal ještě črtu „Žaloba vyděděnce XIX. věku“ (1901), so
ciálně politickou úvahu o liberálním hospodářství „Vyznání sťa
rého hříšníka“ (1902), národohospodářskou úvahu „Klíč k bo
hatství“ (1904), po níž následovaly „České státní právo“ (1904),
„Kněz a politika“ (1908), „Volby do českého sněmu““ (1908),
„Nutnost sociálních oprav“ (1909), „O součinnosti kleru s inteli
sencí“ (1910 a 1915), „Úkol inteligence v sociální politice“ (1911),
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„Sociální a politická práva žen“ (1911), „Vztah rodiny k sociální
politice“ (1911), „Pozérství“ (1916), „Odkřesťaněný stát“ (1919),
politiky se týká i vědecké dílo Reylovo „Sociologie v politice“
(1924). Dlužno ještě vzpomenouti zásluh Reylových o vydávání
kapesního kalendáře křesťansky sociálních organisací, „K ře s
ťanský organisátor“, jehož redakci vede od roku 1907
Josef Polák, a v němž Reyl otiskl mnoho cenných příspěvků.

Sám jsa jedním z nich, nezapomínal Reyl ani na ocenění vel
kých mužů katolického hnutí kulturního i politického, napsav
řaduživotopisných statí. Z nich tu uvádímaspoň„Jan
Valerián Jirsík“ (1899 a 1908), „Papež Lev XIII.“ (1902), „Veliký
biskup Brynych“ (1905 a 1922), „Vliv činnosti Josefa Šamalíka na
zemědělské kruhy v Čechách“ (1923) a „Václav Řezníček“ (1924).

Roku 1901 svěřil biskup Brynych Reylovi docenturu sociologie
na bohovědném učilišti v Hradci Králové, a odtud počíná jeho
soustavnéstudiumvědeckéhobadání sociologického.
Docentem byl Reyl až do roku 1916, jsa zároveň již od 1909 rek
torem kněžského semináře. Po odchodu profesora Aloise Sol
dáta stal se neúnavný Reyl ještě docentem křesťanské sociolo
gie na bohoslovecké fakultě Karlovy university. Literárně značí
to bohatý přírůstek prací namnoze jedinečných i co do soustředě
ného materiálu, i co do metody a zpracování. Počíná se řada
studií těchto sociální úvahou „Sebevraždy studentů“ (1904),„Pra
covní smlouva a spravedlivá mzda“ (1908), „Nutnost sociálních
oprav“ (1909), „Charakter sociální otázky“ (1909), a první období
vědecké práce ukončuje se úvahou „Úkoly sociální po
litiky“ (1909),která byla právem prohlášena ze zesílení teore

Ž i V o t n O0

VSEM KATOLIKUM!Počet dosud přihlášených účastníků
na sjezd převyšuje veškerá očekávání. Již dnes lze říci, že
přes těžké hospodářské podmínky bude První celostátní
sjezď katolíků Československé republiky nejmohutnějším
projevem dosud v Praze pořádaným. Ubytování a doko
nalé technické zorganisování těchto statisíců klade ovšem
nesmírné požadavky na pořadatele sjezdu. Proto se obrací
Přípravný výbor sjezdový na všechny katolíky, aby již nyní
hlásili svou účast, aby ulehčili pořadatelům jejich úkol a
aby bylo možno zajistiti všem včas přihlášeným ubytování.
— Katolíci, přijďte za hlasem svých biskupů k této historic
ké náboženské manifestaci! Hlaste se již nyní na farních
úřadech a u místních sjezdových výborů! Střádejte na
sjezd! Pořádejte pomocné akce pro účast chudých z Vaší
farnosti! Hlaste nám všude, odkud hodláte vypravit
zvláštní vlaky!

Duchovní péče o mládež ve sťátních fašistických svazech v Ifalii.
Svatá Stolice, jakmile vyšel nový zákon o předvojenské výchově
v Italii, zasadila se k zajištění pastorace mezi mládeží ve státních
svazech o to, aby všem novým skupinám mládeže byla poskytnuta
dostatečná příležitost ke splnění nedělní náboženské povinnosti.
Ústřední velitelství fašistické milice, jemuž jsou ony organisace
podřízeny, rozkázalo nato všem velitelstvím, aby pečovala o umož
nění účasti mladých na nedělní mši sv. Všude, kde jsou v neděli
dopoledne kursy, musí býti organisovány tak, aby mohli hoši do
kostela na mši sv. Kardinál-státní sekretář žádal pak všechny
biskupy, aby v duchu naprosté loyality provedli jednání o tom
s fašistickými vojenskými úřady.

i

| | |

Katolíci v Německu podle povolání. Sekretář svazu západoněmec
kých katolických dělnických spolků, Bernhard Letterhaus, po
kusil se o statistiku německých katolíků podle povolání. Kato
líiků mužského pohlaví, starších 14 let, je v Německu 7.7 mil.
Z nich 4.3 mil., t. j. víc než 56 procent, jsou dělníci. Spočťteme-li
muže i ženy, zjistíme, že dělnictvo z počtu všech katolíků v Říši
tvoří 54.6 proc. Na 1.4 mil. katolických mužských obyvatel, t. j.
18.4 proc., jsou příslušníci samostatných povolání (zemědělci,
řemeslníci, podnikatelé, svobodná povolání atd.). K zemědělství
nutno počítati i příslušníky rodiny, kteří v hospodářství pomá
hají, kterých je dalších 378.000,čili 4.9 procenta celkového počtu
katolíků. Úředníci tvoří 5.8 proc. (t. j. 440.000) a zaměstnanci
10.5 proc. (přes 800.000). Sociální rozdělení katolíků v Německu
není, jak zřejmo, příliš výhodné.
Exercicie pro polskou armádu. Na přání sv. Otce začal polský vo
jenský biskup Msgre Gawlina k oživení duchovní péče o vojáky s
propagací exercicií pro vojsko. Jako počátek této akce uspořádal
a sám vedl exercicie pro všechny vojenské kuráty římsko- i řecko
katolické z celé armády. Nyní budou pracovati exercičním hnutím
sami kuráti ve svých úsecích.

Bylo nalezeno „Páté Evangelium“? Nedávno prošla tiskem zprá
va, že bylo nalezeno „Páté Evangelium“. Co o tom myslit? Jest
známo, že již v apoštolské době, a i později se objevovaly listy,
obsahující „slova Kristova“ (logia), mluvící o zázracích a pod.
Bylo známo „Evangelium židů“, „Evangelium Tomášovo“ a „Pro
toevangelium Jakubovo“. Hlavně v Egyptě byly v posledních de
sítiletích nalezeny četné texty takovýchto Evangelií a dopraveny
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tických základů hnutí katolického. Nové období zahajovaly úva
hy „Otázka bytová“ (1910), „Organisace svépomoci““ (1911), „Vý
znam rodiny pro lidskou společnost“ (1911), „Poměr individua
ke společnosti“ (1912). Ještě před válkou poctila bohoslovecká
fakulta Karlovy university cenou jednoho tisíce korun jeho kon
kurenční práci vědeckou „O všeobecných pojmech křesťanské
nauky společenské“ a druhé období skončil Reyl vydáním spisu
„Jádro křesťanské sociologie“ (1914).Je to kniha
krásná, svědčící o velké sčetlosti a rozhledu autorově, její cena
pak zvláště vynikne při porovnání s obdobnými pracemi Neu
schlovými. Oceňuje význam křesťanské sociologie, obsažně po
jednává o jednotlivci a společnosti a jich vzájemném poměru.
Reyl spis uzavírá výkladem o uskutečnění sociálního ideálu prak
tickou sociologii. Třetímu období vědecké práce Reylovy domi
nujeovšemjehovelkédílo„Sociologievpolitice“ (1924),
jehož spravedlivé ocenění vymyká se ovšem rozměrům jubilejní
stati. Nadpis knihy nijak nevyčerpává bohatého jejího obsahu,
neboť jedná se v ní i o příčinách sociálního dění vůbec, o jeho
struktuře, vývoji, podmínkách a fázích, jimiž prošlo, o dalším
dosažitelném vývoji, tedy o celém úkolu křesťanské sociologie vů
bec. Připočteme-li k tomu ještě recense vědeckých spisů sociolo
sických, které Reyl psal do „Časopisu katolického duchovenstva“
a do Podlahovy revue „Slavorum litfterae theologicae“, jakož i
řadu hesel o sociologii v „Českém Slovníku bohovědném“, jehož
byl od roku 1909 spolupracovníkem, získáváme celkového pře
hledu obrovité životní práce tohoto vynikajícího muže! Ad multos
annosí Vilém Bitnar.

o

do „British Museum“ v Londýně, kde byly i nalezeny texty, o
nichž se píše jako o „Pátém Evangeliu“. Racionalisté měli již
dříve starost o páté Evangelium. Známý Gouchoud míní jím Evan
gelium Marciona, nebezpečného bludaře, vyloučenéhor. 144z Cír
kve. Podle Gouchouda Marcion napsal vůbec první Evangelium
a z toho teprve prý vznikala známá čtyři Evangelia. Tomu už
dnes nikdo nevěří, ani vážná racionalistická kritika ne. Podle
textů, které byly nedávno nalezeny, jde o určité události z Evan
gelií, poněkud rozšířených o podrobnosti, a lze míti za fo, že
tento spis se opíral o znění svatých Evangelií, Janova nevyjí
maje.

Katolický život belýický na výstavě v Bruselu. V dubnu bude za
hájena v hlavním městě belgickém výstava na způsob výstavy ve
Wembley a Koloniální výstavy ve Vincennes. A jako na této uspo
řádali katolíci nádhernou misionářskou výstavu, tak i v Bruselu
budují katolíci krásný palác, v němž bude umístěna výstava ka
tolického života v Belgii. Palác vystavěl Lacoste, který stavěl i
palác pro misionářskou výstavu ve Vincennes. Jsou to tři veliké
budovy nad sebou postavené s ferasami. Nejvýše stojí kostel,
jehož hlavní kupole 23 m vysoká je obklopena 5 menšími kupo
lemi a 6 věžemi vysokými 50 m a ukončenými kříži. V nejnižší
budově je veliký sál pro přednášky, restaurace, v prostřední bu
dou uloženy předměty z katolického belsického života. V kostele
budou slouženy mše sv. o nedělích a svátcích. Při vchodu do pa
láce je kancelář, kde po celou dobu výstavy bude několik sil
k disposici účastníkům výstavy, aby mohly býti podány co nej
lepší informace o katolické exposici.

Španělsko, Portugalsko a Svatá Stolice. ,„L'Osservatore Romano“
uveřejnilo nedávno jména biskupů na uprázdněné stolce ve Špa
nělsku a poznamenalo, že zanedlouho budou obsazena všechna
biskupství ve Španělsku. Tato zpráva svědčí zřejmě o tom, že
mezi Španělskem a Svatou Stolicí dochází ke smíru. Je totiž jisto,
že osazování biskupských stolců je problém vždy dosti ožehavý.
Když v Italii po roce sedmdesátém byla provedena rozluka Církve
od státu, byla právě otázka jmenování nových biskupů nejbolest
nější ranou na těle Církve, která byla zahojena jediné moudrým
jednáním sv. Dona Bosca, kterého Pius IX. pověřil vyjednáváním
za Svatou Stolici s italskou vládou. Napětí mezi Církví a státem
ve Španělsku bylo veliké, ovšem v neprospěch země. President
Zamorra a ministerský předseda Lerroux si proto přáli, aby ne
přátelství pominulo a návštěva kardinála Pacelliho v Barceloně
při návratu z mezinárodního Eucharistického konýresu v Buenos
Aires dávala tušit, že dojde ke smíru. Vláda uznala nyní, že ma
jetek jesuitského řádu, vyhnaného ze země, který byl státem za
brán, patří Svaté Stolici a jest i ochotna pozměniti ty články
konstituce, které jsou proti Církvi. Je zajímavo, že tento obrat se
děje v době, kdy přišel do Vatikánu nový vyslanec portugalský.
Portugalská republika, ustavená r. 1910, přerušila diplomatické
styky se Svatou Stolicí, a navázala je opět r. 1918. Její politika
od r. 1918 je řízena v duchu tradic katolické země. Při nástupní
audienci prohlásil nový portugalský vyslanec u Sv. Stolice: „Nyní
lze pozorovati v naší zemi obrodu na všech polích činnosti. Vláda
nezapomíná při tomto obrodném díle důležitého místa, které za
ujímá katolická víra v srdci každého Portugalce. A nepřeje si jen,
aby Portugalsko žilo se Svatou Stolicí v poměrech co nejpřátel
štějších, nýbrž raduje se z toho, že foto soužití přináší tak krás
né ovoce“. Portugalsko předešlo Španělsko ve svém profinábo
ženském boji a na konec poznalo, že jednalo špatně. Španělsko
to poznává rovněž, a Čím dříve urovná svůj vztah k Církví, tím
bude pro ně lepší budoucnost.



esťanská Lisa Dělnická. Na kongresu Francouzských dělnic
sh sekretariátů v Lille oznámil kardinál Liénart založení nové
'anisace „La Ligue Ouvriěre Chrétienne - Křesťanské Ligy Děl
ké. Před 10 lety byla zřízena současně v Belgii a ve Francii
ianisace křesťanské mládeže dělnické „Jeunesse Ouvriěre Ca
ligue“, známá pode jménem Jocisté a nyní je zakládána Liga,
rá znamená opět slibný krok v oblasti sociální činnosti fran
izských katolíků. P. Lehembre, sekretář Sociálního sekreta
tu v Lille, vyložil příčiny, které vedly katolíky k založení nové
ianisace. Dělníci chtějí, jako jocisté, získati své kamarády, kteří
sud žijí v organisacích jiných, většinou nekatolických, nebo
rotikatolických a proto je zakládána Liga, která má vychovati
ašťolskou elitu v řadách křesťanského dělnictva. Jinoši, vy
izející ze svazů katolické dělnické mládeže, budou tvořit zá
d nové organisace a pokračovati v apoštolátě, který konali do
rch dvaceti let. Stanovy byly vypracovány a kardinálem Lié
"tem schváleny. Všude se děje folik pro pokřesťanění národa,
Lu nás pro fo není smyslu a hlavně dělnictvo je ponecháváno
pospas marxistickým náhončím.

m H. Ouentin zemřel. J. Sv. Pius XI., mluvě o nastávající ka
aisaci bl. Fishera, kardinála a Mora, kancléře, kteří před 400
y vykrváceli v Anglii za víru, se zmínil o tom, jakou radost by
1 Dom Auentin, kdyby se byl dožil kanonisace těchto blaho
vených. Dom Auentin, prvý opat benediktinského opatství sv.
'onyma v Římě, zemřel několik dnů před čtením Dekretu o
rostech bl. Fishera a Mora. Vrátil se z Lovaně, kde měl několik
>dnášek na universitě, a po dvou dnech se rozloučil s ftímfo
tem. Byl to muž vědy a Pius XI. si ho velice vážil. Narodil se
»aint.Thiérry, v arcidiecési remešské,r. 1872a v 18 letech vstou
do benediktinského řádu. Na kněze byl vysvěcen r. 1902. Vá

a ho hlavně historie a brzy měl takové jméno, že Pius X. ho
1907povolal do Říma, aby pracoval v komisi pro revisi Vulgáty,
imž prefektem byl benediktin, kardinál Gasguet. R. 1926vyšel
7 svazek Genese. J. Sv. Pius XI., který bedlivě sleduje práci
o komise, založil r. 1935opatství sv. Jeronyma, jehož mniši se
aují jen práci pro revisi Písma Svatého, a Doma Ouentina jme
val prvým jeho opatem. Vysvěcen byl kardinálem Verdierem,
ibiskupem pařížským.

tolická mládež německá nemá práva na život. Vůdce hitlerov
2 mládeže německé, Baldur von Shirach, vydal právě knihu
er Hitlerjugend Idée und Gestalt“, ve které čteme tato slo

„Konfesijní sdružení mládeže nemá v naší době práva na
istenci. Zatím co mladý muž německý touží žít v období ná
Ině-socialistickém v komunitě, v rámci a výchově hitlerov
2 mládeže, často bývá od toho zrazen právě sdruženími kato
ké mládeže, která rozvířila ve svých členech ostrý vnitřní
nflikt, kterého jim neodpustí žádný moudrý vychovatel. Sli
jíce jim budoucí život, odvracejí mládež, aby se dala výhrad
do služeb státu. Všimneme-li si náboženského stavu našeho

roda, pak opravdová komunita mládeže se může tvořit u nás

Nc <o

d Božího hrobu nemá býti kastou. V pařížském „La Croix“
štěn byl okružní list latinského patriarchy jerusalemského
ssra L. Barlassiny, jako rektora a správce rytířského řádu Bo
lo hrobu. V tomfo listě se m. j. praví: „Dnešní rytíři pokra
jí v křížových výpravách modlitbou a charitativní prací. Řád
i tak náboženský a misijní charakter. Oba tyto charakteristické
sy musí býti kandidátům řádu jasně před oči postaveny...
lestina nemůže v řádu potřebovati členy, kteří jsou jen čest
mi členy a spokojují se hraním velké role a dožadováním prv
sh mísf na slavnostech. Palestina potřebuje daleko více aktiv
vojáky, kteří vědí, že jen na cestě oběti a námahy lze dosíci
e... Řád Božího hrobu nesmí míti nic společného s kastou,
smí býti uzavřeným kroužkem. Jediné a pouze ti musí býti vy
učeni, kdo nejsou praktickými katolíky... Získávání pro řád
1sí se především říditi zřetelem ke smýšlení a zásluhám těch,
eří opravdu patří k elitě společnosti. Při přezkoumávání žádo
| kandidátů o přijetí nesmí býti tyto zásady opomíjeny... Za
ždou cenu nutno se vyvarovati rozdělování a tvoření dělítek
zi členy, jaké ani křesťanské lásce, ani zájmům řádu samého
odpovídá. Hledání dorostu výhradně v jediné sociální třídě
amenalo by zničiti vliv řádu a brzditi jeho činnost.“

istýřský list nizozemských biskupů o nutnosti politické jednoty
tolíků. Na Hromnice vydali holandští biskupové společný pas
fský list, jímž připomínají nutnost katolického vlivu na státně
litický vývoj Nizozemí, k čemuž Íze dojíti jedině silnou kafolic
u jednotou. Kdo tuto jednotu lehkomyslně rozrušuje, není si
dom opravdových zájmů lidu. Proti této výzvě biskupů k po
ické jednotě katolíků postavili se katolíci v národně-sociálním
uufínizozemském, vedeném hrabětem d'Ansenbourgem, který se
rátil na biskupa roermondského otevřeným listem. Také kato
ká státní strana obrátila se memorandem na biskupy, v němž
iznává politisujícímu kleru státoobčanská práva, ale připomíná,
jejich politická orientace je jednostranná. Strana proto po

dala, aby biskupové udělali konec politisování kněží. (Týká se
věží,sympatisujících s nacionalistickým socialismem.)

jediné tehdy, až náboženské otázky budou odsunuty sfranou,
zkrátka až budou zakázány všechny konfesijní spolky mládeže.
Hitlerovská mládež se nestará ani o kastu, ani o vyznání, nýbrž
jen o rasu. V Hanoveru prohlásil nástupce Baldurův, Lauterba
cher, že v r. 1935 bude boj proti katolické mládeži vystupňován.
Zbývá, pravil, jediné rozhodnutí: rozpustit svazy katolické mlá
deže a jejich členy včlenit v řady mládeže národně-socialistické.
Německý episkopát je však na stráži a příkaz encykliky je ne
smlouvavý.

O blahořečení Pauliny Jaricofové. Jaricotová byla dcerou boha
tého lyonského továrníka, ale pohrdla jměním a vyvolila si lepší
stránku. Od mládí ji poutaly misie, korespondovala s misionáři
z Rue de Bac v Paříži a u vědomí důležitosti misionářské činno
sti Církve toužila založiti organisaci, která by pomáhala misioná
řům. Tak založila „Dílo pro šíření víry“, které dnes působí na ce
lém světě. Začátky byly ovšem velice skromné a prvého roku bylo
vybráno jen 87 franků, druhého již 300 a dnes ročně docházejí
miliony pro misionáře. Jaricotová zemřela r. 1862a je pochována
v Lyoně, kde bylo nyní zahájeno jednání o její blahořečení.

Růst katolicismu v Africe. Podle posledních statistik žije v Africe
4,973.262katolíků ve 132 misionářských oblastech. Za poslední
dvě leta přibylo 700.075 věřících. Katechumenů je 1,862.552.Ten
to rozmach je zásluhou obětavých misionářů, 3.703 evropských
a amerických a 279 kněží domorodých. Řeholnic tam působí
9.811, z nichž je 1.896 domorodých. V jižní Africe je katolíků
372.199.

Katolická církev v Japonsku. R. P. Órtle S. V. D. z Nůsgata zpra
coval přesnou statistiku o současném stavu katolicismu v Japon
sku. Od června 1953 do června 19534přibylo 5.000 věřících, z nichž
bylo konvertitů 1.690, takže je v Japonsku 105.271katolíků. Není
fo mnoho, ale třeba poznamenati, že většinou jsou konvertité
z řad inteligence, kteří vstupují do Církve z pohnutek čistě
ideálních a z přesvědčení. Proto též pochopíme, proč se menší
odpor proti kněžím, kterým bylo dříve vytýkáno, že necítí s ná
rodem a jsou cizinci. Tisk často píše o kulturní, sociální a cha
ritativní Činnosti misionářů s úctou, čímž si vysvětlíme fen ob
rat v nazírání na ně. Loni bývalý ministr Adafsi v jedné své řečí
sympaticky mluvil o mučednících, jejichž heroism v ničem ne
zadá heroismu japonskému. O školách katolických mluvil rov
něž velice uznale. Ve veliké lásce jsou kontemplativní řády a
návštěvy v klášterech trapistů a karmelitánů jsou hojné. Polo
vina katolíků žije v diecésí nagasacké, řízené japonským bisku
pem, totiž 54.940 věřících. Japonských kněží je tam 15, cizích
misionářů 9. Nejvíce konversí bylo v diecési tokijské, totiž 415,
v níž je 14.288 věřících, 15 kněží japonských a 61 evropský.
V Koreji, na Formose a na dvou ostatních ostrovech, na nichž
žije 35 mil. lidí, je katolíků 147.500. Apoštolský vikariát sčéoul
ský má 58.643 věřících a 75 kněží, z nichž je koreiského pů
vodu 48.
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Katolický rozhlas v Nizozemí. Letos uplyne deset leť, kdy nizo
zemští katolíci přikročili k akci za katolický rozhlas. Tehdy pod
nět vyšel od amstferodamského faráře P. L. H. Perguina O. P.,
který se rozhodl doplniti dosavadní zdařilou činnost nizozem.
katolíků (dobře provedená tisková organisace, vítězný boj o sku
tečně katolickou školu, zřízení dobročinných a sociálních orga
nisací) ještě na poli novém, rozhlasovém. Výsledkem jeho akce
jest ustavení K. R. O. (katol. radiový rozhlas, Omroep — roz
hlas), který v roce 1925 začal po prvé vysílati modlitby a zpěvy
ze slavné mše sv. z amsterodamského kostela na Spuistraat. Nato
následovalo každotýdenní vysílání (čtvrtek večer) ze stanice Hil
versum. P. Perguin nalezl nejen nadšené pochopení katol. veřej
nosti, ale i velmi dobré spolupracovníky. P. dr. van Koeverden
na přání episkopátu vypracoval stanovy zmíněného sdružení po
sluchačů (K. R. O.) a P. A. M. Speet jako sekretář K. R. ©.
stal se duší podníku. Brzy začal vycházeti týdenní rozhlasový
časopis pro katol. posluchače „Katholieke Radio Gids“. Podle
tohoto vzoru začali se nizozemští posluchači rozhlasu organiso
vati i v jiné svazy posluchačů, takže celkem jsou dnes čtyři:
katolický (K. R. O.), křesťanský (N. C. R. V.), t. zv. „neutrál
ní“ (A. V. R. O.) a marxistický (socialisté a komunisté, V. A.
R. A.). Katolický a křesťanský (t. j. protestantský) svaz se spo
jili ke spolupráci, podobně jako dva předchozí. Ing. Dubois a
sekretář Speet získali dlouhou vlnu (1875m) a když katol. státní
strana vložila do svého programu rozhlasový požadavek, podařilo
se jejímu mluvčímu v parlamentě, posl. Suring-ovi, že byl přijat
zákon (15. V. 1930), podle něhož dostaly zmíněné čtyří sku
piny rovnoprávnost co do počtu hodin. Zatím ovšem t. zv. Dub
novou akcí (v kostelích čteny biskupské listy, u vrat kostelů
i továren sbírány příspěvky) docíleno na 100.000 přihlášek ke
K. R. O. Katol. rozhlas má padesát hodin týdně pro sebe:
úterý (celý den), čtvrtek (do 14 hod.), sobotu a neděli. Ročně
vynaloží K. R. O. 180.000zlatých na rozhlas. Zřízením dvou sta
nic (Hilversum a Huitzem, tato silnější, vlna 1875) dochází k roz
dělení vysílání na čtyři období, v němž každý svaz pří vysílání
silnější stanicí (po čtvrt roce) se střídá. — Katolíkům nejnebez



Veliká obec 107.000vkladatelů
projevila již svoji důvěru

Lidovým záložnám a raiffeisenkám
neboť u nich uložila 335 milionů Kč
vkladů. Této důvěry si plně vážíme.
Chcerre jiudržet a upevnit. Přispějte
| vy k dalšímu rozvoji našich záložen,
svěřte jim svévklady a staňte
se členy.

Ústřední záložna lidová v Praze e Svaz hospodářských družstev čsl. v Praze
Adresa: PRAHAJII, SPÁLENÁ UL15. Telefony 43711, 438831,45669
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ipečnější jest t. zv. „neutrální sdružení“, bohatě dotované na

cionalisticky vyhraněnými kapifalistickými vrstvami. Leč ani tak
nemohou škoditi, neboť o katol. rozhlas je dobře postaráno.

Akce, která poškozuje stát a jeho dobré jméno. Co by asi řekl
seriosní cizinec, kdyby si přečetl v insertech, vývěskách na skle
výkladů různých těch peněžních ústavů nebo i v barevných rekla
mách v elektrických drahách podtrhované oznámení, které v růz
né obměně zní: „Naprostá mlčenlivost o vkladech vůči finančním
úřadům!“ Vypadá to, jako by naše úřady vpadaly loupeživě do
úspor a že nejvyšší předností a známkou chytrosti je připraviti
stát, náš vlastní stát, o daně a poplatky. Toto líčení státních
úřadů jako nepříjemné kontroly a vrchnosti, kterou nutno obe
Istíti, podporují bohužel i některé seriosní noviny přinášením
insertů, na příklad tohoto znění: „Chraňte dědice svého jmění.
Zabezpečte si značnou úsporu na daních. Poradíme Vám. Zn.
Svědomitě 0121.“Nevím, co bude radit inserent v Lidových Novi
nách těm, kteří budou dělat testamenty, aby stát, který potře
buje každý haléř, přišel o zákonné příjmy. Snad, aby rozdali před
smrtí majetek a „ušetřili“ dědice placení dědické daně. Zakla
datel onoho listu prý to tak svého času udělal. Nelze však ne
připomenouti, že nestačí v článcích horovati pro službu státu a
národnímu duchu a v insertech radit v neprospěch státu.

Střípky. V brněnských elektrikách je reklamní nálepka: „Jen jed
nou umíráte a kupujete pomník, proto kupte umělecky cenný a
moderní od Laušmana, Brno.“ Chybí ještě u toho snad dodatek:

Z k n i h a č

Historický mísťopis země Moravskoslezské,

„Ceny pro P. T. nebožtíky kartelované,“ protože se utvořil kartel
výrobců náhrobních pomníků v ČSR. — Když začínala revue „Na
hlubinu“, dostalo se první číslo až do Štyrského Hradce na vý
měnu jednomu tamnímu katolickému časopisu. Žádný z kněží
v klášteře neuměl tam česky a tak si vzpomněli, že fráter-zahrad
ník býval v Čechách na vojně. Tak mu dali přezkoumat titul a
výsledek jeho šetření pak se objevil v recensi, že v Olomouci vy
chází revue „Na hlubinu“ (d. i. De profundis!). — V říšskoně
meckých novinách jsou inseráty na sladovou kávu a k tomu tento
text o Kneippovi: „Jak byl šťasten, že svou KATHREINERovu
„pravou Kneippovu sladovou kávu“ dělal z německého sladu, ze
sklizně německých sedláků. Tenkráte mu málokteří rozuměli,
dnes však to všichni cítíme, že Kathreinerova káva chutná nám
tím více, když si vzpomeneme, že pochází z domácí půdy.“ A při
tom se mnoho balíčků této výborné kávy naplní dobrým českým
ječmenem. Ta asi chutná dvojnásob. — Ještě jedna z Německa.
Berlínský soud soudil jednu občanku a podstatu trestného činu
shrnul v rozsudku takto: „Ostentativně si zacpávati uši konečky
ukazováčku (proč ne lokty?) na veřejné ulici, když mluví říšský
kancléř Hitler do rozhlasu, je přestupek, schopný vážně poško
diti veřejný pořádek.“ — Jazykové, možná zlomyslní, rozšiřují
zprávu, že kdesi vítali jednoho civilního hodnostáře a neříkali
mu omylem — vinou novinových zkratek — ani Vaše Skutečnost,
nýbrž „Vaše Existence“. Lapsus linéuae? —-Nejlepší zbraní v po
litice je vtip. Na Hané teď neříkají stoupencům politických no2
vomanželů Hodače a Stříbrného jinak než „Národní srocení“.

Coa S o p i S

stoletích a fím ušlo nám, že maďarská kul
díl II.: Znojemský kraj, díl III.: Brněnský
kraj. Sepsal dr. Lad. Hosák, vydává Společ
nost přátel starožitností čsl. v Praze XIII.,
Třebízského ul. 3. — Dílo, rozpočtené na de
vět svazků, jde poměrně rychle kupředu. O
jeho metodickém založení referovali jsme
již při prvním svazku, třeba nyní dodati,
že od 2. svazku nastalo doplnění v tom, že
dějiny vedeny jsou až do doby přítomné a
zaznamenávají tak na př. změny v pozem
kové reformě a j. Pro první orientaci na
obálce uvedeny abecedně jednotlivé statky.
Dílo celé psáno jest svědomitě, přesně ci
továny jsou prameny a archivní sbírky, v
přísném výběru podána k jednotlivým pan
stvím literatura. Je to důsledná revise star

kdo má zájem o některé místo a odtud vy
jde také s informací, zda a kde o čem bylo
již psáno. Dějiny hradů, zámků, klášterů,
kostelů budou jistě vítanou pomůckou jed
notlivcům, zvláště pak knihovnám a furi
stům, nehledě k odborné práci vědecké, kde
tato syntesa byla dlouho již žádána. Knihy
můžeme doporučiti zvláště farním úřadům
a našim čtenářům. Cena sv. II. Kč 25.—,
III. Kč 40.—.

Dr. Fr. Robenek: Velkomoravská metro
pole. Kroměříž 1954. Autor pokusil se pře
devším podati nové náměty k její lokalisaci.
Poukazuje především k tomu, že přehlíželi
jsme prameny slovenské, bulharské, a že ne
seznámili jsme se s dějinami Uher před pří

tura dlouho byla napájena kulturou slovan
skou; a to i v křesťanství, kde na př. sv.
Vojtěch cestuje Slovenskem, zašel i do bý
valých částí Velké Moravy, t. j. do Uher a
tam pokřtil syna Gejzova Štěpána. Štěpán
byl podle Robenka vychován ve školách slo
vanských. Podle různých pramenů klade
Robenek velkomoravskou metropoli daleko
na jih, snad až do Stoličného Bělehradu,
vycházeje z předpokladu, že Velká Morava
sousedila přímo s říší byzantskou. Náměty
Robenkovy jsou jistě smělé a bude třeba,
aby jejich oprávněnost prokázal dalšími
studiemi. Pak by mu náležela veliká zá
sluha pro objasnění nejstarších dějin, ne
jen moravských, ale především i sloven

ších monografií, čímž poslouží se každému, chodem Maďarským, ani pak v dalších dvou ských a uherských. —jp—
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Z knih a časopisů.

časopisproveřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku

Dr. Viktor Šauer:

S A H

V Praze dne 10. března1935. RočníkXVII.Číslo h

Vnitřní kolonisací proti krisi.
Čím dál je zřejmější, že zahajované plánování ne

má nic společného s opatřováním práce nezaměstna
nýmani s oživováním výroby. Dnes je už jisto, že hor
litelé plánování bijí se toliko za podniky, které do
sud pracují a že cenou za jejich záchranu má být prá
věopuštění nezaměstnaných. Bylo od počátku pode
zřelé, že plánovači nešli ven s ničím konkretním, ale
nyní je tomu už rozumět. Proskakují už první zprávy
o zákazech nových podniků a dokonce i o potížích,
činěných závodům, které chtějí obnovit zastavenou
výrobu.

Nedůvěra v obnovení konjunktury je arci opráv
něná. Opakováním devalvace nelze si vypomáhat na
trvalo, protože konkurenční státy mohou příklad na
podobovat a dumpingem ohrožení mohou se bránit
zákazy dovozu. Též provádění nouzových prací má
svůj rub. Vyžadují náklad, který se opatfřuje z pod
staty a zajisté Ize v nich pokračovat jen potud, pokud
podstata nebude strávena. Takovýto smysl a takové
konce bude mít i Rooseveltovo oživování výroby.
Z amerických rozpočtů známe, jaké obrovské defi
ciťtymá na svém protiúčtu Rooseveltův režim, který
nemůže skončit než krachem. Je marné udržovat kře
čovitěprůmysly, které jsou zbytnělé.

Ve státech, jsoucích nyní v krisi, rostlo do polovi
ny minulého století stále procento průmyslového
obyvatelstva a zemědělců poměrně ubývalo. Indu
strialisace činila zrovna skoky po válce, kdy svět vy
čerpal své zásoby. Ve Francii odtékaly do průmyslo
vých měst nejen 'populační přebytky venkova, ale
i zemědělští vlastníci. Departement Cotentin se vy
lidnil z jedné třetiny a na mnohém rozcestí stály ta
bule s oznámením: Village A vendre — vesnice na
prodej. Lze chápat, že takovýto vývoj musel jednou
skončit, neboť pro koho pracuje a z koho žije prů
mysl než zobyvatelstva neprůmyslového? Proto, aby
mohl průmysl růst, musí přibývat jeho neprůmyslo
vých konsumentů. |

Téžv Čechách se projevoval vývoj: na jedné straně
růst průmyslových měsť,na druhé vylidňování ven
kova, hlavně jihočeských okresů. Tento proces, na
zývaný urbanisací, byl už tehdy označován jako ne
zdravý.

Souhrnně vzato, vidíme, že příčiny krise jsou něko
likeré, totiž: 1. racionalisace, 2. soběstačnostní po
litika a industrialisace, po případě konkurence za
hraničních států, 3. vylidňování venkova. První pří
čina vede jen ke snížení zaměstnanosti, nikoliv však
výroby, neboť ta se jí zlevňuje. Druhé dvě příčiny
vedouk poklesu obojího. Proti postupu racionalisace

a proti soběstačnostním snahám druhých států je vlá
da celkem bezmocna, zato může sahat do vývoje
populace na venkově. Nikoliv zákazy stěhování a po
dobným znevolňováním, nýbrž tvořením nových
usedlostí. Takovouto vnitřní kolonisací se docílí dvo
jího: jednak najde bezpečnouobživu mnoholidí, jed
nak se zvýší počet spotřebitelů průmyslového zboží
a oživí se výroba ve městech. Půdu potřebnou ke ko
lonisaci mohou poskytnouti: 1. státní statky, 2. pa
sivní zbytkové statky, 3. lesy.

Že by kolonisací svých statků stát získal, o tom ne
ní pochyby. Dnes se na státní statky doplácí, což by
odpadlo po jejich rozdělení a nadto by tu vzniklinoví
poplatníci. Kolonisace státních statků je vlastně je
diným prostředkem, jak je učinit aktivními. Jako ko
lonisté by mohli přijít v úvahu v první řadě sťátní
deputátníci, a co by zbylo, rozdělilo by se mezi ostat
ní uchazeče.

Kolonisace na zbytkových statcích má možnosti
dosti rozsáhlé. Podle Statistické příručky RČS. činí
jejich celková výměra 196.905hektarů, jejich počet
1.972,mezi nabyvateli je osobfysických 1.600,osob
právnických 5372.K osobám právnickým náleží i zim
ní hospodářské školy a jak se v jejich režii hospodaří,
ukazuje případ z Olešnice na Moravě. Tam v r. 1950
nechali obilí na poli tak dlouho, až vypršelo, a sklí
zeli po mnoha nedělích jen vymoklou slámu. Rolníci
měli arci obilí ve stodolách zavčas. A k té liknavosti
má hospodářská škola v Olešnici ještě inženýra! Roz
dělením zbytkových statků na usedlosti po osmi hek
tarech by vzniklo 24613 hospodářství a počítáme-li
s pětičlennými rodinami (descendenty i ascendenty),
uživilo by se na nich 100.000lidí.

Nemalé kolonisační možnosti nabízejí pastviny ve
východních zemích našeho státu. Kdo jede drahou
z Košic na Jasinu, vidí, jaké zaujímají rozlohy. Kdo
by se pustil na silnice, shledal by, že dále od želez
nice je tomu nejinak. Všechna širá nížina Potiská ne
ní než směsí střídajících se rolí a pastvin. V Komá
renské nížině na jižním Slovensku se obraz opakuje.
Důvodem k udržování pastvin není snad jejich ne
úrodnost, nýbrž setrvačnost v hospodářských zvyk
lostech. Pastviny jsou totiž obecními pastvisky, kam
se vyhání nejen skot, ale i východní vysokonozí ve
při. Vším způsobem zaručují pastviska gazdům bez
námahy jistý důchod, ale po přeměněna role by vy
nášela více a poskytla výživu desetitisícům rodin.

Úplně pustý kraj je na východě při některých ře
kách. Kdo jede na jaře drahou z Čopu do Užhorodu,
razí si polovinu cesty jezerem. To jezero je rozlitá
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Latorica. V souvislosti s tím se lidé vyhýbají zapla
vovanému území a sotva je v něm nějaký les. Jaké
však ohromné plochy dobré zemědělské půdy by se
získaly, kdyby se Latorica regulovala a sevřela hrá
zemi! U řek, tekoucích v jazykovém území maďar
ském, vykonaly to uherské úřady už před válkou.
Tisa, která předloni zničila Vylok, ohrožovala vše
chno po vší délce svého toku s roční pravidelností
a nadto ještě překládala koryto. To však přestalo po
vybudování hrází. Naprosto bezlidný je rozlehlý kraj
při soutoku Ondavy, Laborce, Uže a Laforice, z nichž
vzniká Bodros. Jde o rovinu jako stůl, po které se
snadno rozlije voda z mělkých říčních koryt. Proto
fam roste jen les vedle močálů, které svou malarií
ohrožují širé okolí. Po vybudování hrází by bylo mož
no založit zde několik vesnic.

Pokud jde o lesy, umožnilo by jejich vykácení ta
kové osídlení, že by předstihlo i známou německou
kolonisaci ze XIII. století. Z celkové plochy pokrý
vají lesy:

v Čechách 30.19 %
na Moravě 28.82 9

Bedřich Smékal:

ve Slezsku 34.02 0
na Slovensku 33.84 0%
na Podk. Rusi 50.06 9
z ČSR celkem 33.19 0%

Toto lesní bohatství je takové, že nás staví pro
cenfně mezi evropskými státy na čtvrté místo po
Švédsku, Finsku a Rusku. Je i zbytečné, protože po
omezení vývozu do Maďarska není na dřevo odbytu.

Kolonisaci za oběť by arci nepadly všechny lesy.
Velká jejich část pokrývá hory, které se nehodí pro
osídlení a kde musí zůstat i z jiných důvodů, totiž
aby zadržovaly svahovou prsť a regulovaly odfok
v řekách. I z rovinných lesů se mnohé uchovají. Místy
se totiž vyskytují písčiny, svým původem diluviální
přesypy, které se nedají zužitkovat jinak než pro bo
rové lesy. Sem náleží jihomoravský hvozd Důbrava.
Můžeme počítat, že takových nerubatelných lesů je
u nás věťšina.Ale i tak se najdou mnohé, jejichž půda
bude nalezena schopnou pro přeměnuv role,

Ze všeho plyne, že půda, vhodná pro kolonisaci,
může dobře krýt spotřebu.

Spor o tradici hostýnskou.
Vypravování o zázračném zachránění lidu morav

ského před Tatary na Sv. Hostýně na přímluvu Pan
ny Marie se stalo od r. 19532předmětem prudkých vě
deckých sporů. Toho roku totiž uveřejnil v Čes. čas.
histor. V. Flajšhans svůj objev, že tvůrcem této zbož
né tradice je Bohuslav Balbín, který ji po prvé uvádí
1665ve svém spise Diva Montis Sancti. Od něhoji
převzal Jiří Krůger (Crugerius) v Sacri pulveres 1669
a v definitivní podobě tradici tu ustálil Beckovský
v Poselkyni starých příběhů českých 1700.

Podle Flajšhanse se zázrak hostýnský zrodil v Bal
bínově hlavě a předlohou mu k tomu byla událost
z roku 1663,kdy na Moravu vpadli Tataři, vedení tu
reckými důstojníky a placení tureckými penězi, aby
poplenili země císařovy. Moravané vedení zemským
hejtmanem hrabětem Janem Rottalem, jemuž patřilo
panství bystřické pod Hostýnem, uchýlili se na tuto
horu a opevnili se ve valech tamějšího předhistoric
kého hradiska. Tak se uchránili před nepřátelským
nájezdem, neboť Tataři se na horu neodvážili. Pod
horou byly také nalezeny turecké peníze a hroby
padlých.

To prý byl jeden podnět Balbínův. Druhým pod
nětem mu bylo podivuhodnévítězství císařskéhovoj
ska vedeného generálem Montecuccolim nad Turky
u sv. Gottharda na řece Rábě při šťtyrských hrani
cích. Bylo to 1. srpna 1664 v pátek před svátkem P.
Marie Sněžné, jejíž přímluvě bylo vítězství přičítáno.
V Olomouci byl od starodávna chrám zasvěcený rov
něž P. Marii Sněžné na památku vítězství Jaroslava
ze Šternberka nad Tatary u Olomouce (Flajšhans ny
ní uvádí, že vítězství toho dobyl vlastně Zdeslav ze
Šternberka nad Kumány 1255a nikoli Jaroslav nad
Tatary 1241).

Balbín prý prostě položil do r. 1241události, které
se zběhly 1665—64,čili posunul je nazpět o více než
čtyři století. Taková tradice dodala Hostýnu proslu
losti jako poufnickému místu v zájmu cizáckého ma
jitele panství hrab. Rottala, jehož zpovědníkyostatně
byli jesuité z koleje kroměřížské. To je zhruba výklad
Flajšhansův, který s naprostou samozřejmostí před
pokládá u Balbína úmyslný podvod.

Jisto však je, že Hostýn byl posvátným místem již
za dob dřívějších. Ani Flajšhans nemůže popříti, že
zázračný pramen pod vrcholem hory hostýnské byl
znám již před Balbínem (připouští, že od XVI. stol.),
konaly se k němu pouti (v průběhu sporu jedna zprá
va o poutích z 1625odpadla) a na vrcholu hory byla
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stará kaple, třebas slavně neposvěcená („janfiguum
ftemplumnon consecratum“). Když bystřické panství
koupil hr. Roftal, dal na Hostýn přenésti zázračný
mariánský obraz z Olomouce r. 1655 (tedy několik
let před 1663) a počet poutníků od té doby vzrůstal.
Proč to vše a proč právě na Sv. Hostýně? Jaký by
to mělo smysl, kdyby se k Hostýnu navázala stará
tradice?

Dr. Aug. Neumann, prof. cyrilomet. fakulty v Olo
mouci, přinesl pak celou řadu dokladů o větším stáří
tradice hostýnské, než je rok 1663.Jsou fo (mimoji
né) hlavně úřední referáty bystřických farářů kon
sistoři olomouckéz 1672a 1691,kde se uvádí, že Hos
ťýn jako poutní místo je přes 400 let staré a souvisí
s tradicí o bojích s Tatary. Flajšhans o tom svědectví
mlčel a dodatečně se je pokusil znehodnotiti. Za vpá
du polských kozáků 1620bylo totiž město Bystřice p.
Host. vypáleno a zpustošeno. Kdo prý by uvěřil, že
„nevzdělaný uherský kněz (poslaný tam jako katol.
farář) u těch vyděšených žebráků nalezl 400letou tra
dici mariánskou“ (ČČH. 1934, str. 550). Flajšhans
předpokládá úplný chaos majetkový, právní i myš
lenkový, stav divokosti takřka primitivní, aby nemu
sel uznati závažnost úředního svědectví. Přece ani
ten „nevzdělaný uherský kněz“ nebyl by se mohl od
vážiti tvrditi své církevní vrchnosti něco o 400leté
tradici, kdyby byl Hostýn poutním místem starým te
prve několik desítiletí. Do r. 1663 snad pamět olo
moucké konsistoře přece sahala! Ovšem Flajšhans
míní ležerně, že tehdejším katolickým kněžím „na ně
jakém století nesešlo“ (ČČH. 1934, str. 540).

Dr. Neumann uvádí také relaci rektora kroměříž
ských jesuitů z r. 1641a 1642, kde se mluví 0 proce
sích na Hostýn „Scythici [amerlanis memoria insié
nem“. Není to jistě doslova myšleno na pověstného
Tamerlána z poč. 15. stol., neboť o dějinách asijských
říší neměli u nás přesných zpráv —údaj chce jen říci,
že se týká vpádu kočovných hord v některém z minu
lých století. Flajšhans však se chytil slovního znění
relace a využil jí k výsměchu Neumannovi, který ope
ruje takovými „tatarskými zprávami“. Je to tím snad
nější, že Neumann někdy v zápalu polemiky přestřelí,
přihodí se mu lapsus, na který lze pak ukazovaft:

„Eihle, jak povrchně pracuje, ani latinsky nezná...“ata.
Nejzajímavější fáze sporu se rozvířila o datum vy

dání Balbínovy knihy Diva Montis Sancti, kde je tra
dice hostýnskápo prvé zachycena. Je nutno rozezná



vati mezi dokončením rukopisu díla a vyjitím tiskem.
Plán napsati spis o úctě P. Marie Svatohorské sahá
za r. 1658, zpracování do let 1658—63(viz W. Bobek:
Úloha kultu marián. v dějepisecké tvorbě Balbínově,
1951, a týž: Boh. Balbín, 1932). Kniha potřebovala
ovšem dvojí aprobace, konsistorní a řádové. Konsis
toř si vyžádala referáty od augustiniána P. Josefa
(z 15. září 1663) a děkana Crusia (z 2. května 1664).
Posudek P. Josefův je tedy téměř o rok starší než
bitva u Sv. Gottharda a současný s vpády tatarskými
1663.Řádová aprobace, bez níž nemohl býti zahájen
tisk knihy, přišla však až 24. srpna 1664a dílo vyšlo
1665.Ne tedy 16653,jak mínil Neumann, ač ovšem ru
kopis byl hotov před oběma událostmi, jež měly býti
podnětem k vymyšlení zázraku hostýnského. Flajš
hans však proti tomu namítá, že Balbín mohl zcela
lehce vsunouti nový zázrak hostýnský do svého ruko
pisu nebo do korektury, zvláště když v posudku kni
hy bylo pochvalně vytčeno množství zázraků. Důka
zů, že tak Balbín opravdu učinil (na př. ze souvislosti
textu) však Flajšhans nezná žádných. Je pochybno,
že by se byl Balbín opovážil v knize něco po aprobaci
měniti, když tenkrát, jsa z frestu přesazen, nesměl vy
dati nic bez nejpřísnější censury. A jak rychle a po
hotově byla by musela pracovati jeho fantasie, aby
vymyšlený zázrak, jemuž dodal stáří 400let, uplatnil
ihned v knize, která byla již v tisku! Balbín bylsice,
co se zázraků týče, dosti lehkověrný, ale nebyl histo
rikem tak nekritickým či vlastně podvodným, jak
soudí Flajšhans: „Že zaměnil rok 1663s 1241,to je věc
u historika té doby zcela běžná“ (ČČH. 1934,str. 542).

Spor o hostýnskou tradici má pikantní příchuťtím,
že se týká pravosti Rukopisů. Jestliže totiž zázrak
hostýnský je výmyslem Balbínovým, pak je to důkaz
pro podvrženost rukopisu Královédvorského, kde je
celá událost hostýnská ze široka líčena. O to šlo

Jos. Chudáček:

Flajšhansovi a odtud také zájem, který byl celému
sporu o Hostýn věnován na schůzích novopečených
obhájců Rukopisů (profesor Vrzalík) i v časopisu
Frontě.

Jisto je, že přesvědčivým důkazům o pozdním pů
vodu tradice hostýnské by se nikdo nebránil ani
z důvodů náboženských. Vždyť kolik pochybných zá
zraků bylo škrtnuto ze životopisů svatých zaslouži
lou prací bollandistůí Vědecká pravda nemůže ani
v tomto oboru škoditi. Ale tradice o bojích s Tatary
na Moravě v 15.stol. byla v lidu známa a rozšířena od
Šternberka přes Olomouc k Holešovua týkala se jistě
také Hostýna. Že byla někdy nejasná a všelijak zne
tvořená, toho nejlepším dokladem je onen „Tamer
lán“. Bylo by však přílišným požadavkem chtíti, aby
byly o ní zrovna přímé a jasné doklady. I o mnohých
jiných událostech jsme informováni velmi kuse a pře
ce jich nikdo nepopírá. A kolik tradic daleko méně
doložených si houževnatě udržuje důvěru! Nezname
ná fo zase přisahati na každou podrobností vypravo
vání, jak je uvádí Balbín. Doba husitství a protestan
tismu nebyla jistě rozvoji tradice hostýnské příznivá.
Teprve rekatolisace země dala jí živnou půdu. V této
souvislosti se jeví činnost hr. Roffala i spisování Bal
bínovo jako obnova tradice napolo zasuté. Balbín je
spíše oživovatelem, propagátorem a vykladačem je
jím než tvůrcem.

Bibliografie sporu o tradici hostýynskou: Spor začal článkem
V. Flajšhanse v ČČH. 19532,str. 78 a násl. Co namítal v Lid. listech
19. II. 19535svatohostýnský superior Fr. Vídeňský T. J., odbyl
Flajšhans posměšně v ČČH. 19535,str. 198 a násl. Ale v Hlídce
1955odpověděl Flajšhansovi dr. Aug. Neumann O. S. A. Flajšhans
referoval o článku Neumannově v 1. čísle ČČH. 1934,načež Neu
mann se hájil v Hlídce 1934,str. 162a násl. i samostatně vydanou
brožurkou. Redakci ČČH. podal Neumann své Zasláno, na něž od
pověděl Flajšhans v ČČH. 19534,str. 535 a násl. Neumannovými
vysvětlivkami v „Našinci“ (též samostatný otisk) byl celý spor
— doufejme — ukončen.

Ústřední sdružení katolických rodičů a přátel
křesťanské výchovy.

V Úředním listě ze dne 15. ledna 1935 čteme toto
oznámení: „Spolek Ústřední sdružení katolických ro
dičů a přátel křesťanské výchovy rozešel se počát
kem roku 1935. Předseda Dr. Karas.“

Těchto několik řádek v Úředním listě námi zachvě
lo. Naskytla se hned otázka, proč se rozešlo Ústřed
ní sdružení katol. rodičů, když přece existuje řada
místních skupin, z nichž mnohé dobře prospívají. A
tu se nám mimoděk vynořil obraz celé této instituce.
Vzpomněli jsme si na nadšení, s jakým bylo toto
Sdružení katol. rodičů před 14lety založeno, jak pěk
né stanovy, plné vzácných úkolů, pro ně vypracoval
tehdejší kaplan vyšehradský, nynější kanovník, po
slanec a předseda lidové strany v Čechách Msgre
Stašek, jak pro toto Sdružení byl založen časopis
„Šťastná rodina“, jak vznikaly po venkově odbory a
místní skupiny. Čilý život se rozproudil mezi katol.
rodiči. Zemřelý p. arcibiskup Dr. Kordač rázem po
chopil nesmírnou důležitost těchto sdružení a chtěl
v nich shromážditi všechny katolické rodiče, nehledě
vůbec k jejich politické příslušnosti. V čelo tohoto
Ústředního sdružení byl postaven muž zkušenýa vel
mi vzdělaný, p. JUDr. Jos. Karas, sekční šéf bývalé
ho zemského výboru a senátor čsl. strany lidové.

"Tedy byly dány podmínky všeho zdaru. Teprve
dlouho po nás provedena byla myšlenka Dra Vilim
ského z ministerstva školství a zřizována rodičovská
sdružení. A nyní malé srovnání: Rodičovských sdru
žení, jež bych nazval úředními, z nichž mnohá jme
novitě v otázkách péče o dítě velmi dobře působí,

jest dnes podle statistiky ke konci roku 1934bez ně
kolika 8.000 — a mnohem dříve utvořené Ústřední
sdružení katol. rodičů v téže době již neexistuje. Ma
ně se naskýtá ofázka, proč se tak stalo? Jaké jsou
důvody.

Jsou splněny všechny ty úkoly, které má Sdružení
katol. rodičů? Nejsou snad již lidé, kteří by přestali
chápati důležitost křesťanské výchovy? Není snad
možno získávati nové členy Sdružení? A celá řada
otázek se nám hrne a odpověď na všechny zní: Úko
ly sdružení nejsou splněny, tohoto sdružení jest stále
svrchovaná potřeba. Vždyť možná i sám předseda
Ústředního sdružení katol. rodičů, p. senátor Dr.
Karas, mluvil teď na schůzích o potřebě katol. školy
a 0 její nutnosti a o významu křesťanské výchovy.

Tedy veliký kus neupřímnosti: volati po katolic
ké škole a současně nechat zahynout takovou insti
fuci, to nelze dobře dělati. Pan Dr. Karas jest povi
nen vysvětliti katolické veřejnosti toto své jednání
a my máme právo i povinnost jménem svých dětí
volati ho k odpovědnosti. Vysvětlení musíme žádati

i odvldp. MsgýraStaška, jakožto iniciátora této myšenky.
Podle našich informací čsl. episkopát v okamžiku

pochopil význam sdružení rodičů, převzal tento
opuštěný úkol a učinil jej součástí Katolické akce.
Věstníkem Sdružení katol. rodičů jest časopis „Ne
děle“. Při jejím velikém rozšíření bude možno myš
lenky křesťanské výchovy a katol. školy dobře pro
pagovafi.



Bořivoj Benetka:

Židovský mučedník v Praze.

Na sklonku XVII.století z Prahy rozšiřovala se vzrušující zprá
va, o níž potom doma i v cizině byla vydána i celá řada spisů.
V Pražském židovském ghetu byl zavražděn židovský chlapec
za svoji touhu státi se katolíkem. V srdci syna Lazara Abelesa,
židovského obchodníka rukavičkami, vykvetla touha opustiti ghe
to a přijetím křtu svatého státi se křesťanem.

Mládí jeho bylo neradostné. Narodil se 6. srpna roku 1682
a již za tři léta otec rozvádí se s matkou, která odchází domů,
do Polné a dítě zanechává otci v Praze. Otec oženil se po druhé
a když tato manželka mu zemřela, volí si novou družku, s kterou
se po několika měsících rozvádí a žení se po čtvrté. Snadno si
představíme, jak se mohlo dařiti dítěti mezi těmito lidmi, kde
nemělo ani tepla rodinného krbu, ani péče, ošetření a výchovy.

Tak vlastně prožíval své rané dětství na ulici. Stýká se s křes
ťanskými dětmi a pozoruje velký rozdíl mezi životem jejich a
svým. Pro ně bylo vždy radostí, když mohly vběhnouti do ote
vřeného kostela a zde ve své dětské naivitě pomodliti se něja
kou tu svou dětskou modlitbičku. Ale co Šimon? Ten tu byl
mezi nimi opuštěn, pro něho Ježíšek byl cizí, nebo aspoň cizí
pro svět, v němž se to židovské dítě narodilo.

Byla to jistě krása katolické liturgie, která do duše židovského
dítěte zasadila první touhu přivinouti se ke Kristu, k tomu dítku,
které jako on vyrostlo v židovskémprostředí, které mu bylo tak
blízké rodem i srdcem, ale přece tak nedostupno nenávistí těch,
kterým byl dán na péči. Proto jakmile mu umožnili obrácení
židé (Fanta a Kavka), aby mohl seznámiti se s Otci Tovaryšstva,
navštěvuje kolej Klementinskou a projevuje přání, aby byl ve
víře katolické vyučován a potom také do Církve křtem sv. přijat.
Tehdy byl v koleji P. Jan Eder, který sám mnoho židů obrátil a do
lůna Církve přivedl. Proto jakmile se doslechl, že židovské dítě
by se rádo seznámilo s křesťanstvím, ochotně se ho ujímá. V po»
zdějších zprávách a vypravováních dočítáme se nedoložené
zprávy, že Šimon již jako dítě v kolébce byl pokřtěn, takže ta
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Frant. Maria Horák:

Z mého deníku.
| Břede mnou leží leták. Vydal jej „Evangelischer
Bund zur Wahrung deutschptotestantischer Intetes
sen“ se sídlem v Ústí nad Labem. A v letáku je ohnivá
výzva — vystupujte z katolické Církve, přestupuj
te k nám! Kristus nezaložil žádnou církev, všecky
církve jsou co do vzniku stejně hodnotné a dají se
vozděliti na tři veliké skupiny: pravoslavné církve
pro Řeky, Slovany a Orientálce, katolická církev,
která je pro vománskénárody a protestantské církve,
které jediné vyhovují germánsko-notské duši.

A k tomu celé povídání o tom, proč každý stopro
centní Němec musí býti v protestantské církvi.

Odkud tyto letáky, odkuď nová odpadová vlna me
zi našimi Němci na severu a západu Čech, na severu
Motavy a ve Slezsku? A dovidáte se, že vtukuv ruce
s nedávno z trosek nacionálů a hakenkreuzlerů na
šich vzniklým hnutím Henleinovým kráčí odpadová
agitace! Henleinovské schůze vyznamenávají se pro
tikatolickou výbojností. Nedivme se, vždyť Henlein
sám od katolicismu odpadl k protestantismu...

A ti, od nichž odkoukal program a taktiku, Hitle
tovci v Německu, mají za úkol z nejčelnějších — vy
hubiti všecko katolické.

k

Poslyšme jen, jaké „učení“ o Kristu šíří idioti na
Sprévě a na Rýně, kteří se dostali k moci. Kdyby je
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lébky. Vypravuje se totiž, že dva žáci Klementinské koleje již
v říjnu 1682, využivše příležitosti, když kramářka jim šla pro žá
dané rukavice, dítě pokřtili a tak do duše mu vštípili touhu po
křesťanství. Leč i když odmyslíme si tento legendárně zabarve
ný moment, chápeme, že opuštěný chlapec toužil aspoň mezi
křesťany nalézti to, co domov mu odepřel: teplo lásky. Otec
i macecha nemají pro něho laskavého slova. Dítě pláče a stě
žuje si, že dostává se muran, ústrků. Proto, odkázán sám na se
be, snad tak rychle rozumově vyspívá, že statečně předstupuje
před tehdejšího rektora Klementinské koleje, P. Ondřeje Můntz
nera a prosí, aby zachránil ho z toho prostředí, kde se hubí nejen
jeho tělo, ale také dusí v jeho duši každá ušlechtilejší myšlenka.

Po dlouhých poradách a úvahách rozhodnuto v koleji svěřiti
týrané dítě pokřtěnému židu Kavkovi. V přestrojení prchá chla
pec v září 1693 z otcovského domu a uchyluje se do rodiny
Kavkovy. S počátku Lazar Abeles neshání se po svém synkovi.
Snad byl i rád, že zmizel, že se ho zbavil. Ale souvěrci jeho vy
pátrali, že Šimon se skrývá v křesťanském domě, kde se připra
vuje ke křtu sv. Pobouření touto zprávou, naléhají na Lazara,
který pochází z přední rodiny židovské (otec jeho byl purk
mistrem Židovského města), aby konversi chlapcově zabránil
na každý způsob a nedopustil, aby taková potupa dolehla na
jeho rod. Pod tímto tlakem se Lazar pokusil zmocniti se dítěte.
Podplatil Kavkovu služku, aby mu dítě vydala: za večera vylákal
Šimona z bytu a jakmile se chlapec ocitl v temném průjezdě,
zmocnil se ho, odvlékl do Židovského města.

Doma otec vylil si na dítěti svoji zlost; byl před celou obcí
potupen a zhanoben a tak rány dopadaly plnou silou. Zmučené
ho a ztýraného chlapce uvěznili v podkrovní světničce, ve stu
dené jizbě, kám mu podávali chleba a vodu v takovém množství,
že záhy byl jenomkost a kůže. Když ani to nepomáhalo, neštítil
se vlastní otec ztýrati své dítě tak nemilosrdně, že krvácelo z čet
ných ran. Týrané dítě křičelo a naříkalo, že se sbíhali se všech
stran sousedé s dotazy, co se to děje. Ale jakmile zaslechli, že
ten uminutý hoch chce se státi křesťanem, nejen otci schva
lovali takové „domlouvání“, ale ještě více ho popouzeli, před
kládajíce mu hanbu, jaká by na něho byla vržena, kdyby dítě
nepřived!l k rozumu.

Leč ani muka, jež dítě zakoušelo, nepomáhala zvrátiti jeho tou-——...——————
jich učení nebylo k pláči, bylo by vozhodně Ř smí
chu. Mluví z něhocelá ta hnusná, proslavená arogant
nost prajzácké duše. Cituji jejich „Heimdall“:

„Germánský úředník římské říše byl přeložen do
Palestiny, ale zanedlouho žádal o to, aby byl pře
ložen zpět, a jeho žádosti bylo vyhověno. Za krátké
ho svého pobytu palestinského získal si lásku Ma
tiinu a poměr jejich nezůstal bez následků. Rodiče
Mariiny byli váďi, že se našel starší muž, jménem
Josef, který byl ochoten oženiti se s těhotnou Marii.
Ježíš dorůstal jako chovanec Josefův a pracoval jako
tesař. On zdědil zevnějšek svého otce, duše jeho
měla však typické vlastnosti míšenců: neklid, pud
k přemitání a sebemučení, do extrémů zacházející
idealismus, touhu po vědění, tím vším vyznačoval se
Ježiš.

Když dorůstal, nevydržel více ve své domovině; on
musel do ciziny, aby viděl a probadal svět; on toužil
po takových lidech, jakým byl jeho otec, o němž Ma
via tak často s obdivem a úctou mluvila, který od sa
motného Boha byl poslán, aby ji na výsost obšťastnil
a pak navždy odešel. Čak šel Ježíš šivošivým světem.,
On poznal indické mythy, pak řecké. Jeho snahou
bylo uvésti v soulad avijské a semitské představy. On
poznal ojedinělé atvijce a seznal, že jsou více vývo
lenci než Židé. Kdosi zasvětil Ježíše i do záhad Ody
seje a nyní dozválo v něm vozhodnutí, cele postaviti
se za atijství. Jeho přesvědčeníměnilose poznenáhlu
v náboženské učení, za které jednal, bojoval a trpěl,
a jeho předvážděnost jej konečně nutkala učení svo



nu státi se křesťanem. Statečně prohlašuje, že křesťanem bude.
Jdmítá modlitební řemínky,což ovšem jen hněv a nenávist otco
ru zvyšuje. Tělo pokryté ranami, zmučené hladem a zimou, jest
iž jenom stínem toho chlapce, který si hrával venku s křesťan
skými dětmi, který navštěvoval Otce Edera a s takovou dětin
skou láskou naslouchal vypravování o Ježíškovi, který také na
rodil se v židovském prostředí, také chtěl nejdříve svůj národ
pro sebe získati a za tu lásku dostalo se mu tupení a na konea
| kříže. Jistě ve své opuštěnosti v podstřešním svém vězení srov
nával svůj život, prosil Ježíška, aby mu dal síly překonat vše
chny útrapy.

Počátkem příštího roku přišel do Prahy příbuzný Abelesův,
LóblKurzhandl. Jakmile zaslech!, že Šimon dokonce již byl v křes
fanské rodině, sám přikládá nová polena podpichování, sám
přikládá i svoji ruku, jen aby to bláznovství z toho ztřeštěného
kluka vytloukli za každou cenu. On po prvé pronáší slova „za
každou cenu". Ale dítě nebojí se ani tohoto nového mučitele;
i jemu do očí říká: „Raději zemru, nežli zůstanu židem.“ Odpor
rozdráždil Kurzhandla tak, že pln hněvu volá: „Pak také zemřeš,
hanbo Izraele a prašivá ovce naší rodiny, v níž dosud nikdy žád
ný neodpadl od víry!“

Otec popuzován tímto fanatickým příbuzným, zapomínal, že
mučí své dítě. Zapomněl se tak dalece, že svoluje k tomu, aby
jeho vlastní dítě raději bylo sprovozeno se světa, než aby se
stalo křesťanem. Rozsudek měl býti vykonán na masopustní ne
děli (21. února).

Toho dne večer přivlékli dítě dolů do komory za obytným po
kojem Abelesovým, kde oba, otec i Kurzhandel, naléhali, aby
jim přislíbil, že zanechá už svého blouznění státi se katolíkem a
že zůstane věren židovské víře. Jakmile Šimon prohlásil, že ži,
dem nezůstane, otec se už neovládl a polenem synovi roztříštil
lebku. Nebohý žák vykřikl: „Můi Ježíši Kriste!“ a klesl bezvládně
na kufr. Svým výkřikem zpečetil svůj ortel smrti. Kurzhandl se
na něho vrhl, srazil mu hlavu přes zadní hranu kufru takovou si
lou, že rázem mu zlomil vaz.

Aby zakryli svůj zločin, vrahové tvrdili, že dítě zemřelo na
psotník a podařilo se jim dítě pochovati. Sousedé však tušili,
jak Šimon asi zahvnul a jeden z nich udal, že vlastní otec umučil
své dítě. Když byla mrtvola na židovském hřbitově exhumována,

shledáno, že smrt nastala násilím, zlomením vazu. Proto otec
i hrobníci byli zatčeni. Kurzhandl zatím zmizel, proto se vyšetřo
vání vleklo. Lazar se zapřisahal: „Ďábel ať mne v povětří roz
trhá, udeři!-li jsem kdy hocha!“ Přísahou dok!ádal, že nevěděl ani
o Šimonově přání státi se křesťanem. Nebylo přímých svědků.
Věc se zkomplikovala ještě více, když Abeles, usvědčován ži
dovským děvčetem z domu, oběsil se ve vězení na řemíncích
svého tefi'in. Trest stihl přece pravého vraha. Přiznala se totiž
Lea Abelesová, že „proto kluka zabili, poněvadž se chtěl státi
křesťanem“ a chtíc vinu svaliti se svého muže (o jehož sebe
vraždě zatím neměla tušení), označila za vraha Lób!a Kurzhandla,
který byl v Miletíně vypátrán, do Prahy dopraven a zde vyslý
chán. Zatím mučedníku Šimonovi byl vypraven 31. března slavný
pohřeb. Křest krve ho vevsa! do společenství Církve a mučed
nictví, které snášel pro Krista, zasluhovalo, aby veřejně bylo
uznáno. Slavný pohřeb za účasti celé Prahy ubíral se z radnice
za zvonění všech pražských zvonů do chrámu týnského, kde po
slavném rekviem byla rakev vložena do zvlášť zřízeného vý
klenku v pravé stěně kaple sv. Kříže. Dodnes možno čísťi na
mramorové desce tam zasazené, že tu odpočívá oběť nábožen
ské nenávisti.

Kurzhandl na popravišti nejdříve setrvával na svém odporu,
ale posléze prosil, aby byl pokřtěn, neboť chtěl si tím získati
„u Boha milosrdenství a život věčný“, jak prohlásil. Zajisté malý
mučedník za něho prosil, aby pro svůj fanatismus netrpěl na věky.

V přítomné době zvlášť třeba vzpomenouti za Šimona Abelesa.
Byl obětí náboženské nenávisti. Zatím židé vyšli ze svého gheta
a stali se součástí křesťanské společnosti. Leč mnozí zapomněli
svého gheta a v domnění, že službou jednomu národu zajistí si
dobré postavení, dostali se do nového zařetí, z něhož dnes
prchají. K vlastním přišli a vlastní je vyvrhli, jakmile jich nepol
třebovali. Měli by prositi tohoto židovského mučeďníka, aby pro
ně u Boha vyprosil milosti oprostiti se z předsudků a nenávisti
ke křesťanství. | pro ně, a na prvém místě pro ně, Kristus přinesl
své Evangelium lásky. | za ně se modlí katolická Církev, aby
se přivinulike dřevu kříže... Potomuž nebudou psanci a vy
děděnci, ale synové Církve, která dává pokoj, jaký svět dáti
nemůže. Šimon Abeles neumíral marně a jeho krev mohla by býti
i krví vykoupení za bloudící židy.

je zpečetiti smrtí. Pokud jeho učení se týkalo vzá
jemného poměrťu vas, zjevil je jen malému ktvoužku
zasvěcenců, ti však o něm tovněž nemluvili veřejně,
a tak povstalo potom Zjevení svatého Jana.“

A proti takovým oficielně šířeným a podpotova
ným blasfemiim a pitomostem nesmí se katolické Ně
mecko s desítkami, ne-li stovkami theologů a katolic=
kých filosofů světového iména ani brániti, poněvadž
obráncové by putovali do koncentvačních táborů, a
nemůže se ani btvániti, poněvaďž německému kato
licismu bylo vzato vše —svoboda slova na kazatelně,
v tisku, na schůzích, v vadiu. Ba, v listopadu loň
ského toku vyšlo přísné nařízení o ďozotu i při uza
vřených duchovních cvičeních. Za chvíli vydá hnědý
Adolf ješťě nařízení, že při každé znovědnici i při
každém loži umítajícího musí státi někdo v hnědé ko
šili a s piklhaubnou na hlavě. V třetí říši je totiž
všecko možné...

ke

V kterémsi severočeském hnízdě zatkli před krát
kou dobou společnost mladých, která měla svoje
sidlo v „extrovně“ místního hostince, a kteři každý
vypitý hlt idopvrovázelipřáním, aby se Hitler měl
dobře. Při tom řídili se starogermánskou zásadou:
Die alten Germanen tranken noch eins, noch eins,
noch eins..., a poněvadž se na světě nic trvale ne
utaji, nezůstala ani jejich „dojemná“ a mokrá láska
k Hitlerovi utajena a četnictvo poskytlo jim možnosť,
aby nějaký čas vodou připíjeli Hitlerovi zdraví.

Co kterýsi český prelát ze zašlých, lepších časů

dychtil také po tom, aby mu „někdo“ připíjel na
zdraví. Starodávné koryto na bývalém církevním vel
kostatku v N. nese nápis:

„Náš milostpán Otto
postavil koryto toto,
aby koně a krávy
pily na jeho zdďvaví!“

*

V lecjakém uličnictví, jako v uvedeném ptázdnění
číší a připíjení, viďí omezenci hrdinství.

O jiném, zcela jiném hrdinství vyptavují anály lé
kaře z hornického kraj2. Kterési noci volali jej k těž
ce nemocné ženě horníka. Lékař ihned seznal, že jen
okamžitá, velmi těžká operace může matce zachtá
niti život. Vždyť šlo o život matky šesti malých děti!
Ani narkosu nemohl pro rychlost dáti nemocné, kte
rá při plném vědomi musela přettpěti velmi bolest
nou futo operaci. A přes to ani jeden, ani sebe men
ší výkřik bolesti nevydral se z úst trýzněné matky.
Když bylo po opetaci, pochválil lékař hlasitě nemoc
nou za její hrdinství, Ča ale položila prsty na vty a
šeptem prosila: „Pane doktote, nemluvte tak hlasitě,
ve vedlejším pokojíkuspí děti a vy je ptrobudíté..“

Není to hrdinství, tak zcela jiné než jakému naše
doba udili palmu vitězství? A hedinství mnohem,
k nepřivovnániívětší a krásnější?
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Dott. Marko Weitich:

Nezaměstnanost v Německu a Ríšská banka.
Před zhtoucením ofensivy práce?

Nejnovější hitlerovské řečnické gesto v Mnichově, které by se
dalo jedním slovem vyjádřiti: „Fuiť“, co bylo, už nebude, a co bu
de, to jest jen hákový kříž, dává podnět k přemýšlení. I u jiných
diktátorských režimů se předvídal brzký pád hospodářskou kata
strofou, a dosud všechny tyto výpočty selhaly. Jak dopadnou
proroctví o Německu?

Hospodářská situace Německa je naprosto neprůhledná. Hodně
plete oficiální statistika a oficiální výklad. Mnohým pozorovate
lům se však nynější vývoj Německa a všechna opatření zdají tak
absurdní s hospodářského hlediska, že to nemohou vysvětliti ji
nak, než tím, že Německo se zařizuje plnou vůlí na válečné hospo
dářství. Jiní zase odvozují tyto hospodářské cesty Německa, které
podle lidských výpočtů musí vésti ke katastrofě, tím, že je fo nut
ný smutný výsledek toho, že Hitler stůj co stůj chtěl dosíci zá
zračného zmenšení nezaměstnanosti.

Tak ve svém prohlášení v den druhého výročí hitlerovské vlády
Fiihrer se chlubil tím, že splnil dvě třetiny svého slíbeného pro
gramu v polovině doby, kterou si k tomu vyžádal. Jak známo roku
1933mluvil o čtyřletce. Vztahuje se to na nezaměstnanost, která
se skutečně zmenšila očividně dosti zázračně (podle „„Reichs
arbeitsblatt“ č. 4. r. 1955):

1933 I. 6,013.612

II.© 6,000.958
III. 5,598.855
IV. 5,331.252
VII. 4,465.841
XII. 4,059.055

1954 I. 3,772.792
IV. 2,608.621
VII. 2,426.014

X.| 2,267.657XL2352662-—-| 85.005
XII. 2,604.700 —- 252.038

1935 I. 2,975.000 — 369.000 (přibližně)

Tak ubylo nezaměstnaných od I. do XII. 1955o 13/; milionu a od
I. do XII. 1934o 1/2 milionu. Přesto; podle oficielní statistiky,
Hitler něco přestřelil, úbytek by nebyly dvě třetiny, ale jen 56%.
Přece však takový úbytek bije do očí a jest skvělou reklamou
hitlerovské vlády, ovšem pouhou reklamou. Skutečnost mluví
ještě jinak.

Dobře upozornil Dr. V. Chytil v Národohospodářské Politice
(2. II. 1935) na fo, že jest třeba rozlišovati dvojí druh nezaměst
nanosti: nezaměstnanost ve smyslu sociálním, a nezaměstnanost
ve smyslu podnikovém, třeba rozlišovati mezi odstraněním ne
zaměstnanosti (zvýšením rentability podniků) a mezi pouhým
opatřením nezaměstnaných; mezi opatřením práce podnikům a
tím i nezaměstnaným (i podniky mohou býti nezaměstnané!) a
mezi opatřením práce nezaměstnaným, vyřazeným z podniků, mi
mo tyto podniky. Tímto posledním druhem odstranění nezaměst
nanosti se krise neléčí, i když se sociálního hlediska nutno jej
vítati jako zmírnění tohoto sociálního zla. V každém případě jest
nutno si uvědomiti toto rozlišování, když se vychází ze statistiky
O nezaměstnanosti a chce se z toho odvozovati stav situace. To
platí zvláště o německém případě, a to velkou měrou.

O tom mluví i číslice: devisové reservy emisní banky Reichs
bank:

1933 I. 922 milionů
II. 921 milionů
III. 836 milionů
IV. 510 milionů
V. 449. milionů
VI. 273 milionů

1934 V. 136 milionů
VL 76.8 milionů
XII. 82,7milionů

19035 L 83,8 milionů

Z toho každé politické dítě vidí, kdy Hitler nastoupil vládu!
Co se stalo? Do dneška hitlerovský režim nacpal do opatření
práce (Arbeitsbeschaffung) nic méně než 930%devisového fondu,
který před jeho nastoupením vlády obnášel skoro jednu miliardu
RM. Mimo fo dal do toho i veliké částky zahraničních peněz,
jejichž kapitály a úroky nechtěl dáti zahraničním věřitelům. K to
mu přišly ještě ty pověstné směnky na ovatření vráce (Arbeits
beschaffungswechsel), z nichž podle vlastních údajů Ústavu kon
junktury bylo koncem minulého roku v oběhu 253miliard RM,
a z toho 1 miliarda u Říšské banky, a 700 milionů u bank. Samo
zřejmě může tato tvorba peněz býti ieště zvýšena. ale tím se ne
získají devisy, a také ne suroviny. Odvážný Dr. Schacht sám už
nechce mnoho vědět o těchto směnkách, a pokouší se dokonce
zbaviti sebe každé. odpovědnosti. Tak v iednom inferviewu z minu
lého roku, bylo to v září, prohlásil: „Není v mé moci uvažovatí
o politických řešeních, jelikož nejsem nic jiného, než účetní říše,
a sám mohu jen raditi hospodářskou pomoc a nic víc.“ Ovšem
tento účetní sahal do pokladny, z které vyndal okrouhle jednu
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miliardu marek. Jak vidět, stará se už o to, aby byl zatčen raději
šéf, než účetní, jak tehdy zlomyslní žurnalisté vykládali. V této
situaci vláda se snaží jen o to, aby získala času, aby odložila ko
nečné zhroucení této ofensivy práce o další měsíce. Přece však
se předvídá v příštích měsících konečný výsledek této ofensivy:
nový vzrůst nezaměstnanosti. Skutečně i shora uvedené číslice
naznačují tomuto vývoji. I když přírůstek v prosinci 1934 nebyl
tak veliký jako v prosinci 1935,za to je přírůstek v lednu mnohem
větší, a v něm se už vidí více než saisonní vzestup nezaměstnano
sti, tím více, že se objevil i v oborech, které nemají nic společ
ného s počasím. Příští měsíce dokážou, jestli se jedná skutečně
jen o „oddech“ konjunktury (Atempause), anebo o všude očeká
vanou porážku této bitvy o práci.

Podle uveřejnění v Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschuné,
ukončeném ke dni 51. ledna 1935,byl stav Říšské banky takový:

v milionech RM

3 č ži Krytí
Zásoby zlata Směnky Oběživo (podle Wirtschaftsa deVIs kurve, Frankfurf)

1932 53./L 1092,9 3822,9 4407,1
30./VII. 894,1 3379,2 3966,9
31./XTI. 920,1 2982,0 3560,5

1955 531./L. 922,5 2585,7 33537,9 22,53 0
30./VI. 273,2 34222 3481,8 6,32 0)
31./X. 414,0 33053 35714 90
31./XII. 395,6 3409,0 3645,0 85 %

1954 531./L 383,1 2973,4 3458,4 8,8.,
30./VI. 76,8 3633,0 3716,7 3,0 %
31./X. 86,5 3820,1 3822,9
31./XII. 82,7 3975,8 3809,7

1935 15./1. 83,6 3356,8 3563,2
25./1. 83,8 3401,9 3428,9

Z hořejšího přehledu stavu Říšské banky jest nutno upozorniti
nejen na — až hrozivě zůženou zásobu devis a zlata a dotyčné
zmenšení krytí, které s 22,55 0%v lednu 19353kleslo nyní na 2 %,
— ale také na jakost směnkové zásoby. V této zásobě, která
v částce 2,5 až 3 miliard představovala normální obchodní směn
ky, nyní se skládá z 50 9%ze známých „Arbeitsbeschaffungs
wechsel“, na jejichž základě reeskontem Říšská banka vypůjčila
peníze, zatím co pravidelné obchodní směnky jsou v ní zasťoupe
ny už jen v částce 1,5 miliard RM. Tento proces, který vede
zřejmě k napjatější illikvidaci, působí, že Říšská banka ztrácí po
stupně možnost kontroly nad stále větší a větší částí oběživa. Na
druhé straně nemůže Říšská banka dlouho už vyhověti potře
bám peněz a pomohla si v začátku velikým vydáním drobných
stříbrných peněz po 5 RM. (které mají cenu 0,50 Pfennié). Není

fo ve stavu banky zachyceno, a představuje už silný náběh k inaci.
Ve čtvrtletních sešitech pro zkoumání konjunktury, vedené

prof. Wagemannem, a to v posledním čísle 4. IX. ročníku, je tato
situace Říšské banky otevřeně přiznána: zastavením transferu
splatných splátek a úroků se strany německých dlužníků do ci
ziny, o kterém rozhodlo Reichsbankdirekforium 14. června 1934;
Říšská banka dostala „možnost dotyčnými obnosy disponovati
pro poskytování úvěru“. Dále poznamenává, že Říšské bance se
jednalo jen o to, utvořiti plynulé úvěrní trhy. Tím se dá vysvětlití
celá politika, vedená Říšskou bankou. Výpůjčky se děly skutečně
v souvislosti s ubýváním zlata a devis a směnky pro opatření prá
ce nastoupily na místo zahraničních směnek atd. Roku 1934, jak
píše dále, Říšská banka byla sfále více zařazena do financování
opatření práce. Původně sice tyto směnky měly býti uloženy u ú
věrních ústavů. Směnky však teď plynou stále více do zásob ban
ky, kde je jich koncem r. 1934na 2,5 miliard RM.
Minulý měsíc vzhledem k této vzrůstající illikviditě sáhala

vláda po bezvýsledných pokusech dostati z ciziny úvěr na suro
viny k novým prostředkům. Současně s nucenou konversí zástav
ních listů, které místo dosavadních 6 % budou zůročeny na
412 %o,byla uzavřena nová 500milionová říšská půjčka s 4/2%
úrokém s kursem 981; % a na dobu 28 left, a to se spořitelnami.
Jaký účel měla. tato výpůjčka, nám poví také zpráva Wageman
nova: neslouží než k tomu, aby krátkodobé úvěry pro opatřování
práce byly konsolidovány a fím aby Říšská banka byla přiměřeně
uvolněna. Půjčka ovšem byla vlastně uskutečněna jen tím, že se
sáhalo na podstatu a vklady spořitelen. Z toho důvodu odstou
pil i Dr. Kleiner, předseda ústředí Deutscher Sparkassen- und
Giroverband, který nechtěl odpovídati za nucené odevzdání pod
stat a vkladů spořitelen pro tuto půjčku. Konverse zástavních
listů nebyla méně dobrovolná, jelikož nabídku na konversi bylo
třeba odmíťnouti vlastnoručně podepsaným dopisem. Celkem ře
čeno, sahá se právě na střední stav, který vlastně dopomohl
Hitlerovi k moci.

Na jak dlouho to pomůže, je jiná otázka. V každém případě se
to nedá opakovati. Z přehledu stavu Říšské banky jest vidět jen
malý vzestup oběživa. To překvapuje často cizince, ale mimo ztrát



ubývání zásoby zlata a devis a právě vylíčené složení zásoby smě
nek jsou ještě jiné okolnosti, které nasvědčují tomu, že inflace
je už v proudu. Je pravda, že oběživo se zvýšilo posledním rokem
jen o málo set milionů marek, nesmí se však zapomínati, že marka
má zvýšenou rychlost oběhu, každý se jí chce zbavit, a dále máme
před sebou neobvykle velký stav oběhu žirálních peněz. Tak se
zvýšily obraty provozu pošťovních šeků, který r. 1934 se zvýšil
o 1,2 miliardu RM.a u žira se zvýšily obraty o 2,9 miliard během
jednoho roku 1954. Žirální pohledávky se zdvojnásobily o 440
milionů RM. Tak ani s peněžního hlediska nemůže už překvapiti
cenové zvýšení zboží. Veliký aparát nuceného hospodářství jen
zdražuje zboží. Nepomůže na dlouho ani způsob vypočítťání in

Dr. Jan Bartoš:

Spisovatelé spiritualisté
(Zapomenutá kapitola z učebnice.)

Veliký zjev Březinův, jenž rázem povznesl českou
poesii na úroveň světovou, nemohl zůstati bez vlivu
na současníky a na generace následující. Nelze tu
však mluviti o epigonech, nýbrž jde fu o nové, své
rázné umělce, vycházející sice z Březinova umění, do
spívající však k samostatným projevům uměleckým.
AŤ píší prózou či veršem, jejich tvorba překypuje ly
rismem a mluví z ní přesvědčení křesťanského ná
zoru světového, třebas rozhodně protestují profi
tomu, aby byli nazýváni t. zv. básníky a spisovateli
katolickými. Jsou prostě umělci. Jimi se feprve
splňuje fo, o čem snila t. zv. Katolická moderna.

V devadesátých letech minulého století nové prou
dy v literatuře sdružily své stoupence v f. zv. Českou
modetnu a podle nich seskupili se i katoličtí básníci
té doby v t. zv. Katolickou modernu. Po prvé na ve
řejnost předstoupili almanachem Pod jedním pra
porem, v němž rázem se ohlásilo svými básnickými
příspěvky jedenapadesát kněží, bohoslovců i laiků.
Většina jmen dnes zapadla, ale přece někteří stali se
později ozdobou literatury. Největší slávy z nich do
šel hned první přispěvatel Jindřich Šimon Baar, stav
se nesmrtelným tvůrcem románu a povídky realistic
ké z prostředí kněžského a selského. Je tu dále Vi
lém Bitnar, redaktor známých Meditací a pilný lite
rární historik, básník Sigismund Bouška, nejlepší
znatel písemnictví provencalského, katalánského a
španělského, překladatel nesmrtelné básně Mistra
lovy Mirěio, první opravdový básník náboženské
poesie ve stopách formy Vrchlického, Xaver Dvořák,
filosof Josef Florian, spisovatel Josef Kalus, básník
František Leubnera j. Za redakce Karla Dostála do
chází k založení pravidelného orsánu, je to Nový ži
vot (1896—1907).

Pohromadě se neudržela Česká moderna, zanikla
i Katolická moderna, ale o českou literaturu nemálo
se zasloužila, vzbudila zájem o písemnictví v kruzích
katolických, upozorňovala v Novém životě na pří
buzné vynikající zjevy zahraniční, objevovala i nové
výtvarníky, navazovala styky s Juliem Zeyrem, s Oto
karem Březinou, s Františkem Bílkem a j., přilákala
dorost ze řad studentů.

To vše teprve prováděl do hloubky s náležitým
rozhledem uměleckým a nebojáckým pohledem filo
sof a spisovatel Josef Florian, narozený 10. února
1873v Staré Říši na Moravě. Jeho hrdé a ideálně za
ložené duši zprotivily se středoškolské lavice,opouští
profesorskou dráhu, usazuje se v chudé chaloupce
svého rodiště, vypůjčuje si několik korun a věnuje se
literatuře. S počátku tenké svazečky nabývají časem
na kráse i obsahu, vybírají se typy, nešetří se bat
vou, objevují se staré rytiny a dřevoryty, takže jeho
edice, nejznámější pod jménem Dobré dílo, jsou vy
znameňnánydokonce na mezinárodní výstavě paříž
ské r. 1925.

Ohromná je řada děl, která se svými přáteli uvedl
k nám věťšinoupo prvé. Jsou to geniální autoři knih
krásného písemnictví, náboženských a filosofických,
jako Bloy, Hello, Carlyle, Maeterlinck, Benson, Bel

dexů, kde se hledí držeti je co nejníže všelijakými umělými zásahy.
Nářky z řad dělnictva o stále větším mzdovém tlaku a o stále

vzrůstající cenové křivce se ozývají stále hlasitěji. I střední stav
si začíná naříkati. Neúspěch ve vývozu zneklidňuje i podnikatel
ské kruhy, pokud nepatří k zbrojařskému průmyslu. Už jsou hlasy
i pro zvýšení mezd. V tomto stavu se asi dojde přece konečně
k devalvaci. Aspoň dnes se v Německu volá dost hlasitě po deval
vaci, prý byly dokonce vypracovány návrhy na 8000 devalvaci
marky, která se stala heslem masy na vyvlastnění kapitálu. Gób
bels se stal asi mluvčím této nálady, když nedávno zastřeně
oznámil „největší socialistický čin všech dob“...

zokruhu Březinova.

loc, Chesterton, Barbey d'Aurevilly, Gide, Schwob,
Corbiěre, Rachilde, Villiers, Péguy, Jammes, Ver
laine, Maurois, Unamuno, Yeats, Synge, Dymov, Re
mizov, Norwid, Sherwood, Anderson, Edschmid,
Guardini, Rilke, Papini, Pirandello, Kateřina Em
merichová a mnohoj. Seznamuje též své čtenáře s no
vými neznámými malíři: Rosetti, Melchers, Rerich,
Vrubel, Derain, Gogh, Munch, Benda, Váchal, Josef
Čapeka j. Jeho sborníky zvány Studiem, jindy Nova
et vetera, Kursy, Archy. Překlady ze všech hlavních
jazyků evropských vyznačují se přesností a jadrností,
pečlivě hledána slova, aby netrpěla jazykováčistota.
Tak se Florián stává na Moravě strážcem správnosti
jazyka českého. Rád sem zacházíval Otokar Březina,
k Florianovi se pouští Jakub Deml, vydává tu své
první práce Jaroslav Durych, pro něho tu překládá
Jan Čepa jiní. Moravské tiskárny naučil bibliofil
skému tisku, takže dostávalyobjednávky až z Prahy.

Jiným členem této březinovské rodiny je veliký
básník Jakub Deml. Není příkladu v českém písem
nictví, aby spisovatel takových kvalit tak dlouho byl
oficielní kritikou zneuznáván. Narodil se v Tasově
dne 20. srpna r. 1878.Gymnasium studoval v Třebíči,
bohosloví v Brně. Byl kaplanem na několika místech,
až se na konec nepohodne se svými představenými,
vsfupuje na předčasný odpočinek a po mnohém pu
tování usazuje se (trvale ve svém rodišti, kam ho
hodlal následovati i jeho přítel Otakar Březina.

Obsáhlé dílo Demlovo obsahuje již přes šedesát
knih. Lze je rozděliti na čtyři skupiny. Především
jsou fo jeho nejpočetnější a také nejznámější knihy,
mající podobu deníků a sborníků v užším i širším
smyslu toho slova. Za druhé jsou to poměrně nečetné
básně, pak následují díla vrcholná, konečně velmi
čefné jsou překlady. O

Prvá skupina měla už dvacetkrát název Šlépěje.
Je to vlastně jistý druh časopisu (viz dnes podobný
Šaldův zápisník!), ovšem nemá sobě rovna v české
literatuře. Bývá doprovázen obrázky, kritikami, re
feráty, dopisy ijiných osob, přátel. První se obírají
nitrem básníkovým, jiné obsahují práce přátel, po
slední slouží nějaké ústřední myšlence, jsou zabart
veny obranně, leckdes zaujímají hodně místa i pře
klady a připomínají dávné sborníky Štítného. Před
chůdkyní Šlépějí byla rozkošná Rosnička, vysoké
úrovně je i veliký sborník Pro budoucí poufníky a
poutnice. Údaje rodinné a autobiografické tvoří pod
statnou čásťsborníků Zabajkalí, Mohyla, Hlas mluví
k slovu, báseň v próze. Sokolstvu je věnována 90
kolská čítanka, Sestrám, Tepna a částečně i Česno,
jež obzvláště některými kapitolami dosahuje básnic
ké výše. Obdiv k Bílkovi obsahuje kniha Slovo
k Ofčenáši, ohlas slovenského pobytu a slovenské
přírody najdeme v knize Z mého okovu, Březinovy
názory a myšlenky zachycuje Mé svědectví o Ofa
karu Březinovi,kniha fo, jež nejvíce ze všech jeho
sborníků vzbudila odezvy v české veřejnosti. Prav
du její dotvrzují samostatně vydané Listy Březinovy.
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Básně Notantur lumina, První světla a pátý svazek
Šlépějí dokazují, že sice kráčí ve stopách Březino
vých, ale co jeho veliký učitel jen naznačoval, jeho
žák domyslil do důsledků. Dědic odkazu Březinova
jeví se básníkem křesťanského ideálu, symbolikem
svérázným a moderním.

Vrcholem jeho tvorby jsou čtyři knihy: Hrad
smrti, Moji přátelé, Miriam a Dílo Felixe Jeneweina.
Hrad smrti, jakož i Tanec smrti, Můj očistec a Věš
tec jsou básněmi o záhadě a radosti smrti, o smyslu
života, o radosti věčné. Člověk se má svou cfností
dopracovati toho, aby se nebál smrti. Bůh je tím cen
trem a pevným, nepřístťupným,nedobytným a jistým
hradem lásky a blaženosti, kam se utíkáme.

Moji přátelé je knížka nevelká rozsahem, ale je
dinečná a rozkošná obsahem, je nejpopulárnější. Tě

Frant. MatviaHorák:

Netuctový člověk.
Dne 2. února bylo tomu šest lef, co naposledy

vydechl muž jedinečný přímo, apoštol Berlína, dr.
Karel Sonnenschein. Muž tak veliký ve svých činech,
tak jedinečný ve svém výboji, v zápasení o spásu duší,
o tělesné dobro vyděděných, že Herwigův román
„Sankt Sebastian von Wedding“, jehož hrdinou je dr.
Sonnenschein, Jaroslav Durych právem mohl nazvati
nejkrásnějším dílem katolické literatury poválečné,
„knihou, jakou dosud nečetl“. A právem se domní
vám, že tentýž úsudek musel a musí míti každý, kdo
Herwigovo dílo četl.

Dnešní moje vzpomínky na velikého průkopníka
katolicismu v berlínské a brandenburské diaspoře a
v Německu vůbec patří jedné stránce povahy dra
Sonnenscheina, stránce tak typické pro jeho snažení,
práce a úspěchy — dr. Sonnenschein nebyl a prostě
nedovedl býti ftuctovým člověkem, takovým, jak po
dle šablony tam — onde zavedené měl býti, nedo
vedl jím býti, i když sebe více jej do toho nutili,
i když sebe více mu hrozili a sebe více jej i trestali.
Nejednou jsem viděl stíny ve tvářích mocných tohoto
světa iv rouše duchovním, když šlo o toho nebo ono
ho člověkajim podřízeného, nejednou slyšel jsem po
vzdech z jejich úst: „Všecko pěkné, všecko dobré,
ale!“ A to „ale“ a onen povzdech v nejednom přípa
dě platily tomu: „On se vymyká ze šablony naší, on
chodí jinými cestičkami, než vžité paragrafy snad po
staletí předpisují, on má jiný názor než je onen, který
u nás platí na beton!“

Co to bylo povzdechů, co to bylo nějakých „ale“
nad Sonnenscheinem od prvních chvil jeho „přivo
nění“ k theologii! Dr. Sonnenschein studoval v Římě.
A o Římanech je u nás zvláštní názor, s nímž se ni
kterak neztotožňuji, ale „není šprochu, aby na něm
nebylo pravdy trochu“. Naprosto ne každý bohoslo
vec hodí se pro studium v Římě. Vrátí-li se pak z
Říma naplněn, ba přecpán ideály a jasnými posta
vami, které vidí před sebou, i velikými vzory, které
v jeho fantasii přímo bují, a vidí-li poměry, do nichž
je postaven ve své domovině, pak nutně je vším fím
stísněn a zklamán, když se setkává s malichernými
názory a obzory, nenajde-li pochopení pro souvislosti
a hlubší linie. Již proto, poněvadž je „Říman“, je bí
lou vranou mezi svými spolubratřími. Domnívám se,
že velká věťfšinanašich „Římanů“ prodělávala po
svém návratu chvíle dosti trpké, a štěstí, dovedli-li
se v dobrém slova smyslu přizpůsobiti poměrům. Ti
„tuctoví“jistě. i

Než dr. Sonnenschein tuctový — nebyl. Měl jsem
příležitost mluviti s velikou řadou jeho přátel i spo
lupracovníků nejen z řad laiků, ale i kněží, a tu jsem
slyšel nejednu vzpomínkuna to, jak dr. Sonnenschein
proti všem přísným a vžitým předpisům římského
Germanica odložil rudý talár její a oblékl černý a
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mi přáteli jsou květinky na lukách, na polích i v lese
a básník s nimi něžně rozmlouvá. Někdy je fo oslo
vení tak dětsky důvěrné a prosté, jinde musíme se
zamýšleti nad náhodnou souvislostí nebo nenadálým
spojením, ale po každéje svérázný, nemá v české lite
ratuře předchůdců. Jedinečné kouzlo vane z každé
apostrofy, mistrně tu splývá s přírodou křesťanský
vzdech čistého srdce básníka mystika. Miriam je kni
hou čisté lásky k ženě, rozvedené podle Šalomou
novy písně a přeplněné moudrostí a biblickými po
dobenstvími, oslňující mystickým blahem.

Dílo F. Jeneweina je vrcholnou meditací nad obra
zy a zároveň skoro objevitelským činem umlčova
ného mistra. Sotva se někde setkali dva velcí du
chové v takovém pochopení, slovo básníkovo na
mnoze předčí výtvarníka. (Pokračování.)

místo aby navštěvoval přednášky Gregoriánské uni
versity chodíval za vynikajícími lidmi vědy a veřej
ného života, chodíval na schůze a porady, do kniho
ven a číťáren. Věc neslýchaná, a co bylo samozřej
mější nad fo, že s nofnými vroubky, s pověstí „bol
ševika“, „nespolehlivce“ v roce 1900 jako novokněz
se vrátil domů. Než dr. Sonnenschein měl jiné ideály
a cíle, než „nahoře“ míti dobré oko, „evangelizare
pauperibus“, toto heslo, které jsem viděl na primič
ních obrázcích jeho, mu fanulo před očima jako mla
dému knězi a rýsovalo se jasněji a jasněji v jeho ži
votních cestách i snaženích pozdějších.

Domašlo 0 to, zkrotiti netuctového Sonnenscheina,
a úkolem tímto byl pověřen farář Metzmacher u sv.
Jakuba v Cáchách, známý fo postrach všech kaplanů
celé diecése, který jako důvěrný přítel tehdejšího
kardinála Fischera měl i možnost i moc. svoje přání
prosaditi. Farář Metzmacher „svým“ způsobem držel
na pořádek, u něho kaplani nesměli si tykafi, pře
depsány byly i slacé rukavice pro ně, a fo vše
cko byly věci, pro které netuctový Sonnenschein
prostě neměl pochopení, stejně jako neměl pocho
pení pro to, když od svého šéfa dostal striktní roz
kaz, že kázání nesmí déle trvati než osm minut. Než
šéf se nedal, on prostě Sonnenscheina uprostřed ká
zání přerušil, a když k jeho v oné farnosti nezvyklé
činnosti přistoupila i činnost veřejná, byl po jede
nácti měsících z Cách odstraněn a stal se kaplanem
v Kolíně u Panny Marie.

Tam jej lid a zejména mládež, které věnoval nej
více ze své lásky, ctila, do ohně by byla bývala za
ním šla. Koho opět měl proti sobě, byli jeho před
stavení, a když kterýsi sobotní večer, těsně před
obecními volbami, nevytrval ve zpovědnici, ale na
schůzi tisícové davy uchvátil a nadchl pro pro$gram
Centra, byl udán a po důkladné úřední písemné výtce
arcibiskupa kolínského byl dán za kaplana ke kos
telu Božského Srdce Páně. Thrasolf, jeho životopi
sec, píše o jeho působení v této farnosti na základě
sdělení, kterých se mu dostalo od tehdejších jeho
spolupracovníků: „Jeho specialita byla již tehdy:
do krajnosti činiti dobře, rozdati i poslední košili,
přátele a známé svoje dovedl zapřáhnouti s největší
bezohledností, když šlo o to, některémuz jeho chrá
něnců pomoci, on měl instinkt pro každou skrytou
chudobu a přitažlivou sílu pro všecky problematické
lidi, byl útočištěm všech, kteří v životě ztroskotali.
Na pořádek nic nedbal. K jednomu přišel pozdě v no
ci, k druhému v sedm hodin ráno, když něco chtěl a
potřeboval. Sociální bída naplnila jej přímo vášní, a
proto bylo mu dělnictvo tak otrocky věrně oddáno.
A dělníci to byli, kteří mne prosili, abych dopsal
konsistoři a ji prosil, aby dr. Sonnenschein nebyl
v roce 1906 přeložen.“ Stejně dobrý znatel Sonnen



scheinovy činnosti i povahy, děkan Hoóninéen,uvádí,
že dr. Sonnenschein se nevyhýbal sebe vyčerpávající
činnosti, než „pravidelně navštěvovati nemocné,
přesně choditi do školy, to nedokázal. On byl mali
cherný v řádných věcech, velkolepý však v mimořád
ných“. A když se pak do krajnosti zastal italských
dělníků, v Kolíně pracujících, a když se plně za ně
postavil i tehdy, když byli dohnáni k sťávce, tu sa
mofné státní úřady postavily se profi němu a jeho
činnosti a kardinál Fischer poslal jej na trvalou do
volenou s podotknutím, že pro takového kněze v du
chovní správě prostě nemá místa...

Netucftový dr. Sonnenschein bvl jednou provždy
hotov s kariérou v duchovní správě...

Dlouho to trvalo, než jej přijali do služeb katolic
kého lidového spolku. jehož centrála, jak známo,byla
v Mnichově-Gladbachu. S láskou, houževnatostí a
iniciafivností jemu vlastní pustil se fam do práce,
stal se velkolepým organisátorem německých kato
líků, šel svými cestami, i když sebe více bylo překá
žek a odporu, vydupal svoje SSS, ale vším tím prá
vemnebo neprávem narazil a musel naraziti u vedení
spolků, u biskupů a konsistoří i u státních úřadů,
ba, poměry přiostřily se tou měrou, že dru Sonnen
scheinovi na kterémsi projevu katolíků v poslední
chvíli, když už už měl řečniti, kterýsi kněz doručil
biskupský zákaz, že v jeho diecési nesmí mluviti...
A tak ve zklamání, podezřívání. neúspěších a nená
visti končil druhý životní úsek Sonnenscheinův; on,
který se nehodil pro duchovní správu, jak na zá
kladě pětileté zkušenosti nad slunce jasněji bylo zjiš
těno, nehodil se ani pro organisační a sociální Čin
nosti v lidovém spolku německých katolíků, odkud
jej po dvanáctileté činnosti v nemilosti propustili...
Nikde, ani v politické straně, v Cenfru, ani v kafo
Jickém tisku, ani v hospodářských ani v kulturních
ani v charitativních nebo vědeckých korporacích ce
lého katolického Německa nebylo místečka pro ne
tuctový formát dra Sonnenscheina, který opuštěn od
přátel, s Kainovým znamením na čele stál tu bez
místa a v horečce válečné, kdy každý nový den při
nesl nové starosti i nové sensace, konečně zapadl.
Co také s takovým tvrdošíjným, panovačným člově
kem, který neznal odporu, když šlo o jeho plány,
který prý vypije víc než čtyři piva, který prý úzkost

O daních v Italii.
Obdivovatelé Mussoliniho a přivrženci a přátelé

fašistické politiky hledají ozdravění našich politic
kých poměrů v napodobování fašistického italského
režimu, poukazujíce na fo, že fam trvá vzorný pořá
dek a že Mussolini pozvedl prestiž Italie na tak vy
soký stupeň, že se stal Řím střediskem evropské poli
tiky, v němž se sbíhají všechny diplomatické nitky.
Jest záhodno poukázat také na stinné stránky tohoto
režimu a jakými obětmi ty výhody jsou vykoupeny.
Je to především daňový útisk, jenž se stal v Italii tak
silným, že Mussolini sám řekl ve sněmovně, že ovce
(tj. poplatník) byla již tak ostříhána, že již nelze po
račovat ve stříhání, nechceme-li sedřít s ostříhané

ovečky — kůži.
Uvádíme zde několik nejdůležitějších přímýchital

ských daní, jichž má tato země 40. Číslice v závor
kách jsou nynější sazby v procentech z odhadnutého
výnosu: pozemková daň (58.9 %), daň z příjmu (po
dle kafe$gorie od 8.1 až do 20.3 9%,méně platí pouze
sedláci, obdělávající půdu), daň z budov (27.2 %),
daň nájemní (5 až 9 %) a obecní daň z průmyslu, ob
chodu, řemesel a volných povolání (3.6 až 45 %).
K těmto sazbám se připočítťávajírůzné přirážky, tak
na př. za úrazové pojišťění v zemědělství (2.2 %)
a ve prospěch odborových svazů. K dani z příjmu se
pak připočítává progresivní přirážka.

Všeobecná daň obratová (fassa scambi) doznala za

livě nezachová kněžské dokorum a který je neopatt
ný ve styku s lidmi... ?

Do dna musel dr. Sonnenschein vypíti kalich hoř
Kosti, a věřím těm, kteří jei dobře znali a kteří mi
o něm vyprávěli, že byly chvíle, kdy dr. Sonnenschein
celou živelní silou cítil svou opušťěnost, kdy do krve
jej zabolelo, že zůstává hlasem volajícího na poušti
i mezi kněžími...

Nechci se šířiti o působení dra Sonnenscheina v
diaspoře Berlína, o tom pravém divu, jak probudil
sebevědomí a víru a lásku statisíců. Je to konečně
známo, a k detailům bude možno později se vrátiti.
Jen tolik je nutno si předvésti před duševní zrak: jak
veliká, obrovská přímo musela býti víra dra Sonnen
scheina. fak zcela netuctová, že po všech těch ranách
nezakolísal, nezhořkl, nevyvřáhl. ale že on, kterého
spolubratři v povolání vyhlásili za blázna, se stal
apošťolem znejvětších, kterého naše doba měla! Jak
obrovská musela býti a netuctová jeho víra v Boha
a v lidi, když dovedl nadchnouti takové zástupy do
sud stranou stojících nebo nábožensky odumírajících
k velikým obětem pro metv neivyšší... Kdvž byly
Dušičky v roce 1929,první Dušičky, kdy takřka rok
tělo Sonnenscheinovo odpočívalo na berlínském
hřbitově, tu bylo na jeho hrob položeno 758 věnců a
kytic. pocta to, jaké se nedostalo ani papežům. ani
císařům,ani presidentům. Jak obrovská musela býti
jeho víra. že v záři její a žáru se mohl zroditi Herwi
gův Sankt Sebastian von Weddiné...

A když se chýlil ke konci život dra Sonnenscheina,
člověka a kněze, pro něhož nebvlo použití ani v du
chovní správě ani v organisacích ani v tisku, poně
vadž byl příliš netuctový, fu jeho srdce a jeho rty
znaly jen jednu. stále ovakovanou prosbu: „Bože,
nech mne ještě žíti, já chci ještě pracovati, získati
duše, sytiti hladové!“ A den co den musela býti po
dána zpráva o jeho, apoštola Berlína, zdravotním sta
vu Nástupci Petrově a když nad jeho rakví se roze
lkaly zvony města, které on vyburcoval, tu fruchli
ly nad jeho odchodem statisíce a Boha o smilování
nad nesmrtelnou duší Sonnenscheinovou prosil u ol
táře dómu sv. Hedviky apoštolský nuncius a nynější
papežský tajemník kardinál Pacelli.

Vždyť odešel — netuctový člověk...

fašistické vlády různé změnv. Nyní se připočítává
nadsazba 2.5 00, pro různé zboží až 5 %. Tato daň
se platí, kdykoliv zboží ide z ruky do ruky, tedy od
dodavatele surovin k výrobci polotovaru, od polo
tovaru k hotovému výrobku, od továrny k velkoob
chodníkovi, od tohoto k defailistovi.

Každá smlouva musí býti úředně zaknihována a
podléhá nemalé dani. Úředněneregistrované smlou
vy nemají před soudy platnost, dodatečné zakniho
vání stojí malé jmění, neboť v poplatcích je obsažena
pokuta.

Pověstnéje italské kolkovné. Jdeš-li na př. na po
lévku do hostince, připočítává se hned na účtenku
kolkovné číšníkem; vyvěsí-li občan oznámení, že má
byt k pronajmutí, nebo obchodník cenovou oznámku,
musí být tato návěští opatřena kolkem. Přesto je kol
kovné málo výnosné, neboť fiskus je nucen zaměsťná
vat celou armádu konfrolních zřízenců.

S nelibostí a odporem neslo obyvatelstvo zvláštní
městské clo (dazio). Četné protesty přiměly Musso
liniho, aby vyhověl mase. Učinil tak nedávno oká
zalým způsobem, označiv je jako středověké barbar
ství. Dav si pochvaloval moudrost svého duce. Sotva
se však lid uklidnil, byla zavedena spotřební daň,
která zatěžuje spotřebitele mnohem více než řečené
„dazio“ a vynáší státní pokladně přibližně o dvě mi
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liardy lir více! Spotřební daní bylo postiženo elek
trické světlo stoprocentním zvýšením, za jatečný, do
města dovážený dobytek pak se platí podle velikosti
kusu od 200—600 lir. Spotřební daň na víno je mno
hem vyšší než cena vína samého. Od zavedení spo
třební daně poklesla značně spotřeba masa a růz
ných nápojů. Fiskus pak uvalil spotřební daň na zbo
ží, které dosud této dani nepodléhalo. Jak vidět, bylo
barbarství městských cel důkladně nahrazeno.

Podle výroku samého min. předsedy Mussoliniho
v poslanecké sněmovnějest výnos cel dvacetkrát vět
ší než v předválečném období. Na imporftované zboží
se připočítává 15 %o z fakturované ceny. Daňové

J. Kelín:;

předpisy jsou rok od roku přísnější. Proti liknavým
poplatníkům se postupuje bezohledně. Na protoko
lovanou firmu se pro nezaplacení daní uvalí konkurs,
neprotokolované se odebéře živnostenské oprávnění.
Odvolání proti předepsané dani je přípustno jen
tehdy, byla-li tato daň zaplacena.

Navzdor všem těmto praktikám státní hospodář
ství v Italii se končí pravidelným schodkem 4 mili
ard Kč.

Na konec je však nutno podotknouf, že italská vlá
da pro národ mnohoučinila. Jsou to předevšímkrás
né silnice, rekonstrukce a úpravy antických pamá
tek, vybudování loďstvaa letectva aj. alm.

Katolické školství ve Francii.
„Existence konfesijní školy ve Francii jest oprav

dovým zázrakem.“ Tato slova napsal Ph. de Las Ca
ses v „La Vie Catholigue“ ze dne 2. března 1935. A
tato slova nejsou přehnána. Existuje katolické (svo
bodné) školství v Německu, v Italii, Anglii, Belgii,
Holandsku a jinde a všude na ně přispívá stát
(v Italii dokonce S/;), jen ve Francii, v zemi rovnosti,
stát nejen nedá na katolickou školu ani haléře, na
opak ministerstvo školství činí vše, aby ji zničilo,
nebo aspoň co nejvíce ztížilo existenci. Statistika,
kterou podávám, dává fudíž plné oprávnění mluvit
o zázraku, když je řeč o konfesijní škole.

Od r. 1880 stát nelitoval peněz na zřizování stát
ních, laických škol. R. 1880 činil rozpočeť na tyto
školy 400 mil., dnes činí 4 miliardy. Školy jsou za
kládány i v těch nejmenších vesničkách, ačkoliv
v nich již existují školy katolické, a ačkoliv ve ško
lách státních mimo učitele není často ani jedno dítě,
nebo je jich jen několik, zatím co konfesijní škola
je plná. Zednáři ovšem, kteří mají ve Francii velké
slovo, jsou mínění, že bolševický učitel, i když ne
bude vychovávat děti, aspoň může rozeštvat obec a
roztrhnout jednotu rodičů. Proto se utrácejí veliké
sumy na laické školy, které jsou prázdné.

Státní školy byly zlaicisovány zákonem z r. 1881.
Katolíci odpověděli na fen zákon tím, že začali sta
věti nové školy a r. 1901 chodilo do nich již milion
dětí. R. 1904byly vydány ostré a nespravedlivé zá
kony proti kongregacím. Řeholníci byli ze země vy
hnáni a 13.000 škol bylo zavřeno. R. 1914 před vy
puknutím světové války navštěvovalo konfesijní ško
ly 60 % všech dětí Francie. Omezila válka činnost
těchto škol? Nikoliv. Poklesl sice počet dětí i uči
telů, ale školy trvaly dále přes všechnu nepřízeň
doby. Po válce děti přibývalo, ale pomalu se dosta
vovala krise. Nebyla to maličkost, uvážíme-li, že vy
držování katolických škol stojí rodiče ročně přes 500
milionů franků. R. 19530,kdy již stála krise přede
dveřmi, navštěvovalo obecné katolické školy 824.000
dětí. A čekali bychom, že v r. 1934,kdy jakoby krise
dostupovala vrcholu, bude tento počet daleko menší.
Stal se však opak. Počet žáků se zvýšil ne o několik
desítek, nýbrž o 116.000,takže r. 1934 chodilo do ka
tolických škol 940.000 dětí. Co to znamená, pocho
píme teprve tehdy, když uvážíme, že agitace socia
listů a různých nevěreckých a zednářských spolků
proti konfesijní škole byla vystupňována a nejednou
se dála pod pafronancí ministerstva školství a stát
ních úřadů. A v téže době vstoupl počet studujících
na středních katolických školách ze 100.000na 180.000
a i na5 katolických universitách přibylo posluchačů.

Jest otázka, jak si lze vysvětliti tento nebývalý
růst? V době, kdy Jean Macé, svobodný zednář, za
kládal „La Ligue de 'Enseignement — Ligu provy
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učování,“ která měla šířit vědomí 0 f. zv. neutrální
škole, byla založena — bylo fo r. 1868 — „Société
sénérale d Education et d'Enseisnement“. Tato „Spo
lečnost pro výchovu a vzdělání“ si předsevzala vésti
boj za svobodnou střední školu. Jest známo, žeobecné
školy bylo katolíkům dovoleno budovat a vydržovat
zákonem Fallouxovým z r. 1851.Této Společnosti stál
v čele Emil Keller a byla již dosti silná, když Jules
Ferry zahájil svůj boj o zlaicisování školy. Měla již
dosti znamenitých profesorů, právníků a advokátů,
kteří dovedli čelit Ferrymu a jeho náhončím. Tato
Společnost se rovněž starala o zvyšování úrovně škol
a jejich organisaci. Trvá dodnes a stále úspěšněpra
cuje. Ačkoliv jejím předním cílem bylo školství
střední a vysoké, prospěla nesmírně i školství obec
nému právě v době, kdy laicisace sílila. Již r. 1872
založila odborovou organisaci „L'Alliance des Mai
sons d Education chrétiennes“, která dnes tvoří syn
dikát, k němuž patří 500 institucí, nepočítaje v to
ovšem ústavy dívčí. Každoročně pořádá kongresy,
z nichž se poslední konal minulého roku v Grenoblu.
Po r. 1904byly zakládány svazy katolických učitelů
a profesorů, které se po válce sdružily v „Národní
federaci diecésních syndikátů svobodného školství“.
Tato Federace sdružuje 60 syndikátů z 55 diecésí a
čítá 18.000 členů, profesorů z vysokých, středních i
obecných škol. Ústředíjejí je v Paříži, Rue des Saints
Pěres 76 a jejím předsedou je Msgr Deschamps.
V diecésích jsou zakládány zvláštní spolky, které
pracují spolu s ostatními, starajíce se svědomitě o
potřeby škol v diecési. Velikou podporou jest jim i
Sdružení bývalých žáků konfesijních škol, „Fédéra
tion des Amicales de Enseignement libre“, která
má asi 400.000členů v 1.650 spolcích, spojených v 17
krajinských svazech — Unions régionales.

A jak si počínají katoličtí rodičové? Před 30 lety
byl založen v diecési belleyské svaz katolických otců
a ostatní diecése následovaly toho příkladu, až mohla
býti uvedena v život Federace, jíž dnes stojí v čele
Jean Guirand. Dnes ovšem tato organisace si všímá
hlavně rodin, jejichž děťi musí navštěvovat sfáfní
školy a pak se stará o vydržování budov. R. 1930
byla založena „LAssociation des Parents d'elěves de
VEnseignement libre. — Sdružení rodičů žáků svo
bodných škol“, která, ačkoliv zafím organisuje jen
rodiče dětí, navštěvujících střední školy, čítá již 60
tisíc členů. Loni Episkopát v rámci Katolické akce
založil „Comité national de 'Enseignement catholi
gue“, jehož předsedou je Msgr Richaud, biskup ver
sailský. V tomto Komitétu zasedají předsedové „L
Association des Directeurs et Inspěcteurs diocésains
de 'Enseiénement“, „La sociěté générale d'Education
et d'Enseignement“ a „L'Alliance des Maisons dď
Education chrétienne“.



Pokles církevního školství na Slovensku a Podk.
Rusi o pětinu.

Profesor církevního práva na frnavském semináři
Msére dr. Emil Funczik uveřejnil počátkem měsíce
v bratislavské „L'udové Politice“ statistiku o církev
ním obecném školství na Slovensku a Podk. Rusi. Je
ho zkoumání úřední statistiky a vykreslení skutečné
ho sťavu školství na Slovensku nenalezlo v novinách
a časopisech takového ohlasu, jak je v zájmu věci.
Proto v „Životě“,který se také těší pozornosti a obli

2 Wabě na Slovensku, přinášíme podstatu článku doktora
Funczika.

Podle statistiky k 1. říjnu 1953(školská statistika
se dělá vždy k 1. říjnu běžného roku a dafa z 1. ří'na
1934nejsou ještě publikována) byl stav školství cít
kevního (katolického, řeckokatolického, evangelické
ho a židovského) a obecního a státního takový:

, v Počet Žactva lRoko Počet| Hter.Ike| zceléhopočtulSKOY| por]tříd|učitelů|CS| katolíků|nekatolíkůcírkevní| 2.743| 4.240|4.212|| 346.508| 274.205|72.303státní||1.031| 2.403[2.376| 169.190| 126.530| 42.6601921|obecní102| 171168| 13.287| 11.4211.866všechny| 3.876| .814| 6.756| 528.985| 412.156| 116.829církevní| 2.606| 5.7275.634|323.448| 261065| 62.382státní|1.988| 6.863||6.789||329.210| 247.640| 81.5701933|obecní|| 308|717707)38.377|30.574|| 7.803všechny4.90213.30713.130|691.035| 539.279| 151.756
Roku 1921bylo na území Slovenska a Podkarpat

ské Rusi celkem 3.876lidových škol (na Slovensku se
říká obecným školám Vudové, proto na rozdíl od
obecních, t. j. obcí vydržovaných, budeme zde všu
de užívati označení: lidové školy), z toho církevních
2745,t. j. v procentech 70.76a státních a obecních by
lo celkem 29.24procent.

Roku 1933na podzim bylo všech lidových škol na
tomtéž úzetní 4.902, z toho církevních 2.606 — tedy
v procentech z celkového počtu už jen 53.16.Za dva
náct lef, od r. 1933 zmenšil se počet církevních škol
asi o pětinu (o 17.60 proc.) a o totéž vzrostly sťátní
a obecní školy.

V r. 1991 připadalo na jednu církevní školu 1.54
tříd, r. 1934 2.19 tříd, na jednu státní školu 2.55 a r.

1935už3.45tříd,naobecníjednuškolu1.67třída r.
1935 již 2.32 tříd. Počet tříd ve zmíněném intervalu
rostl tedy u jednotlivých kategorií lidových škol tak
to: církevní školy vzrostly o 0.65 třídy, sťátní o 1.12
třídy a obecní o 0.65 třídy. Velký rozvoj u státních
škol ukazuje větší prostředky k rozvoji školství, než
mají církevní školy a než obecní.

Úpadek církevních lidových škol je nejmarkant
nější při pozorování přesunu žactva. Roku 1921bylo
ze všeho žactva v církevních lidových školách plných
65.50 proc., r. 1933 už jen 46.80 proc., čili úbytek
o.jednu pětinu. Odpovídá to poměrně úbytku církev
ních škol.

Zajímavájsou tato data: V r. 1921na jednu církev
ní školu připadalo 126 žáků, na jednu třídu 81 (1),
v r. 1935na jednu církevní školu připadlo 124žáků a
na jednu třídu 57 žáků. U sfátních škol na jednu
z nich připadlo 1921164 žáků a na jednu třídu 70 žá
ků, r. 1953na jednu školu 165,ale na jednu třídu jen
47 žáků. U obecních škol je tento poměr 150 a 77 ku
124 a 55.

Počet žáků připadajících na jednu školu se skoro
za těch dvanáct leftnezměnil, ale vzrostl počet tříd

3 fo umožnilo, aby měl učitel méně dětí ve třídě nežliříve.
Dr. Funczik svůj rozbor statisticky shrnuje: jak

co do počtu škol i žactva, poklesl stav církevního
školství na Slovensku a Podk. Rusi za dvanáct lef
o jednu pětinu. Z celkového počtu lidových škol
v těchže zemích je církevních něco málo přes polovici
a žactva je v nich již méně než polovina.

*

Z uveřejněné tabulky je dále zřejmo, že na kafo
lických církevních školách ubylo zhruba 13.000dě
tí, na evangelických a jiných 10.000dětí, ty všechny
jsou ve školách sťátních a obecných a ještě přírůstek
dětí, který tvoříonu velkou diferenci a přesun žactva.

Ještě na jednu velmi důležitou věc chtěl bych u
pozorniti. Ž tabulky vysvítá, jaký byl nedostatek u
čitelských sil v r. 1921a 1935. Roku 1921na státních
školách —počítáme-li jednoho učitele pro jednu tří
du — chybělo jen 27 učitelů, na církevních 28 a na 0
becních jen 31 Celkem bylo tedy neobsazených uči
telských míst podle počtu tříd 58. V r. 1933 chybělo
však jen na státních školách už 74 učitelů, na církev
ních už 93 a na obecních jen 10. Celkem nedostávalo
se feoreticky 177 učitelů. Más—

Předpoklady sjednocení církví.
Ženevský biskup Msgr. Marius Besson jest hoden stolce, s ně

hož kaťolíkům nejen švýcarským, nýbrž katolíkům celé Evropy
šířil nezapomenutelný kardinál Mermillod sociální nauku kato
lické Církve a připravoval význačnou encykliku „Rerum nova
rum“. Msgre Besson, který miluje velice jiného velkého svého
předchůdce, biskupa svatého Františka Salesského, praktikuje
i jeho způsob shovívavosti, jemnosti, lásky, pokud jde o závažný
a těžký problém sjednocení církví. Přede dvěma lety vydal knihu
„Po 400 letech“, která byla nyní přeložena do němčiny a vyšla
nákladem Róber et Co. v Luzernu. Je to kniha tak důležitá, že bu
de dobře, když se poněkud obeznámíme s jejím duchem.

Kniha přináší rozhovory a dopisy dvou mužů, jistě imaginát
ních, katolického faráře Favra a evangelického pastora Curcho
da. Jsou oba lidmi hluboké a opravdové křesťanské víry, milují
upřímně svoji vlast a duše, k nimž byli Bohem posláni. Na jedné
slavnosti se rozhovořili o hlubokých otázkách víry a jejich listy,
které si pak psali jako synové jednoho nebeského Otce všech
křesťanů, dopisy, v nichž si sdělují své názory, jak by bylo mož
no, aby křesťané všichni žili ve svornosti, jsou opravdu, a obsa
hují, i když to není výslovně vyjádřeno, předpoklady sjednocení
křesťanů. Pravda, bez Boží Milosti a bez modliteb není možná
jednota, to je jasné a proto Církev svatá ustanovila zvláštní ok

távu modliteb za sjednocení křesťanských církví, ale bylo by
omylem opomíjeti přirozenou sílu lidského počínání a usilování
o jednotu. 9 ,

„Prvou podmínkou,“ praví Besson, „je, aby všichni křesťané
uznali společné své dědictví.“ „Nejsme jen,“ praví pastor, „dět
mi téže země, nýbrž jsme i dětmi Otce nebeského, věříme všichni,
že kráčíme cestou, jež vede k Bohu. Tak přes všechno, co nás
odděluje, máme nesčetné možnosti, abychom se dorozuměli a se
šli se.“ V témže duchu mluví i kněz katolický: „Spojuje nás přes
všechnu rozdílnost tolik věcí. Máme prakticky přijatelnou tole
ranci, vzájemnou úctu, svobodu. Vyhýbáme se fomu, co by mohlo
poranit... Ale mnozí toho nedbají.“ Ani literatura nedbá často
tohoto příkazu evangelické lásky. Mnoho apologetických děl je
štířivých a nenapomáhají vzájemné shodě. Mnohý fisk rovněž
užívá často výrazů, které sejí jen nenávist mezi lidmi různého vy
znání. „Jak je to zarmucující — proč bychom to nepřiznali, že
existují katolíci, velice hrdí na svoji pravověrnost, kteří se sta
vějí ostře proti každému, který nesoudí jako oni sami (často i pro
ti církevní auforitě, které se přece dovolávají), jsouce často bez
hlubšího křesťanského života, nepřáteli Kříže a nemajíce ponětí
o fom, co je pravá láska. Tento pseudokatolicism nejen nepřináší
požehnání Boží, nýbrž brání jednotě, po které toužíme. Náš lid

59



nechce náboženských bojů a myslíme, abychom zůstali věrni
Kristu, nemusíme žíti se svým bližním ve válce.“

Ke sblížení je třeba osobního sblížení řádných duchovních, vý
měny názorů. Ovšem fo mohou dělat jen kněží jemní, důkladně
theologicky vzdělaní. Kteří nechtějí obracet na svoji víru druhé
ho. Považují se za syny téhož Otce. „Ačkoliv jsme přesvědčeni,
že Kristus založil jen jednu Církev, přece víme, že mnozí lidé,
kteří vyrostli v protestantismu, mohou býti přesvědčeni, že mají
ve svém náboženství křesťanskou pravdu, a že dosáhnou spasení,
když neopustí svého náboženství.“ Příležitostí ke vzájemnému
poznání je velice mnoho. Bible je nejlepším prostředkem ke sblí
žení. „Pro Evangelium se naši předkové rozdělili“ praví P. Fa
vre, „Evangeliem se opět sjednotí.“ Jsou i hluboké rozpory v na
zírání na historii reformace. Bylo by ideálem, kdyby na obou stra
nách, katolické i protestantské, pracovali vědci s fím úmyslem,
nalézti pravdu, padni komu padni. I v oblasti kultu je možno si
porozuměti. „My katolíci máme podle pobožnosti, které mají svo
je oprávnění a poslání, i takové, které nejsou nutné, a některé

i připadají poněkud dětinskými. Ale protestanti si musí též uvě
domiti, co je pro katolíky samozřejmostí, že v Církvi jsou určité
formy uctívání svatých, ostatků, odpustky, které se neodkládají.“

Lidé jsou lidé, a často chybují. Pastor doznává, že při studiu
života kolem r. 1500nesetkal se jen s náboženskou vyprahlostí a
špatností, ale i s lidmi hlubokého vnitřního života. Ostatně, ná
dherné katedrály jsou toho nejvýmluvnějším svědectvím. Podob
ně přiznává i katolický kněz, že nalezl mezi protestantskými po
stavami duše hluboké víry. „Bůh,“ praví farář, „mi udělil milost
cítit sympatie k těm, kteří nesdílí naší víry, s vroucím přáním, aby
bylo odstraněno rozdělení, jímž trpí naše vlast po 400 let... Žili
jsme,“ praví dále pastorovi, „v míru, aniž bychom se zranili, a
dáváme tak krásný důkaz, že je možno míti různé přesvědčení
a při tom brafrsky si vésti.“ Tato slova, která nejlépe karakteri
sují ducha knihy a která jsou hlasem biskupa Bessona, jímž mlu

ví katolický kněz, svědčí o upřímnosti, kterou je třeba napodoovat.

Stíny pastorace v menšinách.
—!e—.— Nejednou slyšel jsem bolestné stesky od

Čechů, působících na Slovensku, na veliký nedosta
tek pochopení duchovních správců pro ně a jejich
duševní potřeby. Hlinkovským duchem odchovaný
farář na Slovensku zavede často raději maďarskou
pobožnosf, než aby něco učinil pro Čechy bydlící
v obvodu jeho farnosti. Tak makavě dává jim najevo,
že jsou neradi viděnými hosty, takže propast mezi
chrámem a Čechy na Slovensku na mnohých místech
jen a jediné následkem této zaujatosti je, místo aby
se zmenšila, větší a větší.

Konečně —na Slovensku, pokud v kostele vše ne
bo většinou je slovenské, není tato otázka, i když ji
nesmíme podceňovati, dávno tak akutní jako v po
hraničních oblastech naší republiky. Dnes je málo
míst u nás, kde by nebyli Češi, a fam, kde do pře
vratu byla naprosto bezvlivná a mizící menšina čes
ká, fam zasedá nyní již několik zástupců českého vo
ličstva v obecním nebo městském zastupitelstvu, a
zatím co německého obyvatelstva soustavně percen
tuelně ubývá, přibývá stejným tempem Čechů. Po sta
letí umlkl v mnohé svatyni u nás český zpěv, zněl-li
vůbec v onom chrámu Páně, a teprv po převratě, a to
ne přes noc, ale na velké většině míst tvrdým bojem
dosáhli Češi toho, že každou neděli mívají svou Čes
kou mši svatou a českou exhortu. Vím ale určitě, že je
přece jenom ještě řada míst, kde početně dosti silná
česká menšina ani toto málo nemá.

O výmluvy nebo faktické důvody nebývá u duchov
ního správce nouze. Buď není dostatek kněží, nebo
není ve vžitém pořadu nedělních bohoslužeb prostě
místa, nebo by Němci toho nestrpěli a nesnesli. Ne
bo se také poukazuje na to, že s české strany se rov
něž nečiní žádné ústupky. Znám případ, jak expo
novaně německý kaplan v kfterémsi východočeském
městě zuby-nehty se bránil zavedení českých boho
služeb — farář pro stáří a churavost přenechal totiž
všecko jemu. „V Hradci Králové je víc Němců než
je u nás Čechů a ti také nemají nic německého a kdy
by se fam něco německého zavedlo, tak by Češi vy
mlátili residenci biskupskou i fary. A přece mají po
čefností svou větší nárok, než máte vy! Dokud tedy
v Hradci nebudou německé bohoslužby, nebudou u
nás ani české, a jakmile se tam zavedou německé,
zavedou se u nás také české“ Onen kaplan měl prav
du a neměl, poněvadž chybuje-li někdo jiný, nedo
stává se mi tím dovolení k tomu, abych i já chyboval.
Blaho, spása duší musí přece vždy býti a zůstati je
diným zorným úhlem vší kněžské práce a nic, ale
pranic jiného nesmí při tom spolurozhodovati.

Ve velké většině míst, kde česká menšina je jakž
takž početná, je tedy aspoň jaksi postaráno o pasto
raci českých duší. Ale jen jaksií Uvádím konkrétní
případ: V německém městě s necelými čtyřmi fisíci
českých duší je každou neděli a zasvěcený svátek
v osm hodin české kázání a mše svatá. Co chtějí víc,
řekne snad někdo. Ano, a oni by přece — chtěli víc,
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Spousta železničářů má právě v tu dobu službu nebo
jdou z ní a nemohou sepři nejlepší vůli dostati na
onu mši svatou a hlavně na kázání, a železničáři tvoří
všude velmi početný kádr našich menšin. Než nejde
jen o mši svafou a s ní související kázání. Vžijme se
do poměrů, jak fakticky jsou — k neuvěření velké
procento katolíků neví, čím mše svatá je, jak nesmír
ná je její cena! A fo nejen katolíků, kteří, jak se li
dově říká, Pánu Bohu žádnou ránu nedávají, ale i
dobrých katolíků, plnících jakž takž všecky svoje ná
boženské povinnosti nebo dokonce i dobře je plnící.
Kolik na příklad velmi zbožných duší chodívá den co
den na mši svatou, aby se během té mše svaté pomod
lili svůj růženec a naprosto nesledují a tím méně vží
vají a prožívají fo, co u oltáře se děje! Ještě tak, že
konstatují, že ten velebný pán je rychlý a dobrý pro
zimu a onen zase ne.

A tito věřícívelmi si potrpí na jiné pobožnosti. Na
májovou pobožnost a májová kázání na příklad do
stanete do kostela dokonce i řadu lidí, kteří se tam
jen ukáží ještě o vánocích, Velkém pátku, o Vzkří
šení a Hodu Boží velikonočním a o Dušičkách.Na
postní kázání a pobožnosti křížovécesty zajde si také
tak mnohý Nikodém, který jinak se kostelu vyhýbá,
a tu je dána pak možnost ne nasládlými kázáními,
ale hutnými myšlenkami a pevnou, přesvědčivou
stavbou důkazů jejich smýšlení pozměniti, je zpra
covafi a aspoň částečně získati.

Vezměte si však poměry v menšinových městech —
tam jak rok je dlouhý není české májové pobožnosti
a májového kázání, tam není českých postních ká
zání a křížové cesty, fam bez ohlasu v mateřské řeči
Čechů zůstává Svatý týden i Dušičky, tam leží ladem
úžasné přímo hřivny, nesmírné možnosti pastorační,
nesmírné možnosti k získání odcizených nebo zlho
stejnělých českých duší! Od menšinářů vyžaduje se
vniterní vyspělost, aby věděli a chápali, že mše svatá
je alfa a omega všech bohoslužeb, kořenem, že je i
kmenem a korunou, a zapomíná se na fo, že fafo vy
spělost schází naprosto i druhé, vládnoucí národ
nosti v městě a ve farnosti, a že to, co u vládnoucí vět
šiny není a marně bych hledal, tím méně mohu hle
dati u menšiny, z níž každý její příslušník pochází
z jiného koufa a z jiné farnosti.

Řekne se: Kdo by todělalí. Na to všecko je málo
kněží! Znám konkrétní případy, že tomu tak není, ale
„hlava“ fary rozhoduje s neomylností největší, že se
to dělati prostě nesmí. Řekne se — není místa, kde
by se to dělalo, ve farním chrámu Páně má „většina“
svoje pobožnosti, fak není místa pro druhý jazyk —
a nebývá tomu tak. V jedné farnosti, kde „také fo ne
jde“, jsou tři staré, prostranné kaple po celý rok kro
mě svátku patrona, jemuž jsou zasvěceny, zavřené,
kaple, které přímo nejen volají, ale křičí po tom, aby
i v nich se něco „dělalo“. Co však je rozhodující při
všem tom, je obyčejně pohodlnost, ničím nezměnitel
né přesvědčení, že tak, jak se pastorovalo před sto



letý, že se tak musi pastorovati i nyní a každá novin
ka že za nic nestojí a pak ale —a to myslím hlavně —
strach před „většinou“. Vždyť by si věřící obstarali
nejednu pobožnost docela sami, bez kněze, v květnu
by si zapěli několik mariánských písní a sami by se
pomodlili laurefánskou litanii, v postě sami by si
vedli pobožnost křížové cesty, ale co by řekli Něm
ci, kdyby se Čechům dovolilo, aby měli české májové
pobožnosti, české postní pobožnosti, a obráceně, co
by řekli Češi, kdyby se taková neslýchaná věc do
volila Němcům...í i

A zde jsme u kořene věci. Ten, který v pastoraci

Pravda vítězí!
Před třemi sty lety svíral královský absolutismus

jednotlivé národy jak v železné kazajce. Vládcové
jevili velkou chut vládnouti křesťanůmpo pohansku.
Vyhrabávali různé theorie před Kristem Pánem, vy
mýšleli a dávali si vymýšleti nové, aby aspoň na chvíli
podepřeli nohy svých zpuchřelých trůnů.

Bylo to v době, kdy Turci se chystali k dobytí Víd
ně a ovládnutí střední Evropy podunajské a znepo
kojovali ustavičně nynější Slovensko.

Byl někdo v 17. století ve Francii, kdo se odvážil
veřejně a bez bázně říci své mínění proti absolutním
vládcům a jejich metodám?

Byl to filosof Pascal, matematik, fysik a katolík.

pocálem politickým mu byla vláda lidu a liďí schopných:
Aby tyto dvě složky opravdu úspěšně vládly

v křesťanské republice (11),k tomu stačí dva zákony:
zákon lásky k Bohu a zákon lásky k bližnímu. (Pen
sées 484). Správně boří Pascal hradby absolutistické
domýšlivosti královské, která by si byla ráda svou
vládu královskou odvozovala přímo od Boha. Pascal
praví jasně, že lidé mají svá dobra časná v držení ni
koli od přírody, nýbrž z ustanovení lidského.

Má-li člověk bohaftství, je to náhodou, má-li krá
loství, je to rovněž náhodou. „Bůh dovolil společnos
tem lidským, aby si dávaly zákony a dělily tak časná
dobra; a když tyto zákony jsou jednou dány, je ne
spravedlivým rušiti je.“ (Disoours sur la condition
des $rands. T. 9, p. 367.)

Není příčiny, aby se vypínali boháči a vládcové
tohoto světa nad chudáky. Pascal vidí u vysokých
i nízkých tohoto světa dva stejné prvky základní,
duši totiž a tělo. — „Co je společným pro všechny
lidi? Duše a tělo, které jsou samy od sebe úplně lho
stejné k povolání námořníka nebo vévody; neboť
není žádného přirozeného pouta, které by je více

BOY k jednomu nebo druhému povolání.“ (Ibid.p- .
Máme tedy vždy míti na vědomí, že nejsme víc než

jiní, i když máme z ustanovení lidského nějakou hod
nost, třeba královskou; vždyť podstata naší bytosti
je stejná s podstatou bytostí těch posledních chudáků
ve stáfě; i oni mají duši a tělo. Jsme všichni stejní ve

Dvojí tvář SSSR.
Pozorovatel z evropských zemí, kde demokratický systém jest,

a zejména u nás, pokládán za nejblíže ideální systém správy věcí
veřejných, pozoruje s překvapením praksi sovětského režimu,
který jest diktaturou jedné třídy, domněle proletariátu. V SSSR.
vidí jen jednu stranu, organisovanou také zcela rozdílně než naše
strany. V SSSR. není možna změna vlády a systému bez re
voluce zatím co v Evropě v posledních letech v celé řadě zemí
volební lístek provedl takovou změnu jakg revoluce (Bulharsko
r. 1933,Španělsko 1932 a 1934), kdy se změnila směrnice vládního
systému úplně protichůdně. V SSSR. jsou naproti tomu osobní
změny ve vládnoucích kruzích a vrstvách tak časté a osobně pro
tichůdné, že lidé panující dnes jsou zítra psanci. Také změny
v zásadách politiky, zejména hospodářské, jsou v SSSR. tak čas

má vésti, necháváse vésti malichernými ohledy často
na lidi, kteří nemají nejmenší mravní legitimace k to
mu, aby se vůbec do něčeho pletli. A výsledek? Hyne
k nespočítání duší, které by se daly o tolik přiblížiti
kostelu, Církvi, oltáři, kdyby se s naší strany chtělo,
kdyby se využily možnosti k tomu.

Nejde o jevy ojedinělé, ale hromadné, týkající se
tolika, tolika duší. A byl by to opravdu katolický čin
naší Katolické akce, kdyby těmto poměrům věnovala
pozornost a byla původcem toho, aby autoritativně
bylo zasáhnuto do věcí tak akutní.

svém životě stejnými starostmi, stejnými nešťěsťími
a vášněmi.

Je chybou, když si někdo myslí, že je vyňat z chyb
nízkých vrstev lidské společnosti, když plave v kal
ných proudech chyb vyšších vrstev; lidé zapomínají,
že právě v tom se stýkají...; vždyť nikdo nevisí ve
vzduchu, oddělen od druhých.

Všichni tlačí tutéž zema všichni jsou právě v tomto
bodě zrovna takoví jako i fi nejmenší obyvatelé země,
děti nebo tvory nerozumné.

Pravá velikost tedy nikterak nevylučuje styk s li
dem.

Ve svém dopise královně Kristině Pascal zdůraz
ňuje sílu ducha a vzdává chválu ženě,která spojovala
vědu, duševní sílu s hodností ustanovenou.

Pascal dává vládcům tohoto světa tuto radu: Ne
vládněte násilím, nejednejte s lidmi tvrdě. Musíme
jednati vždy jako lidé čestní, t. j. v pozemské říši
třeba pohrdati žádostivostí a usilovati o říši lásky.
Pascal nesnesl vlády tyranů. Skvělým způsobem líčí,
že pramenem každé tyranie je sobectví, neboť ty
ranové mluví takto: „Jsem krásným, proto se mne
mají lidé báti. Jsem mocným, proto mne mají lidé
milovati. Jsem výmluvným, proto mně mají věřiti...
„... Není mocným, proto ho nebudu míti ve vážnosti;
není šikovným, proto se ho nebudu báti.“ — Pascal
hájí tento názor:

„MInohost,která se nedá uvésti na jednotku, jest
zmatkem; jednotka, která není závislá na mnohosti,
jest tyranií.“

Oslavujeme 85. narozeniny nejvyšší hlavy našeho
státu. Bylo vždy snahou Masarykovou postaviti exi
stenci našeho sťátu na takové pravdy, kterých nikdo
nemůže upřítil Právo přirozené se nedá upřífti,hi
storické se dá zkroutiti!

Úmyslně jsme uvedli některé myšlenky Pascalovy,
francouzského filosofa a mafematika, abychom si
připomněli mezinárodní a tedy věčnou cenu podob
ných výroků českého filosofa a prvního presidenta
naší republiky.

Pravda ve Francii, pravda v Prazel Střezme její
mosty! Tak nám to káže spravedlnost k sobě, k ji
ným národům a k ctihodnému kmetu na našem Praž
ském hradě, k T. G. Masarykovi! Dr. K.

tě jako v málokteré zemi. (Sestátnění, NEP, kolektivisace, po
máhání kolektivnímu hospodářství pomocí soukromého vlastni
ctví.) Překvapuje také, že v této zemi tak neohebného marxistic
kého dogmatismu a tuhé státní kontroly jest možna taková široká
veřejná kritika — pokud nejde na zásad y státního a spole
čenského zřízení — že v této zemi řešení každého problému, roz
pravy o něm účastní se tak Široké vrstvy obyvatelstva, že, jak se
v literatuře státovědecké praví, není žádné podobné období v dě
jinách, až ve středověku v malých městských republikách a stá
tech.

Jedním z hlavních dojmů překvapení a protichůdností jest dvo
jí tvář sovětských zřízení a zákonů. Zatím co překrásné zákony na
ochranu dětí působí dojmem vyššího uspořádání společnosti, těž
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ko lze srovnati druhé zřízeníGPUa jeji ostrý postup proti sedlá
kům-kulakům, nechtějícím dobrovolně vstoupiti do kolchozů. Vi
děli jsme u Moskvy dobře pracující polepšovnu. Bolševo, kde ká
ranec-zloděj z povolání necítí se vyvržencem společnosti, ale pra
voplatným dělníkem — jejím členem, kde si odpracuje za krátkou
dobu práva občana, tedy zřízení skvěle humánní a zlepšující člo
věka, ale ihned za ploty této pracovní komuny kopali političtí
provinilci za dozoru bodáků GPU kanál do Moskvy-řeky.

Viděli jsme dětské jesle na nádražích, dům dětské knihy —
tedy skvělou péči o děti — ale na ulicích nás zastavovali lidé
(Moskva a Petrohrad v Torýsinech, v klášteře Lávra v Kijevě),
a dělajíce široké pravoslavné kříže na své chatrně oděné hrudi,
dovolávali se našeho svědomí křesťanů (Kuzněckij most v Mo
skvě, matka mnoha dětí, její zjev byl dostatečně přesvědčujícím
o její správnosti). Jak nazvati sovětský zákon ze dne 25. ledna
1918,provádějící odluku církve od státu a způsobem tak slavnost
ním prohlašující:

Paragraf 2. Na územírepubliky nesmí býti vydányžádné
místní zákony a nařízení, které by omezovaly svobodu vyznání,
nebo zaručovaly občanům výhody a privilegia na základě jejich
konfesionelní příslušnosti.

Paragraf5. Každýobčanmůžese hlásiti ke kterémukoliv
náboženství, nebo k žádnému. Každé zbavení práv v souvislosti
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s příslušnosti nebo nepříslušností k jakémukoliv náboženství
se zrušuje;

a porovnati s ním dnešní skutečnost, kdy není možno,aby
život náboženský svobodně se rozvíjel. Jak se odlišuje tato skvělá
definice svobody svědomí s pronásledováním všech vyznání, která
jsou přece S 2 tak svobodně zaručována. Jak nazvati opatření,
kterým se duchovním všech církví upíralo právo na práci (stále
ještě upírá) a tím byli vyloučeni ze zásobování (dnes volné) a
všech občanských práv (dodnes trvá).

SSSR. jest zemí překvapení, protichůdností a dvojí tváře. Vněj
ší, obrácená k světu, jeví se jako socialistická společnost vedená
marxistickou doktrinou a připravená ke všemu, aby zachránila
revoluci. Vnitřní svojí tváří jest to země nikoliv cílevědomého
plánu společnosti, ale stále experimentující, částečně úspěšně,
částečně neúspěšně, ale na základech a předpokladech, které ne
mají pranic společného s Marxovou doktrinou. Ovšem tato druhá,
do ruské skutečnosti obrácená tvář jest mnohem reálnější životu
a spíše může se dopracovati v zemi tak špatně spravované cat
ským, fupým a ničemným režimem, zemi zničené prohranou vál
kou, zdrcenou občanskou válkou, skutečného úspěchu, než chi
méry rudých theorií skalního marxismu. Tato druhá vnitřní ruská
tvář jest vyjádřena tvrdou visáží Stalinovou, pětiletkou, státním
obchodem, kolektfivisací, mohutnou rudou armádou, soutěžením
a oceňováním individuálního výkonu a do jisté míry i zájmu.

F. V. Habětínek.
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Svobodní zednáři. Zednáři se rozmnožili tak, že měli ve všech
úřadech převahu. Stalo-li se pak, že svobodný zednář na úřadě
o něcožádal, bylo téměř napřed jisto, že pochodí dobře. Mohl,
spoléhati na hlasy bratří, a tak se často stalo, že muž jinak vele
zasloužilý byl pominuť pouze proto, že nebyl tak řečený zednář.

(Pelci, Paměti, 53n.)

Vládnoucí vrstvy josefinské éry. A tak lidé přejí nyní císařovi,
od jehož vlády si s počátku tolik dobrého slibovali, aby zemřel.
Jest ovšem vlídný a ve styku příjemný, pln důvtipu a vtipných
myšlenek, duch krásný. Takoví jsou také ti, kdož jsou okolo ně
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O blahořečení Dunsa Scota. V posledním čísle františkánského
časopisu pro filosofii a theologii „Wissenschaft und Weisheit“
jest uveřejněna velká studie o slavném theologu Dunsu Scotoví,
o jehož svatořečení se jedná. Snad o žádného středověkého tilo
sofa nebyl veden tak ostrý spor, jako právě o tohoto mnicha
františkánského, jenž studoval v Oxfordu, přednášel v Paříži,
odkud byl vypuzen Filipem Krásným, poněvadž se zdráhal pode
psati jeho provolání proti papeži, a zemřel v mladém věku v Ko
líně n. R. Jest nazýván „doctor subtilis“. Dlouho bylo o něm ší
řeno, že byl skeptikem, že byl mužem bez lásky, předchůdcem
voluntarismu a imanentismu, jakýmsi „Kantem XIII. st.“. Opak
je pravdou. Jeho realism odpovídá úplně scholastice. Jeho na
uka o Panně Marii a o Vtělení byla po staletích potvrzena Cír
kví, když bylo prohlášeno dogma o Neposkvrněném Početí Panny
Marie. Jeho nauka o vůli není žádným voluntarismem, jak se
s ním setkáváme u některých moderních filosofů. O Bohu učí, že
je Láska, nejen příčina a konec vší lásky, nýbrž Láska sama. Bůh
miluje nejprve sebe sama, pak sebe miluje v ostatních bytostech,
které ho svobodně milují a chtějí býti účastny lásky, které k so
bě pozdvihuje a vede k blaženosti. V posledních letech rychle
přibývá vědeckých děl, které osvětlují jednotlivé stránky Scoto
va učení a uvádějí na pravou míru různé a nesprávné názory dří
vějších myslitelů o něm.

Ze života německých katolíků. Jak je známo, hakenkreuzleři
v Říši vyhlásili v posledních měsících boj konfesijní škole. Na
její obhajobu vystoupil 10. února v kázání kardinál Faulhaber.
Dosud jsou známy statistiky z Mnichova o zápisu dětí do škol a
z nich vysvítá, že počet dětí zapsaných do konfesijních škol se
proti minulému roku zmenšil. Všech dětí je v Mnichově 55.707.
Z nich bylo zapsáno do svobodné školy 64.45 0%oproti 84.29 0%
minulého roku. Z ostatní části bývalého Bavorska jsou zazna
menávána tato čísla: 64.61 pro konfesijní školu, ostatní pro si
multanní státní školu. — Protestantský list „Reichsbote“ sdělu
je, že v Bavorsku přestoupilo letos 1056 protestantů do Církve
katolické. — V Důlmenu byla uspořádána slavnost k poctě Anny
Kateřiny Emmerichové. P. Swidberth-Soreth O. P. mluvil o vý
znamu této ženy pro současnou dobu. Jejím posláním bylo trpět
a obětovat se za ostatní. I dnes potřebuje Církev a národ lidí,
kteří utrpením a obětováním sebe by vyprosili lidstvu požehnání
Boží. — Brněnský biskup Msgr Bares, neohrožený pracovník za
svobodu Církve, zemřel v Berlíně 2. března. Biskupem berlínské
diecése byl od 2. února r. 19534.

Činnost katolíků polských. Po světové váloe vyvíjejí polští ka
tolíci ve všech oblastech Katolické akce intensivní činnost. Vy
budovali si podle francouzského způsobu katolickou universitu
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ho: krásní páni, milovníci šprýmů, chvastalové a nespolehlivci.
Takový je Keesz, Kašnic, Meyer atd. Kounic, Kolovrat, Chotek a
jiní solidní muži jsou vydáni v posměch a rad jejich se nedbá.
Tak je tomu i u vojska. Laudon, Koburk, Hohenlohe byli pova
žování za invalidy. Nouze donutila císaře, aby je vyhledal, poně
vadž přivrženci Lascyho nic nedovedli. Zrovna tak nebude lépe
ve věcech politických, dokud nebudou tázání o radu státníci so
lidní a dokud nebudou odstraněni větroplaši, lidé prodlužení,
děvkáři a písálkové zákonů dobře neuvážených. Všude doutná
pod popelem vzpoura, která v Nizozemí již vzplála jasnými pla
meny. (Pelcl, Paměti, 72. str.)
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v Lublině, která byla nedávno uznána státem, takže lze očekávati
stále rychlejší její vzrůst. Kancléřem university je biskup lublin
ský. Letos na ní přednáší 45 profesorů 1.000 posluchačům. Nej
více studujících, totiž 55 %, je zapsáno na fakultě právnické. —
Blahodárným byl i počin episkopátu polského, jímž se vychová
vají kněží pro polské vystěhovalce. Z Polska odchází ročně mno
ho chudých lidí do cizí 2 krajů, hlavně do Spojených států a do
Kanady, a mnozí z nich bez kněží propadali brzy nevěře. Proto
byl založen zvláštní seminář pro výchovu kněží, kteří by vyko
návali pastoraci mezi krajany v zahraničí. Nyní jest v něm 80
bohoslovců a 85 bratří-laiků. Loňského roku odešlo z tohoto se
mináře 5 prvých kněží do zahraničí. — V posledních letech mo
hutní v Polsku silně hnutí exerciční, byla založena zvláštní kon
$regace pro jeho šíření, a hlavně mezí mládeží lze pozorovat
stále stoupající počet exercitantů.

Katolicism ve Spojených státech. Ve Washingtonu a v Baltimo
re byly pořádány velké slavnosti k poctě arcibiskupa Johna Car
rola, „otce americké hierarchie“, který se narodil před 200 lety.
V těžkých poměrech vedl tento primas Církev od úspěchu k úspě
chu. — Protestní hnutí v Americe proti hroznému pronásledová
ní katolíků v Mexiku se šíří. Mnozí poslanci a senátoři předklá
dají ve sněmovnách listiny s podpisy svých voličů, žádají, aby
byl z Mexika odvolán vyslanec Spoj. států, který nadržuje pro
nasledovatelům, a aby vláda energicky zakročila. — Katolíci Spo
jených států jsou na tom velice špatně, pokud jde o tisk, jejich
listů je málo, a ani nestojí na výši. Proto nařídili biskupové, aby,
byla učiněna velká propaganda pro rozšíření katolického tisku.
V Chicagu bylo konáno shromáždění, jakýsi katolický sjezd z ce
lé arcidiecése a bylo zvlášť poukazováno na netečnost katolíků
v této otázce, tak důležité pro život jednotlivcův i pro apoštolát.

University v Německu. „„Statistisches Jahrbuch fiůirdas Deutsche
Reich“ uveřejňuje statistiku německých vysokých škol v roce 1955
až 1934.Z 25 universit měla nejvíce posluchačů universita berlín
ská, a sice 10.010,pak mnichovská, 8.334,a na třetím místě lipská.
Nejméně posluchačů, a sice 1.801 měla universita v Greifswaldě.
V letním semestru 1952 bylo všech posluchačů 98.852, z toho
16.210 žen, v zimním semestru 1932—353studentů 92.601, z toho
17.192žen. V témže semestru studovalo na německých universi
tách 4.566, letos jich bylo zapsáno pouze 2.942. Nejvíce poslu
chačů mají fakulty lékařské v Mnichově, v Berlíně a Lipsku. Cel
kem studuje na nich 24.000posluchačů. Katolické bohoslovecké
fakulty jsou na 9 universitách, a síce v Bonnu, Vratislavi, Můn
steru, Braunsbergu, Erlangen, Mnichově,Wůrzburéu, Tůbingách a
Freiburgu. Evangelických theologických fakult je 17. Na 4 uni
versitách jsou obě fakulty, katolická i evangelická. Počet kato



lických bohoslovců v posledních letech stoupá; nejvice bohoslov
zů je v Bonnu, 515, v Můnsteru je jich 433, ve Vratislavi 407. Ci
zinců bylo mezi nimi 55 studujících. Na evangelických fakultách
bylo zapsáno 6.641 bohoslovců, z nich 255 cizinců. Nejvíce boho
slovců je v Berlíně, 291.

Změnyv Papežské komisi pro Rusko. Březnové číslo „Acta Apos
tolicae Sedis“ uveřejňuje motu proprio „De Comissione pro Rus
sia degue liturgicis ritus slavici libris edendis“, v němž je v du
chu změn doby provedena i změna v Papežské komisi pro Rusko.
Fato Komise byla založena 20. června 1925 a byla nejdříve auto
nomní sekcí při Sv. kongregaci pro východní Církev a r. 1950byla
osamostatněna. Nyní všichni věřící obřadu byzancko-slovanského
a ostatních východních ritů, ať žijí v Rusku nebo jinde, budou
podřízeni Sv. kongregaci pro vých. církev. Latinské diecése s kle
rem i věřícímiv Rusku budou napříště podléhati Komisi pro Rus
ko, která bude přičleněna Sv. kongregaci pro církevní záležitosti
v zahraničí, jejíž sekretář bude zároveň presidentem Komise. J.
Sv. Pius XI. chválí Komisi a zvlášť vřele mluví o jejím presiden
tu biskupu Msgru D'Herbigny. Zároveň nařizuje Motu proprio
zřízenízvláštní sekce při Sv. kongregaci pro vých. církev pro ri
tus byzancko-slovanský.

Z divadla do kláštera. V Paříži v posledních dvou letech vzbudil
údiv vstup několika znamenitých hereček do kláštera. Eva Laval
lierová vstoupila přede 2 lety ke karmelitkám, po ní tak učinily
herečky z Comědie Francaise, Ivonne Hautinová a Suzana Delor
meová, a nyní oznámily francouzské listy, že do noviciátu sester
misionářek Královny apoštolů v Lyoně vstoupila Marie Wend
lin$gová,rovněž z Comědie Francaise.
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Proti zneužívání domnělých výroků papežů při soukromých audi
encích. Papež Pius X. v okružním listu k biskupům italským „La
Santitá di Nostro Signore“ z 28. července 1904stanovil m. j. pra
vidla pro katolické sjezdy. Čtvrtý bod, jak jej reprodukuje ny
nější pražský arcibiskup Dr. Kašpar v ČKD. r. 1955, str. 413,pra
ví, že „jest zakázáno odvolávati se na slova, která prý pronesl
papež při soukromé audienci; neboť co papež chce, jest obsaženo
ve veřejných listinách.“

Světová výstava katolického tisku bude uspořádána příštího ro
ku na přání Jeho Svatosti Pia XL ve Vatikáně. R. 1956 bude to
tiž oslavovat list „L'Osservatore Romano“ 75. výročí svého zalo
žení a šéfredaktor tohoto listu De la Tore chtěl při té příleži
tosti uspořádati výstavu svého listu. J. Sv. Pius XI. projevil však
přání, aby se tato výstava rozšířila na veškeren katolický tisk
celého světa, nevyjímaje ani tisku z krajů misionářských. Papež
šťí nunciové a episkopát byli požádáni, aby usnadnili účast růz
ných zemí, Kongregace pro šíření víry si předsevzala získat mi
sie, takže skutečně možnoříci, že výstava bude svého druhu je
dinečnou přehlídkou katolického tisku na celém světě. Výstava
bude uspořádána ve Vatikáně a bude trvat od dubna do října
r. 1936.Pius XI., který si přeje, aby Církev a katolický apoštolát
hlásaly lidem věčné pravdy v řeči doby a pomocí prostředků co
nejdokonalejších, naléhá, jak je zřejmo z listu, který zaslal před
sedovi přípravného výboru hraběti De la Torre, aby výstava po
dala pokud možno nejůplnější přehled toho, co bylo až dosud
vykonáno katolíky v oblasti tisku ve prospěch a pro vítězství
věčné pravdy.

Výstava Temna. Vlastenecké, pokrokové i přidružené polo- a zce
la marxistické noviny otiskly si zprávu, že bude pořádána „výsta
va Temna“, Kdyby to pořádali lidé vtipní, věřili bychom skoro,
že to bude výstava pro návštěvníky katolického sjezdu. Víme,
žeJest bída o lepší vtip a ráznější gesto. Vše, co dýchá, jest an
gažováno volbami a tak opravdu jest strach, že výstava "zůstane
slavností místních veličin. Přiznáváme, že už je nejvyšší čas na
uspořádánívýstavy katolické reformace. Abyvšak
podobná výstava byla opravdovým souhrnným pohledem, vyža
dovala by nesmírné práce průkopnické. Doposud jsou odkryty
jen nepatrné zlomky oné doby.,Až se podaří soustřediti pracovní
ky podle přesného programu, potom i tato výstava katol. refor
mace ukáže frázovitost soudobého osvícenství. Samozřejmě, že
i katolíci konečně budou musit býti katolíky!

Dobrý žurnalista zemřel. Zemřelý šéfredaktor „„L'Éurope Cen
tral“, G. Marot (J. Umanskij), může se zařaditi do té (skutečně
— bohužel — menší) skupiny našich oficielních a polooficielních
novinářů, kteří své povolání novinářské opravdu brali vážně.
Francouzský týdeník jím redigovaný byl opravdu list bez oficiel
ního zkostnatění. Proto také se mohl pochlubiti čímsi, co se ji
ným podobným listům nestává: byl čten v cizině. Důvody jsou
jasné. Neuzavíral se žádné spolupráci. Z vlastního podnětu vě
noval pozornost i věcem speciálně katolickým a staral se, aby
cizina byla řádně informována o oelém našem kulturním dění.
Stávalo se, že domácí tisk (a my máme na mysli i tisk t. zv. ka
tolický) jeho dobré úmysly bagatelisoval; ale fo snad jest již
údělem každého poctivého novináře v české říši. Proč cizinec
by měl míti privilegium? Nyní čekáme, kdo zaujme jeho místo.

O blahořečení P. Arnolda Janssena. Jj. E. MsgérLemmens zahájil
koncem ledna informativní kanonický proces o blahořečení DP.Ar
nolda Janssena, zakladatele kongregace Slova Božího, S. V. D.
Tato misionářská kongregace, která byla založena před 60 lety,
má nyní 3.870 členů, z nichž 727 kněží pracuje ve 15 misiích, hlav
ně v Japonsku, Číněa v Oceánii. P. Jansson založil i dvě kongre
gace sester,z nichž jedna sluje Kongregace služebnic Ducha sva
tého a druhá Kongregace sester Ducha svatého ustavičného kla
nění. V Kongregaci S. V. D. je i náš veliký ethnolog P. Šebesta,
který působí právě jako misionář mezi Pigmejci v Belgickém
Kongu v Africe.

Úspěchy misionářů v Indii. „Rays of Ligt“, oficielní list „Catholic
Truth Society of India“, uveřejňuje statistiku Církve v Indii. R.
1500 bylo v Indii, Birmě a na Ceylonu 60.000 katolíků, r. 1700 již
800.000, r. 1850 jich bylo 1,095.000, a r. 1955 je jich již 4 miliony.
Tedy od r. 1850 do r. 1935vzrostl počet katolíků o 152 %, kdežto
počet obyvatelstva stoupl jen o 39 %.,Obyvatelstva je v Indii 355
milionů. Misijních oblastí je 58, o 29 více než r. 1850. Kněží bylo
2.100, dnes je jich 4.225, bratrů-laiků 250, dnes 950, řeholnic 900,
dnes 8.700. Před 50 lety v 19 seminářích 400 bohoslovců, dnes
v 63 seminářích je 3.100 seminaristů. Katolických škol bylo 1.850
a navštěvovalo je 75.200 žáků, dnes je jich 6.500 s 550.000 žáky.
J. E. Msgr Kierkels, apoštolský delegát pro Indii, vydal zvláštní
brožuru k 50. výročí založení Apoštolské delegace a v ní vykládá,
že právě tisk, školy a charitativní díla mají velikou zásluhu o pro
nikání katolické nauky do všech vrstev obyvatelstva. Katolická
akce, spolupráce laiků na hierarchickém apoštolátě Církve, jest
znamenitým pomocníkem misionářů. V nejbližší době bude zalo
žena katolická universita, o jejímž vlivu na inteligenci nelze po
chybovat.

„L'E. C.“ jest příliš dobrou revuí, aby ji nějaké neopatrné ruce
mohly pokaziti. Příkladů máme kolem sebe na dosah ruky!

Před omezením dovozu uhlí do Rakouska. Rakouské kuraforium
pro hospodárnost vydalo spis o „Rakouském uhlí“, ve kterém
zkoumá všechny problémy týkající se uhelného hospodářství
v Rakousku, a na konec podává 21 návrhů na povznesení domá
cího uhlí. Podle tamních statistik r. 1933 byly rakouské uhelné
doly zaměstnány ze 72 %ocelkové výkonnosti. Německo na př.
prý vykázalo jen 57 %, Československo dokonce 45 % celkové
výkonnosti. Zajímavé jest také zjištění nepřiměřeného cenové
ho rozpětí u výrobce a u spotřebitele. Tak dostává výrobce jen
21 %oobnosu, který inkasuje vídeňský obchodník uhlím. Proto
budetřebapodporovatiracionalisaciobchodu, která,jakznámo,nikdynedržíkroksracionalisacívý
roby!Í Kuraforium obsahuje nesmělý návrh na zmenšení to
hoto rozpětí aspoň pro domácí uhlí, samozřejmě se proti tomu
namítá, že by tím byla dána prodejní prémie pro cizí uhlí. V kaž
dém případě tento problém naráží na veliký odpor a nesčetné
obtíže. Zvláštní problém představuje kamenné uhlí. Ra
kousko jest horkým bojištěm pro odbyt za
hraničního kamenného uhlí. Z toho důvodupožívá
Rakousko (aspoň pokud se týče spotřebitele) výhod laciného
uhlí, což platí zvláště o polském uhlí, které se tam dováží za sku
tečných dumpingových podmínek. Předvídá se však brzy usku
tečnění evropského kamenouhelného kartelu, k čemuž nasvěd
čuje anglo-polská uhelná konvence. V tomto případě by došlo
k velkému cenovému vzestupu, který bude tím nebezpečnější, čím
menší budou možnosti domácí výroby zasahovati do cenového
procesu. Proto rakouská politika míří především na povznesení
výkonnosti uhelného hospodářství tím, že se mu zaručuje cenovástabilitana dlouhoudobu. Bude ustanoven :zvláštní
uhelný komisař s dotyčným zmocněním, kterýbu
de osobně odpovídati ministru obchodu. Jemu budou podřízeny
všechny uhelné korporace, jakož i „rada paliva“. Zamýšlí se
také založení „rakouského ústavu paliva“ asi u monfánní vyso
ké školy v Leobenu. Nejdůležitější je návrh, který se nedávno
vyskytovalv odbornýchkruzích pro zavedenípovolovacího
řízení pro dovoz zahraničního uhlí. Uhelnýkomi
sař by byl právě zmocněn podle všech skutkových okolností
u spotřebitelepovoliti anebo zakázati dovoz cizí
ho paliva, a to od případu k případu. Pro udělení
tohoto povolenírakouský dovozceby zapravil poplatek, jehož
výše bude záviset nejen od tun dováženého uhlí, ale také od
hospodářských poměrů spotřebitele. Z těchto poplatků mají býti
hrazeny výlohy spojené s tímto uhelným komisariátem a mimo to
opatřeny prostředky pro zásahy ve prospěch uhelného hospodář
ství. Tím se chce zdolati účinně dumpiné ciziny a připraviti se na
účinky evropského kartelu a konečně působiti na cenový vývoj
a zvláště docíliti nutné cenové stability. M. W.

Německé časopisy se loučí... Koncem min. roku byla nucena řa
da německých časopisů rozloučiti se se svými čtenáři. „Deutsche
Zeitung“ byl založen 1. IV. 1896 Friedrichem Langem, který se
svými stoupenci opustil Tágl. Rundschau a svůj nový list vybudo
val na lidový bojový list. Kolem něho shromáždili se na prvém
místě ti, kdož vinili Viléma II. z nevděčného a prý krátkozrakého
propuštění Bismarckova. A svou bojovnou náladu neopustil ani
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$ó válce, ačkoliv byl několikrát zastaven. Tolikrát osočovaný a
pomlouvaný list vydržel to po čtyřicet let bez kompromisů. To
jesť v novinářském životě opravdu velmi řídký zjev, který v ději
nách novinářství se přičte „D. Z.“ k dobru. O kolika českých lis
tech bude možno totéž zaznamenati? Spíše snad by přiléhala slo
va velmi vtipně napsaná v knize F. Fónnies: „Kritik der offentli
chen Meinung“: Kdo píše za žold, jde jako jiný žoldák za prapo
rem, který mu dá najíst a skýtá naději na kořist. — „Der Deut
sche“, dříve Briinningův orgán, ke konci pak list Německé pra
covní fronty (Deutsche Arbeitsfront), zanikl koncem ledna t. r.

—Bka.—

Aliter in theoria, alifter in praxi. Tak nějak třeba nadepsati zprá
vu, poslanou do světa prostřednictvím „Deutsche Presse“, ale
doma — zapomenutou. Bohoslovecká fakulta Karlovy university
byla odmítnuta se svým požadavkem (my jsme jej také
v „Ž.“ podtrhli), aby z jejího středu byl vyvolen Rector
Magnificus. Přes tuto netaktnost se přešlo k dennímu po
řádku. Buď bohosloví nemá kandidáta důstojného úřadu rektor
ského (a to neodvážíse řícinikdo!), nebo má a potom nesmísi
toto právo dát vzíti. Noviny jsou plné neomalenosti nějakého kan
tora, který ze své hlouposti (a často nešikovnosti druhých) hraje
si na pokrokového matadora. Ale nikde jsme neviděli úvodník,
kde by se tepala neochota sboru tak povznešeného nad stranické
malosti, jakým má býti výkvět české vědy, soustředěný na Karlo
vě universitě. A přece: tu se nebagatelisuje jen onen neznámý
nám kandidát, ale to se vlastně dotýká i zakladatele Vysokého
učení, Karla, svaté paměti!

Střípky. V brněnské agrární „Svobodě“ dočetli jsme se, že jsou
dvě kategorie lidí, kteří v Šardicích chodí do kostela: katolíci a
agrárníci. Píše tam dopisovatel, že na úterý odpoledne bylo ohlá
šeno při misiích stavovské kázání pro muže. „Dostavilo se do
kostela 19, pravím devatenáct, katolíků, zatím co ze strany repu
blikánské 49 mužů.“ V Šardicích teďříkají, že tam bylo 49 re

Publikánů. — Je velmi poučné čístí na začátku roku různá pro
roctví, jaký nastávající rok bude. Vicepresident a statistik největ
ší životní pojišťovny v New Yorku dr. Louis J. Dublin napsal
k novému roku: „„Prognosa pro r. 1935je velmi dobrá. Žádné ne
příznivé známky nejsou patrny. Nový rok nebude žádným „rokem
chřipky“. Teďsi s tím srovnejte, jak řádí chřipka u nás. — Bude
se obnovovat ráj na zemi. Podle plánů vlády Iraku a několika
londýnských firem má býti na místě, kde býval, znovuzřízen bi
blický ráj. To aby měli bohatí Američané a Johnbullové kam jez
dit. Hadů v podobě zábavných podniků tam bude prý dost. —
Mezi důležitými věcmi, které otiskuje „Večerník Práva Lidu“ pod
titulem „Jestlipak víte, že...“, dočetli jsme se na prvém místě
onehdy, že „smraďoch, toto zviřátko, které dovede proti nepříteli
použít ošklivých, nesmírně čpících látek, nikdy nepoužije této
zbraně proti vlastní samičce, je-li samičkou napadeno.“ — V Pa
říži mají nové povolání, které dosud není koncesované. Jeden ne
zaměstnaný na fo přišel a jiní následují. Dal si totiž na záda ce
duli, že za dva franky za hodinu provádí pejsky na procházku a
má prý pěkné příjmy. Jeden německý měšťácký list se nad tím
pozastavil, že se nikdo na fo neptá, zda také oni psi s cizím prů
vodcem se rádi procházejí. To se jich budou musit zeptat. —
V „Českém Kraji“ dovedou podati čtenáři obraz nejdůležitějších
věcí opravdu stručně a výstižně. V jednom sedmiřádkovém pře
hledu mají, že v Praze dlí Molinari, na první matějské pouti bylo
přes 200.000lidí, druhým náměstkem vinohradského starosty stal
se P. Titl a v jugoslavské vinárně koncertuje jugoslavská kapela.
— Na stará kolena přichází J. S. Machar trochu k rozumu. Otiskl
v „Poledním Listě“ epigram:

Pokrok,
Generace jedna legendy si tvoří,
generace příští přijde a je zboří,
aby své legendy znovu tvořila
a ta přespříští je zase bořila.

Pozdě, ale přece.

Z k n J"

Lutherův odkaz. Nakladatel Laichter vy
dal k výročí Lutherovu objemnou studii
prof. Husovy evané. fakulty J. L. Hromád
ky, k níž jsou připojeny překlady dvou Lu
therových spisů: O svobodě křesťanské a
Babylonském zajetí. (Stran 402, cena 39
Kč.) Studie Hromádkova se pěkně čte.
Hromádka je věřící evangelík a snaží se na
Lutherovi najíti hodně kladných stránek.
Je však na tolik upřímný, že nezatajuje ani
těch stinných. Jak dnes smýšlíme my ka
tolíci o Lutherovi? Stavíme se na zásadní
stanovisko, že i Lutherovo vystoupení bylo
z dopuštění Božího (stejně jako Husovo)a
mělo zbystřiti pozornost kapitánů lodičky
Petrovy, že něco není v církví v pořádku.
Větší poslání bychom vystoupení Luthero
vu nepřiznávali, poněvadž jistě i na jeho
dílo vztahují se slova Kristova: Každý
strom, který neneseovoce dobre ,budevyťatanaoheňuvržen.
Každý, kdo podívá se, jak vypadá po 400
letech dílo Lutherovo, přisvědčí nám, že v
díle Božím bylo jen zkouškou, kterou se
měla jeho církev utvrdit na cestě pravé.
Němci jsou založením materialisty. Mate
rialistické bylo i jejich křesťanství (způ
sob, jakým šířili křesťanství proti Slova
nům). Spisovatel Tschuppi$é ukazuje prá
vem na to, jak Dunaj, Mohan a Rýn, hraní
ce říše římské, nutně staly se hranicí kato
licismu (Jihoněmci jsou katolíky) a protes
tantismu. Proto Luther nemohl pochopiti
renesanci a vyčítaje Římu svěťáctví, pro
padá sám pokušení těla, světa a ďábla a
vidí na konec spásu v odevzdání se do hří
chu. Ospravedlnění pouhou věrou, zdaž je
to něco jiného! Luther nechápal stejně ja
ko Hus, jak velkou cenu má svoboda církve.
Obětoval ji bez rozpaků světskému násil
nictví, aby jeho stoupenci na konec se do
čkali toho, že hlavou lutherské církve je
dnes Hitler-katolík. Uvolnil, ba odstranil

církevní autoritu, nahradiv ji autoritou Pís
ma sv. — svobodně vykládaného a „svo
bodou křesťanskou“ ve všem a všude. Pro
testanti to chválí, poněvadž tím docílil
zvnitřnění náboženství. Protestant prý ne
spoléhá na svátosti, na milosti z nich ply
noucí jako katolík, nýbrž staví se tváří v
tvář Bohu, který je mu ne zákonodárcem a
Soudcem, nýbrž dárcem milosti. Luther od
stranil prostředníka mezi člověkem a Bo
hem, knéze, a učinil z něj kazatele — dvor
ního šaška. Světským pánům dal právo re
formovat církev atí ji reformovali podle se
be. Dnes je lutherství v rozkladu. Ž nábo
ženství se stala etická necírkevní mravouka
nebo filosotie a každý pastor vykládá si
Písmo sv. po svém. Dle toho to vypadá. —
V Hamburku je (podle sčítání lidu v roce
1953) 394 různých náboženství! Od r. 1925
přibylo 214 nových, ale zmizelo 125 starých.
16 90 všeho obyvatelstva je bez vyznání.
Lipsko protestantské má 75 tisíce lidí bez
vyznání, kdežto stejně lidnatý Kolín n. R.
jen 8.600. V Lipsku je křtěno jen 6196 dětí
z protestantských manželství, v Kolíně 99.9
proc. dětí z katolických rodin; Lipsko mělo
za rok 2320 nemanželských dětí, z nichž by
lo křtěno 549%, Kolín měl nemanželských
dětí 109J aji z téch bylo pokřtěno 97.7%!
K takovým koncům vedlo necírkevní křes
ťanství, které má také u nás tolik přivťžen
ců (sám pres. Masaryk se hlásí k tomuto
pojetí víry). Hromádka píše, že „necírkevní křesťanství je produkt
nábožensky úpadkové společ
nosti, kterásvůj nedostatek od
povědnosti za náboženský ži
vot maskuje koketováním s náboženskou niterností nebo ne
chutík náboženské „stádnosti“.
Je to neživotné abstraktum,
zbarvené trochu estétskou pó
zou.“ Luther soptil proti „tyranii“ papež
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ské, a nahradil autoritu živou autoritou ko
ženou (Písmem sv.). Odstranil hierarchii
duchovní a reformační dílo svěřil přízní
králů a knížat, kteří neměli jiné starosti,
než sekularisovat církevní statky. Dílo Lu
therovo hyne, někde se již rozpadá. Anglie
je na skoku do církve, pravoslavní přijdou
také a Německo, které propadá pohanství,
najde také cestu do Říma, poněvadž na svě
tě je jen jedna církev, svatá a katolická.

A. Novák.

Dr. F. Vitásek: Fysický zeměpis. Díl I —
Ovzduší a vodstvo. Vydal ve sbírce vysoko
školských rukovětí v Radě spisů přírodo
vědných jako sv. 2. Melantrich 1934. Stran
288. Cena neudána. — Vitáskovou knihou se
dostává našemu vysokoškolskému dorostu
dobré učebnice fysikálního zeměpisu a uči
telstvu středoškolskému vhodné pomůcky
k prohloubení látky. V roztřídění látky se
autor přidržel osvědčených vzorů — učeb
nice Wagnerovy a Supanovy, dokládaje lát
ku vhodnými příklady z území republiky. V
prvé části obírá se autor podnebím, teplo
tou, pohyby atmosféry, vodstvem v atmosfé
ře, poruchami v ovzduší, klimat. typy a ob
dobími. V části II. pojednává o mořskýck
prostorách, o mořské vodě a jejím pohybu
o mořích, jezerech, o vodě spodní, o řekácl
a ledovcích. Přiložen je výborný rejstřík
Také po stránce didaktické kniha dobře vy
hovuje svému účelu. Nezabíhá do zbyteč
ných podrobností, neztěžuje použití mezi
řádkovou citací literatury, z níž uvádí zá
kladní díla na konci jednotlivých kapitol
Kniha nahradí cizojazyčné učebnice, k nim:
bylo třeba našemu vysokoškol. studentství
se uchylovati při přípravě k stát. zkouš
kám. Grafická úprava knihy je vzorná «
výklad doplněn řadou fotografií, schema
a diasramů. — Dr. J. O. Martinovský.

Toto číslo jest o 16 stranách. - Bylo vydáno 10. března. - Příští číslo vyjde 25. března 1935

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, č. šekového účtu Pošt. E
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 10.
Spálená ul. 15.Novinavé známky povoleny ředitelstvím posta telegrafů v Praze dne
Tiskne Českoslovanská akciová tiskárna v Praze II., Ka

Jednotlivá čísla 1.50 Kč.

věrka 5. a 20. každého měsíce.

spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace, Praha II., Spálen
a 25. každého měsíce. Vydává spolek Život, Praha II.
5, dubna 1927 č. 64.546-VII-27. Podací úřad Praha 25

rlovo náměstí č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—, do ciziny Kč 45,—. Redakční zá



as
© EB s A G

| Alojz M. Macek: Kto zabůda na svojich predkov,
zabúda na seba... Dr. Viktor Šauer: Mají lesy vliv
na podnebí? Dott. Marko Weirich: Zpět k merkanti
lismu ? Dr. O. Martinovský: Molekuly a atomy. Frant.
Maria Horák: Z mého deníku. Bořivoj Benetka: První
novodobý křesťanský sociolog. J. K.: Za ty, kteří
musí zemříti. E. St.: Katolícka cirkev v dnešných
dňoch. Dr. Jan Bartoš: Spisovatelé spiritualisté z
okruhu Březinova. Vilém Bitnar: Benediktin Alkuin
v české literatuře katolické. — Život náboženský. —
Co život dal. — Z knih a časopisů.

časopisproveřejnéotázky současnosti náboženství kulturu a politiku

Alojz M. Macek:

V Praze dne 25. března1935. RočníkXVII.Číslo 6

Kto zabůda na svojich predkov, zabůda na seba...
(Ki5o.výtvočiunatvodenia Jána Hollého.)

„Tys', prorok smelý, povstal v zmáťtku takom
a kázals' lásku Slovákov k Slovákom.“

(Zablyskla žiara: Jozef Hurban.)

Uplynutím f. zv. tureckých časov nijako sa pomery
pod Tatrami nezlepšily. Pre Slovákov neprestaly
trudné, ba čím dalej tým trudnejšie časy. Život bol
ťažký. Konec 17. a začiatok 18. stor. bol — možno
povedať — kritickým obdobím. V almanachu „Zora“
čítame medzi inými i spomienky horno-oravského ro
dáka, pešťianského advokáta Jána Hrkla. Tlumočí
slová svojho starého otca o poslednej dobe: „Lůpež
ník lůpežníkovi otváral dvere; kto bol silnejší, bol
spravodlivejší. Dnes nás lůpili Tekelčania ! zajtra
psohlavci: syna staršieho vzali mi do vojny na ci
sársku, o rok druhého na kurucků stranu.“* —,„,..de
da Hrklovho kuruci zavesili dolu hlavou na konár
preto, že ako rychtár dedinský nechcel povedať, kde
je dedinská mládež a kde statok. Keď dedinská stráž
volala: „Idů kuruci!“, kto mohol utekať a so sebou
pobrať niečo, pobral a utekal do hór. Hrklovi v šte
panovskej hůšti umrela žena i s dieťaťom,ktoré ešte
pri prsiach mala. Keď po troch týždňoch povycho
dili z hór, dedinu svoju našli vypálenů do základu.
Živnosti nijakej, na poli všetko spasené, pošliapané
—Iud padal od hladu ani muchy; z celej obce osta
lo nejakých 50 osób.“*?

Také boly časy po vojnách husítskych, tureckých,
po miestnych povstaniach a po bojoch v záujme vy
dobytia len akej takej slobody pre ud. Nepriatel
ludu na chcel stoj co stoj dobre mať a za každů cenu
vládnuť a tyť z cudzích mozolov.

Samozrejme, tým frpely i duchovné hodnoty. Mož
no povedať, že nebolo ani tých najzákladnejších
predpokladov a i tie najmenšie možnosti a nádeje
rozvoja ducha boly už v zárodkoch zdeptávané.
Uhorské snemy vynášaly od r. 1791 rad-radom zá
kony v prospech maďarskej reči. V rozličných sto
ličných inšťrukciách pre ablegátov alebo v publici
stických prácach sa ozývalo, že „slovanské pohyby
sů nebezpečenstvom pre Uhorsko“.“

Pomery boly v Uhorsku také, že sám velký Pa
vel J. Šafárik bol nútený napísať v N. Sade: „Ne
mám-li myslí a duchem večne pohřben býti, nezbýva

1 Vojenský ud Tóokólyho.
2 „Zora“, II., 1836, str. 209.
3 „O Slovákoch“, Jozef Škultéty, 1928,str. 90.
4 Tamtiež, str. 74,

ničeho nežli toulati se buďto po těch povšechních
Všeslovanstva stezkách bez domu a vlasti, nebo utí
kafi se pohostinu k těm pobratranců polím,nad nimiž
dobročinnější slunce svítí. ..“* A zase v dopise J.
Kollárovi: ,,„... co bylo a 00 nyní jesf, i nejsmělej
šieho ducha ohromiti, i nejpevnější pero náděje zlá
mati musí. — O by bylo jen dvanácte Vám rovných
mezi oftrlými našimi — naše by bylo vítězství. ..“
Vieme, že Šafárik sa na Slovensku málo zdržoval,
lebo jak píše inakedy priatelovi Kollárovi: Niet už
pomoci, koniec; niet u mojich miesta pre mňa, musím
preč. — A rovnako velký syn Tatier Ján Kollár ztrá
vil svoj život preč z domova: v Jene, Pešti a vo
Viedni.

Takže Jozef Hurban bol nůtený zvolať:

„Zůfali sami lepší geniovia.
Nade pokladmi Tatry duchovnými;
A čo sa liali, odrodní zradocovia,
Haňba falošná ztriasala vernými;
Keď nie k cudzinoom tajšli k inym kmeňom...“

(Zablyskla žiara.)

Právom teda bol nespokojný Jozef I. Bajza s „hni
lobou predkov“. „Volal do duše svojim, že národ
z prachu pozdvihnůť móže sa len slovenskou rečouí
On píše vraj po slovensky, aby Slovák „videl, že y
geho reč k liternému umeňj slůžiti móže“. Od r. 17853
vydával knižky, zorganizoval „Učené slovenské fo
varišstvo“, aby duchovná práca slovenská mala oh
nisko a mohla sa konať oréanizovane.““

Slovenská národná vec sa v takých okolnostiach
rozvíjala pomaly a Úažko; jedni robili jej všemožné
prekážky, iní uťahovali sa od nej. Z činitelov nového
života jedni (Bajza) zostarli, druhí (Fándli) pomreli,
nových síl nepribůdalo.“*

V tejto dobe pred 150rokmi, keď sa pomaly zdalo,
že nad Slovákmi sa slnce skláňa a čoskoro zapadne,
dňa 24. marca 1785uzrel svetlo sveta v Bůrskom sv.
Mikuláši (na záp. Slovensku) „prorok smelý“, „slo
venský pafriarcha“, burcovatel a oživitel slovenskej
národnej veci, básnik Ján Hollý.

Svoj mladý vek prežíval práve v dobe, ktorá sa
v dejinách nazýva slovanskou renesanciou, keď vzni

5 Časopis Č. M. 18753,str. 338.
6 O Slovákoch, Joz. Škultéty, 74.
3 Ibi— 75.



kaly snahy povzniesť Slovanstvo. Hollý vstůpiac do
života —verný svojmu póvodu sám jediný sa ocfol na
bojišti za slovensků vec. Keď „sami lepší geniovia
zůfali“, keď takmer nikto sa neodvážil už hlásiť ako
Slovák k slovu — sám plný kremeňovitého zápalu
svojho rodu zvolal do slovenskej noci: „Ešte Slováci
žijů a budú žiť...“ Janko Kalinčiak napísal v r. 1845
na Jána Hollého báseň, v ktorej hovoril, že do noci
slovenskej záftrůbil spevec: i zablesklo slnce, vstá
vajů, a všetko ďakuje Hollému, že ukázal pravů cestu
k životu.

Isté je: Hollý spiacich, zufávajúcich, plačůcich pod
bremenom nepriatelských náporov, ba už utekajů
cich zburocoval,dodal im odvahy, smelosti a získal
k práci pre národ v pravom, rozhodnom už okamži
ku. Kto vie, čo a jako by sa bolo stalo so Slovákmi,
keby niet Hollého energického a odvážneho kroku
práve vtedy. Jozef M. Hurban si napísal do svojho
denníku v r. 1838:„Hollý má nesmrtedlné zásluhy o
jisté okresy v Uhřích, k nimž bychom my nikdy snád
nebyli pronikli.“

Hollý vyšiel už zo svojho rodiska ako rýdzi Slo
vák. Za štůdií prekladal gr. a rím. klasíkov do reči
Vudu, „jaků mu dal Hospodin“. Skladal svoje spevy,
písal svoje diela „„vomluve, v jakej ku známemu zná
my, — brat ku brafovi nesie duše svit, — by spoznali
sa bezprostredne sami; — jak nehou matka zvykla
šveholiť — do ušiek decku; v mluve, pod Tatrami —
jejž trysknul zdroj, juž vznešený jích štíť — v svet
ozýva hen od Svátvíta rána, — i bude ozývať — hej
sveta do skonania.“!9

Hollý prekladal, vníkol do tajov gr. a rím. klasí
kov, naučil sa u nich, jako treba pozorovať ud, jako
skůmať minulosť, jako zobrazovať dávnovekosť. Čo
sám Hollý vykonal pre slovenský národ, to len s ná
mahami a často nie ani tak dokonale dosiahly iba celé
klasícke školy u iných i váčších národov.

Hollý sbieral ako usilovná včelka, chodil, blůdil,
stopoval Iud, ktorý práve žil a ktorý žil pred tisíc
a viac rokmi; šťudovalkraje, jeho duch poznáním pre
nikal prítomnosť i minulosť, i podarilo sa mu jedi
nečným spósobom zobraziť dobu predkresťansků —
epochálnu borbu našich slovenskýchpredkov s Ger
mánstvom. („„Sláv“,„Svatopluk“.) V jeho dielach má
me zachovaný „prvý a podnes najlepší opis Sloven
ska“.!! Výstižne, priamo umelecky vylíčil učinkova
nie slovanských apoštolov v našich krajoch a vrchol

8 Slovenské Pohl'ady, 1895, 126.
9 Sokol, 1862, str. 49.

10 Ján Hollý, Hviezdoslav.
11 © Slovákoch, Joz. Škultéty, 79.

Dr. Viktor Šauer:

ný ich triumf nad nemeckými protivníkmi v Ríme do
siahnutím schválenia slovanskej liturgie. (,„Cyrillo
Metodiada.“)

Kalinčiak hovorí: „V samorýdzej láske srdca svoj
ho azda nikto tak hlboko nepozoroval Tud svoj a
s ním fak opravdine necítil“!? ako Hollý. Výsledky
svojho pozorovania: smýšLanie, city, obyčaje, kraje
— hoci v anfickej forme — no duchom slovenské,
pravé slovenské karaktery — podáva. Hollým hýbe
láska k Bohu, rodu a prírode a z tejto lásky plynů
plody, zakladné piliere slov. literatůry. Hollý sa naj
radšie zdržoval o samote v prírode, kde sa mohol sho
várať so žblnkotajúůcim potóčkom a povievajúůcimve
tríkom. Tajný šepot prírody, ktorému jedinečné ro
zumel, ho oduševňoval, odhaloval dávnovekosť „Slá
vy“ a dodával nádeje do budúcnosti.

Hollý uviedol slovensků reč do literatúry. „K roz
voju slovenského jazyka viac prospel Hollý, než všet
ci theorefici a gramatikári pred ním. On našiel su
rový materiál, jazyk neohebný, literárne chudobný
a v r. 1834vidíme Hollého narábať s ním samostatne
a všetko vyslovovať jasne, úplne, plasticky.“!* Hollý
svojími dielami ako prvými literárnymi hodnotami
položil základy slovenskej literatůre, reč uvádzal
medzi kultůrne vrstvy — do života a sťfalsa spolu
burcovatelom svedomiaa národným buditelom. Opi
sovaním a ospevovaním smelých činov niekdajších
slovenských hrdinov nadchol slovensků mlaď, po
skytol jej istů národnů hrdosť a hnal do života boriť
sa, bojovať a vždy hrdinne stáť.

Hollý svojimi dielami vyburocovali svedomie ostat
ných Slovanov. Známe sů slová univ. profesora I. I
Sreznievskijho, Rusa: „Ja bysom šiel i na kraj sveta,
aby sam len Hollého mohol videť.“ Hollého spisy sa
dostaly i do najďalších končín Slovanstva a burco
valy Slovanov k činom.

A dnešný náš život dokazuje, že Hollý dobre videl,
jeho nádeje sa splnily.

Ó otče! vodocolveštce, vajdelote!
Ó žrecu, kňaze v službu pomazaný!
Tys' z Methodovho slova príklad vzal:
tou rečou veďte národ v duchu strany,
juž sám Boh v ústach jeho rozviazal.
Reč Tatier nezhyne viac: ducha silu
Tys' vtlačil jej na pery rumenné;
I vznášamehork nebu na obranu,
kdesi Ty strážoom: že ju vrazi nedostanú!

(Ján Hollý: „Hviezdoslav.“)
12 Sokol, I., 455.
13 Vajanský v Nár. Novinách, XVI., č. 85.

Mají lesy vliv na podnebí?
Lidem přemýšlejícím jak ztlumit hospodářskou tí

seň je čím dál zřejmějším, že nejvhodnějším lékem
bude vnitřní kolonisace. Naskytují se kolonisační
možnosti na různých objektech a také na půdě lesní.
Ve střední Evropě máme poměrně nejvíce lesů a
v Evropě stojíme na čtvrtém místě,hned po státech,
mezi něž jsou rozděleny lesní pustiny severoevrop
ské. Přesto myšlenka kolonisace lesů bude snad na
rážet na námitky, protože ve veřejnosti jsou rozšíře
ny mylné představy o jejich vlivu na podnebí.

Běžněse má zafo, že lesy činípodnebí vlhčím a po
jejich vykácení že by nastal nedostatek dešťů, ne-li
dokonce poušť. Výrazem tohoto smýšlení byla zprá
va, která proběhla na podzim novinami. Přišla až
z Ameriky, ze Spojených států, kde loni velmi trpěli
suchem. Američané byli jati náhlou obavou, že zá
padní prérie, které se hodí jen za pastviska,Šíří se na
východ na úkor rolí. Proto kdosi pojal plán, aby se
na okraji prérie vysázel široký pás lesa v přesvěd
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čení, že domnělý postup prérie na úrodný východ
bude zastaven. Možno však k tomu sdělit, že onen
plán nepocházel od odborníka.

Ve skutečnosti les podnebí nedělá, nýbrž sám je na
něm závislý. Les roste jen tam, kde je dosti srážek,
v Rusku na př. po čáru Kijev-Kazaň. Od té čáry na
jihovýchod se šíří obilní step, při Kaspickém jezeře
travná stepa v furánských rovinách pouště. Kdyby
les dělal podnebí, totiž vyráběl atmosférické sráž
ky ve svém okolí, šířil by se vlastní silou a nebylo by
stepí ani pouští Takto je však omezen po řečenou
čáru Kijev-Kazaň, kterou nemůže překročit, neboť
dále je pro něj sucho. Už při této hranici je degene
rovaný a semena, odvátá severáky na jih, nevzejdou.
Při Kaspickém jezeře není vláhy ani pro obilí a bylo
by marné je tam set. V turánských pouštích by ne
vzklíčila ani tráva. Všechny tyto vegetační oblasti
závisí na srážkách, kterých ubývá na jihozápad. Aby
se mohlo rostlinstvu dařit, musí být srážky vyšší než



vypařování.V Turkestanu se vypařování rovná sráž
kám a proto je fam poušť. V souvislosti s řečeným
možnoprohlásit, že ten les na východním okraji ame
rických prérií nevyroste. Prérie jsou ftravnou stepí
a východnější role obilní stepí a mezi nimi není pro
les podmínek. Kdyby se opravdu chtělo podnebí
zhoršovata prérie postupovat do úrodných krajů, ne
byloby proti tomu obrany.

O tom, že srážky nesouvisí s lesy, možno se pře
svědčit ještě jiným způsobem. Jak známo, nejdešti
vějšími končinami Evropy jsou její severozáp. státy.
Na Anglii připadá vůbec evropské srážkové maxi
mum,fofiž ročně 4 m, které spadnou v Cumbrických
horách. Při tom má Velká Britanie lesů jen necelá
4 %. Nejůrodnější provincie Belgie, totiž Brabant a
Henegavsko, mají jen 3 % lesů, Holandsko 6 %,
Dánsko 7 %, Norsko 22 % (podle Scobela, Geogra
phisches Handbuch). Československo, které má srá
žek daleko méně než jmenované státy, má 3530%lesů.
Je patrno, že by severozápadní Evropa byla skoro
pouští, kdyby bylo pravdou, že lesy dělají podnebí.
Ve skutečnosti je však nad Anglií tak oblačno, že
slunný den je tam vzácností a v Holandsku je ne
jinak. Československo, které má lesů několikanásob
ně více, je proti evropskému severozápadu slunným
jihem a srážek má několikanásobně méně. Nezáleží
totiž výše srážek na množství lesů, nýbrž na vzdá
lenosti od oceánu a na směru větrů.

První zprávy o vlivu lesů na podnebí vznikly srov
náváním podnebí krajů lesnatých s kraji bezlesými.
Uvidělo se, že první mají nižší roční teplotu, menší
tepelné kolísání, bohatější srážky a tyto poměry se
chápaly jako následek zalesnění. Je ale patrno, že se
zde připisovalo lesům něco, co je následkem jiných
činitelů, a že se zaměňovala příčina s následkem.
Nejsou bohatější srážky tam, kde je hodně lesů, ný
brž lesy jsou v oblastech, kde je hojně srážek.

Meteorologická pozorování, konaná v Německu,
Rakousku a Švédsku, nedávají znát, že by lesy měly
pronikavější vliv na podnebí. (J. Schubert: Der Ein
fluss der Wálder auf das Klima, Meteorolosische
Zeitschrift, 1900.)

Občas se ještě vyskytne někdo, kdo hlásá opak.
Tak Blanford zkoumal dešťové poměry oblasti o
160.000km čtverečních v ústředních provinciích in
dických před zalesněním, počatým r. 1875,a po něm.
Výsledek byl takový:
Průměrné roční srážky 1869—75 1875—83
v ústředních provinciích 1215 mm 1369 mm
v Indii vůbec 1072 mm 1074 mm

Z dat plyne, že ústřední provincie byly před za
lesněním bohatší srážkami o 13 % než Indie vůbec,
po zalesnění ale o 27 %. Vlivu zalesnění by tedy bylo
lze přičíst 14 %. A. Supan (Grundzůge der physi
schen Erdkunde) k tomu ale poznamenává: „Nezdá
se fo úplně jistým, neboť již r. 1874, tedy před za
lesněním, počala tam dešťová křivka silně sťoupaf,
a kromě toho je střední míra dešťů v zemi takových

Zpět k merkantilismu?
Lesk these o stálém lidském pokroku, i když chceme býti optfi

misty a musíme věřiti v ideály, za naších dnů velmí zbledl. Dnes
by měli pravdu ti, kteří tvrdí, že dějiny se opakují. Můžeme při
pustiti odlišné okolnosti, podmínky a účely, které vedou svět do
určitého stavu, nelze však v mnohých případech zapírati, že ně
kdy přítomnost se podobá až nápadně fázím už dávno minulým.

Všímáme-li si protikladu mezi vývojem poválečného světového
hospodářství a XIX. stoletím, pak nikomu neunikne zase překva
pující podobnost dneška s merkantilistickým obdobím XVILa
XVIII. století.

Slyšme odborný výklad merkantilismu v Englišově „Národním
hospodářství“:

„O zahraniční obchod začala se starati věda a politika teprve
po objevení Ameriky, čímž se otevřely nové netušené možnosti
této směny. Státy zejména lákalo americké zlato, jehož bylo
možno získati vývozem průmyslových výrobků. Zlata potřebo

rozdílů, jako Indie, příliš schematická hodnota, než
aby mohla vzbudit uspokojující pocit jistoty.“

Vším tím není řečeno, že by lesy byly vůbec bez
vlivu na krajinu. Na některých místech vyskytují se
písky, které se dají zužitkovat jen jako půda pro
les. Takové písky jsou místy v Polabí, na jižní Mo
ravě, v oblasti u Malacek a Stupavy, na vých. Sloven
sku u Králova Chlumce a na Podk. Rusi u Berehova.
Jejich zalesnění je výhodné i po jiné stránce, neboť
bez lesního porostu by měl k jejich povrchu přístup
vítr a činil by z nich písky létavé, které by ohrožova
ly zasypáváním i sousední plodné půdy. Proto ta

pové létavé písky jsou všude v Evropě osazoványesem.
Nebezpečné by bylo kácet les na horských sva

zích, o čemž jsou dobře poučeni v Dalmácii. Dal
mácie bývala pokryta lesy, ale Benáfčané, když ji
v minulých stoletích ovládali, vykáceli lesy na stavby
svých lodí. Následek byl, že větry a přívaly snesly
se svahů prsť až na holou skálu a nyní je tam za
lesnění vůbec nemožné. Město Split, když chtělo zří
dit park na svém holém kopci Marjanu, muselo pro
každý stromek vydlabat ve skále jámu, prsť přinést
a přinesenou chránit před odnosem příkrovem z ka
mení.

Podobné smutné zkušenosti s odlesněním učinili
v jihovýchodní Francii. Zde bylo následkem nejen
snesení prsti se svahů, ale i zvýšené zkázy od po
vodní alpských bystřin. Les totiž působí jako regu
látor odtoku. Svými kořeny a humosními kyselinami
stupňuje větrání skalního podkladu, zvyšuje tvoření
prsti a padlím ji kypří. Zkypřená prsť jako houba
pojme do sebe větší množství srážkových vod, než jak
je tomu ve volném kraji. Koruny stromů pak brání
slunečním paprskům v dopadu na půdu a spolu s fím
se snižuje její vypařování. V lese se proto udrží déle
vlhkost než v rolích. V souvislosti s tím jsou lesní
prameny trvalejší a průtok lesních řek pravidelnější.
Je-li svah odlesněn a po případě ještě prsť snesena,
pak srážkové vody stekou náhle do řek a zvyšují
nebezpečí povodní. V době sucha pak řeky v odles
něných krajích vysýchají.

Jako regulátor odtoku nepůsobí arci les sám. Hlav
ní zásobárnou jihočeských řek v době sucha není ani
tak les jako šumavské slatiny. Slatiny pak nevzni
kají na svazích, nýbrž ve sníženinách, kotlinách, ve
vlhkých rovinách a vůbec v místech se špatným od
tokem. Jsou-li dány tyto podmínky, vyskytují se i
v krajích úplně bezlesých a rovinatých, jako na př.
v severozápadním Německu, v jižním Bavorsku a se
verovýchodním Holandsku.

Přihlížíme-li k tomu všemu, vidíme, že les je jediné
zužitkováním půd s léfťavýmipísky a horských svahů.
Odlesnění takových míst je dokonce škodlivé pro
okolí. Vyskytují se sice ještě hlasy, že les zvětšuje
ve svém okolí atmosférické srážky, ale tato tvrzení
jsou pokládána za přehnaná. Vykácení lesů v rovi
nách, na půdě vhodné k zemědělství, by u nás pod
nebí nezhoršilo,

valy státy, poněvadž se šířilo peněžní hospodářství, stát se by
rokratisoval a organisoval vojsko.

Vytvořila se celá nauka o obchodní bilanci (0 poměru vývozu
k dovozu), určen požadavek aktivní bilance (přebytku vývozu);
odtud požadavek po hodnotném (průmyslovém) vývozu, kdežto
dovoz se měl připouštěti jen méně hodnotný (suroviny). V sou
vislosti s tím šla podpora průmyslu a snahy po vzrůstu popu
lace.

Merkantilismus provozoval ráznou národní politiku, vysoký“
mi cly a úplnými zápovědmi (prohibicemi) znesnadňoval dovoz,
odměňoval vývoz, arci průmyslových výrobků, zkrátka dělal
protekcionismus ochranářsíví a industrialismus jednostrannou
politikou průmyslovou. Tímto duchem byla ovládána věda i po
litika až do XVIII. století.“
Přes celou hospodářskou teorii, která káže opak, přes všechny

škody, které po dějinných a dnešních zkušenostech natropila
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politika aktivní obchodní bilance, s úzkostlivým ohledem na po
měr vývozu k dovozu. pokračují dnešní státy na této cestě, která
konec konců vede k dalšímu zúžení mezinárodního obchodního
obratu, to jest k dalšímu odbourávání světového blahobytu. Kdy
by za 200 let národohospodář napsal dějiny naší doby, nemohl by
dáti, ovšem s příslušnými změnami, lepší definici o dnešní světo
vé směně, než podal nahoře Dr. Engliš o merkantilismu.

Podle klasického výkladu prof. Engliše podnětem mezinárodní
směny je právě různost směnných relací statků v různých ze
mích, která se jeví v tom, že určitý statek lze koupiti v cizině lev
něji nežli doma. I zde nám objasňuje tuto axiomatickou pravdu
přesná matematická formulace Englišova. Máme-li dvě směnná
společenství se statky a, b, c, d, e a f s touto relací:

Země L 2b > T: Je (Í
c d

ZeměIL a db: za 2e f
Je jasno, že zboží se stejnou směnnou relací nestojí za to vy
měniti. Za to však zemi L.,která na základě této relace doma by
dostala za zboží a jen 2 jednotky zboží b, a zemi II. doma, která
by dostala za zboží a také jen 2 jednotky zboží e, vyplácelo by se
vyměniti mezi sebou zboží b a zboží e. Pro zemi I. nebude výhod
né prodávati zboží b doma, ale do země II., a opačně by to pla
tilo pro zemiII.

Tato zásada je dnes opuštěna a zboží se už nekupuje tam, kde
je lepší jakostí i cenou, ale jen tam, kam se dováží vlastní zboží,
a fo ve snaze o fo, aby se dopracovala anebo zachovala aktivní
obchodní bilance s každou zemí.

Nebezpečí, která se skrývají v této politice, se projevují už
dnes ve stálém zůžení vzájemného mezinárodního obchodu. Roz
bodují o tom „vyšší hlediska“, jako: měna, soběstačnost atd.,
přes to, že po okamžitém úspěchu v dosažení této na minimum
stlačené „rovnováhy“na dlouhou dobu se objevují takové
obtíže, jak vnitřní, tak i vnější, rázu existenčního, že nebude snad
jiného východiska, než dáti dojíti ke zhroucení hospodářství a
budovati znova na zříceninách, jestli se nevzpamatují včas vše
chny státy.

Mluva číslic je nejjasnější a přesvědčivá (podle nevytovna
ných srovnávacích číslic vypracovaných „Národohospodářským
obzorem“; indexy vývozu ve zlatě jsou počítané na základě let
1925—28 — 100):

ČSR.© Německo© ItalieFrancie© Angie.USA.© Japonsko1929114126| 1069609..106.115
1950 90 110 84 82 77 79 83
1951, 1. pololetí 72 94 75 65 54 57 67

2. pololetí 653 86 70 54 45 43 57
1932, 1. pololetí 42 59 48 390 38 37 40

2. pololetí 35 40 47 36 35 30 41
1955, 1. pololetí 30 48 45 35 34 27 41

2. pololetí 31 45 40 36 34 27 41
1954 1. čtvrtletí 30 45 38 35 31 26 45

2. čtvrtletí 32 40 37 34 34 27 41
3. čtvrtletí 35 57 37 33 34 27 48
říjen 31 36 — — 34 — —
listopad 29 37 — — 30 — —

Toto nebezpečí bilaterálních obchodních smluv, které hledí
jen dosíci toho vyrovnání mezi obchodními bilancemi od sťátu
k státu, vyložil velmi názorně Oscar Ebner de Ebenthal z Ter
stu nedávno ve „Wiener Wirtschafts-Woche“, a stojí to za to,
abychom ho zde tlumočili.

Dnes platí heslo: „Kup u zákazníka!l“ K tomu účelu mají slou
žiti bilaterální obchodní smlouvy a kompesační úmluvy a myslí
se při tom, že touto cestou se dosáhne dalšího oživení a prohlou
bení mezinárodních směn. Autor uznává, že každý hospodářský
systém se musí starati o určitou rovnováhu obchodních a pla
tebních bilancí. Do nedávna se tato rovnováha uskufečňovala
ještě přirozeně a aufomaticky, i když chudší země mohly vyrov
nati poměrně veliký dovoz půjčkami. Tento systém vedl pod tla

Molekuly a atomy.
V domnění, že čtenáře „Života“ bude zajímati mo

derní názor na složení hmoty, byl napsán tento a
následující článek, v nichž jsem se pokusil co nej
přístupněji a stručně tento názor vyložiti. Čtenáře, již
jsou do věci už zasvěceni, prosím, aby odpustili, že
místy bude pro ně výklad poněkud suchopárný.

Moderní představa o stavbě hmotného světa je
vskutku něčím revolučním ve vědě, myslíme-li tako
vou revolucí rychlou, až překotnou změnu názorů.
Hmota fysiků a chemiků minulého století dožila se
za několik málo lef, r. 1896počínajíc, takové změny
v představě vědy, že stěží si lze většího obratu mys
liti. Řada základních vět chemie minulého století by
la nejen otřesena, nýbrž i nahrazena zákony, tvrdí
cími pravý opak.
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kem světové války k nehospodárné formě předlužení těchto zemí.
Dnes se půjčky poskytují už jen v úzkých mezích, takže dnes do
voz a platy do ciziny musí býti vyrovnány vývozem a službami.
Také dnes by se to vyrovnání mohlo uskutečniti automatickou
cestou, avšak s podmínkou, že žádný stát si nevynutí zvýšení vý
vozu ani poskytovati úvěrní výhody anebo úvěrní záruky. Obchod
takto odkázaný na sebe by nepřekročil meze rozumného úvěru a
výrobci by neprodávali nazdařbůh, když vědí, že při splatnosti
závazky těchto obchodů by nemohly býti dodrženy dlužníky. Dnes
tomu bohužel tak není. Tak vzniká nebezpečí, že strach před pa
sivními platebními bilancemi vede k nepřirozeným situacím, tak
že konec konců by nebylo jiného východiska než moraforium.
Tato okolnost má za následek devisové řízení a kompensaci pro
střednictvím bilaterálních obchodních smluv. Zatím co světová
dělba práce vyžaduje mezistátní směnu zboží ve formě vícestran
ných styků, dnešní hospodářská politika se pokouší nahraditi
fento přirozený systém dvoustrannými a přímými úmluvami. Kam
to vede, ukáže tato úvaha.

Okolnost, že země A má vůči zemi B pasivní obchodní bilanci,
neznamená ještě, že také platební bilance musí býti pasivní. (To
dnes každý uznává, ale z politických důvodů každá země zdůraz
ňuje nad správnou míru pasivní obchodní bilanci). To také ještě
neznamená, že by celková obchodní bilance byla pasivní. Řekně
me, že země A dováží ze země B 100 a vyváží do země B jen 70.
Za těchto podmínek dnes se volá po bilaterální obchodní smlou
vě, aby bvla dosažena rovnováha obchodní bilance. Jestliže tato
rovnováha má býti uskutečněna tím, že země B by musela dová
žeti ze země A o 30 více, pak by to bylo možnoljen tím, že země
B dováží ze zemí C, D, E celkem o 30 méně. Zde mohou býti růz
né případy:

1. Celkový obrat by mohl býti přes fo nezměněn v případě, že
by země B byla pasivní vůči zemím C, D, anebo E, a že by jí hos
podářská struktura dovolila dovážeti od A o 30 více. Země A zase
sice timto zvýší svůj vývoz do země B, ale bude dovážeti méně do
zemí C, D a E, jelikož tyto země následkem zvýšeného dovozu ze
mě A do země B samy nebudou už tolik vyvážeti do B.

2. Může však nastati případ, a ten je obvyklý, že země B je se
zeměmi C, D anebo E akfivní a není s fo zredukovati dovoz
z těchto zemí z čistě výrobních a technických důvodů a že na
druhé straně nemůže do těchto zemí sama vyvážeti více svých
výrobků a je nucena udržovati s těmi zeměmi pasivní obchodní
bilanci. Tak by země B musela omeziti dovoz z jiných zemí, a fo
ze zemí F a G, s kterýmije aktivní. Země F a G by si však neda
ly líbiti zvýšení jejich pasiva a samozřejmě by omezily dovoz ze
země B, což by znamenalo zostřené zůžení celkového obratu.

3. Může však také býti, že země B vůbec není s to odebíraťi od
země A těch 30 jednotek více, poněvadž její výroba je zařízena na
odběr surovin a polofovarů z jiných zemí, anebo proto, že její trh
nemůže už přijímati další hotové výrobky. V tomto případě vy
rovnání by nebylo možné, než tím, že vzájemné vyrovnání obchod
ní bilance by se uskutečnilo na základě 70 místo 100.

Mimo to musel by tento systém býti s fo znemožniti přirozený
tlak hospodářství, tím totiž by se kupovalo od zákazníka a už ne
od laciného a kvalitního výrobce, což by vedlo zase k zbytečné
mu zdražení výroby, což samo sebou musí vésti k dalšímu zůžení
obchodu. Vyjma tedy optimálního, a to řídkého, případu, uvede
ného ad 1., musí nutně nastati nekonečné zúžení obchodu, z kte
rého už nikdo nemůže uniknouti. Zapomíná se, že když všechny
státy činí stejně, což je vždycky skutečný případ, dostaví se jiné
následky, než kdyby fak jednaly jen dvě země mezi sebou. V tom
případě není možno vzájemné vyrovnání než směrem dolů.

Hospodářství hledá nové cesty, ale systém bilaterálních ob
chodních smluv není nová cesta, není pokrok, ale je krok nazpět
k primitivnějším metodám. Dnešní kardinální problém není v zú
žení, ale v rozšíření obchodního obratu. Dnešní systém toho ne
dosáhne. Jediné řešení by byla mezinárodní spolupráce. Je jisto,
že sjednocení evropského hospodářství je sice ideálem a hudbou
budoucnosti, přece však by byla dána možnost mezinárodní orga
nisace ve formě evropské úmluvy k plánovitému zvýšení výroby
obchodního obratu, k or$ýanisacisměny a k dělbě nadbytečné pro
dukce. Dott. Marko Weirich.

A jsou fo poznatky velmi zajímavé i pro laika ve
fysice a chemii, třebaže pro jeho život zatím nemají
většího praktického významu. Ale už náznaky, že mo
hou tyto objevy jedenkráte přinésti netušený užitek
praktický, lákají. Také řada nových pojmů, jimiž se
nezřídka hází v novinách, jako elektrony, profony,
neutrony, positrony a j., dráždí. Konečně leží v přiro
zenosti lidské jistá škodolibost, jež se ozývá vždy,
když se obrací vzhůru nohama fo, o čem nebylo sluš
no dosud pochybovati; a tato škodolibost má aspoň
do sebe tolik dobrého, že vzbuzuje zvědavost: A jak
to tedy vlastně je?

A těchto slabostí čtenářových — jež ovšem aufor
také sdílí — využijeme při líčení, jež nutně musí býti

Wow,místy poněkud suchopárnější.



Maličko z histotie.

Téměř ve všech pojednáních, složením hmoty se
obírajících, najdeme v prvých řádkách jméno staro
řeckého filosofa Demokrita a jeho učitele Leukippa
5připomínkou, že tito dva klasičtí matematikovéjak
siprvní na afomovouteorii přišli a první formují da
li.Hned uvidíme, že jejich zásluhy o moderní afomo
vou teorii jsou asi takové jako zásluhy ptáků 0 nej
modernější letadlo. Demokritovi nešlo o fo, z čeho je
složena hmota, nýbrž on se fázal: „Co vskutku ve
světěexistuje?“ A docela spekulativně si odpovídal,
že svět je nekonečná prázdnota, jíž poletují nad po
myšlení droboučká různotvará tělíska, jež nelze už
dále děliti. Ta na sebe narážejí, strkají se, a poně
vadž mají jakési háčky, shlukují se ve větší celky. A
tímto způsobem se nesou další výklady Demokritovy
o afomech.

Při objevení se nové myšlenky bývá záslužným zvy
kem hledati jí předchůdce. Zásluha je fím větší, čím
je takový předchůdce starší. Tak také Demokritovy
atomy jsou prý prvním tvarem atomové teorie, jak
ji podává moderní fysika. Nic nevadí, že je mezi obě
ma podobnost zcela nahodilá, vnější. Demokrit byl
možná docela čiperný filosof, soudě podle počťu
stran, jež mu různé dějiny filosofií věnují, připisovati
mu však zásluhy o moderní atomovou teorii jesf ne
pochybně ukvapené. Možná, že mnozí jeho vrstev
níci spekulovali o hmotě na svou dobu ještě lépe než
Demoktrit, na neštěstí však nepřipadli na fo, že by
mohla býti složena z drobounkých tělísek a nejsou
proto dnes slavnými. Pro vznik a vývoj moderníato
mové teorie Demokritova spekulace nepřispěla ni
čím a dlužno dáti za pravdu Rádovi, praví-li: „De
mokrit se jen svezl při této příležitosti jako staro
bylá autorita.“

Zmínil jsem se o věci obšírněji proto, že toto nedo
myšlené hledání „předchůdců“ je zjevem u historiků
vědy téměř všeobecným. Kolik na př. možných a ne
možných předchůdců má teorie vývojová!

„Modevní“ atomy uvedl na forum chemické
anglický fysik a chemik John Dalton,

jenž jim, usuzuje z různých zjevů při slučování prv
ků, přisoudil tyto základní vlastnosti: 1. Atomy jsou
nejmenší, dále nedělitelné partikule hmoty. 2. Veš
kerá hmota je složena z tolika kvalitativně různých
atomů, kolik je prvků. 3. Atomy jednoho prvku ne
lze měniti v atomy prvku druhého.

Starší z čtenářů se dobře na tyto základní věty Dal
tonových atomů pamatují. Byly v různých obměnách
proloženě vytištěny v jejich středoškolských učeb
nicích chemie, jakožto základní sloupy názoru na slo
žení hmoty. Dnes žádná už z nich neplatí. O tom však
později.

Skupina atomů zákonitě spolu spiatých je mnoleku
la. Tuto vyšší jednotku zavádí do chemie [fal Avo
gadro. Budiž nám tu dovoleno srovnání. Poměr ato
mů k molekule je obdobný jako poměr hráčů k celé
mu teamu. Základem na př. footballové jedenáctky
jsou jednotliví hráči, ti však nevystupují jednotlivě,
nýbrž v jedenáctičlenné skupině, kde má každý své
místo i úkol.

Názor Avogadrův byl pěkně potvrzen proslulým
anglickým botanikem Robertem Brownem. Ten to
tiž r. 1827zaměřil svůj mikroskopna jemné výtrusy
kapradin, jež pozoroval v kapce vody. A tu shledal,
že se čile pohybují, sem fam se při tom otáčejíce.
Později se ukázalo, že týž pohybjeví i prach, saze
a jiné neživé látky, jsou-li jen dostatečně malé. A
tak r. 1874vyslovuje fysik Carbonelle domněnku, že
tato tělíska jsou postrkována molekulami vody, jež
na ně narážejí. Pečlivý propočet, jejž provedl fran
oouzský chemik Perrin, ukázal, že tomu tak vskutku
je. A tak dnes „Brownův pohyb“(či jak se nověji na
zývá„pohybtepelný“) stal se triumfem fysiky, nejen

proto, že jím bylo dokázáno to, co bylo teoreticky
předpověděno, nýbrž podařilo se z něho dovoditi
další vlastnosti molekul.

Molekuly mají k sobě trojí vzájemný poměr podle
trojího skupenství těles. V ledu na př. molekuly vo
dy jsou spouťány vlastní silou přitažlivou tak pevně,
že jsou téměř v klidu. Ve vodě nestačí už táž přitaž
livost, aby udržela armády molekul pohromadě. Na
stává stav, v němž každá molekula se pohybuje, aniž
by se dala svými sousedkami nějak zvlášť zdržovati.
Při tom však ta volnost není tak veliká, aby se mole
kuly rozběhly, „kam by se jim zachtělo“, velmi obraz
ně řečeno. Tento stav však nastává při přeměně vody
Vpáru.

Je patrno, že tu rozhodující úlohu hraje teplo.
Ohříváme-li led, dodáváme molekulám vody energii
tepelnou, již ony mění v energii pohybovou, osvobo
zujíce se jí od vzájemné přitažlivosti. Při dalším ohří
vání stoupá energie pohybová, takže molekuly se dá
vají do pohybu, prchajíce všemi směry. Vzniká zjev,
jemuž říkáme napětí plynů. Čím je vyšší teplota
takového plynu, tím rychleji se molekuly pohybují.
V přehřáté vodní páře dosahují rychlosti až 900 m
ve vteřině. Poklička na hrnci s vroucí vodou, jsouc
stále víc a více bombardována miliardami molekulo
vých projektilů, počne konečně se nadzdvihovati. Dík
této bombardovací schopnosti molekul vody pohy
buje se píst v parním válci lokomotivy.

Čtenáře bude jistě zajímati velikost těchto tělísek,
jež svými nárazy na píst v parní komořeuvádějí v po
hyb statunové vlaky. Průměr jejich měří 46X 10
mm, což jest 46 stomiliontin mm. Je věru těžko si tuto
velikost, či lépe maličkost, představiti. Jelikož pak
mikroskopem při největším vůbec možném zvětšení
postřehnemetělíska teprveasi tisíckrát větší,než jsou
molekuly, znamená to, že jich dosud nikdo neviděl
a sotva kdy uvidí. Tomuto nepatrnému rozměrujest
ovšem úměrná i nepatrná váha molekuly. Molekula
vody váží 10-**gramu, což jest 0-0000000000000000022
milisramů. Čtenář se udiveně zeptá, jak je možno,
aby tato nepatrná a lehoučká tělíska pohybovala těž
kým pístem lokomotivy. I to pochopíme, uvědomí
me-li si, že na plochu pístu naráží v každé vteřině
14X 1025molekul, to je 14 s 28 nulami.

Tak jako existenci molekul dokazuje Brownův po
hyb, tak zase existence atomů byla prokázána dů
myslným pokusem mnichovského fysika Laueho. Dří
ve. než čtenáři pokus popíšeme, je třeba malé lekce
z fysiky.

Světelné paprsky se šíří přímočaře. Dáme-li jim
však v cestu dosti jemnou mřížku, projde jí světlo,
ale, vycházejíc z mřížky, změní poněkud svůj směr
— ohne se. Aby ohybnastal, musí býti volné prosto
ry v mřížcetak malé. jako délka vlny paprsku světel
ného, nebo jen o málo větší. Čím tedy které světlo má
kratší délku vlny, fím jemnější je třeba mřížky k je
ho ohybu. Také o paprscích Rontgenových se tušilo,
že je to světlo o velmi kratičké délce vlny. Mecha
nicky nelze však připraviti tak jemnou mřížku, aby
se mohly paprsky Rontgenovy ohnouti. A tu připadl
Laue na myšlenku, použíti jako mřížky krystalů, o
nichž se mineralogové domnívali, že mají pravidelnou
jemnou strukturu atomovou. I propouštěl úzký sva
zek Rontgenových paprsků půlmilimetrovou plotén
kou, vybroušenou z krystalů průhledného minerá
lu a vskutku po průchodu nastaly zjevy, jež svědčily
o tom, že paprsky byly ohnufty.

Význam objevu Laueova je dalekosáhlý. Po prvé
tu bylo experimentálně prokázáno, že hmofa není
kompaktní masou, bez mezer, nýbrž že je složena
z atomů pravidelně rozložených v prostorovou síť,
mezi nimiž jsou volné prostory. A později se ještě
ukázalo, že také atomy jsou složeny z menších čás
tic a prostor, který skutečná hmota zaujímá, je ne
uvěřitelně malý, zatím co mezery mezi těmito čás
ticemi jsou veliké.

O tom však až příště. Dr. O. Mattinovský:



Frtant.Matia Horák:

Z mého deníku.
Poslední čísla německých katolických misijních

časopisů přinášejí otřásající přímozprávy o tom, jak
celá misijní činnost je ohtožena a podlomena — ne
dostatkem peněz. Je krise v evropských státech a
všecko, co S ní souvisí v pravém slova smyslu, tdou

sí splnění příkazu Kristova; Jděte a učte všecky národy...
ÚUvádimz celé spousty výkřiků S-O-S jen dva. Prv

ní je z jižního Santinga:
„Celé vesnice bychom mohli obrátiti, kdyby nám

bylo možno zaměstnati více hlasatelů víry. Zatím
však pro nedostatek peněz musíme jejich počet je
šťě zmenšovatí.“

Druhý je od apoštolského vikáře puolského:
;5++,Nedostatek peněz je tak veliký, že jsem musel

všecky školy zavříti, všecky katechumenáty tvozpusti
ti, všecky katechetisty ptropustiti. Čo si však mám
počíti se 138sirotky a 20starci? Já nemohu a nesmím
je poslati pryč, vždyť nemají ani vodičů,ani domova,
kam by se mohli uchýliti. Bídně by zahynuli a ze
jména děvčata by utonula v nemravnosti pohanského
prostřeďí. My sami, patnáct misionářů a devět ses
fer, nemáme z čeho žíti.“

A při tom takřka každý den zatoulá se na stůl pro
sebný dopis — tam by potřebovali kostel, tam ma
jí kostel na spadnutí, tam je krvisíohrožena ta nebo
ona chatvitativní instituce.

Řeknete; My katolíci jsme chudáci. Nemáme, ne
ní peněz.

Í ne, není to pravda. V době, kdy na jednom místě
u nás, ne v Číně, tisíce duší se odcizuje a hyne, pto
fože pro ně není kostela, je peněz víc než ďosti na
věci, které za dnešních poměrů jsou zbytečné. Pod
trhuji, za dnešních poměrů. Je-li na příklad „rectot
ecclesiae“ velmi zvučného jména, který kostel svůj
dovedl znešvařiti tim, že bez ladu a skladu z něho
udělal museum nebo uměleckou síň a tuto jemu libou
činnost provozuje dál, pak je to přímo makavé, že
místy se náš katolicismus přímo topí v penězích.

* * *

A v nich se topí i naši drazí věřící. Na hřbitově
pompésní náhrobek. Čěžký, černý mramor. 80.000Kč
prý to stálo. Kousek od tohoto pomníku jiný. V bed
ně je cosi skryto ztakům. Socha z katarského mra
moru, která stála desetitisíce. A ta bedna je na tom
všem, aby prý socha nevzala za své v zimních mra
zech. Zbytečně, naprosto zbytečně vyhozené peníze.
Četl jsem kdysi závěť šlechtice původem, smýšlením
i sevdcem.Prostý pohřebsi přál, prostou dřevěnou
rakev. „Bylo-li posleďním ložem mého Pána a Spa
sitele dřevo kříže, nejsem hoden, aby moje tělo spo
činulo v kovové vakví.“ Prostý dřevěný kříž měli mu
postaviti na hrob. „Umival-li můj Bůh za mne a za
spásu světa na dřevě kříže, nemůže býti krásnějšího
pomníku nad dřevěný, ptostý kříž“ četl jsem v zá
věti.

Byl by to apošťolát veliký, krásný a záslužný —
i plodný, kdyby se tento názor vnesl do nejširších
vrstev lidových, kdyby v souvislosti s tímto apošťo
látem vychovávali se věřícív duchu otců a dědů, kte
ří dovedli při vadostných a smutných událostech vo
dinných pamatovati na potřeby Církve.

Jen mimochodem ještě k tomu: „Živoť“se již zmínil
o tom, že v Berlíně od války bylo vybudováno 56 no
vých kostelů a kaplí. V Berlíně musí všecky favní
úřady percentuálně podle velikosti a příjmů přispěti
na každou berlínskou novostavbu chrámovou. A jde
fo, a přispívají. Jen mimochodem to podotýkám...
V Praze toho není.

* * *
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První novodobý křesťanský sociolog.

Český národ před téměř dvěma sty lety (1751) dal vypučeti na
svých zdánlivě chorých a odumírajících větvích květu, kterýpo
staven na oltáře Církve stal se vzácným klenotem a milovaným
vzorem všech, kdož, toužíce sloužiti Kristu, věnují se této vzne
šené službě s úplnou oddaností a pokorou. Vyslovíte-li kde jmé
no svatého Klementa Maria Hofbauera, ihned se pochopí, že
každé slovo chvály a nadšaní není ničím proti tomu, čím se ten
to syn svatého Alfonse z Liguori zasloužil o misionářské dílo
v celé střední Evropě, jíž se stal novodobýmapoštolem v do
bách pro Církev nikoliv nejpříznivějších.

Podle otce byl původu českého (otec se jmenoval Dvořák a
byl rodákem z Moravských Budějovic) a nezapomněl nikdy to
hoto původu, jak ještě uslyšíme. Po trnité cestě pekařského
učedníka, tovaryše, po šťastné pouti do Říma konečně se usku
tečňuje Hofbauerovi jeho sen: stává se knězem. Nebylo to snad
né dosíci toho cíle a nebylo také lehké plniti úřad kněžský tak,
jak si předsevzal, slibuje do rukou svého svatého Otce Alfonse
kráčeti vždy v jeho stopách; vždy a za všech okolností.

Prvou stanicí misionářskou byla Varšava, kde král Stanislav
Poniatowski jim sice odevzdal kostel sv. Bennona, ale o ostatní
se bylo starati sv. Klementu a jeho spolubratru Kunzmannoví.
Domek — jejich obydlí — byl na spadnutí, chleba si získávali
vlastní prací a almužnou. Leč kapka po kapce přece jenom dala
malý a čím dál tím větší pramének příjmů, takže na konec mohli
nejen opraviti chatrný kostel, ale mohli si postaviti dokonce
1 řádový dům. Uplatňovalo se tak jeho heslo: Date et dabitur.
Jiný jeho výrok z té doby ukazuje pevnou víru, že Kristus ne
opustí své dělníky na vinici: „Kněz, který věrně, podle svého
povolání, žije, neumře hladem. Kdyby na světě nebylo leč je
diného chleba, onen kněz by z něho obdržel polovici, aby ji
— dal chudému!“ Ve Varšavě zůstal s krátkými pobyty za hra
nicemi za účelem zřizování řádových klášterů až do roku 1808,
kdy pod nátlakem Napoleona král Bedřich August celý konvent
odvezl do pevnosti Kystrinu a posléze vypovězení za hranice,
Ta dlouhá řada let, kterou věnoval sv. Klement se svými druhy
Polsce, možno právem nazvati službou tomuto nešťastnému ná
rodu, který v tehdejších svých útrapách měl aspoň bratrské srdce
v synech sv. Alfonse, ačkoliv často za všechnu lásku a službu do
stalo se jim posměchu, potupy, nadávek. Leč ten, kdo vyšel do
světa jako vyslanec Kristův, toto vše snáší s radostí a všechny
tyto bolesti věnuje za ty, kdož mu protivenství činí.

Vypuzen z Polsky, vrátil se sv. Klement do Vídně, kde se jeho
horlivosti naskytio široké pole působnosti. Vídeň topila se v mrav
ním bahně a kalu. Vlastně bychom mohli říci, že zůstala snad
vnějšková forma katolická, ale to uvnitř byla ta nejhnusnější
hniloba. Duch Josefa II. jako otrava byl v žilách všech, kdož prošli
jeho školami, jeho generálními semináři, jeho hnusnou a ne
mravnosti prolezlou společností. S kazatelen navonění abbé pro
mlouvali libeznými frázemi o humanitě, ale o tom, že Vídeň a
celé to prostředí topí se v mravní zkáze, žádný z nich s kazatel.
ny se neodvážil říci. Nejhnusnější netvor austrokatolicismu se
děl na prameni víry katolické. To, co podávali josefinští úřed.
níci v kněžských klerikách, nebylo nic jiného, než pokrytectví
k lidu i ke kazatelům samotným.

Hofbauer stál zde opravdu jako misionář mezi nevěřícími. Je
ho tvrzí byl jeho kostel, odkud hlásal to, co dávno už vídeňská
veřejnost neslyšela: Krista, toho Krista, který ve Vídni byl čímsi
cizím, zdánlivě nemožným. A přece: počet účastníků kázání
rostl. Kvatembrová kázání byla mu příležitostí k pobídce věřících,
aby se modlili za dobré kněze. Tvrdil totiž, že „chce-li Bůh ně
který národ potrestati, dopustí, aby měl nehodné vůdce“. Koho
tím myslel, bylo každému posluchači samozřejmo. Pomalu stá
val se jeho kostel Uršulinek semeništěm Kristovy nauky; prostí
i bohatí, neučení i z nejpřednějších kruhů vzdělané Vídně, vši
chni ti přicházeli poslechnouti si prostinká, ale tím nikterak měl
ká, ba skutečně hluboká kázání tohoto apoštola křesťanské Vídně.

Jako duchovní vůdce Voršilek vynaložil všechny své síly na
to, aby kázeň hodně uvolněná se napravila. Dal svým svěřenkám
zbraně proti úhlavním nepřátelům kázně: doporučil jim, aby ne

Je 25 let od smrti vídeňského statvostya zakladate
le německé strany křesťansko-sociální, Dra Rarla
Luegra. „Živoť“ se přeď několika lety zmínil o vel
korysém jeho plánu, všude na petifetrii Viďně vy
budovati nové kostely a takovým způsobem zamě
ziti zpohanštění Vídně. Plán jeho se —nezdařil. Pro
ti Dru Luegtovi nejvíce pracovali vlastní lidé, kněží
i laici. Zášť a závist vozhodovaly. A než aby tohle
všecko udělal Lueget, vaději ať není vůbec nic!

Nedávno tozepsal se o kostelní akci Dra Noska
v „Lidovém hospodáři“ posl. Dr. Jos. Novák. Na
výsoval Noskův plán, ale hneď k němu dodal, že po
chybuje, že by se to vše zdařilo a uskutečnilo. Já ta
ké pochybuji. A právem. Kdyby se také všecko zda



náviděly zahálku, trudnomyslnosi, pomluvy, doporučoval sná
šeti ochotně protivenství a jako nejmilejší družku sestru pokoru.

Záhy soustředil kolem sebe družinu mladých mužů, kteří přišli
do Vídně studovati na universitě, ať už bohosloví, či práva nebo
lékařství. Stal se jejich otcem, který pečoval o ně s láskou. Vše:
chen svůj volný čas obětoval této družině. Pečoval o jejich čas.
né blaho, nosíval jim domů pod pláštěm jídlo. Každý si mohl
vzíti bez rozpaků. Nezapomínal ani na druhou stránku: jeho roz
mluvy nebyly mravoučnými průpovídkami. Doslova vedl jejich
duše tak, jak si sám přál, aby jejich duše kráčela ve šlépějích
Kristových. Tím se mu podařilo vychovati řadu mužů, kteří po le
tech byli živými doklady, že duše apoštolská dokáže často i věcí
zdánlivě nemožných. Již tím, že zachránil řadu mladých duší,
již tím získal si velikých zásluh. Leč činnost sv. Klementa byla
tak mnohostranná, že se ani nedivíme, slyšíme-li o něm jako
o otci chudiny, horlivém zpovědníku, statečném vítězi nad za
tvrzelými odporovateli Krista, slovem, když to vše shrneme, smí
me právem říci, že Vídeň tohoto svého apoštolského kněze do
stala právě v nejvyšší čas. Jeho skutky duchovního i tělesného
milosrdenství jsou ony drahé kameny, které byly zasazeny do
koruny světcovy. Ovšem | ta koruna měla své trny. A ty dal
mu pocítiti tehdejší policejní režim, který v tomto bezbranném
a tichém knězi viděl buřiče a vážné nebezpečí svého panování.
Tehdejší arcibiskup Hohenwart byl příliš oddaným sluhou vlád
ním, než aby se pro něho exponoval. Když si vzpomeneme na
onu schůzi konsistoře (1816), jíž předsedal arcibiskup a kam byl
Hofbauer povolán jako před soudnou stolici, neubráníme se pře
svědčení, že ten systém, jaký tehdy Rakousko ovládal, byl nej
větší nepřítel a hubitel víry Kristovy. Ta scéna stojí za zazna
menání: Pokorný syn sv. Alfonse vstoupil do sálu, pozdravil a
zůstal státi u dveří. Nepozvali ho dál. Tamstoje, byl podroben
výslechu: Jméno? — Klement Hofbauer. — Rodák? — Z Tasovic
na Moravě.— Jakého jste náboženství ? — Tu se již Hof
bauer neudržel, aby neodpověděl: „Což nevíte, že jsem kato
lický kněz? Mezi vámi není dobře pobývat. Jdu pryč!“ Obrátil
se a odešel. Mezi touto společností nebylo jeho místo.

Ale když se konsistoř neměla k ráznému kroku proti tomuto
nebezpečnému knězi, chopily se věci úřady. Kancléř Sarau ra
dil císaři Františkovi, aby ho prostě vyhnal ze země, že je fana
tikem, který píše do Říma černě o Rakousku. Tehdy ovšem ještě
bylo těžko vyháněti za hranice vlastní příslušníky a proto hle
dána jiná cesta k jeho vypuzení. Naskytla se příležitost, když
redemptorista Sabelli, podřízený Hofbauerův, při žádosti o pas
prohlásil, že on i Hofbauer jsou redemptoristy, tedy členy kon
gregace v Rakousku neschválené. Záminka zde byla. Nad to prý
se dopouštěl těžkého zločinu protimoci státní tím, že si dopi
suje se svým představeným, cizincem, tedy cosi, co jest přísně
zakázáno. Dáno Hofbauerovi na vybranou: buď opustí kongrega
ci, nebo opustí Vídeň a Rakousko vůbec. Jenom díky osobnímu
zásahu sv. Otce Pia IX., který se v rozmluvě s císařem za Hof
bauera přimlouval, bylo děkovati, že konečně měl sv. Klement
zajištěn pobyt ve Vídni. Ba dokonce dostalo se povolení pro
kongregaci při kostele „Na nábřeží“. Při tomto kostele zřízena
také duchovní stanice pro vídeňské Čechy. Tak Hofbauer na
sklonku svého života vrací se skoro mezi své krajany, kteří byli
svěření duchovní správě jeho konventu. Leč není mu dopřáno,
aby aspoň na sklonku života se jim věnoval, neboť už na po
čátku r. 1820 vážně ochuravěl a 15. března o poledni, když k je
ho loži znělo Ave vídeňských kostelů, odevzdal svoji duši Bohu.

A jak bychom mohli charakterisovati tohoto svatého kněze ně
jakým moderním, učeným výrazem? Řekneme-li, že byl prvním
moderním křesťanským sociologem, naznačili jsme svoji myš
Jenku, ale tento vymezený pojem nestačí, aby se v něm skryla
mnohostranná činnost prostého sluhy Božího. Jeho sociologie
tryskala ze srdce oddaného Bohu, ze srdce zasvěceného dobru
lidské společnosti. Neboť jen tehdy možno mluviti o účinném
rozřešení spletitých otázek sociologických, když řešitel jest na
plněn duchem Kristovým. Hofbauer se nevnucoval bohatým a
mocným, ale také je ze společnosti nevylučoval. Byl apoštolem
chudých a nebohých, ale nebál se vstoupiti do žádného příbytku,
pokud to bylo k dobru jemu svěřených duší. Tak, jak on řešil
sociální otázku, tak, jak jeho sociologie byla stavěna, tak jedi
né dojde k harmonii mezi dobrem a lidskou společností. Pod
jeho praporem jest vítězství! Bořivoj Benetka.

řilo to, co na konec všecko zhatí, budou stejné pří
činy, jako svého času byly u Dra Luegra. Že to dělá
— Nosek. Dějiny se opakují. I v tom zdánlivě všed
ním, každodenním... Na kterési fakultě ptal prý se
zkoušející profesor kandidáta: „Ouid est caritas?“
a dostalo se mu odpovědi: „Inter ftatres tavitas!“
Snaď je to vtip, ale pravda je to na každý pád...

* * *

Škaredá, velmi škavedá anděličkářská aféra pro
pukla na Liberecku. Čamní lékař agenty a agentka
mi přímosháněl „zákaznice“, hlavně ze širšího oko
li, až z Německa, a bral těžké, velmi těžké peníze

Wow
za svoje nekalé řemeslo. Češtější název prto to je ka

tanské dilo. Pavel Keller, zesnulý známý spisovatel
vratislavský, nazýval takové pány druhými Hertody.

Četl jsem před kterýmsi měsícem velmi mužná,
rozhodná slova v kterémsi katolickém dělnickém ča
sopise takouském. Vzpomiínalitam zavražďění kanc
léře Dra Dollfusse, vzpomínali toho, že se celá věc
s Drem RŘintelenem,duševním autorem puče, nějak
podezřele vleče,a tu dodal onen list: Postupujte stej
ně vůči velkým jako vůči malým! Malé jste stříleli a
věšeli a zavítali a před velikým ustupujete? Kdo vů
bec má ještě věřiti ve spravedlnost, když tohle viďi?

A tento apel na mocné tohoto světa pomohl.
A něco podobného, ba naprosto stejného je s naším

pavagrafem 144. Dámy, které mají penize a mnoho
peněz, „svěří se“ věhlasným lékařům nejzvučnějších
titulů, a ti zjistí s nadmítou moudrosti, že tak zvaná
matka musí býti zachráněna, že je nutná opetace, že
se jí musí odníti dítě. Pak se opetace provede, zaplatí
notnými tisiícovkamia tak zvaná matka vrací se zpět
domů a blýská se jako předtím a je ohniskem „nej
lepší“ společnosti. Nikdosi ani netroufá, i když zná
celé tajemství jejího „mateřství“, na ni ukazovatt
prstem, tím méně slovíčkem neuctivě o ní se vysloviti.
A nejen neuctivě, ale pravdivě. Čy pak, které nemají
peněz, nebojich mají málo, svěřují se fuševrákůmne
bo i jušerkám, pozbývají sice také svého ditěte, ale
často i zdraví, a pak je obyčejně honí četníci a poli
cie a soudy. Kde zůstává zde stejné právo? Kdyby
policie věnovala trochu pozotnosti některým ordi
načním síním lékařským, některým sanatoviím, mu

Sovaby veřejnost žasnouti nad tím, na co by se přišlo...
Je to něco poďobného jako s daňovými tvevísemi.

Když byly zavedeny, chodivali financi na Ostravsku
k posledním ševcům a sháněli se po daňových zázna
mech, po řádně vedených zápiscích k dani z obratu
atď. K velkým a mocným tohoto světa si netroufalů,
fam nesměli. Kdepak, aby někdo kontroloval uhlo
batona nebo nějakého našeho českého těžkého to
vátníka s tuctem vlasteneckých legitimací v kapse!
Čeprve Zajíčkova aféra, jeho udání donutily kom
petentní činitele, aby i zde zasáhli. A ejhle, žeň byla
přebohatá. Na pokutách se „zatím“ prý sešlo přes
10 milionů Kč.

Konsulové, bděte a měřťe ve všem stejně, malým
i velikým, nepodkopávejte sami autovitu a morálku!
Nezastavte se před vchodem do ordinačních síní a do
sanatotií, nezastavte se před vchodem 'ďo sídel moc
ných tohotosvěta!

Za ty, kteří musí zemříti.
Na Popeleční středu ve chrámu St. Germain

VAuxertois v Paříži koná se tento dojemný obřad:
udílení popelce umělcům. Při tomto obřadě, jehož
půvoď pochází od umělce Willetta, vecitují umělci
tuto společnou modlitbu za ty umělce, kteří v tom
to roce zemvou. Čuto modlitbu složil vtovněžmalíř
Willette a zní takto:

„Gi, kteří Čě zdraví, Pane, před svou smrtí, jsi Čy
stvořil ke svému obrazu, když jsi stvořil umění.

Ci, kteří vozjímali o Čvém díle a vzdali chválu jeho
kráse, jsou chudí duchem, nenávidějící ďábelské
zlato.

Jsou to attisté, kteří touží po slávě stanouti po
Čvé pravici.

Čí Čě, Pane, zdraví před svou smetí.
My umělci v temné aténě, v záři zbraní, již jsi nám

udělil před mnohými, kteří nemají ani očí, ani uší,
ale kteří mají ústa, aby na nás křičeli, podléháme-lí:
„Pollice vetso.“

Či Čě zdraví, Pane, před svou smrtí“
Zdaž to není překrásný akt, důstojný umělce, kte

rý přináší paprsky krásy lidstvu! A zdaž tento akf
nevyváží nespočetné množství rouhání, které někdy
též pronášejí umělci? J. K.

n



Katolícka cirkev v dnešných dňoch.
V 19.storočí katolícka cirkev stala v ohni sústrede

ných útokov moderných průdov. Išlo o samotné zá
klady, na ktorých je vybudovaná cirkev: o biblu a
O postavu Krista, o ducha, Boha, nesmrtelnů dušu.
Robily sa prudké útoky na náboženstvo, mravnosť
a popierala sa objektivná platnosť pojmov. Avšak bo
je boly daromné: cirkev jako vždy. aj vtedy zvíťa
zila. Zmohla víťazne útok kritickej theologie, ktorá
hrozila podkopať základy sv. Písma a tradície: zmoh
la relativisticků filozofiu, ktorá chcela Vudské roz
umové poznanie a mravné chcenie vydať na pospas
bezhraničnému subiektivizmu. Tiež zlomila vedecký
maferializmus, ktorý sa snažil vnůtiť půta svojho jed
nostranného svetového názoru a bludných sociálnych
naůk celému pokoleniu. Porazení neptiatelia sú vy
mluvnými svedďkami,ktorí vydávajů svedectvo o du
chovných, nezničitelných záklaďoch katolicizmu.
Veď ktože by bol jasnejšie dokázal existenciu ducha
a Boha, než zlomený materializmus? Ktože by bol
skvelejšie potvrdil nauku cirkvi o substancialnej, ne
smrtelnej duši než odstupivšia psychologia bez duše?
Ktože by bol dóraznejšie utvrdil v pravde nauku sv.
Písma o stvorení človeka, než z kroka na krok ustu
pujůci evolucionizmus? Moc cirkvi prameniaca z jej
vlastnej podstaty je fajuplne bohatá. Ona vie preme
niť dravých vlkov v krotkých barankov, zlomysel
ných tupitelov v nadšených rečníkov, ktorí hája jej
záujmy.

V živote cirkevnom je to práve tak jako i v živote
jednotlivca. Menia sa v nej radosti a bóle: svetlo vy
strieda tmu: raz žiaria v cirkvi mystické chviločky
podobné šťastným okamžikom na hore Tábor, ino
kedy zase vznáša sa ponad cirkev šero Gefsemanskej
záhrady. Raz svietí ranný slnečný jas, inokedy tmavé
mraky vešťiace bůrku. vnášajů do nej ťažké dusno.
Jeden pohlťaddo cirkevných dejín potvrdí nám prav
du týchto zmien. Cirkev stojí vždy víťazne jako ne
premožitelná spoločnosť: je neochvejná v najprud
šich útokoch. Vždy má pevné stanovisko v každej
pochybnosti, v každom zmátku. Cirkev je jediný
útvar, ktorý stojí „silne a rovno v průde času“.

Dnes sa vedie vo svete boj o nové syntézy, o nové
formy na všetkých poliach. Výskumy, rozklady a ana
lýzy len znervoznily ludstvo a vniesly do myšlienko
vého sveta úplny chaos. Veď čožeosoží ohromný ma
terial výskumov sohnaný zo všetkých strán, keď mu
chybuje poriadok a prehlad? Svet očakávaod cirkvi
poriadok a formu, lebo prišiel ku tomu poznatku,
že formy pre duchovný svet možno najsť len u kafoli
cizmu a že len v ňom možno najsť opravdivý život

Dr. Jan Battoš:

Spisovatelé spiritualisté
(Zapomenutá kapitola z učebnice.)

Každé z těchto čtyř stěžejních děl básníkových je
krásné svým způsobem, každé má zvláštní námět:
v prvé jest to záhada smrti, v druhé se k nám blíží
příroda, v třetí se nám zjevuje láska a ve čtvrté nás
utěšuje umění. Veliká je řada překladů, výkladů a
životopisů, vynikající mistrným překladem (Slavík),
potěšující i nádhernou výpravou předních výtvarní
ků podobně jako díla původní. Je viděti, že vyšel
ze školy Josefa Floriana.

V celém svém rozsáhlém díle jeví se Jakub Deml
jako bojovník za vítězství pravdy; nejvíce nenávidí
lež a přetvářku. Se všech stránek sálá upřímná láska
k rodnému kraji, k přírodě i k národu, kterou do
vede i proteplit jadrným humorem. Deml je původ
ním zjevem českým,lišící se od Březinyformou, hlub
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a obsah: mimo cirkev niet pevnej poódy.Čo je pozitiv
ný vzťah dnešného vedeckého sveta voči citkvi.

Z druhej strany možno badať vzrasťnásilných úto
kov na cirkev, ktoré ohrožujů tiež i kraje s prasta
rou katolíckou tradíciou. Dnes sa už nevystupuje viac
v mene slobody, jako to robieval starý laicizmus za
francúzskej revolůcie, ale v mene autority. Tůto au
toritu reprezentuje absolůtny šťát, ktorý si osvojuje
neobmedzenů moc nad telom a dušou. Nová forma
absolůtneho, laického šťátu ohrožuje pravů, zbožnů
slobodu a je novým útokom na cirkev. Dnešný svet
nechápe, že pravá sloboda spočívá práve v spravod
livom obmedzení autority, nech je ona jakákolvek,
tak jako to cirkev od dób sv. Tomáša vždy prizvuko
vala.

Boje cirkvi sú často zápasmi oproti silným elemen
tom, ktoré prevyšujů každů Ludsků silu. V průdoch
svetových i cirkevných dejín niekedy aj najbystrej
ší pápeži nevedeli si dať rady s bůrkami. Dnes je
skoro celý svet vozzúvený: prišla doba, v ktorej aj
najlepšia udská sila vypovedá službu. Našou naj
istejšou zárukou a nádejou je sám Kristus, ktorý pri
sTůbil, že zostane s cirkvou až do konca sveta.

Bůrka na Genezaretskom jazeri nás poučuje, že
niekedy každé Tudské úsilie móže byť daromné.
Strážcovia, ktorí stoja pri stožiaroch, nemóžu nič iné
ho robiť, len úzkostlivo sa spýtujů jeden druhého:
Je ešte Kaleko do rána? Boh dopustí, aby po krás
nych dňoch prišla tmavá noc. Nám sa zdá jako iapoš
tolom, že Kristus spí. On však chce snáď len našu
vieru skúšať: niekedy chce ukázať, že nie fůdskési
ly chránia cirkev, ale božská moc. Niekedy Tůdiamu
sia uznať, že nie oni spravujů svet, ale Boh. A Kristus
potom zaspí. Zdá sa, že nepočůva na zúťalé výkriky
svojich učeníkov. Kristus spí, ale spánok Boha je
mocnejší než bdenie všetkých mocnátov tohoto sveta
v cirkvi i v štáte. Spiaci Kristus v každom okamžiku
riadí nesmierny vesmír. Kedykolvek sa móže zdvíh
nuť a utíšiť more i vlny.

Na tom istom jazere, kde Pán utíšil bůrku, stal sa
aj druhý zázrak: Kristus chodil po vlnách. Ustraše
ným apošťolom hovoril: „Nebojte sa, ja som to.“ Ti
ché tabernákulum uprostred rozzůreného sveta je
tiež jakoby vznášaním sa Pána ponad padajůce vody
a zneho tiež počůvame hlas: Nebojte sa, ja som tu!
Či nie je to smiešné, obávať sa nejakého človekaale
bo svetskej moci, dokial Kristus je tam? Nech nás
povzbudia slová: „Ty jsi Pefer a na tej skale vystavímsvojucirkevabránypekelnéjunepremóžu.“| R.Sí.

z okruhu Březinova.

ším vědomím pevného cíle a jemnější citlivostí. Jeho
dílo chce vědomě vésti lidstvo k Absolutnu. A do
sahuje toho typicky českým vkládáním vsuvek, pří
kladů a zdánlivých odbočení.

Těžce a dlouho se probíjel, nežli byl uznán, nej
význačnějšíprosaik dneškaspiritualista Jaroslav Du
rych. Narodil se 2. prosince r. 1886v Hradci Králové,
kde jeho otec byl krajinským žurnalistou. Záhy úů
plně osiřel. Gymnasium studoval v.Příbrami, medi
cinu v Praze. Jest vojenským lékařem v Olomouci.
Redigoval časopis Rozmach a Akord. Napsal knihy
básní: Cikánčina smrt, Panenky, Žebrácké písně, Ba
lady, Bezkydy, Eva, Té nejkrásnější. Povídky a bás
ně v próze: Jarmark života, Tři dukáty, Čestou do
mů, Nejvyšší naděje, Obrazy, Tři troníčky, Smích



věrnosti, Hadí květy, Kouzelná lampa, Čert a cikán
ka, Kurýr, Budějovická louka, Valdice, Kdybych,
Valdštejnův kraj, Děti a jiné menší soukromé tisky.
Dramatické práce: Svatý Jiří, Svatý Vojtěch, Lofr na
pravici, Svatý Václav, Štědrý večer, Kvas na Bole
slavi. Díla vzpomínková: Okamžiky z válečných left,
Vzpomínky z mládí. Cestopisy: Plížení Německem,
Pouť do Španělska, Římská cesta. Essaye: Gotická
růže, Cesta umění, Váhy života a umění. Kritiky a
výklady: Otakar Březina, Ejhle člověk, Jak vykvetla
Sedmikráska. Náboženská rozjímání: Privilesium
zpovědi, Naděje katolictví, Zdrávas, Královno, Utě
šitel nejlepší a jiné. Největší však slávy došel u nás
iza hranicemi svými romány: Na horách, Sedmi
kráska, Bloudění, Paní Anežka Berková, Píseň o růži.

Od dobJiráskových nebylo u nás napsáno obsáh
lejšího a lepšího díla v oboru historické beletrie.
Ovšem úplně jiného pojetí. Durych i v tomto 3dílném
románě zůstal lyrikem, jeho román je jen rozsáhlou
básní. Střídají se tu kaleidoskopicky jednotlivé ob
razy této hrozné a záhadné doby, vržené na papír
s velikou evokační silou. Představa minula je doko
nalá, spojení v celek ponecháno čtenáři jako ve fil
mu. Básník mocí svého dokonalého slova dramaticky
a živě rozehrává všechny stránky svého umění slo
vesného. Není tu zbytečné věty ani slova. Výsledky
desetiletého studia pramenného přetavil básnický
duch Durychův v účinné kapitoly. Všeobecné roz
poutání vášní, násilnictví a hamižností u mocí svět
ských i duchovních. Přiléhavá dikce, plná drsných
slov vystihuje vhodně zchátralost nájemné hrubosti
a bezcitnosti, hotové znova zradit pána, jemuž slouží.
Jasné osvětlení tehdejších poměrů politických i ná
boženských. Valdštejn je tu líčen jako hrdina, který
dobře ví, co chce; nebojí se císaře, nebojí se prodaj
ných duší. Rázná fakta Valdštejnova jsou oasou u
prostřed všeobecné zbabělosti a nejistoty. Nebýti ne
moci, nic by se mu nebývalo stalo! Císař je ubožák,
pouhá zbabělá loutka v rukou nesvědomiftých,ome
zených rádců. A mezi tím obchodem, morem a zra
dou vykvete rajský zjev nadpřirozené a čisté lásky.
Chudá služka je symbolickou nadějí budoucího ži
vota celého národa. Toto samotné dílo stačí, aby byl
Durych pokládán za velikého našeho spisovatele i
s hlediska světového.

Než i ostatní romány, povídky a essaye jsou je
dinou oslavou krásy, veliké lásky a chudoby; krása

Vilém Bitnat:

je bez chudoby nemožná. Umění musí hledati stopy
ráje, jež se nejdéle udržely v dívčí kráse. Jeho dílo
je oslavou ženy, oslavou krásy, oslavou lásky, osla
vou chudoby. Vyskytne-li se symbolika, je nevtíravá
a nenásilná; její jemnost vylučuje jakoukoliv tenden
ci. Mateřská řeč je básníkovi podobou řeči rajské,
proto tak úzkostlivě váží každé slovo a pečlivě staví
každou větu, takže dosahuje klasické dokonalosti ja
zykové. Zaposlouchává se nad českým veršem; jeho
zásady veršování znějí přímo průkopnicky a objevi
telsky. Česká rytmika je věc opravdu složitá, český
verš není dosud hotov, vyvíjí se. Učitelem mu je
Erben.

Mladí spiritualisté březinovští už mají snazší ces
tu, jak vidíme na Janu Čepovi. Narodil se 31.prosince
1902, je úředníkem nakladatelství, překládá fran
couzské spisovatele a napsal dosud pět knih poví
dek: Dvojí domov, Vigilie, Zeměžluč, Letnice a Dě
ravý plášť. Je to šťastný umělec, neboť kritika v něm
viděla dobrého spisovatele hned od první knihy. Je
fo jemný pozorovatel života, ukázněný umělec. Je
podivuhodné, z jak prostičkých věcí a událostí na
vesnici udělá báseň v próze. Klidně hledí smrti vstříc,
neboť tento řád shledává dobrým, nevyhýbá se však
ani stínům života, má však vřelý soucit se všemi po
stavami. Lyrická duše, vyprávějící klidně a dobře vo
leným výrazem, ukazuje cestu do dálky za hranice
smrti — k Absolutnu. Tím se projevuje jako nadějný
žak Březinův a jako příbuzný Demlův a Durychův.

Jan Zahradníček narodil se 17. ledna 1905v Mast
níku u Třebíče. Napsal tři sbírky básní: Pokušení
smrti, Návrat, Jeřáby. V první knize se jeví přímý
vliv Březinův a možno ho nazvati básníkem smrti,
je skličován touhou po ráji jako Durych, i v druhé
knize, třebas zůstává věren na mnoha místech prv
ním veršům, v touze po Bohu i v pohledu na bolest
země projevuje se sevřenější myšlenkou a pevnější
formou, aby ve třetí dospěl osobitého výrazu i bás
nického obrazu a pojetí, zejména v některých bás
ních, jako na př. V srpnu.

Na konec je možno uvésti několik čilých básníků
spiritualistů nejmladších, seskupených kolem revue
Řád. Je to František Lazecký (Krutá chemie, Kříže),
Václav Renč (Jifření), hymnický Josef Kostohryz
(Prameny ústí) a jiní. Ž těchto všech jmen zná stře
doškolská učebnice jen Durycha, zmiňuje se však 0
něm jen stručně a nevhodně ho zařazuje.

Benediktin Alkuin v české literatuře katolické.
KŘ1200. natvozeninám.

Na den svatého Albína, 1. března léta Páně 755, pokřtěn byl
v biskupském dómě v Yorku synáček vznešené rodiny anglosaské,
podle středověké tradice benedikfinské pocházející ze šlechty
northumbrijské.Bylto budoucí apoštol, učeneca básník Alkuin,
který se stal později středem učené společnosti na císařském dvo
ře Karla Velikého. Dvanáct staletí dělí nás od této události a pře
ce nepozbyla podnes akufnosti.

Karolinská renesance osmého a devátého věku měla svůj vý
znam i pro utváření poměrů v pohanských kmenech tehdejších
Čech, Moravy a Panonie. Karel Veliký je postava obrovitá nejen
svými výboji, ale též svými kulturními akcemi, které zasahovaly
na samé pomezí českých knížetství a vzrušovaly jistě svobodné
vrstvy lidu slovanského. Třináct let po smrti velkého apoštola
evropského západu, svatého Bonifáce, pomazán byl Karel na krá
le Austrasie, aby odtud vedl záhy mocnou akci sjednocení celé
říše Franků pod svým žezlem. Již roku 774 překročil Alpy a vložil
na svou hlavu korunu longobardskou, brzo nato 778 přešel Dyre
neje, aby zatlačil navždy moc Maurů za řeku Ebro. Pak 785 zlo
mil moc pohanských Sasů, rozšířil svou říši na východ a jihový
chod, zabezpečil ji markami a konečně o Hodu Božím vánočním
v roce 800 dal se v Římě korunovati od papeže Lva III. za císaře!
To je jistě pochod triumfální, který určil směr světových dějin
na celé tisíciletí.

Císařství ukončilo vření v mladých národech a uklidnilo pomě
ry tou měrou, že se mohla rozvíjeti i činnost kulturní charakteru
náboženskykřesťanského.Nazýváse renesancí karolin

skou proto, že použilo řeči i uměleckých prostředků antické
kultury, podřídíc je však světovému názoru křesťanskému. Vznik
la tím kultura nová, od staré pohanské vzdělanosti rozdílná, a
označuje se jménem panovníkovým proto, že jeho osobní účasten
ství ve všťípení i rozvoji duchovního úsilí bylo rozhodující.

Karel Veliký postrádal z mládí vyššího vzdělání, takže jeho
duševní obzor nepřesahoval úroveň drsné francké šlechty. Te
prve během bojů s Longobardy, když se octl mezi starobylými po
mníky antické vzdělanosti severoitalské, počal soudiíti o významu
lidské civilisace. Obcoval se vzdělanými Longobardy a Italy,
jím vojensky přemoženými, a uvědomoval si záhy duchovní moc
i převahu, které propůjčuje fisíciletá kultura. Poznal, jak se jí
posilují přirozené vlohy člověka a jak teprve vědou i uměním lze
upevniti výboje válečné. Karel stal se sám žákem, aby mohl s pro
spěchem prostředkovati ony vyšší duchovní statky svým náro
dům. Při jeho návratu z Italie doprovázeli jej učení kněží do
francké domoviny, jiní přišli později ze Španěl, z Irska a Skotska,
k nim připojili se záhy talentovaní mladí Frankové. Takovým způ
sobem utvořil se na královském a později císařském dvoře Karlo
vě onen kruh učenců, jemuž dáno jméno Akademie.

Duší tohoto „učeného stolokruhu“ Karlova stal se záhy Al
k uin. Po prvé setkal se s ním Karel roku 781 v Parmě a pozval
jej k svému dvoru. Požádal jej, aby převzal řízení studií v celé je
ho říši. Tak se stalo, že na jaře 782 přišel Alkuin do Frank se svý
mi čtyřmi žáky a zůstal u Karla až do roku 789. Vykonal pro roz
voj vzdělání barbarského lidu tolik, že jej Karel Vel. brzo důtk
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livě prosil, aby se ze svého zamilovaného Yorku k němu na
vrátil. I přišel Alkuin do říše Karlovy po druhé v roce 795 a stal
se 796 opatem kláštera svatého Martina v Toursu, kde počal
v klášterní své škole vychovávati jinochy, určené pro vysoké hod
nosti církevní. Byl mezi nimi i pozdější učený opat kláštera ve
Fuldě, benediktin Hrabanus Maurus, nazvaný „„primuspraeceptor
Germaniae“. Na něm je znáti nejlépe, jakého účinku uměl dosa
hovati svou výchovou Alkuin. Znamenalo to velkou a bolestnou
ztrátu pro Karla, když Alkuin u vysokém věku, dne 19. května 804
v Toursu zemřel.

Alkuin nebyl jen učeným vychovatelem, ale proslul jako vědec
ký spisovatel v oborech veškeré tehdejší klášterně církevní vzdě
lanosti. Psal, počínaje gramatikami, o všem, až i o nejvyš
ších spekulacích metafysiky a učení o Nejsvětější Trojici. On
to byl, jenž ukázal, jak lze starých klasiků užíti ve službách křes
ťanské literatury a vědy, jak možno však zbaviti je privilegova
ného postavení. Latina, které používal, nebyla skleníkovou květi
nou, nýbrž stala se v jeho době obecnou, každodenní řečí vědy,
literatury básnické, řečí obcovací mezi vzdělanci. To ovšem mělo
velký význam pro ovládnutí jazykového chaosu Karlovy říše.
Frankové i Allemani, Anglosasové, Irové i Skoti, Vizigoti, Longo
bardi a Italové, slovanští Srbové i Polabané mohli se lehce do
rozuměti mezi sebou i s dvorem latinsky.

Snadno lze pochopiti, co tato nová, středověká latina značila
pro kulturu. Lidem se jí otevřela starolatinská literatura, všecko
to, co do ní přešlo z kultury starořecké, biblické a patfristické.
Křesťanským básníkům doby umožnila poznati antickou stylistiku
i poetiku, užíti jí k bohaté tvorbě církevních hymnů a příležitost
ných skladeb veršových. Nemenší byl její význam při vytváření
prvních společenských středisek doby. Latinsky mluvící dvořané
mohli se účastniti rozmluv při dvorní tabuli, kde se předkládaly
k rozluštění hádanky, vypravovaly se vtipné anekdoty, zpívaly se
písně za hudebního doprovodu, recitovaly se básně. Ale vlivem
Alkuinovým vykládány byly i vědecké otázky, předčítány vybra
ně kusy z vážných spisů, kuly se literární plány a uvažovalo se
o kulturních akcích..

To vše vrhalo reflex na život dalších.staletí, až do ottonské re
nesance na předělu věků desátého a jedenáctého, na činnost be
nediktinských klášterů, když se jejich síť rozprostřela i po ze
mích České říše středověké. Tímto prostředím, stále se obměňují
cím, procházelo dílo Alkuinovo také u nás. Filosofický a pedago
gický barok český mohl čerpati obsah díla Alkuinova z vydání
pařížského, které pořídil Duchesne (1617), věk osmnáctý měl
k disposici nové vydání řezenské od Forstera (1777). Jak hou
ževnatě udržovala se tradice pedagogických zásad Alkuinových,
vidíme ze zajímavého zjevu, že ještě v devadesátých letech mi
nulého věku český básník a učitel Xaver Dvořák uveřejnil.
v „Pastýři Duchovním“ studii „Alkuinovy spisy pedagogické“
(1890),a moravskýknězFrantišek Janovský psal o nich
v stati „Školství od Karla Velikého až do Luthera“ (Obzor 1908).

Alkuin rozuměl i hudbě a malířství, o nichž psal učené trak
táty a jež podporoval objednávkami umělecké výzdoby rukopisů.
Pod jeho dozorem vznikaly v klášteře v Toursu miniatury ruko
pisů bible a liturséických knih. Ale Alkuin byl také znamenitý
latinský básník, jehož plody se zachovalyaž po dnešek.
Jako básník vzbuzoval pozornost českých katolíků již od deva
desátých let minulého věku.Byl to katecheta pražský Vojtěch
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Pakosta, významnýbásník směru lumírovského,který na pra
hu let devadesátých napsal epickou báseň „Alkuin v Toursu“.
Plastickými strofami vylíčil Pakosta opata Alkuina ve středu je
ho žáků, v klášterní knihovně tourské, kterak jim vykládá o slav
ných mužích křesťanského starověku a jak náhle přichází u vy
tržení z touhy po svém milovaném městě Yorku. Viděl biskup
skou knihovnu, již mu svěřil resignující arcipastýř do správy,
uzřel rukopisy církevních Otců a učitelů. A náhle rozvlní se mu
síň yorkská postavami všech těch velikánů víry i ducha, kteří mu
kynou, aby se mezi ně navrátil... Ejhle, jak se naň vlídně usmí
vají Jeroným, Ambrož, Hilar, Augustýn, Athanázius, Orozius, Ře
hoř Veliký, Lev Veliký, Bazil, Fulgéenc,Cassiodor, Jan Zlatoústý,
Aldhelm, Beda, Viktorin, Boethius, jak za nimi v koutě stojí Ari
stoteles, Cicero, Pompejus a Plinius, jak mu kynou křesťanští
básníci Sedulius, Alcimus, Clemens, Prosper, Paulin, Arator, For
tunát, Laktanc spolu s antickými pěvci Vergilem, Statiem, Luka
nem a celou družinou gramatiků...

Největší pozornost byla mu však věnována katolickou druži
nou spisovatelů, soustředěných kolem Bitnarovy revue „Medita
ce“. Byl to především mladý historik školy Pekařovy Alfons
Neubaur, který na Alkuinův básnický význam upozornil kul
turním obrázkem z karlovské renesance „Alkuin“ (1910). Záhy
po něm následoval jeho nový mosaikový obrázek z kulturních:
dějin ranního středověku „Alkuinova družina“ (1911), později
ještě jubilejní připomínka „K jedenáctistému výročí smrti Karla
Velikého“ (1914), posléze velká studie „Literární Italové ve dvor
ské družině Karla Velikého“ (1915).

Upozorněn jsa na velkou osobnost benediktinského básníka
Alkuina; odhodlal se jiný druh našeho pražského tovaryšstva,
mladýbásníka estetik Jaroslav Hruban, přeložitiněkteré
ukázky jeho latinské tvorby. Vybral si k tomu znamenitý plod,
eklogu na počest jara, ztělesněného žežulkou. Je to vergilovská
skladba hexametrická, zvaná „Conflictus veris et hiemis“, v níž
veden pěvecký zápas mladých pastýřů, mezi něž se vmísí mla
distvé Jaro a stará Zima. Jaro, ověnčené prvními květy, zazpívá
tři melodické verše daktylické:

Přileť k nám, přileť již, žežulko,
rozkošný ptáku ty milý(

Nižádný z hostí nám není tak
v domově vespolek vítán

jako ty, lahodnou píseň svou
skvoucím když zobáčkem zpíváší

Ale nevrlá Zima mu odporuje. Nechť si jen kukačka zůstane
kdesi tam v dálce a dříme dál v temné sluji, přinesla by beztoho
jen mučivý stesk po radostech zimy, nutila by nás do polních
prací a zvířila živly země i moře. Jaro odmítá takové utrhačné
řeči o žežulce a když po delším zápase přidávají se pastýři k ně
mu, je Zima umlčena.

Ovšem že také filosof našel svého vykladatele v mladém děje
pisci filosofieJosefu Kratochvílovi, který se k němu
častěji vracel v známých svých spisech o „meditacích věků“. Cel
kem tedy katolická literatura česká nezapomínala na tento ko
losální zjev dávno již zapadlých věků románského středověku,
a dnes mu touto skromnou sfatí přináší nový tichý hold!

Radost v Anglii nad dvěma novými světci. V červnu budou pro
hlášení za svaté bl. Fisher a Morus, prvý biskup, druhý kancléř
Jindřicha VIII., kteří oba vykrváceli za svoji věrnost Církvi. Ra
dost v Anglii je tím větší, že to budou první světci angličtí po
500 letech, Anglie, nazývaná „„Ostrovem světců“, jistě má od té
doby mnoho svatých osobností, ale okolnosti zabránily, aby byly
povýšeny na oltáře. Posledním svatým byl sv. Jan Bridlingtonský,
svatořečený v XV. století. Roku 1494 započalo jednání o blaho
řečení Jindřicha VL.,krále anglického, zavražděného v Londýně,
jehož hrob v Chertsey jest ustavičně cílem četných poutníků.
Papež Alexandr VI. jmenoval komisi, která měla zkoumati zá
zraky, jež se udály u hrobu Jindřicha VI., ale teprve po dlouhé
době mohlo býti jednání skončeno a 23 zázraků prohlášeno za
pravdivé. Pak zemřelpresident komise, arcibiskup Morton a Jind
řich VII. nenaléhal na urychlení, poněvadž si přál, aby blahoře
čení bylo uskutečněno až při svěcení nové kaple ve westminster
ské katedrále. Ale zatím Jindřich VII. zemřel a r. 1533 Jindřich
VII. přerušil styky s Římem a zah'jil období fřistaletého proná
sledování Církve. Jednání o svatořečení biskupa Fishera a kanclé
ře Mora bylo velice svědomité, poněvadž byly zkoumány četné
námitky, vznesené profi nim se strany anglikánské. Tvrdilo se,
že nezemřeli za víru, že se stavěli proti papežství, že Morus ne
uznával papežskou neomylnost a pod. Ovšem při bedlivějším
zkoumání se ukázala naprostá nepravidivost těchto tvrzení. Bl.
Fisher, jak uvádí anglický tisk, má dnes v zemi mezi potomky 12
anglikánských duchovních a bí. Tomáš Morus asi 70 potomků.

Novým kamerlinséem Církve bude jmenován kařdinál Pacelli. Dne
1. ledna bude konati J. Sv. Pius XI. fajnou konsistoř, ve které

74

bude jmenovati novým kamerlingem katolické Církve státního
sekretáře kardin. Pacelliho. Funkce kardinála kamerlinga jsou
nejdůležitější, ježto po smrti papežově jest mu svěřeno řízení
Církve. V konsistoři bude ustanoveno několik nových biskupství,
ale jsou vyvráceny zprávy, že papež bude v ní jmenovati nové kar
dinály. Počet kardinálů je nyní velice nízký, jest jich jen 51 a
většinu mají kardinálové neitalských národností.

Rozšíření Školských bratří. Apoštolát kongregace Školských bra
tří, založené sv. Janem de la Salle r. 1680, jest opravdu krásný,
jak svědčí tato statistika. Od r. 1680do r. 1900působili ponejvíce
ve Francii. Před revolucí vychovávali ve svých 128 domech 55.700
žáků, bratří bylo 930. Po konkordátu, ujednaném za Napoleona
mezi Svatou Stolicí a Francií, činnost Školských bratří velice
zmohutněla. R. 1900 ve Francii dosáhla vrcholu, bylo to v roce,
v němž Lev XIII. prohlásil zakladatele kongregace za svatého.
Dne 7. července 1994 bylo zakázáno Školským bratřím ve Francii
vyučovati a veliká většina se jich musila odstěhovat. Tak blaho
dárné jejich působení se rozšířilo rychle do celého světa. V Italii
působí dnes 597bratří (350 se jich připravuje). V Belgii a Holand
sku mají 129 škol, 1.844 bratří a 39.170 žáků. Ve Švýcarech, kde
působí od r. 1839, mají rovněž řadu ústavů. V Anglii a Irsku 606
bratří vyučuje v 57 ústavech 8.702 žáků. R. 1857 se usídlili bratří
sv. Jana de la Salle ve Vídni, r. 1859 v Bukurešti, r. 1869 v Buda
pešti a po válce v Polsku. V těchto středoevropských sťátech má
kongregace 357 bratří, 24 domů a 5.423 žáků. Ve Španělsku pů
sobí 1.200 bratří, v Německu 232 a vydržují 12 škol. V Českoslo
vensku 92 řeholníků v 7 domech. Ale působení této kongregace
sahá i do zemí zámořských. R. 1837začala pracovati v Kanadě,ve
Spojených státech vyučuje 2.584 bratří ve 180 ústavech 61.181



žáků, a mají tam nejen školy obecné, nýbrž i střední, obchodní
a průmyslové. Ve Střední Americe ve 20 školách vyučuje 324
bratří 5.961 žáků. V Jižní Americe působí 1.251bratří ve 105 ústa
vech, jež navštěvuje 29.681dětí, Nejslavnější je tam kolej v Bue
nos Aires. V Australii mají 14 škol, 98 řeholníků učí 2797 žáků.
R. 1955dne 51. prosince byl stav kongregace tento: působila v 64
zemích, vydržovala 1.277 ústavů. 14.106bratří 57 národností učilo,
na povolání se jich připravovalo 4.700. 1295 škol mělo 8.913 tříd
a chodilo do nich 315.494žáků. Různé kursy navštěvovalo 125.306
mladých lidí. Školští bratří působili i v misiích. Tak na Mada
$askaru učí 127 členů 3.695 žáků, v Turecku, Řecku a Bulharsku
159bratří 3.015 žáků, v Egyptě působí 283 Školských bratří, kteří
vychovávají 8.406 dětí, v Indii ve 25 školách mají 14.140 žáků,
v Indočíně 124 bratří atd. atd. Celkem působí v misiích 1400
bratří, mají 129 domů a 48.000 dětí vyučují. Není fo požehnaná
činnost?
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Zkuste
čajový margarin

Sana.
Je denně čerstvý a
hodise výbornědo

SANAAKC.SPOL.,PRAHAm. těsta a na vaření.

—bka.— Bezkonfesní děti. Dostavují se už následky zvrácených
agitací proti náboženské výchově školních dětí. V únorovém čísle
Křesťanské revue, která vlivem dra Rádla jest velmi „liberali
stická“, dočítáme se slov plných přímo zoufalých rozpaků. Pou
kazuje se tam na známou situaci na Plzeňsku, kde tisíce dětí
jest bez konfese a velké množství dětí katolických jejich rodiče
odhlásili z vyučování náboženství. Tím nastala zcela nová situace.
A z této situace, vyvolané agitací všemocné strany sociálně demo
kratické a ochotných pomocníků na školách, se nyní hledá výcho
disko. Dítě jest opravdu bez — konfese. Proto i to „určité kul
furně náboženské pojítko dávané všem lidem, i těm, kteří na
církve nic nedali“, dnes by přišlo vhod. Tím ovšem jsou pravdivá
i další slova: „Jak si my dospělí těžko představíme úplnou ná
boženskou prázdnotu těch mladých lidí!“ Právem se nazývá jich
situace nebezpečná. To nové náboženství v občanské nauce a vý
chově zkrachovalo. Učitelstvo samo se postaralo svou lhostejnosti,
ba nechutí, že se „zmařil nadějný plán popřevratový a předmět
se zabil“. Proto autor dotčeného článku hledá náhradu, či vlastně
východ z nouze. Chtěl by sestaviti zvláštní kombinaci při zkouš
kách na měšťanky, při nichž by se vyskytlo doplnění „učitelské
ho vzdělání kvalifikací i po stránce teorie a praxe náboženské“,
Škoda, že není nikde naznačeno, čím se má toto vzdělání projeviti.
Těžko asi by se autoru dařilo načrtnouti aspoň základy této
křesťanské výchovy odkřesťaněné! Nelze uvěřiti tvrzení, že by
se to dosáhlo zařazením nového hesla v „proticírkevní program
učitelských organisací: Vyučování náboženství dejte do rukou
tomu, kdo jediné do školy patří, učitelil“ Stejným právem by se
mohlo říci: Vyučování náboženství dejte do rukou rodičů, jimž
jediné děti patří! Ale obě hesla jsou v základech pochybená. Ani
učitel, ani rodiče nejsou neomezenými pány nad dětmi. Rodiče
odpovídají před Bohem a svým svědomím za ně, jako učitelé
před svými představenými za řádnou výuku školskou. Už rozdíl
odpovědnosti jest patrný: rodiče mají větší odpovědnost, od

pověďnost vyššího stupně, neboť svěřena jim duše jejich dětí.ic na fom nezáleží, že dali se svésti sami s cesty a brání nábo
ženské výchově dětí. Vždyť nemohou býti nuceni žádným způ
sobem k tomu, aby je svěřili náboženské výchově kněze, jak
mohou býti donuceni odevzdati je „náboženským“ experimentům
učitele? Tím ocítáme se u vážného problému: uznává se nutnost
náboženské výchovy jako základu výchovy mládeže. Ale cesty,
jak ji nalézti mimo Církev, dosud nikdo nenašel. Pravda, jsou tu
pokusy, ale ty pokusy stačily, aby rychle přestalo se o nich mlu
viti. Na druhé straně nutno říci, že jako zavedení povinné „nábo
ženské výuky“ učitelem je neuskutečnitelno (viz důvody svrchu),
stejně nelze přejíti do druhého extrému: požadovati církevní
výchovu náboženskou jako všeobecně povinný předmět ve škole.
Církev má sice právo na všechny, takže s této stránky by nebylo
překážky. Leč to, co se praktikovalo z oby katechismů rakous
kých biskupů (kdy biskupu Brynychovi bylo pražským arcibisku
pem vyhrožováno žalobami za to, že chtěl zaváděti výchovu ná
boženskou ve smyslu svého Olfáře), nelze obživovati. Spíše třeba
říci: Každé dítě má právo na náboženskou výchovu. Tedy i dítě
bezkonfesních rodičů. A Církev má povinnost mu ji poskytnou
ti. Leč vůle musí vycházeti z rodičů samých. Nadiktováním výuky,
nadiktováním účasti na obřadech a náboženských úkonech včetně
přijímání svátostí klesla by celá (církevní) náboženská výchova
na známkový předmět a tím se minula cíle. Pro katolické a vůbec
opravdu křesťanské rodiče jest záchrana pro duše jejich dětí:
ve škole náboženské. Tato škola nebyla by ovšem kopií, ani ra
kouských ani československých škol. Její základ musí spočívati
na katolické akci, k níž mohli by se volně připojiti i rodiče
opravdu nábožensky založené z křesťanských náboženských spo
lečností (mám tu na mysli spíše Slovensko než korunní země!).
Z katolické akce, vedené episkopátem a zavazující katolíky bez
rozdílu politické nebo národnostní příslušnosti, musí vyjíti sku
tečné hnutí za křesťanský ráz školy. Dosíci ho možno jen spolu
prací rodiny a školy. Křesťanská rodinadá děti pro křesťanskou
školu. Do ní může přijíti i dítě bez této rodinné předběžné a
spolupracující výchovy, ale to nesmí býti ke škodě ostatních dětí.
Učitelstvo náboženských škol nesmí se sháněti nahodile. Pro ně
je především třeba výchovy. Výchovy k přímému, křesťanskému

charakteru. To nebyl žádný charakter, když změnou režimu v Ra
kousku se změnil také „charakter“ socialistického učitelstva. Vím,
že přemalovaný učitel by začal chodit do kostela (hrát na var
hany beztoho neumí!), že by zdravil faráře, ev. snad si k němu
v hostinci sedl, tím se duch školy však nezmění. To by byly
obílené hroby, před nimiž Kristus varovalí Nerozhodností ve
školské výchově náboženské netrpí, jak patrno, jen dítě bezkon
fesní. Trpí jí daleko více dítě křesťanské, katolické. Právě jemu
jest záhadou, že učitel náboženství jest trpěným zlem. Vidí se
zkráceno proti dítěti bez vyznání či dítěti sice neodhlášenému
z církve, ale „osvobozenému“1 Vidí se odstrčeno, deklasováno. Jen
křesťanská škola v duchu Katolické akce zachrání mládež. Ne
křesťanskými předpisy, ale duchem. Učitel sám musí býti křesťa
nem, aby mohl vychovávati křesťanské duše. Zde by snad jediné
pomohla jakási laická kongregace školská, jako na př. mají
v Nizozemí. Usměrněním náboženského života učitelova usnadní
se jeho učitelská činnost. Leč to již nepatří do tohoto článku!

Odklon od latinské kultury znamená mezinárodní anarchii. Před
několika měsíci vydal profesor na Collége de France Etienne
Gilson knihu, již nazval: Pour Vordre chrétien — Pro křesťanský
řád. Obírá se v ní studiem příčin, které zavinily nejen odklon
Francie od katolicismu, nýbrž uvedly celý veřejný život do stavu,
který je málo záviděníhodný. A mezi těmi příčinami uvádí i vy
hoštění studia latiny ze škol. Profesor J. Guiraud komentuje tuto
Gilsonovu knihu přímo poukázal na to, že je v intencích zednář
ských loží a volnomyšlenkářských organisací znemožnit mládeži
studium latiny, poněvadž tím ji oddalují od křesťanství a od Cír
kve. Vzpomněl jsem si na tyto vývody, když jsem četl přednášku,
již nedávno pronesl P. Et. Gillet, generál dominikánů v Paříži,
na téma: Opuštění latinské kultury a mezinárodní anarchie. Do
kázal, jak opuštění této kultury, silně prostoupené křesťanstvím,
přispělo ke zvýšení zájmů osobních a materiálních, což zavinilo
sociální a hospodářskou krisi, a jak absence všeobecných ideí,
jimž laicism a moderní výchova vypověděly boj, vysvětlují dnešní
materiální i mravní rozklad. Latinská kultura, pravil R. P. Gillet,
přináší souhrn citů, ideí a zvyků, vycházejících z katolicismu,
které dávají člověku vyšší vědomí jeho poslání a ceny jak s hle
diska individuálního, tak sociálního. Tato kultura působí na vůli
i na rozum. Osvětluje je světlem, který ji dávalo hlavně křesťan
ství, které hlásá, že všichni lidé jsou bratry, že mají všichní právo
na život, alei právo na spravedlnost a lásku. Moderní výchova se
proti tomufo nazírání postavila a dnes je viděti jíž následky ve
vládě nejhlubšího materialismu, oslepení svědomí, rozvrácení ro
diny a ve třídním boji. Tato moderní kultura začíná v renesanční
době, která zbavivši vědu toho, co měla v sobě náboženského,
zahájila období popohanštění společnosti. Reformace pokračovala
svobodným výkladem Písma, a encyklopedisté svým bojem profi
zjevenému náboženství ještě prohloubili propast již dosti hlubo
kou. Toto dílo odkřesťanění nalezlo v hlasatelích laicisace v XIX.
st. nadšené přivržence, kteří nadřazujíce práva lidská právům
božským, nahradili zároveň imorálností nebo amorálností morál
ku, anarchií řád, svévolí svobodu. Zatím co klasická kultura udr
žovala harmonii mezi osobností lidskou a individuem, moderní
kultura ji zrušila. Moderní individualism jest základem různých
hospodářských nauk liberalistických a socialistických, které zavi
nily největší konflikty posledních dob. Lze je pozorovati i v obla
sti rozumové a umělecké. Aby prý prospěli modernímu obchodu,
odstraňují mrtvé jazyky. Zkušenost ukazuje, co z toho ze všeho
vzniklo. Všichni národové trpí fím, že se zřekli latinské kultury a
budovali na základech scientismu. Zatím co jim Církev přinesla
pomoc ve své spolupráci, zavrhují ji. Zdaž právě theologové ka
toličtí nestvořili mezinárodního práva? Ovšem zájem jednotlivcův
podřizovali zájmu všeobecnému, a fo se musí zase státi, má-li opět
nastati řád ve světě.

Poměry ve Španělsku. Zdálo se, že přeměna kabinetu odstraní
krisi, kterou bylo již dlouho pozorovati ve španělské vládě. Ale
mnoho se to nezlepšilo, což je tím závažnější, že jsou přede dveř
mi obecní volby. Je jich již třeba, neboť v městské i vesnické
samosprávě vládne hotový chaos, když byly obce před třemi roky
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vydány na pospas politickým stranám, které neměly žádné odpo
vědnosti a hnaly obce svou nesvědomitostí do záhuby. Strany
pravice dosáhly v posledních měsících značných úspěchů, ovšem
zase ne takových, jakých by byly dosáhly, kdyby byly postupova
ly úplně jednotně. Před obecními volbami se opět hodně mluví
o jednotě pravicových stran, ovšem obtíže jsou dosti značné a
týkají se jak otázek politických a stranických, tak problémů soci
álních. Jedna z nich byla před několika dny ostře zdůrazňována
pravicovými skupinami protikatolickými a týkala se nařízení mi
nisterstva zemědělství ve prospěch dělnictva úplně v duchu pa
pežské Encykliky. Nesmí se při tom zapomínat na vliv zednářství
i marxismu, které využívají všeho vlivu, aby jednotu pravicových
stran znemožnily. Že mají vlivu hodně, je patrno z říjnové revo
luce, která byla jimi vyvolána a stála Španělsko přes 5.000životů
a ochromila hospodářský život v zemi, což je tím horší, že již ně
kolik let Španělsko těžce zápolí na hospodářském poli. Na počát
ku března byla uveřejněna bilance zahraničního obchodu a ta je
velice zlá, neboť vykazuje deficit 248 mil. peset proti 163 mil.

„ roku předcházejícího. Ještě je dobře, že vláda byla dosti silnou
a nepřipustila pokles peněz, což se všeobecně očekávalo. Zkrátka
marxistická anarchie přináší ovoce.

Střípky. Staří novinářští veteráni libovali si vždycky ve vyzdvi
hování významnosti projevů v parlamentě a obligátní pokřiky vy
mřely skoro s nimi. Jsou však zachovány u nás u některých skal
ních poslanců, kteří myslí, že to je parlamentní tradice. Představ
te si však, že moderní novinář telefonuje pražské ČTK. z Paříže
zprávu o úspěchu řeči ministerského předsedy a m.j. hlásí: „„Ze
jména odstavec Flandinova prohlášení o velkém zbrojení Němec
ka byl provázen slovy: Slyšte!“ Jaký to úspěch! — Jeden orsán
nedočkavých mladých kandidátů mandátů, kteří by zapřeli léta
za sladkou naději, že si na ně vzpomenou aspoň slibem, napsal

plamenný článek k volbám a píše: „Mladí nejsou před volban
na prodej.“ A co po volbách? — Olomoucký orloj je vskutku pe
mětihodný. Ještě zajímavější je výklad koncesovaného průvodce
který v poledne popisuje jednotlivé fáze zařízení a funkce orloj
(co ten orloj umí“) a svůj každodenní výklad končí současn
s doznívajícím kokrháním kohouta: „Tím je program ukončen
přispějte.... atd.“ Kdyby tak si orloj usmyslil a jednou nějako
písničku přidal, aby ten lidský domýšlivec se nechlubil, že dir
guje „tento program“ — Papežská garda bude hráti footbal
Švýcaři dostali již od papeže dovolení a bylo jim vykázáno pěk
né hřiště. — Máme různé kluby, které si hrají podle anglickéh
vzoru a jsou to ubohé společky. V Olomouci vznikl klub „Skuteč
nost“, jehož poslání bude „na foru, ne příliš širokém a otevřenér
formulovati jasně své názory. Klub nebude růsti do šířky, nýbr
do hloubky, neboť mu záleží velmi na srdečné a úzké spoluprác
duchů příbuzných“. S těmi příbuznými ať si to klub spraví sán
ale máme obavy, že neporoste ani do šířky, ani do hloubky, al
do tloušťky. Aspoň fen program ukazuje na tlustokožce. — Set
sacechtivost amerického rozhlasového obecenstva vedla až ta
daleko, že americký rozhlas nedávno vysílal poslední vzdech
umírajícího člověka. — Večerník Národních Listů, dnes orgá
národního srocení, začal uveřejňovati román, který ohlásil fak
ťo: „Aufor, spisovatel Petr Vondrák (pseudonym), předvádí v řad
napínavě vržených kapitol milostné vzplanutí matky a manželky
kterou pozdní a proto tím zoufalejší láska k mladému sousedov
postupně zbavuje ohledů na chotě, děti, společnost. K dostán
atd.“ Ten autor se styděl podepsat za fo „vržení“, ale nestydí s
list, v němž kdysi byl výkvět českých spisovatelů a dnes závod
s bulvárními listy. To jsou konce! — Tak už ty krepdešiny ne
jsou moderní a vynalézají se nová označení, jako: „Bělost bídy“
„Bledé žito“, „Sloní dech“, „„Molíšeď“ atd.

Z k n i h

Dr. Jan Bělehrádek: Obecná biologie, díl
první. Vyšlo jako první svazek v řadě spi
sů lékařských ve sbírce Vysokoškolských
rukovětí. Stran 295, 302 reprod. textové. Vy
dal Melantrich 1934.— Bělehrádkova učeb
nice. razí v mnohém směru originální cestu.
Utřídění látky je provedeno samostatně a
velmi zdařile. Všude vidíš snahu o jasném,
přesném a přehledném podání. Látka je vy
čerpána. Kniha je rozvržena do tří částí.
První je věnována základním pojmům. Au
tor se obírá v ní klasifikací biol. věd, me
todikou biologie, teoriemi života. Druhá
část je věnována chemickým, fysikálním a
fysiologsickýmvlastnostem živé hmoty. Třetí
je věnována morfologii a fysiologii buňky
a buňce jako stavební jednotce organismů.
Na konci každé části je rejstřík vybrané
literatury a kniha uzavřena velmi důklad
ným rejstříkem věcným. Výklad je doprová
zen řadou většinou schemat. obrázků a vel
kým počtem diagramů. Výběrem láťky a
zpracováním výborně splní svůj úkol jako
vysokoškolská učebnice. — Dr. J. O. Marti
novský.

F. M. Pelcl: Paměti. (Přeložil a vydal J.
Pán.) Praha, u Borového. — Vracíme se k
těto stostránkové knížce, vydané už 1951.
Bylo jasno, že Paměti, přeložené do češtiny
z roudnického rukopisu a předložené širo
ké veřejnosti, budou přijaty s rozdílnými
city. Zatvrzelí ctitelé josefinského osvícen
ství uveřejnění přijali s jistými rozpaky.
K rozsáhlým Pamětem Fraňka Vaváka (o
němž se psalo jako o pokaženém Čechu
proto, že svým prostým rozumem nepřidru
žil se k josefinské reformaci) přistoupil ne
patrný sešitek puncovaného osvícence. F.
M. Pelcl, který nastoupení Josefa II. vítá
s takovým nadšením (Přijď, panovníku,
přebývej u nás, buď druhým Karlem IV.í
Budeme tě zrovna tak zbožňovati, jako naši

předkové zbožňovali a milovali Karla IV.“),
souhlasí s jeho reformami, raduje se z Jo
sefových zásahů do církevního života (ru
šení klášterů, zřizování generálních seminá
řů etc.), ale na konec i on si oddechne,
když za rakví osvíceného císaře zapadnou
vrata císařské hrobky u Kapucínů. Odpor
Pelclův proti Josefu II. vykládá se rozma
nitě. Prof. Arne Novák (v ČČH. XXXVIII.
505 a n.) snaží se vyložiti nechuť, ba ne
návist Pamětí styky auforovými se šlechtou
a názory prý jsou „přímým ohlasem názorů
pronášených v domě nosticovském a vů
bec mezi oposiční šlechtou českou“. Zdá se
spíše, že Pelcl zaznamenal své zklamání,
vida, že reformy Josefovy neprýští z jeho
ideálních pohnutek a na jednom místě na
značuje důvody: „Při tom měl bohužel zlé
srdce. Nemohl snésti, věděl-li, že někomu
se dobře daří. Zločinci trestu nikdy ne
zmírnil, zato mu často trest zvýšil (str. 76)“
Historik, ktery by měl podati ucelený obraz
panování Lotringů, nalezl by i zde řadu
podnětů k bedlivému sledování doby jose
finské. Při tom by se mu často podařilo
korigovati názory starších historiků (včet
ně A. Denise) a prokázati, že cesta českého
národa ani tehdy není totožna s nekriticky
přeceňovaným osvícenstvím. Vrátíme se ke
knížce ještě několika citáty. Zasluhuje, aby
nestihl ji osud podobných knih a neroz

padla se ve skladišti nakladatelově— a—

Do školní knihovny:

Z Grafické Unie: Nadprodukce dějepisů
(Horčička-Ledr pro měšť. školu II., Mlčoch
pro měšť. šk. I., Kejř pro obecné) neuspo
kojuje malou odvahou autorů přiznati se
k novým názorům Pekařovy školy historic
ké a zbaviti se pseudovědecké veteše. Jen
Kejř hledá a místy šťastně nalézá oproště
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ný, gnomický výraz k prostému konstatové
ní fakt. Jinak je úprava hodnotnější a peč
livější nad podání. Zinsmeistrových, „Pc
stupů kreslení žákovských prací“ vyšel d'
další pro 7. post. roč., obsahující krom
šťastně volených ukázek též práce tvarov
i barevně exotické. Milým překvapením j
Krejčíkova „Technologie pro jednoroční u
čebné kursy při měšť. školách“. Hutná kníž
ka, ve stručnosti obsažná a hodně názorné

Ze státního nakladatelství: Opravdu šťast
ným počinem je vydávání nových Početni
s názvem „Mladý počtář“ (tentokrát pro “
post. roč.). Pátek a Trajer tu vytvořili nový
promyšleně moderní typ učebnice počtů,tě
žící z dobrých zkušeností „Početního sdru
žení.“. Slabikáře „Pramen“ vyšel II. díl, ob
sahující vhodný výběr souvislé četby. Své
ráznou příručkou je „Malá vlastivěda“ ©«
Sutnara, Mendla a Tschinkla, plná map, ná
črtů a diagramů. Pozornosti zasloužíi nov
sešity mluvnické pro 3. post. roč. zpracova
ně na základě dobrých zkušeností s Juné
baurovými sešity ve 2. post. roč. Bylo b
podobných sešitů potřebí i pro 1. post. roč
Pro učitele kreslení na dívčích měšť. i obec
ných školách je určeno přepychově vypra
vené odborné dílo VI. Konvičky: „„Kresebn
motivy pro dívčí ruční práce“, obsahujíc

a ukázek v jemnémprovedení Graficknie.

Z nakladatelství Kobrova: Vyšel 153.seši
dífa „Země alpské“ (Polsko) a 51. sešit di
la „Brouci a motýlové“. Obě díla jsou nutn:
pro každou větší školu a lze je získat
vhodným předplacením sešitového vydáni

Nákladem časopisu „Tělesná výchova mlá
deže“: „Tělocvičné besídky“ od Fr. Ryšán
ka. Dostatek látky k propagačním tělocvič
ným besídkám žactva všech stupňů.

Cvič. uč. K. Hroch

Toto číslo jest o 12 stranách. - Bylo vydáno 25. března. - Příští číslo vyjde 10. dubna 1935
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Sasopisproveřejné otázky současnosti náboženství, kulturu a politiku
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J. Krlín: Katolické školy v Německu. Chaos měnových
názorů. — Boj o zlatý blok. Pohanské poblouznění v Ně
mecku. Dr. Jos. Svítil-Karník: Jdeme dál! Bořivoj Benet.
ka: Vynikající žena katolické reformace, kněžna abatyše
Žotie. Fašismus a ženská otázka. F. Vondráček-Habětínek:
Sovětská cesta k demokracii. Bůh pracuje za nás. Bořivoj
Benetka: Vilém z Rožmberka. Vilém Bitnar: Osobnost a
dílo jesuity Františka Žáka. Jak vznikla Pax Romana? —
Poznámky: Alfons Nečásek: Program Golgoty. — Život
náboženský, kulturní a politický. — Co život dal. — Z knih
a časopisů.

V Praze dne 10. dubna 1935. RočníkXVII.Číslo 1

Katolické školy v Německu.
V únoru byl rozvířen hakenkreuzlery boj proti ka

tolické škole ve prospěch státní, laické školy, a jako
důvod k tomu zápasu bylo uváděno, že na katolic
kýchškolách není zaručeno, že výchova se děje, nebo
bude díti v německém duchu. Je zde opakovánaná
mitka, kterou bylo velice často slyšet v Německu ke
konciminulého století, v době rozmachu liberalismu
a německo-protestantské rozpínavosti. Ovšem roz
díl mezi dneškem a dřívějškem je znatelný v tom,
žekdysi nebyly jako škodlivé národnímu duchu zdů
razňovány židovské prvky v Písmě a katolicismu,
totiž knihy Starého zákona, a že zásadně bylaškola
katolická nebezpečná, poněvadž byla katolická, a ne
proto, že katolicismus uznává knihy Starého zákona.
Tehdejší pangermánské snahy, filosoficky zdůvod
ňované, nezavrhovaly aspoň křesťanství evangelic
kých církví a bojovníci proti katolicismu i katolické
škole vynášeli protestantismus jako jediné odpoví
dající duchu německého národa. Dnes se vede boj
proti konfesijní škole, a sice jménem germánského
novopohanství: Křesťanství je protiněmecké, tedy
budiž mu znemožněno uplatňovat se nebo mluvit
jménem národa a hlavně fam, kde jeho vliv by byl
nejvíce.pociťován, totiž ve školské výchově. V XIX.
století byli jen katolíci zatlačováni do ghetta, dnes
mají tvořiti ghetto křesťané vůbec. V tom vězí nej
většínebezpečí nynějšího boje proti konfesijní škole,
a je tudíž přirozeno, že nejen katolíci, nýbrž i věřící
protestanté hájí zásadně konfesijní školu, opírajíce
se plným právem o 21.—25.par. konkordátu, uzavře
ného 20. června 1933 mezi Svatou Stolicí a Říší.

Měsíc únor byl nejvhodnější dobou k vyhlášení
boje, poněvadž je to měsíc zápisu dětí do škol. Kar
dinál Faulhaber, mnichovský arcibiskup, neohrože
ný arcipastýř, spolu s jinými biskupy vystoupil na
obhajobu katolické školy, ale, jak je patrno z vý
sledků zápisů, počet žáků zapsaných do těchto škol
poklesl. Není ovšem třeba nad tím příliš bědovat, po
něvadž se Ize nadíti, že vývoj v Německu, dnes úplně
protikatolickém státu, se brzy zastaví, ale nicméně
katolíci nemohou ustati v zápasu, který vedou již
po 60 let.

Otázka školská byla pro německé katolíky akut
níod kulturního boje a byla předmětem jednáníčet
ných katolických sjezdů. Weimarská konstituce
splnila sice v hlavním přání jejich, ale boj nebyl do
bojován, teprve v r. 1928ve větších státech bylo kon
ftesijníškolství postaveno na roveň školství státnímu.
Konkordát, na jehož zpracování má velkou zásluhu
Brůniné a ostatní vůdcové Centra, který byl však

uzavřen již mezi Svatou Stolicí a vládou Hitlerovou,
znamená splnění požadavků katolických. Zatím 0
všem část hakenkreuzlerských vůdců nebere vážně
znění konkordátu a proto se musil kardinál Faul
haber dovolávat ve svém kázání z 10.února čestného
slova Hitlerova.

Jaký byl stav katolického školství před vítězstvím
Hitlerovým. „Kirchliches Handbuch“ XVIIL Band,
1933—1934,podává přesnou statistiku z r. 1932.Od té
doby se neudály větší změny, takže čísla, dále uve
dená, podávají přibližně i nynější stav na obec
ných školách, ovšem bez Sárska. Katolíků je v Říši
asi třetina, bude zajímavé srovnat s fímfo počtem sta
tistiku škol v jednotlivých státech:

Škol Z nich žákůevang.,katol.|židov.| simul.|laic,Prusképrovincie|33.152|23.152| 8.723|95| 1.220|289(4,681.130
Bavory 7.615|2.002|5.382| — | 231| —| 937.180Sasko21051.4,28,—| 2.073|—|568.203
Virtembersko | 2.299| 1.404| 889, 2 4| —| 296.444
Badensko©1.709|—| —| —| 1.709)—|301.206
Duryňsko15590|—2|—| 1556,1|206.756
Hessensko 997 26 21, — 944|—|168.732Hamburk246—| —|—| 246|—|96.996Meklenburk.Schw.| 1.037|1.0371.—|—| —|—,77006
Ordenburk 752|552|198, — 2|—|7503
Brunšvík 429| 420, 4, — |—| 5, 55.72Anhalt"7236|.236,—| —| —|-|39240Brémy80|—| —| —80|—|32.894ne“ 7a ioLůbeck40,—| —|=40|—|13.700
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Podle této statistiky by na tom katolíci nebyli meč
dobře, neboť by neměli ani třetinu škol. Ovšem.fén:
to poměr se poněkud změní, uvážíme-li, že v někfe:
rých státech katolické školy téměř neexistují, je fo
hlavně v diaspoře, poněvadž v četných obcích tvoří
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katolíci mizivou menšinu a počet děťfínedosahuje
čísla, jež vyžaduje zákon pro založení školy. Děti
katolické chodí buď do škol evangelických nebo si
mulfanních, v nichž se vyučuje náboženství. Někde
jsou ovšem i protestantští rodičové muceni posílati
své děti do škol katolických nebo simultanních. Evan
selických dětí, školou povinných, je v Říši 4560.529
a z nich do evané. škol chodí jen 3,365.357,do kafolic
kých pak 24.551a do simultanních 1,141.867.U kato
lických dětí jest rozvrstvení takovéto: Dětí všech
bylo 2,702.004(u katolických rodičů je daleko vyšší
počet porodů než u evangelických) a znich chodilo do
škol katol. 2,204.546,do evans. 64.007 (vesměs v dia
spoře), do simultanních 337.022a laických 6.359.Děti
bez vyznání bylo 168.647.V tomto počtu se dělí tedy
katolíci s evangelíky padesátiprocentně.

Stejný poměr je v obsazení učitelských míst. Cel
kem učí na německých školách 190.371učitelů (141.622
mužů a 48.749 žen), a z nich je 120.870evangelíků a
63.352katolíků.

Nejuspokojivější stav pro katolíky byl na školách
v království bavorském a hlavně v Mnichově. R. 1920
navštěvovalo konfesijní školy 76.4 proc. a simultan
ní 23.60 proc. dětí. R. 1928 první 80.51, druhé 19.49
a r. 1953 již 83.05 proc. a 16.95. Zprávy, které uve
řejnil německý tisk před několika dny, uvádějí tato
čísla o zápisu do škol po propagandě proti katolické
škole: Do konfesijních škol bylo zapsáno v Mnichově
jen 62 proc. dětí. Tak se stalo, že v Mnichově bylo
nyní 15 katolických a 10 protesfantských škol pře
měněno ve školy simultanní, které za nynějšího stavu
vychovávají děti v duchu novopohanském. Již před
válkou i za války existovaly tyto školy, ale nebylo
třeba se jich tolik bát, poněvadž nepodléhaly vlivu
Říše, nýbrž vlivu jednotlivých států Říši tvořících a
tyto státy přihlížely ke konfesijním rozdílům obyva
telstva. Náboženství v nich vyučoval katolické děti
kněz, evangelické pastor.

R. 1918přinesl několik novot, které katolíky i vě
řící protestanty právem znepokojovaly. Sociální de
mokracie, jež se ujala vlády, prohlásila se pro školu
laickou a chtěla ji vybojovat za každou cenu. Ovšem
měla proti sobě Centrum, s nímž za daných okolností
musila počítat ve vládě a Centrum bylo pro konfe
sijní školu. V konstituci weimarské bylo konečně roz
hodnuto v tom smyslu, že rodičům bylo přiznáno

Chaos měnových názorů.
Vášnivý boj mezi teoretiky o měnových otázkách už dávno pře

kročil půdu akademických diskusí a doléhá osudně na celé pří
tomné a budoucí světové hospodářství. Není to už jen čistě fi
nanční otázka, nýbrž zasahuje hluboce do všech oborů od právní
ho až do sociálního i morálního. Rozhodnouti s morálního a
sociálního hlediska o přípustnosti a nepřípustnosti určitých mě
nových zásahů vyžaduje dnes při spletitém peněžním a vůbec
hospodářském organismu nadprůměrnou schopnost nejen pro
posuzování ethické stránky, zvláště pokud se týče „spravedlivé
ceny“, ale také pro plné ovládání moderního hospodářského me
chanismu. Zde chceme poukázati jen na chaos názorů u měnových
odborníků.

Dnes od řešení měnové otázky závisí osud, a to vzkříšení anebo
zánik celých národů, ba celých světadílů, a jsou při tom v sázce
největší kulturní hodnoty Evropy; tímto měnový problém se vy
sune na přední místo nejen pro finančníka a státníka, ale také
pro moralistu a každého sociálního pracovníka.

Že není lehké řešení problému o tom, zdali se všech hledisek,
a to hospodářských, právních, sociálních a morálních, je správněj
ší udržovati stabilní měnu bez ohledu na změny v cenových hla
dřnách, anebo zdali je správnější udržovati stabilní cenovou hla
dinu fím, že se přiměřeně mění zlatý obsah měny, o tom svědčí
dnešní stav sporů mezi měnovými odborníky jak v theorii, tak
i v praxi. Že bez kontroly dovozu a vývozu není možno mífi sou
časně stabilní měnu a stabilní cenovou hladinu, je celkem pro
každého odborníka jasno, ačkoli, jak uvidíme, i tam došlo ke
sporům mezi lidmi, o kterých se nemůže ani v nejmenším pochy
bovati, že by neovládali hospodářský obor. Při dnešním stavu
vědeckého zkoumání však musíme poslední případ vyloučiti, a
dnešní boj se točí právě jen o první alternativu: buď pevná mě
na, anebo stabilní cenová hladina.

Samozřejmě tyto dva extrémy, zvláště v praxi, se v té formulaci
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právo na volbu školy pro děti. Buď budou posílaf své
děti do škol konfesijních, nebo simulftanních, nebo
laických, v kterýchžto bylo náboženství nahrazeno
laickou morálkou. Všechny tři typy měly stejná
práva před zákonem a byly vydržovány buď státem
nebo obcí. Záleželo jen na uvědomení rodičů, jaká
škola v obci existovala. To byl princip, ovšem zále
želo na katolících, protestantech. nebo nevěřících,
bude-li dodržen. Proto od r. 1918byl stále veden boj
o konfesijní a laickou školu. Katolická organisace
školská, v jejímž čele stál bývalý kancléř dr. Marx,
a jejíž generální sekretariát byl v Důsseldorfu, shro
máždila katolické rodiče za účelem hájení školy kon
fesijní a dosáhla toho, že školy lajcké byly všude ve
velké menšině. Ba i mnoho socialistických a komu
nistických rodin posílalo své děti do školy konfesijní.

Mezi sociálními demokraty a přivrženci Centra
bylo tedy jasno, jinak tomu již bylo mezi liberály a
nacionalisty. Těmfo nevyhovovala ani škola konfe
sijní ani laická, chtěli školu simultanní, v níž by se
sice vyučovalo náboženství, ale celkový duch výcho
vy a vzdělání by byl beznáboženský. Záleželo na uči
telovi a třeba říci, že ve většině případech tito byli
indiferentní, takže nebezpečí náboženského zlhostej
nění dětí bylo dosti značné a zvýšilo se ještě, když
se nacionalisté ujali vlády. Brzy po nastoupení Hitle
rovy vlády vydal ministr Schemm pokyn, aby kon
fesijní školy byly přeměňovány v simulfanní. Ovšem
tento pokyn odporoval zněním některých konkordá
tů, jako konkordátu mezi Bavorskem a Svatou Šfo
licí, nebo mezi Pruskem a Svatou Stolicí a konečně
i konkordátu uzavřeného mezi Svatou Stolicí a Říší
a hakenkreuzleři si tedy musili, aspoň na počátku,
vésti velice opatrně. Hitler dal laické školy zavřít,
poněvadž v nich spatřoval semeniště socialistické a
komunistické agitace a po roce vlády mlčky trpěl,
aby proti konkordátu bylo agitováno pro školu si
multanní, vlastně národně-socialistickou, ve které zá
kladem jsou myšlenky Rosenbergovy.

Uvážíme-li, že tyto myšlenky jsou v příkrém od
poru ke křesťanské nauce a morálce, pak pochopíme,
proč kardinál Faulhaber tak důrazně vysfoupil na
obranu konfesijní školy. Ovšem katolíkům je tato
obrana všeobecně znemožňována a agitace haken
kreuzlerská je tak silná, že lze všude očekávat sťfav
v neprospěch katolíků.

—Boj o zlatý blok.
neobjevují, ale v každém případě vidíme na jedné straně zastán
ce důsledného dodržování pevné měny a na druhé straně zasťán
ce názoru, že měnu je třeba měniti, když je nadhodnocena. První
máme u tak zvaného zlatého bloku, který dnes, po právě prove
deném odhodnocení belgického franku, čítá už jen čtyři země:
Francii, Italii, Švýcarsko a Holandsko (o Německu se už nemluví,
jelikož se úplně isolovalo svými opatřeními od světového hospo
dářství a různými druhy marek vykazuje někdy až 700%disažio).
Druhá skupina zemí, které opustily zlatý standard, jest předsta
vena Anglií na podzim 1951,kterou následovaly všechny zeměse
šterlinéovou měnou, pak Spojené státy americké na jaře r. 1955
a konečně devalvovalo Československo, které však v této skupině
zaujímá odlišné postavení.

Jestli dnes i u nás, rok po devalvaci, vede se dále spor na vě
deckém poli, zdali bylo správné devalvovati korunu (viz skupinu
inž. Klimecký, prof. Mildschuh a zvláště poslední článek Jiřího
Hejdy v únorovém čísle Národohospodářského obzoru), pak tím
urputnější je tento boj tam, kde se jedná teprve pohnouti zlatý
blok k ústupu. Mezitím v tomto boji padí zase další pilíř, a ta
velmi významný, Belgie, která přes to, že je malou zemí, svou vý
robou a vůbec hospodářskou výkonností se řadí přímo mezi vel
moci.

Co v ftomfo sporu jak u nás, tak i zvláště v cizině překvapuje,
je okolnost, že každý zastánce dokazuje statistickými daty správ
nost svých názorů: kdybychom chtěli souditi podle těchto do
kladů, museli bychom dojíti k nesmyslnému výsledku, že každy
má pravdu, což není možno. Nemýlíme se však jistě, když tvrdí
me, že u každého je zrnko pravdy. V každém případě však z této
okolnosti vysvítá, jakou choulostivou zbraní jsou statistická data,
která podle složení a výběru mohou vésti a vedly už k mylným
uzávěrům (nemluvíme zde o úmyslném zneužívání).

Jak vypadá spor v Československu?



Na jedné straně vidíme duchovního otce čsÍ. devalvace prof.
Ensliše. který tvrdil, že nynější krise je převážně původu měno
vého. Soudí na to z toho, že pokles byl společný všem cenám,
totiž obecný u všech statků. V případě směny dvou statků bylo
by těžkoříci, nastala-li případná změna v ceně z příčiny na straně
zlata anebo na straně statku, jelikož zde změna ve množství vý
roby může býti paralysována subjektivní žádoucností směňují
cích. Když máme však před sebou více statků, není možno před
pokládati, že zázračně u všeho zboží způsobilv shodně příčiny
tak, že vyvolaly u všech absolutně sfejný pokles. Proto také
vykládá stoupání cenové hladiny po světové válce demonetisací
v Evropě (odloupnutí měn od zlata a útěk do Ameriky) a její po
zdější klesání remonetisací (návrat k čistě zlaté měně a násle
dující nedostatek zlata a zánas o zlato, končící jeho zhodnocením.
(Viz Světová a naše hospodářská krise, 40 článků z „Lid. novin“,
Fr. Borový, Praha 19534.)V cizině zastávají mimo anglické náro
dohospodáře obdobný názor svěfoznámí národohospodáři Irviné
Fisher, známý svou indexovou theorií, který sleduje stabilní ce
novou hladinu s měnící se měnou (jeho theorie bvly podkladem
pro měnové exverimenty Rooseveltovy), a Nor Gustav Cassel.
Oba dva vysvětlují dnešní deflační zievy příčinami na straně
zlata, že totiž roční dolování zlata stojí daleko za percentuálkou
pokroku světového hospodářství, a že proto oběživo nemůže už
uspokojiti skutečnou potřebu peněz.

Na druhé straně však máme i my přísné zastánce dodržení mě
nové hodnoty (inž. Klimecký). který by nanejvýše ještě připustil
odhodnocení měny, kdyby příčina krise byla opravdu na straně
zlata. ale nopírá to, poukazuje na fo. že příčinu jest hledati ve
výrobě a že pokles cen může vycházeti dnes především ze zvýše
né produktivitv. když při steiném nebo desresivně stouvajícím
výrobním nákladu rosfe počet vvrobených jednotek, takže prů
měrná cena jednotky zboží je nižší. (Viz jeho článek „Ceny a
zlato“ v Národobospodářském obzoru. ročník 19534,č. 1.) Dále
poukazuje na to, že z toho důvodu, kdybychom v tomto případě
odhodnocovali měnu. odčiňovali bychom měnovým zásahem po
kles cen a iiné následky hospodářství, které měnou vůbec nebyly
vyvolánv, dále vyvrací názor Enslišův o účincích demonetisace a
remonetisace zlata, nrobírá vak nepeněžní vlivy na ceny, iako
strukturální změnu světové výroby. která byla zrychlena po válce,
pak snahy o docílení soběstačnosti. nebývalou mezinárodní čin
nost úvěrovou. nerovnovážnost výroby se spotřebou (racionalisa
ci), zastavení úvěrů a konečně otázku dluhů. které vznikly v době
vvsokých cen a poklesem cen zhodnotily. Dochází k závěru, že
otázka odstranění disparity cen zůstane otevřena i po úpravě
cenové.

Proti oběma se staví prof. Mildschuh (viz Národohosnodářský
obzor, č. 2. z roku 1934). kferý ntof. Enólišovi namítá, že změna
hladinv cenové může míti příčinu nejen na straně statků anebo
na sfraně neněz, ale také v fřefím případě, a fo úvěrovou inflací
anebo deflací a profi inž. Klimeckému namítá, že neien výroba,
ale také snofřeha může býti nříčinnu vohvbů cen. Ke konci doka
zuje statistickými dafv, že tehdv, ft. j. před devalvací, Českosla
vensko navrosto nebylo neidražší zemí. ale že jeho cenová hladi
na nohvbuje se skoro untostřed mezi hladinami osfafních zemí.

Ve výše uvedeném článku z vera liřího Heidv. pod názvem
„Rok no devalvaci“. hledí fenfo vyvrátiti statistickými datv ooti
misfický názor ntof. Endliše o účincích devalvace na naše nátodní
hospodářství. Dochází k výsledku, že vvkazované dobré účinkv
nejsou výsledkem devalvace. ale výsledkem ostatních zdravých
finančních onatření vlády. kferé by se byly dostavily i bez deval
vace. Dále že devalvací deflační proces není naprosto zastaven,
že naonak i po devalvaci musíme počítati s nokračováním deflač
ního procesu. Dři rozebírání československého obchodu pouka
zuje na fo. že i fam devalvace neměla valných účinků, a že dofvěč
ně dobré výsledky se musí přivsafi zbroiařské koniunktnře. tedy
neměnové vříčině. dále abnormálnímu vývozu do Německa, a do
konce neobvčeině velkémn zvýšení dovozu v prvních fřech mě
sících no devalvaci. který vlastně nůsobil konečnou příznivou
akfivní bilanci. Uznává však, že devalvace může býti s to usnad
niti rovnováhu vnitřních cenových hladin.

V těchto diskusích se nesmí zaměňovati a zapomínati. že vlast
ně všichni zůstávají větni zlaté měně. ienom že iedni chfějí na ni
nůsobiti za účelem odsfranění nříznaků dnešní krise, iako bv se
fimfo stisknufím knoflíku dalv do pořádku všechny nesrovnalosti
dnešního iinak snletitého hosnodářství. zatím co druzí při po
držení měnové hodnotv chtějí tyto ohfíže odstraniti nostuvně
zvláštním vyřešením každého jednotlivého oboru. O inflacionis
tech zde nemluvíme.

Zvláště v mezinárodních kruzích se vede urputný boi o vří
nustnosfi odhodnocení měny, anebo, jak říkaií devalvacionistéě:
o nřiznůsohení a stabilisaci měnv na sfuvní skutečné její kupní
sílv, odnovídašjící cenovým hladinám. tedy ne odhodnocení. ale
odbourání nadhodnocení měny. Nešefří se vři fom ani ostrých
slov. Vvfýká se deflacionisfům simplicistické nazírání, že všecko
vvsvětlnií jen měnovými příčinami. a 7 něhož plvne tím věťfší
neheznečí, Že moderní vývoj peněžnictví se stává čím dále tím
složitěiší a dává tímfo nekonečnou bofravu pro obrazoftvarnost
neškolených. hloubavých lidí. Dále ž= veníze iako měřitelé a za
chovatelá badnof maií býfi sfahilní. Dopírají. že ie dnes nedost>
tek zlata. že naonak se nředvídá větší výroba zlata, a na druhé
straně moderní hosrodářský avnarát disponuje tolika možnostmi,
ahv nahradil onu část kroní sílv. která bv nedostatkem zlata
mohla hýfi zfracena. Drávě měnový chaos může vésti k neviditel
ným účinkům zvláště v mezinárodních platech. Poukazuje se na
nadšení lidu pro Rooseveltovv experimenty, nesmí se však zano
mínati, že tak bohatá a veliká země je s to zdolati v nejlepším

va Wpřípadě i ty největší škody, a potom že fo nadšení amerického
lidu neplatí vlastně měnovým experimentům Rooseveltovým, ale
spíše jeho sociálním zásahům, kterými chce dohoniti fo, v čem
Amerika zůstala pozadu za ostatními civilisovanými zeměmi.

Pokud se týče zlata, tvrdí, že výroba zlata vykazuje zvláště od
r. 1930 stoupající tendenci, a že odchylka r. 1953 byla bez význa
mu, že právě zvýšením kupní síly zlata byla dále povzbuzována
těžba zlata a také thesaurované zlato se dostalo na trh (fak v In
dii prý z thesaurovaného zlata dostalo se do oběhu na 500 až
700 milionů zlata!). Podle výkazu anglického bankovního domu
Montagu vyvíjela se těžba zlata takto:

Těžba Přírůstek anebo
v milionech úbytek k před

liber chozímu roku

1914 92.9 — 46
1923 76.7 + 15.4
1924 79.5 + 3.8
1925 79.6 + 04
1926 81.8 L 28
1927 81.5 — 04
1928 82.4 + 11
1929 83.2 + 01
1950 88.5 + 64
1951 94.8 + 71
1932 102.5 L 81
1955 102.0 — 05

Zajímavý z toho přehledu je fakt, že v letech, kdy následovaly
nepříznivé měnové zjevy, výroba zlata ukazovala právě povzbuzu
jící stoupání, poněvadž množství vyrobeného a měnovým účelům
určeného zlata zdaleka převýšilo odhady odborníků Společnosti
národů.

Nutno ještě přihlížeti k redistribuci měnového zlata, kde vše
chna opatření pro rovnoměrnější distribuci selhala. Jak je do
savadní stav zlatých reserv u emisních bank nezdravý, ukazuje
tento obraz, který jest prý jen výsledkem nezdravé obchodní po
litiky, vedené všemi státy:

1933 1934 1935

30./VI. 3.1. | 30./VI. | 31/X. | 2.

milionech (ve švýcarských frs) dle The EconomistFrancie16.41115.690| 15.070| 16.080| 16.700Anglie2.924| 4800| 4.830| 4840|4850
Spojenéstátyamerlcké 19.413 20.740 24.000 24.470 24.860

Švýcarsko 1.872 1.988 1.637 1.696 1.910
Německo 230 480 86 103 07
Italie — 1.932 1.940 1.767 11.589

Podle toho se dělí na dvě skupiny; jedna hledí zachytiti zlata,
co se dá, druhá skupina bezmocně musí přihlížeti k tomu, jak
vlastní reservy zlata odplývají do reserv ostatních zemí. Zaťfímco
na začátek jen Francie vystupovala jako sběrna zlata, přistoupily
k tomu později Anglie, Spojené státy, pak Švýcarsko a Holandsko
ťak velkými reservami, že vykazují už nejen nuťfné předepsané
krytí, ale krytí od 75 proc. až 100 proc.

I ! ( ' |

II.

Rozpory mezi zastánci zlatého bloku a deflacionisty vystoupily
jasně v nedávném klasickém boji v rámci diskusí v anglickém
hospodářském časopise „The Economist“. 5. ledna bylo tam
uveřejněno dlouhé memorandum, čítající 12 stran z pera Sira
H. Strakosche, předsedy jedné jihoafrické důlní společnosti.

Vychází z vývoje světového hospodářství minulých 5 let, 1929
až 1934. Světová průmyslová výroba klesla od 1929 do 19532,kdy
dosáhla největší deprese, o 30 00, a od 1952do 1954získala znovu
polovinu ztracené půdy. Zemědělská výroba zůstala celkem sta
bilní, takže pokles celkové světové výtoby jest kolem 8 proc. Stej
ně se má mezinárodní výměna zboží. Ve zlaté hodnotě je nyní
třetina foho, co bylo r. 1929, a v množství klesla do poloviny
1955o 70 proc., a od té doby vvkazuie malé vzpružení.

Dále poukazuje na to, že před válkou světová výroba vykazo
vala po více než polovinu století každoroční průměrný přírůstek
o 3 proc., takže podle toho od r. 1929 do r. 1934 světová výroba
měla stoupati o 15 proc., nesmíme však porovnávati dnešní stav
výrobv, který jest poměrně k r. 1929 vyjádřen indexem 92, k zá
kladně 100 r. 1929, ale k základně 100 plus tenfo přirozený
přírůstek o 15 proc.. t. j. k číslici 115. Takto pokles výroby není
o 8 proc.. ale neiméně o 20 proc.! — Chceme-li ještě přihlížeti
k sociálním účinkům fohoto poklesu výroby, pak musíme bráti
zřetel také na přírůstek lidstva, a můžeme se přesvědčiti o tom,
jak životní úroveň dnešního lidstva poklesla. Lidstva přibylo
podle starého průměru o 1 proc. ročně, což losicky by vyžadovalo
přírůstek aspoň o 5 voroc..kdybychom chtěli udržeti výši dosa
vadní míry. Skutečně však. jak jsme viděli. výroba klesla o 8
nroc., takže porovnávaje index 92 s indexem 105 (podle přírůstku
lidstva) měli bychom snížení životního standardu nejméně o 12
proc., místo aby se zvýšil o 10 oroc., když béřeme v úvahu jak pří
růstek obyvatelstva, tak i dřívější zvýšení životní míry, takže
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skutečný rozdíl by byl nejméně 12 proc. úbytku, plus očekávaný
10proc. přírůstek, t. j. 22 proc. (a to jako minimum).

Do těto doby deprese od r. 1929do 1934spadá zhroucení zlaté
ho standardu. V září 1931 anglická říše, vyjma Jižní Afriku, od
hodnotila svou měnu, brzy ji následovaly všechny šterlingové
země včetně Jižní Afriky. Proto Strakosch dělí tento vývoj depre
se ve dvě období, jedno před a druhé po opuštění zlatého stan
dardu. Dokud však byl dodržován všemi zeměmi zlatý stan
dard, byla všem společná cenová hladina, jakmile v jedné zemi
nastala změna v kupní síle zlata, podle fysického zákona o spo
jitých nádobách se postupně vyrovnaly pružné ceny nejdříve a
později i nepružné další redistribucí zlata, ovšem při volném me
zinárodním obchodu. Jakmile jedna země opustila zlatý standard,
pak měla už jiný, odlišný vývoj cenové hladiny a také ostatní hos
podářství.

Na základě toho Strakosch pak porovnává statistickými daty
vývoj zemí zlatého bloku (Francie, Belsie, Nizozemska a Hfalie
bez Švýcarska) a zemí šťferlingového bloku, z nichž vybírá Brit
skou říši, Švédsko, Dánsko a Kanadu, a porovnává podle statistik
Společnosti národů jejich index velkoobchodních cen, průmyslo
vé výroby, zaměstnanosti a insolvencí. U všech těchfo indexů
(které znázorňuji drafickými křivkami) překvapuje okolnost, že
od doby odloučení od zlatého standardu, t. j. od r. 1951,pokra
čuje u zlatého bloku dosavadní zhoršení k nejnižšímu bodu
světového hospodářství r. 1932, zatím co v tomto období u šťer
lingového bloku zhoršení se zpomaluje, a po novém povzbuzení
světového hospodářství v r. 1932 zlatý blok se zlepšil jen o to
lik, že dosahuje bodu, ke kterému došel librový blok v nejnižším
bodě r. 1932, mezitím co librový blok r. 1954 se očividně zlepšil
s velkým náskokem proti Zlatému bloku.

Zatím porovnání indexu mezinárodního obchodu dopadá pro
země obou bloků stejně, takže v tom ohledu měnový experiment
zůstal bez ozvěny, což nasvědčuje tomu, že u zemí librového blo
ku měnový zásah působil jen vnitřní koniunkfuru. Proto jest
v zájmu všech zemí, ať patří ke kterémukoli bloku, aby byla ob
novena mezinárodní výměna zboží a služeb.

Strakosch líčí ztroskotání měnové a hospodářské konference
v Londýně r. 1933, jelikož se nemohli dohodnouti o podmínkách
pro měnovou sfabilisaci, a ptá se, zdali dnes stojí za to, aby libro
vý blok se rozhodl k měnové stfabilisaci se zeměmi zlatého blo
ku. Dochází k požadavku, že sfabilisaci měn musí předcházeti
stabilisace celkových cenových hladin, totiž dosažení rovnováhy
cenových hladin, která se projevuje v tom, že výrobní náklady
jsou pod křivkou cenové úrovně, takže ponechají podnikattelům
jistou ziskovou marži. Dosáhnouti této rovnováhý jest klíč k ob
nově. O tomto problému však existuje dosud mylný názor, vychá“

zejícíze staréhopředsudku,jakoby penízePo samysebou skufečný statek. Peníze přece nejsou s fo| uspokojiti naše
denní potřeby, a mají cenu jen potud, pokud dávají majiteli jen
nárok, který může nyní anebo později uplatniti tím, že je vy
mění za věci, které jsou skutečnými statky. Jestliže však změní

Pohanské poblouznění v Německu.
Rosenbera může býti spokojen, neboť našel dosti

lidí v národě. kteří jsou nadšeni stavrogermánským
pohanstvím. Pravda, isou to většinou protestanti, ale
i mezi katolíky je dosť jeho přivržetnců, což je za
viněno tím, že katolický tisk nemá téměř možnosti
poťivatibludné názovy hlasatelů novopohanství. Fat
ní věsťníky tak sice činí se vší energii, ale jsou za ťo
trestáni jejich vydavatelé, listy jsou zastavovány,
noví „protoci“ mají všechny prostředky k šíření
svých idei. Co dělají, je bláznovství, ale je to skuteč
nost. Uvedu několik případů z tisku, které to plně
dokazují.

VNěmecku jsou uzavirána tak zvaná „německá
manželství“, v úmrtních oznámeních čteme o těch,
kteří opustili tento svět, že „zemřeli v patření na ně
meckého Boha“. Jako u nás i v Říši hledají divky že
nichy a hoši nevěsty pomocí inserátů v novinách a
není řídkým toto nabidnuti k sňatku: „Mladý ně
mecký pohan, hledá pohanku“, nebo „pohanská ně
mecká blondýnka hledá druha pro celý živoť“, či
„protikřesťanský německý nacionalista třicetiletý
hledá družku stejně smýšlející“. Jsou oznamována i
navození dětí v tomto stylu: „Ohlašujeme navození
své dcery, jíž bylo dáno jméno Pohanka“ Módním
jménem v novopohanských rodinách je Heindrun.

„KatholischetrKirchenblatť“ berlínské diecése píše
o jedné slavnosti mládeže v Poesneku v Duryňsku.
V evangelickém kostele všechny symboly křesťan
ské víry byly nahrazeny hakenkreuzlerským křížem

ceny, pak změní se také všechny smluvní závazky, což má při
poklesu cen neblahý vliv na dluhy (podnikatele atd.).

Když ceny klesají, hrozí porušení rovnováhy, poněvadž vý
robní náklady jsou složeny z pružných, ale i nepružných polo
žek. Pružnými jsou ceny surovin (které v Anglii) představují
jen 50 %ovýrobních nákladů, zato nepružné položky těžce se
dají zredukovati, jako mzdy, platy, daně, sociální příspěvky atd.
Zemědělství má zvláště silné nepružné položky ve výrobních ná
kladech. Pokles cen v těchto letech byl tak silný, že šel pod křiv
ku výrobních nákladů. Za předpokladu, že r. 1928byla rovnováha,
porovnává Strakosch tyto cenové „nůžky“ mezi zeměmi obou
skupin. Podle jeho statistik máme zde opět společné zjevy pro
země dotyčné skupiny. Tak u zemí zlatého bloku rozpětí mezi
indexem velkoobchodních cen a indexem životních nákladů (kte
rým pisatelé nahrazují nevypočitatelný index výrobních nákla
dů, jelikož má stejně tolik nepružných položek a vyjadřuje stej
nou tendenci) se stále rozšiřuje, zatím co u zemí librového bloku
po rozevírání nůžek od okamžiku odloupnutí od zlatého standat
du toťo rozpětí zůstane stabilní a naopak se blíží ke křivce indexu
životních nákladů (t. j. výrobních nákladů). Tak u hlavního zá
stupce zlatého bloku, Francie, obnáší toto rozpětí, vyjádřeno
percentuálkou indexu velkoobchodních cen v poměru k indexu
životních nákladů 72 9%,zatím co u Anglie obnáší jen 15.

Země zlatého bloku chtějí dosíci nutné rovnováhy deflací, a
ťo tím, že zredukují výrobní náklady (mzdy, platy, úroky atd.,
atd.), aby se tato křivka aspoň trochu blížila k velkoobchodním
cenám. Tento proces jest však podle Strakosche beznadějný a vel
mi bolestný, poněvadž moderní výrobní náklady obsahují čím
dále tím více nepružných položek, díky stále větší úvěrní potřebě
moderního podnikání, a že snížení kupní síly obyvatelstva jen
zostřuje výrobní podmínky. Také možnosti deflačních prostředků
pomalu budou vyčerpány, tím více, že v západní civilisaci důcho
dy nemohou jíti pod určité minimum.

Jiná cesta jest dána tím, že se zvyšuje hladina velkoobchodních
cen fak, aby zase přesahovala křivku výrobních nákladů a tak
zase ponechala podnikání nutný zisk, a k tomu účelu Strakosch
radí k 600%devalvaci, a až po devalvaci bude dosažena rovno
váha, pak teprve budou moci přikročiti země librového bloku
k stabilisacií měn, a na základě toho spolupracovati na postup
ném uvolnění celních barikád. Tato stabilisace však vyžaduje
také spolupráce Spojených států, které by byly blízké k této
rovnováze, avšak tomu nejvíce brání kodový systém NRA. a Ně
mecko zase vůbec nic nedělalo, naopak znehodnotilo sice měnu
(což je vidět ze stoupání vnitřní cenové hladiny az disažia růz
ných druhů marek), ale zabránilo svými opatřeními, aby toto zne
hodnocení mělo zdravý bilancující účinek a omezilo jeho účinky
jen na určité druhy obchodů. ,

V čísle ze dne 12. ledna ozval se první odpůroe jménem zlaté
ho bloku, jistý L. L. B. Angas, který poukazuje na to, že poža
davek Strakosche, stabilisovati měny, potom co cenové hladiny
se vrátily k rovnováze, znamená opuštění zlatého standardu, kte

a prapory hitlerovské mládeže. Za doprovodu vat
han byla zpívána píseň přísahy větnosti národně
socialistickému hnuti. Potom bylv čteny básně vůdce
Hitlerovy mládeže, Balduta von Schirach a mezi nimi
tato báseň: „Bůh není na starých cestách. Křesťani
vystavěli své kateďrály, my generálské svatyně v
Mnichově“ Jeden jinoch votom přednášel a pravil
doslovně: „Hitler si musil dobýt svoji vítěznou ko
tunu a jeho bol, trvající 15 leť, byl jedinečnou kří
žovou cestou. On nad všechny věci lidské a příliš
lidské, nevyjímaje vyznání, nás shromáždil ve spo
lečenství smrti (Gemeinschaft des Čodes), poněvaďž
viděl a ptožil Boha jako Stvořitele krve a země get
mánské. Proto chápeme, že pravda Kříže není histo
tickým faktem, ale že Bůh v Adolfu Hitlerovi nám
dobyl nového svědomí. Hitler je dnes soudcem Get
manie na místě Božím.“ Nemysleme, že tak mluví jen
hloupí kluci, které lze snadno získat. Na universitě
v Můnsteru pronesl řeč o pomoci chudému student
stvu školní vada Reimpel, a v ní děl: „Hůtlet vzal
chléb, požehnal jej, vozlomil a dával učedníkům, aby
jej vozdělili národu.“ Nedivme se potom, že v časo
pisu „Der Deutsche Geaube“ se vyskytl návrh, aby
se počítala léta ne od natození Kristova, neboť „to je
zvyk, na němž nám již nezáleží. My v naší německé
víře nesmíme přispívati k tomu, aby Kristus, byť i
jen v histovických datech, byl stavěn neodvratně ve
střeď dějin. Říkejme ptostě: „Před a po změně éry“
Není třeba ani dokládat, že za tim slovem: éry má *'
ješťě stát slovo: Hitlerovy. Ovšem byla by na místě
otázka, zda ta éra začíná natozením Hitlerovým, ne
bo poblouzením jeho nadšených ctitelů.



rý právě Strakosch doporučuje jako světovou měnu. Přece sta
bilitu cenového indexu jest možno uskutečniti jen manipulací
měny. Strakosch doufá, že bude moci zajistiti stabilitu cenových
hladin; jak chce jí však dosíci, když existuje na 30 různých ban
kovních systémů ? Pokud zůstane při té roztříšťěnosti, není mož
no míti současně pevnou měnu a pevné cenové hladiny, leda že
by se zavedla kontrola dovozu a vývozu. K tomu návrhu pozna
menává Edgeworth jiným článkem, že mezi dilemmatem: pevná
měna anebo pevné ceny, by bylo východisko, manipulovati měnu
jen v mírných mezích. Pro ten expierimenf scházejí zkušenosti, ale
podle autora by byl uskutečnitelný.

V čísle ze dne 19. ledna promluvil jménem zlatého bloku dále
nejmenovaný, který vyvrací především některé statistické údaje
Strakoschovy, zvláště ohledně nezaměstnanosti, kde poukazuje
na fo, že nezaměstnanost je tíživější v Anglii; vyjadřuje-li se per
centuálkou obyvatelstva, Anglie by vykazovala 5 90, zatím co
Francie jen 144 %o,ai kdyby se uznala nedokonalost francouzské
statistiky nezaměstnanosti, nanejvýše jen dvakrát tolik, což jest
stále pod anglickým datem, Švýcarsko má jen 2/2 9%,Holandsko
a Belgie mají nejhorší, a to 4 9%,avšak stále za anglickým pří
padem.

Autor dále útočí na rafinované porovnání cenových hladin me
zi různými zeměmi obou bloků. Popírá, že pro Francii se může
vzíti r. 1928 jako rok rovnováhy, a„vycházeje z r. 1913, který ne
popiratelně byl nejblíže k rovnováze mezi velkoobchod. cenami
a výrobními náklady, vypočítává pro Francii rozpětí pro r. 1934na
40 90 a nikoliv 72 9%,a pro Anglii na 36 9/,, takže skutečný roz
díl mezi Anglií a Francií by obnášel jen 10—12 9%.Skutečně se
všude uznává, že francouzský frank jest nadhodnocen v poměru
k anglické libře o 10—15 %.

Konečně autor odmítá rázně návrh devalvace a tvrdí, že není
naprosto nutné, i když uznává větší porušení rovnováhy u zlaté
ho bloku. Nutno respektovati zvláštní sociální stavbu jednotli“
vých zemí. Mimo to statistika nezachycuje všechny snahy, které
pracují k dosažení této rovnováhy.

Není bez významu, že tendence k zlepšení pokračovala u zla

Dr. Jos. Svítil-Katvník:

Jdeme dál!
(K pomětvu českopolskému.)

Naše Morava od sta let je důležitým ohniskem trvalých a účin
ných sympatií k národu polskému. Soucitný ruch, jaký rozvinul
se na Moravě po obou polských povstáních minulého století,
krásně nám vypsal Fr. Táborský v úvodní kapitole své vzácné kni
hy o Arthuru Grottgerovi (vyd. Slovanský ústav v Praze 1955).
Byla to zejména vydatná pomoc polským vězňům nebo uprchlí
kům — vyznamenaly se tu Brno, Olomouc, Telč i Tišnov — a
potom výmluvný mluvčí těchto sympatií Vincenc Furch, básník
neprávem zapomínaný, který polskému utrpení věnoval celý cy
klus veršů a v nich s nehledanou prostotou dovedl velmi vřele
uhodit na pravý, bratrský tón.

Ó, zazpívej mi, Polko, polskou píseň,
zvuk polský je mi sladký jako med,
i rozumím já, co jest polská tíseň,
i vím, co tají tvého oka hled;
ó Polko, drahý jest mi národ tvůj,
národ slovanský jest i národ můj.

R. 1865 za mohutného povstání polského vychází v Brně pře
klad znamenité knížky polské „Večery pod lipou“, populární dě
jiny polské slávy i hoře z básnického pera Luc. Siemifského.
Překlad odůvodněn programovými slovy, dle nichž je třeba „ve
dle svých znáti též dějiny ostatních Slovanů, a předně přebohaté
a poučné děje a zápasy nejbližšího nám kmene, bohatýrského
národa Polského, jenž žije a umírá pro kochanou Ojczyznu austavičně krvácí za svobodu zlatou, za svatou volnost“. Potom
přišel veliký podnik, dvousvazková „Slovanská poezie“, kterou
vydal v Brně r. 1874 a 1878 Frant. Vymazal. V této rozsáhlé an
thologii účastnilo se překladů z polštiny 11 Moravanů, a byli to
zejména odchovanci Sušilovi, vlastenečtí kněží Vlad. Šťastný,
Václav Kosmák a hlavně Josef Soukup, který sem zdařile tlumo
čil Brodzinského idylu Věslav, jež odtud přejata byla do zname
nité Bartošovy „Malé slovesnosti“ a plných třicet let se četla
v našich středních školách. Z této družiny byl také moravský bás
ník Jan Ev. Nečas, jehož překlady básníků polských, od Mickie
wicze až po Miriama, vycházely napřed v Kobrově Ústřední
knihovně, velmi rozšířené mezi studentstvem let sedmdesátých
a osmdesátých, a potom v Praze u Vilímka. V těch i pozdějších
letech nacházelo polské básnictví ochotné přístřeší v moravských
časopisech, zejména ve Vesně, a polská prosa v Besedách slovan
ských, vydávaných v nákladu Barvičově. Současně už otvírá své
sloupce polské kultuře také Lutinovův Nový Živof — a v jeho šlé
pějích pokračuje soustavně a neúnavně olomoucká Archa, i když
o velkém a záslužném díle polonofilů seskupených kolem ťohoto
čtvrtletníku „pokroková“ Praha nechce nic věděti.

Do českopolské vzájemnosti velmi účinně zasahuje také Česko
slovensko-polský klub v Brně, který právě v těchto dnech vydal

'tého bloku jen š malým poklesem na podzim r. 1934,a zlatý blok
jistě by se zúčastnil stejně i bez devalvace dalšího vzestupu
světového hospodářství, tím více, že se očekává stoupající těžba
zlata pro příští desetiletí, takže lze očekávati stejně stoupání
cenové hladiny; jsou už náznaky pro to, že tento vzestup dokonce
už začal, a tím že úkol dopracovati se rovnováhy bude i pro zlatý
blok usnadněn. Autor však uznává stanovisko Strakosche, pokud
se staví proti autarkickým snahám, že horuje pro měnovou sta
bilisaci jako předpoklad pro zrušení obchodních restrikcí, a že
uznává zlatý standard jako nejlepší měnový mechanism.

V čísle ze dne 16. února jiný nejmenovaný spolupracovník listu
hledí dáti do souladu hledisko Strakosche o příčinách porušené
rovnováhy v cenových hladinách a hledisko zastánce zlatého blo
ku. Dochází k závěru, že Strakosch má pravdu jen pokud se týče
zemí librového bloku, zatím že se mýlí, když bere r. 1928jako rok
rovnováhy pro Francii. Také země librového bloku však musí se
teprve dopracovatií této rovnováhy a také jen snížením výrobních
nákladů. Pro Francii zrovna tak nezůstane jiná cesta než tato,
ť. j. pokračování na cestě deflační. Devalvace zlatého bloku by
znamenala nejen katastrofu pro všechny jeho členy, ale také
pro librové a dolarové země.

Z tohoto přehledu vzájemně si odporujících názorů vyplývá
choulostivost měnové otázky a nejistota v názorech odborníků.
Zůstane jistě i nadále aspoň theoreticky sporné, zdali cesta de
valvace měny jesť správná, ale proti tomu může se klásti pochyb
nost, zda zlatý blok jednal správně, že důsledně netrval na zá
sadách zlatého standardu, t. j. volného mezinárodního obchodu,
který podle fysického zákona o spojitých nádobách mohl zajistiti
vyrovnání cenových hladin zlatého bloku s ostatními zeměmi.

Dnešní situace povede asi k devalvaci i u zemí zlatého bloku,
až na Francii: bude to železná nutnost. Československou deval
vací vyvodily se jen důsledky z nynější a budoucí situace. I v zá
porném případě musí býti naše devalvace považována za správ
nou aspoň S praktického hlediska. Je to velkou zásluhou prof.
Engliše, že dnešní vývoj včas předvídal. Opožděná devalvace by
byla horším zlem a bolestnějším.

počet ze svého desetiletého působení sbotníkem „Jdeme- dál!“
Obsahuje příspěvky české i polské. Vyznavači slovanské vzájem
nosti s obou stran se tu sešli, aby i za dnešního rozladění a ne
pochopitelné politiky varšavské vlády obhajovali nutnost dobré
shody českopolské. „Nechceme zrazovat své ideály,“ píše zaslou
žilý předseda klubu, Dr. Maxm. Kolaja, v úvodním slově, neboť
„je jisté, že ideu, jíž sloužíme, schválili již nejednou nejlepší du
chové obou národůa že ji schvalují zajisté i nyní všichni myslící
lidé.“ Proto odhodlaně jdeme dál i po neschůdné cestě za česko
polským sblížením. Stejně vyznívá i zpráva o dosavadní činnosti,
podaná jednatelem Dr. Ad. Kellnerem: „Klub zůstává věren
své myšlence v pevném přesvědčení, že chvilková nedorozumění
přejdou a naše kulturní práce sbližovací přinese v budoucnosti

OVO, Připravovati lepší, byť ještě daleký zítřek, toť náš úkola cíl!“
Že tří básnických projevů, slovansky laděných a bratrsky vrou

cích, jsou dva polské, Zegadlowiczův a Madejův, třetí český Ad.
Gajdoše. Škoda, že nebyl zařazen také jímavý „Český žalm“ Ant.
Klášterského z letošního Zvonu, velmi účinně tlumočící českou
bolest nad trapným rozporem obou slovanských sousedů, s naší
strany sotva zaviněným.

Hluboko zabral svou úvahou velký znalec antické kultury a
učenec světového jména, Tad. Želiňski. Tento věhlasný profesor
varšavské university začíná podobenstvím. Stojíš-li za severního
větru na mostě nad Vislou, máš zrakový dojem, že řeka plyne
směrem ke Krakovu. Ale je to jen zdánlivé, je to klam. Pod těmi
drobnými vlnkami říční hladiny trvá v hloubi slabý a mocný
proud k Baltickému moři. Tak je tomu dnes s poměrem českopol
ským. Zdánlivě obrací se v Polsku všecko proti Československů
— to působí vítr od Berlína. Zatím dole, v duši národa, valí se
mocný a široký proud slovanského vědomí, jehož směr je právě
opačný. V dalším rozebírá Zieliňski význam slovanské myšlenky,
která po pádu ruského útlaku musí zvítězit i mezi Poláky. A slav
ně prohlašuje: My Poláci a Čechové jsme vpravdě národy bratr
skými, protože vzájemně uznáváme společnou matku, Slovanstvo.
Končí přáním, aby „severní vítr“ přestal mrazivě vanout na poměr
obou národů.

Krásně promluvil krakovský architekt, prof. Artur Romanow
ski: „Prožili jsme společně mnoho radosti ze vzájemného sblí
žení, a že nyní došlo k nedorozumění, to není nikterak důvodem,
aby byla zničena vznešená idea. Nevyhnutelnost dějinného po
slání musí nám býti posilou ducha, musíme se dále a vytrvale sna
žiti o svornost v Rodině. I kdyby se nám sestra s cizincem za
snoubila a i kdyby to zasnoubení třeba 10 let mělo trvat, víme,
že k tomu manželství nedojde, neboť povahy snoubenců jsou roz
dílné. Vrátí se tam, kde její rodný domek, tam, kde ještě nezahy
nula láska k vlasti, kde žije bratrství a pocit, že je třeba svor
nosti v Rodině,“
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Velmi vážně se zámyslil nad českopolským problémém nádějný
slavista pražský Dr. Karel Krejčí v článku „Budeme psát dějiny
českopolské nenávisti?“ Yento autor znamenité knihy „Polska
literatura ve vírech revoluce“ (Praha, Orbis 1954) načrtl pře
dem v hlavních rysech děje tisíciletých styků obou národů a aále
usuzuje takto: „Mezi Čechy a Poláky po náhlém vzplanutí přá
telství rychle se přechází ve vyčítavou nenávist, vétšinou ne
úměrnou tomu, co ji způsobilo, a zase naopak, Jistě mnoho příčin
je v národních povahách, které ve vhodných cnvílích se doplňují
a splývají v dokonalou harmonii, jindy na sebe narážejí a prudce
se oapuzují..... Z Cech příšlo do Poiska křesťanství s celou ná
boženskou kulturou středověku, z Polska razila si cestu do Cecn
plnost života a kult krásy období renaissančcního. Polácí učili
se u nás drobné práci národní, plánovitosti a vytrvalosti a osvé
zovali za to romantickým vzletem naše uméní a vnášelií revoluční
elán do našeho boje politického. Oba nároay touto výměnou hod
not získávaly a velmi mnoho by mohly získau i v budoucností. Len
to krásný soulad obvykle mizí,kdyz národové, resp. jejica mluv
CÍa representanti, přestanou uvažovati o tom, Čemu by Se u sou
seda mohli nauciti a tím prospeti sooe samym, a počnou zduraz
novati to, cím nad nej vynikají, zveučujice pří tom jeno nedo
statky. kdybychom chtěli proniknouti až na kořen cesko-polských
Sporu, vetsinou bychom asi jako jejích praprícinu nalezii Vzá
jemnou řevnivost. Ušlechtilá spoiuprace k prospecnu obou náro
uu Se pak méní VŠílené závoaení, jenož prostredkem bývají da
leko časteji Silná slova než SKutky, Snana © Spolecny pokrok
prechází v nezaravou touhu vyvýšituse na úkor aruhého, Lo trvá
obycejné fak diouho, až nesváru vyuzíje nekao treti, a pak jíz
byvá težko chypy napraviti. — Všíchní ti, kterí maji dobrou vulí
uciti se z minulosti, musejí bedlive zkoumati priciny, prupéh a
zejména nasleaky técnto minulych sporu. I“lusejíi take bedlive
Studovati povahové rozdíly oDou národu, hledatí v nich však ío,
Co vzájemným doplňováním obema národum prospěje, ne f0, co
je žene do nepotrebných a zhoubných zápasu."

S úradky Dra Krejčího možno souhlasit do písmene, proto je
citujeme tak obšírně.

Náš osvědčený přítel Kazimierz Kierski z Poznaně přispěl do
sborníku vítanym odmítnutim madarske propagandy v Wolsku,
Jem Polákům, kteří sympatle k Maaarum oduvoaňují starým pri
slovím „Polak, Wegier — dwa bratrankí“, připomíná, ze SLOVO
Wegier (Uher) znací toliko státní prislusnost, nikoli národnost,
že tu mínén Slovák, uherský poadaný, nikoli Ivladar, S Kterým se
Poláci vůbec nemonou domiuvit. V aalším uvádí historicka 1akfa,
ze Kterých vysvítá, že síce desetilete panování iMlaďara Sterana
bátoryno znamena požehnanée oDdOD1polského státu, ale naproti
tomu nelze zapomínat, ze Rakoczy nepratelsky napadl 1W0Oisko
Vjeno veliké tísni za vpádu švedskeno, a uz teudy se svédským
Karlem Gustavem stroju plany na roztrzení polskeno státu. 4ricet
let pote král jan 5ob1esk1,stoje jako oDnájce kresťanstva u Víd
ně, utkal se na bitevním poli s Maďary, kteří za vůdcovství Leke
lyno cinné pomáhali Lurkum.

Kierski rozhodné odsuzuje požadavek Maďarů i polských ma
Karotilu po spolecné hranici po1skKo-uherske,která by znamenala
novou krivdu a nové těžké jarmo pro Karpatské Rusy i pro 5lo
váky — a novou hanbu celeno Slovansíva, Proto také odmuitáKier
ski všecky revisionisticke choutky Maaarů jako neoprávnéné a
vyzývá Poláky, aby maďarské úlisností nevěřili a jejich podlíza
vostí se nedali „obalamucič“,

Moravskoostravský Dr. Fr. Král v jubilejním pozdravu pře
svědčivě odmítá výtku, jako by všecka práce ceskopolských spol
ků byla marná. „Jsem přesvědčen, že převážná vetsina nás, pra
covníků ©československo-polskem sblížení, zůstane i nadále věr
na té idei československo-polské spolupráce, ktere sloužíme již
tolik let a tak oddané, že se nedá zmástí aní znechutiti přechod
nými spory, jichž jsme právě svédky... Každý, kdo bojuje za
nejakou ideu, musí počítat s překázkami a dokonce s obétmi,
mnohdy velmi bolestnými, ale nesmí nikdy a za žádných okolností
zraditi svůj ideál a ztratiti víru ve vítězství.“

Brněnskému Špilberku, druhdy žaláři politických vězňů ital
ských a polských, věnovány jsou dva články, český od Zd. Hájka,
polský od Frant. Bloňského z Krakova. Oba končí výzvou, aby
oběť polských vězňů na tomto místě jejich utrpení byla důstojné
oslavena trvalým památníkem, který bohdá se stane novým pou
tem českopolského bratrství.

Plamenným manifestem pro shodu českopolskou je polská stať
Pavla Kriebelta, který za třicet let svého života mezi Čechy se
přesvědčil, že naše účinná láska k Polákům má hluboké kořeny
v živelním našem slovanství. Cesty národů jsou mnohdy jiné než
cesty jejich státníků. V našem případu musí a musí nadejít chvíle,
kdy Češi a Poláci v poctivém dorozumění podají si bratrské
ruce k trvalé součinnosti.

O tom, „proč jdeme dál“, uvažuje také člen mladé polonofilské
generace JUC. Jan V. Mládek v pěkné stati, kde praví mimo ji
né: „Ministři ať si sbližují státy, předmětem naší péče je souru
čenství národů.“ Velkou nadějí pisatele je „zřetelně se již rýsu
jící vnitřní přerod Polska — jeho demokratisace. Ona bude zna
čit v Polsku uvolnění celé řady základních hodnot, jež žijí již
delší dobu v českém národě... Vývoj polského národa vynese
na povrch společenství hodnot a způsobí, že blízkost jazyková
bude posilována řadou jiných hlubokých pojítek.“

Disatel těchto řádků přispěl do sborníku oceněním pofonofil
ského díla Jana Ev. Nečase, který v lefech sedmdesátých a osm
desátých svými dobrými překlady z polštiny a osobními styky
s vynikajícími Poláky mnoho vykonal pro kulturní vzájemnost
českopolskou. Proto nebudiž zapomínáno tohoto „horlivého oráče
na tvrdém i vzdorném úhoru, jehož zkypření a obsévání jest ne
dozírného dosahu pro jasnější budoucnost a mocenskou váhu

provanstva, zárukou naší bezpečnosti a pečetí evropského pooje“.
Tímto vlastním kredem končím referát o významné publikaci

Československo-polského klubu v Brně, která vším právem za
slouží si dbalé pozornosti celé naší veřejnosti. Jdeme dál — a své
čtenáře prosím, aby v zájmu veliké ideje slovanské i českého
katolictví šli s námi.

Bořivoj Benetka:

Vynikajícížena katolické reformace,
kněžna abatyše Zofie.

Starobylý klášter panenský u sv. Jiří na hradě Pražském může
se pyšniti řadou vynikajících žen, které uchýlivše se do samoty
k oddané službě Kristu, vahou své osobnosti vystupují z rámce
určeného jim prostorami kláštera, když toho vyžadují zájmy a
prospěch Církve či národa. | na sklonku tak zvaného zlatého
věku (pojmenování, mimochodem řečeno, spíše romantické než
oprávněné!) a na počátku bouří stavovských a důsledku jich
katolické reformace abatyší panen svatojiřských byla vynikající
žena, která nejednou přinášela svoji pomoc, podporu a lásku
v těch rozbouřených dobách. Bylato Žofie Albínka z Helfenburka.

Dětství své prožila ve stínu pětilisté růže, v jichž službách byl
její děd Václav, kancléř domu Rožmberského, který zejména
panu Vilému prokázal valných služeb, jež mu na konec vynesly
nejen značné jmění, ale i povýšení do stavu vladyckého s pří
domkem z Helfenburka. A jako otec, i synové sloužili pánům
vladařům na Krumlově. Otec Žofiin drahná léta pobyl ve Vla
ších na studiích, dosáhnuv tam i hodnosti doktorské. Navrátiv
se domů, vstoupil po příkladu svého bratra Jana také do služeb
pana Viléma. Oženil se tehdy, ale netěšil se dlouho štěstí man
želskému. Žofii (vedle ní tu byli čtyři synové, Václav, Krištof,
Jan a Abraham), bylo osm let, když jejich paní máteř navždy
zavřela oči a siroty zanechala péčí otcově. Ten se rozhodl, že
vstoupí do stavu duchovního, k němuž už dávno Inul a v němž
chtěl uplatniti své nevšední vědomosti a obsáhlé zkušenosti. Tak
diky svému vzdělání i mocné přímluvě pana Viléma nejen do
sáhl kněžského svěcení, ale i vysokých hodností. Roku 1574 byl
zvolen biskupem olomouckým, ale za měsíc po slavném nasto
lení rozloučil se s životem a byl pochován v katedrále olo
moucké.

V šlépějích otcových kráčela i dcera Žofie. Sirotka vzaly si
na péči panny v klášteře tišnovském, mezi nimiž zůstala až do
jednaadvaceti let, kdy měla se provdati. Při zásnubách zlomil
prý se jí prsten zásnubní, podávaný panem ženichem a tu ne
věsta, pokládajíc to za pokyn, aby ve sňatek nevstupovala, za
snoubila se Kristu a zasvětila se životu řeholnímu.

Rozhodnuvši se vstoupiti do kláštera, přijala roucho řeholní
v nejstarším panenském klášteře českém u sv. Jiří; složila tam
do rukou abatyše Judity z Eibenstola slib roku 1587. Tehdy
klášter byl dosti sešlý a domácí poměry náboženského života
českého zajisté i sem vrhaly své stíny. Panna Žofie byla přímo
předurčena vytrhnouti klášter z bídy vnitřní i vnější. U svých
spolusester získala si záhy lásku a oddanost, neboť byla pannou
ozdobenou i vynikajícími mravy, i energií a bystrým rozumem.
V ní plně se zachytily všechny duševní přednosti otce i děda.
Ty ji už roku 1592 postavily po bok abatyši jako převoryši a na
počátku sedmnáctého století (1600) vstupuje na stolec abatyše
svatojiřské, posvěcený tolika slavnými předchůdkyněmi, aby po
plných třicet let byla jeho vynikající ozdobou. Doba jejího du
chovního panování patří mezi nejpohnutější v dějinách české
říše. Události politické nezůstávají bez vlivu ani na dějiny kláš
tera svatojiřského a právem možno říci, že čestně se řadí k těm
nejpřednějším abatyším tohoto slavného kláštera. Již jména bla
hosl. Mlady, Anežky či Kunhuty z rodu Přemyslova, stačí, aby
se nám abatyše Žofie ukázala jako důstojná dědička a slavná
obnovitelka této duchovní tvrze zbožných dívek českého ná
roda. Přejavši klášter valně sešlý, podjala se důkladných oprav.



Fašismus a ženská otázka.
Péčeomatkyaděti— Organisacežen podle věku —ĎDopolavoto.

Vedoucí zásadou a cílem fašismu jest veliká, mocná a celým
světem respektovaná Italie. Život občanstva, ať veřejný nebo
soukromý,jest veden naznačeným směrem a fašistická diktatura
rtěluje obyvatelstvu svoji vůli propagandou všeho druhu, tiskem,
slavnostmi, poukazem na antickou hrdinnou minulost. Právo
1pravovat chod svých myšlenek samostatně, tedy ne podle vládní
růle jest považováno za demokratickou bajku a tudíž nepřípustné.

Pro fašistické velmocenské cíle jest předpokladem početně

Chodby klášterní dala vydlážditi, chrám obnoviti a ozdobiti a
pro jeptišky vystavěla veliký nový chór, sahající do polovice
kostela. Dodnes rodiný erb Albínů z Helfenburka, umístěný v
presbytáři nebo v choru vedle erbu kláštera, připomíná nám její
péči o budovu klášterní. Ale obrátila svoji pozornost i k ma
jetku klášternímu: vyplatila statky klášterní a obezřetnou péčí
dosáhla, že klášterní příjmy zase mohla obraceti k bohumilým
1čelům,které právě v té době přímo tloukly na bránu klášterní.

Povstání zasáhlo i klášter. Jako mnohým jiným klášterům od
úali direktoři r. 1619 i klášteru u sv. Jiří zboží klášterní, aby je
obrátili na vydržování vojska. Leč to nestačilo. Ti, kdož byli za
statky klášterní opatřování, žoldnéři stavovští, neopomenulí je
diné příležitosti, aby nedali poznati dcerám sv. Otce Benedikta
svoji vojáckou surovost. V obšírném listě kněžny abatyše ke
králi Ferdinandovi II. (1623) jsou obsaženy všechny ty útrapy
a příkoří, s nimiž pokora a tichost panen stěží mohly zápasiti.
Ovšem vitězství Ferdinandovo přines.o vysvobození ze špatné
ho nakládání, ale jen statečnosti a rázností kněžny Žofie dě
koval klášter, že byly mu navráceny statky klášteru vládou di
rektorů odňaté. Připojila se roku 1622 k akci katolických ústavů,
požadujících navrácení rozchváceného zboží. Podařilo se jí 0
pravdu, že statky kláštera, ocitnuvší se v rukou stoupenců po
vstání, zase obrátily se k původnímu svému účelu.

A jak statečně hájila zájmy kláštera, ukazuje zajímavá epi
soda, zachovaná námv listě, adresovaném roku 1628panu Vilé
mu Slavatovi z Chlumu a Košumberka. V něm pětašedesátiletá
kněžna slovy ráznými protestuje proti porušení privilegií a svo
bod kiášterních kanovníkem Platejsem a jinými hodnostáři. Ti
jménem arcibiskupovým vykonaii prohlídkuv klášteře, v nížabatyševiděla© zneuctěnístarobyléhokláštera1konventu
v očích lidí, kteří právem by z této prohlidky mohii souditi,
jako by se tam dělo cosi neřádného. List podobného obsahu, há
jicí práv kiáštera, adresovala i kardinálu Harrachovi. Takové ženy
tedy zrodila ta menšina kaioiická! Statečné, zbožné a hrdinné.

Dvakrát za jejího panování mohia upiatniti ono slavné privi
legium kněžen-abatysí u sv. Jiří: korunovati české královny.
Roku1616 byla to Anna, manželka krále Matyáše, a za dvacet let
později manželka Ferdinanda II., Eieonora. Zejména tato druhá
korunovace v plném lesku a nádheře vykonaná připadá nám jako
vyvrcholení posláni abatyše Zofie Aibinky z Hetrenburka. Ona,
dcera olomouckého biskupa a jedna z českých panen, vkládá ko
runu na hlavu české kráiovny, manželky viteze bějíohorského.

Když v prosinci roku 1630 skonaia, uložena po bok svých vel
kých předchůdkyň. Zapadl nad její rakví kámen z červeného
mramoru, na němž jest patrna její posiava s knížecí korunou a
rouškou na hlavě a v ruce má beriu a knihu. V rohu náhrobku
možno spatří erb viadyků Aibinů z Hesfenburka, který sice pře
trval jen třigenerace, ale zanechal po sobě právě v kněžně Zofii
svůj nejsepši květ.

Když vkročíme do kostela sv. Jiří, maně se rozhlížíme, čekajice,
že odněkud z nadzemských výšin zazní opuštěnými prostorami
panenského kůru zbožný zpěv panen benediktinex. Leč to jest
spiše přání, než co jiného. Ceská země jest studená naší lhostej
ností, aby z ní mohiy vypučeti květy oddaných dcer sv. Otce
Benedikta,a my oddáváme se příliš službě efemérním myšlenkám,
než abychom stáli o obnovení slavné minulosti právě této sva

tyně, v níž ukryty poklady českého národa. Národ žene se za ji
nými hesly a tak zbožné panny dosud marně orodují za obno
vení svého samostanu. Leč i ten červený mramor se pohne, aby
polovypuklá postava kněžny abatyše vrátila se životu.

silný národ, tělesně i duševně zdravý a vlasfenecky vychovaný
lid. Proto v Italii pod ženskou otázkou se především rozumí ma
tetství a dětství. Lašistický stát ukládá povinnost ženě rodit, kte
rážto povinnost se ženám stále připomíná. Roku 1926 prohlásil
IMussoliní slavnostně, že na prahu druhé polovice tonoto století,
to jest roku 1950,vzroste obyvatelstvo Italie na 60 milionů duší.
Zda se však, že se Italky příliš nesnaží, aby splnily uloženou po
vinnost. Sčítání lidu v italií roku 1921 vykazovalo 398,7milionů
obyvatelstva, roku 195141,1 milionů. Lo jest vzrůst o 6,1 procent,

se koná sčítání každých aeset let. V předcházejícím období 1911
až 1921,které zahrnuje válečná léta, přibylo 6,8 procent. V posled
ních letech se vzrůst obyvatelstva vlivem hospodářské tísně znač
ně zpomalil. Půjde-li to dále tímto tempem, nebude míti Italie
roku 1950 60, nýbrž pouze 46 milionů duší.

Péče o matku jest v Italii vzorná. Vláda zřídila četné porod
nice, útulky, prázdninové osady a účelně vybavené ozdravovny.
Režim stará se dokonce i o fo, aby každé italské dítě narozené
za hranicemi, bylo uchováno vlasti. Tak na př. Francie považuje
dětí cizinců narozené na jejím území za francouzské občany.
Lomu čelí italská, proti Francii poněkud zahrocená vláda tím, že
dopravuje zdarma italské ženy, budoucí matky, do vlasti, dává
jim prémii ve výši 100 lir a poskytuje novorozeňatům bezplatnou
péči.

K řešení ženských problémů v rámci fašistického názoru byl
založen v každém městě a v každé dédině „Zenský svaz“ (fascio
femminile). Svaz má především výchovný účel. Vede ženy k těles
né a mravní čistotě, budí jejich vlastenecké city a propaguje fa
šistickou nauku, zejména populační. „Jsme proti ponhodlnemuži
votu,“ řekl Mussolini, když byl vyzván finským filosofem, aby
vyjádřil jednou větou smysl fašismu. Řečených svazů jest v Italii
přes 4.000,

Skupinám dospělých jsou přičleněna sdružení malých od 7 do
12, a mladistvých od 12 do 18 let. Malých organisovaných děv
čátek je téměř půl milionu, dospívajících přes 100.000.Vstup do
fašistické organisace není povinný, ale úřady přihlížejí k tomu,
aby každé dítě do organisace náleželo.

Mladá ženská generace jest oproti dřívějším shovívavým me
todám přidržována energicky k zdravotnictví, zejména k vydatné
mu používání vody a mýdla. U každé skupiny jest zřízeno ambu
latorium, které kontroluje zdraví, vývoj a život dospívajících dí
vek. Práce ambulatforií jest doplňována sborem ošetřovatelek,
které navštěvují domácnosti chudých vrstev, radí dívkám a ženám
ve všech otázkách a bdí nad bezvadným životem ženského do
rostu.

Pro ženy výdělečně činné a především pro osamělé jsou všude
pokračovací skoly, zvané „dopolavoro“, kde lze bezplatně pou
zívat čítárny, knihovny, poslouchat rozhlas, shlédnout biograf,
zůčastnit se kursů tanečních, dramatických, pro analfabetky a
ženské ruční práce, zdarma se učit zpěvu atd. Fašistická vláda

snaží se podchytiti volný čas obyvatelstva a dáti mu nacionálnínáplň.
Ku provádění velkorysého fašistickéhoprogramu jest zapotřebí

učitelských sil. Jejich výchova děje se ve třech odděleních, a to
pro domácí práce, sociální činnost a výchovu výrobních a země
dělských pracovnic. Největší péči věnuje vláda zemědělským pra
covnicím,protože spásu v krisi očekává Italie od návratu k hroudě.

Proto také úřady potírají všemi prostředky urbanismus, to jest.
přelidňování velkých středisek. Přesídlení do měst jest dovoleno
pouze na základě policejního, pádně odůvodněného dobrozdání.

Do rámce sociální činnosti náleží především propaganda pro
zvýšení porodů. Ženské komise dohlížející na plnění mateřské
ho úkolu jsou vybaveny bílými stuhami, které se věší na dveřích
bytů, kde se narodilo dítě, což jest považováno za vyznamenání.
Zeny fašistického 15. roku (1955) nepřihlížejí již k tomu, aby si
udržely šťíhlost a útlost boků. Italská matka má mít — jak ducesámřekl— robustníboky.

Nadšení pro strohou výchovu není u italských žen všeobecné.
Mimo mateřství se nevěnuje jiným úsekům ženského života tolik
pozornosti jako v jiných zemich, ačkoliv, podle názoru vedoucích
osobností mezinárodního ženského hnutí, by úprava ženských
povolání přispěla rovněž k všeobecnému vývoji. Dnešní žena tou
ží po materiální nezávislosti a po duševním zadostiučinění z po
volání. ěžce na př. nesou italské ženy reformu ministra osvéty
Gentile, jenž vyloučil ženy z ředitelství škol a vyučování ve vyš
ších třídách.

Velký počet žen zapsaných do Svazu setrvává v něm pouze pro
výhody, ač jinak snad nesouhlasí s fašistickým programem. Než
pravé smýšení nelze pochopitelně snadno zjistit. Jisté je, že vý
chovný řád fašistický má mnoho světlých stránek. Pro ženy,
které za dřívějšího režimu byly zvykly činnosti v širším kruhu,
znamená ovšem nynější řád omezení. Od konce minulého století
dokázaly ženy ve svých spolcích a institucích, že mají smysl a po
chopení pro velké problémy a byly a jsou zejména na jihu Italie
spolehlivými šiřitelkami i náboženských zásad. Za války pak se

osvědčily ve službě milosrdenství, vyvěrajícího z živé víry v Hona,
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F. Vondrváček-Habětínek:

Sovětská cesta k demokracii.
Sovětské Rusko, oficielně Sovětský svaz, jest celou šestinou

světa, a jest to země nesmírných možností, země, na niž musíme
a budeme vždy pohlížeti s bdělou pozorností, nenenávidějíce ani
neobdivujíce nekriticky, ale přejíce, aby záhy vykrystalisovala
v pevné jádro. Je to země,v níž se daří jen jedné politické straně
jako nositelce řízení státních záležitostí, kde jen vůle nepatrné
částky, bolševiků, vládne 160 milionům. Je to země, kde se dnes
daří skvěle traktorům, elektrárnám, Dněprostrojům, ftovárnám
a průmyslovým kolosům vůbec. Lidem se však dosud v této zemi
dobře nežije. Přejeme si, aby této zemi dostávalo se stále a po
kud možno co nejdříve nejvíce pevnosti, vyrovnanosti a lidského
režimu, který by mohl v každém okamžiku spoléhati na oddanost,
práci, nadšení, na srdce, hlavy a ruce všech svých občanů, a ni
koliv obávati se jejich nohou. Její bezpečnost, síla, rozkvět jest
přímým naším zájmem a proto všichni Čechoslováci uvítali změ
ny v sovětské ústavě, jak je ohlásil Molotov, předseda rady komi
sařů, na posledním sjezdu sovětů v Moskvě. Konal se právě v oka
mžiku, kdy jsme opouštěli tuto zem, pro jejíž traktory, továrny,
elektrárny a skvělou rudou armádu mám jen obdiv a nadšení.

Sovětská konstituce byla vyhlášena r. 1925,v době, kdy skon
čily boje s intervencí, povstáními a kdy stát byl v plném zápasu
za svoji socialistickou formulaci. Tato ústava nese všechny prvky
diktatury bojující skupiny. Skutečnost, že sedlák byl živlem ne
spolehlivým, jest vyjádřena článkem 9. ústavy, stanovícím:

Konéres sovětů svazů socialistických sovětských republik jest
složen ze zástupců měst a městských sovětů, volených na zá
kladě 25.000voličů na jednoho poslance a ze zástupců ven
kovských sovětů, kde na jednoho poslance připadá 125.000
voličů.

Změny, které přijal VII. sjezd sovětů dne 6. února 1935v Krem
lu a doporučil je k provedení zvláštní ústavní komisi, jsou násle
dující:

a) další demokratisaci volebního systému tím, že nerovné hla
sovací právo jest zaměněno rovným, nepřímé přímým a ve
řejné tajným hlasováním;

b) jasnějšího vystižení sociálně-ekonomického základu tím, že
by ústava byla přivedena v souhlas s nynějším stavem tříd
ních sil v SSSR. (vytvoření nové socialistické struktury, zni
čení kulačestva, t. j. silných sedláků, vítězství kolchozního
zřízení, zesílení socialistického vlastnictví jako základu so
větské společnosti atd.).

V druhém odstavci svého usnesení doporučil sjezd vytvoření
ústavní komise a článkem

3. nejbližší řádné volby orgánů sovětské vlády ve Svazu SSR.
provésti na základě nového volebního řádu.

Dřívější ústava z roku 1925 znala jen volby nepřímé, nerovné,
sedlák byl občansky znehodnocen, volilo se nejdříve do výkonné
ho výboru sovětů místních, tyto zase do oblastních, místních re
publik a dále do sjezdu sovětů. Volby byly veřejné, t. j. hlasovalo
se zdvižením ruky. Podle staré i nové ústavy mají volební právo
aktivní i pasivní všichni pracující starší 18 let, s výjimkou všech,
kteří byli vykořisťovateli za dřívějšího režimu nebo jeho služeb
níky (bývalí policejní agenti, úředníci, četníci, dále popové atd.).
R. 1954 jest jen 2.5 % občanů zbavených volebního práva, kruh
osob zbavených volebního práva se stále menší. Molotov ve své
řeči dále uváděl:

Sověty, t. j. rady dělníků a sedláků, byly a zůstanou zákla
dem našeho režimu. Ale co jest nejlepšího v parlamentaris
mu, zejména volby přímé, rovné a tajné do představitelských
sborů státních se všeobecnou účastí všech pracujících, jak
to vyžaduje sovětská ústava, musí býti nyní všeobecně uplat
něny v SSSR. Přechod k tajným volbám bude znamenati
ještě jednu normu vážného ověření svazku orgánů sovětské
vlády s širokými vrstvami pracujícího lidu. Tento způsob vo
leb může rychleji odhaliti některé slabší úseky v naší práci
a svazku s masami. Dále si od tohoto způsobu voleb slibuje:
úder plnou silou na byrokratické elementy a bude pro ně
důkladným vydejřením z byrokratické dřímoty (vstrjaskoj).

V podstatě a na rozdíl od našeho a demokratického volebního
práva jde ne o hlasování, neboť sovětský občan, pokud nepatří
v osudné 2.5 9%nevolících občanů, nemůže než jen souhlasiti a ne
voliti, neboť k volbám jsou připušťěny jen kandidátky komuni
stické strany. Jde tedy jen o souhlas, podobně jako ve všech
diktaturách, německé, italské, turecké. Přesto však sovětskému
režimu velmi záleží na tom, aby každá volba, ať již jde o nepatt
né místní nebo větší volby, prokázala co největší účast voličů.
Molotov ve své řeči dne 6. února na sjezdě sovětů, otiišťěné
v úředním orgánu „Pravdě“, uvádí:

Cifry ukazují, jak rostl počet voličů do sovětů v posledních
letech a jak současně s tím zvětšovala se účast voličů ve
volbách. CČifrymluví samy za sebe.
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První léta v době přechodu k mírové práci a budování, v r.
1922—25,účast voličů byla obyčejně 40 0 všech osob mají
cích volební právo, v selských oblastech nezřídka dosahovala
kolem 20—25 %. Potom se situace měnila rok od roku.
R. 1926počet všech k volbě oprávněných byl 76 milionů oby
vatelstva, účast obnášela 51 0%,r. 1927 voličů bylo 78 milio
nů, účast 50 06, r. 1929 81 mil., účast 64 %, r. 1931 86 mil:,
účast 72 90, r. 1934 již 91 milionů voličů a 85 9%účastníků.
Účast voličů ve městech jest vždy větší než na venkově, ale
jestli r. 1934 ve městech zúčastnilo se 92 0%všech oprávně
ných voličů, v selských oblastech šlo k volebnímu aktu již
83 0% voličů.

Molotov dále uváděl účast žen jako velmi důrazný zjev pro
sovětskouvládu a její srůstání s pracujícími, f. j. ruským -náro
dem. V srovnání s r. 1926, když ve městech šlo k volbám pouze
43 00 všech volebně oprávněných žen, v selských místech účast
žen obnášela jen 28 %o.V posledních volbách volební účast žen
obnášela ve městech 90 %, v selských místech již 80 % žen.
Stále stoupá také účast žen v oblastech střední Asie, tedy v mís
tech, kde vládly donedávna koran a jeho předpisy. Na příklad
v Uzbecké republice účast žen vykazuje v rooe 1926 jen 7.8 %,
r. 1954 již dokonce 72 %.. Podobná čísla vykazuje každá musul
manská oblast SSSR. Molotov nikoliv bez oprávněné hrdosti
mohl poukázati na fakf, že v celé řadě zemí: Italie, Francie (do
3. III.), Japonsko, Belgie, Portugalsko, Holandsko, Jugoslavie,
Řecko, Brasilie, Argentina neznají volební právo žen. Pro nás
jest tento výčet velmi zajímavý, neboť v něm jest řada zemí se
socialistickou většinou, bojící se ve své pokrokové linii přiznati
volební právo ženám, aby neposílily řady konservativní, které
vždy hájily a hájí ženy proti úchylkám moderního zákonodárství.
Molotov uvedl dále, že počet lišenců, t. j. osob zbavených občan
ských práv, jest stále menší. R. 1954obnášel jen 2.5 90, f. j. něco
více než 2 mil. Proti 91 milionům voličů jest to zlomek, který se
stále zmenšuje. Rozhodnutím Ústředního výkonného výboru ko
munistické strany r. 1931byly stanoveny podmínky pro obnovení
občanských práv kulakům, kteří dokázali ve skutečnosti, že pře
rušili zápas proti kolchozům a sovětské vládě a zabývají se čest
nou prací. Dalšími rozhodnutími CIK. byly ještě usnadněny pod
mínky o získání občanských práv dětí kulaků.

Volební reforma, která bude vyjádřena ústavou, jest velkým
krokem k demokratisaci diktatury v SSSR. Molotov v řeči správ
ně vystihl, že v tu dobu, kdy nové a nové cizí země odstupují od
soustavy přímých voleb a nejčastěji zaměňují volby prostým jme
nováním, diktováním úředníků-funkcionářů shora až do samot
ných základů, v SSSR. soustava nepřímých voleb jest nahrazová
na přímými volbami, ne pouze v nejnižších orgánech vlády, ale
i v nejvyšším orgánu sovětské vlády. Zachovávajíc voliči právo,
aby mohl svého poslance odvolati z jakéhokoliv orgánu, a za
bezpečujíc při sestavování kandidátů účast i nestranných (bez
partijných) organisací a pracujících, sovětský systém zavedením
přímých voleb vytváří $igantský krok k rozvoji demokratisace
země.,

A sovětská prakse.

V době naší přítomnosti v Moskvě konaly se volby do městské
ho sovětu, t. j. zřízení slučujícího funkce našeho městského za
stupitelstva, magistrátu: pravomoc politickou i samosprávnou.
Všech voličů bylo 2,210.000, účast 96.9 9%.Je to značně více než
x. 1951, kdy účast obnášela jen 84.4 %o.První místo ve volební
účasti mají dělníci moskevských továren: průměrně 98.2 00,úřed
níci a zřízenci (služaščije) průměrně 97.5 %o.Účast neorganiso
vaných: hospodyň, pensistů, invalidů, dosahovala celkem půl mi
lionu, studujících přes 100.000, t. j. 94 90 a 96 %.

Za poslance bylo zvoleno 2.056 osob, náležejících k 22 národ
nostem, složených ze všech končin SSSR. Mezi poslanci jest 571
žen, 13541jest dělníků, 328 zaměstnanců administrativy. Dále jest
v městské radě 55 studentů, 21 řemeslníků, 122 hospodyň. Podle
stáří — a tento díl statistiky bude velmi zajímavým pro čsl. po
měry — jest: 223 poslanců ve věku 18—25let. Největší skupinu
podle stáří tvoří 1083 poslanců ve věku od 26 do 40 let. Nad 40
let jest 750 poslanců. Jako velmi příznačný znak pro sovětský re
žim, stále se obnovující mladými a novými silami, i když staří,
zkušení bolševici zůstávají v čele, jest: 82.8 9%všech poslanců
bylo zvoleno po prvé.

Mládí jest v SSSR. velmi aktivní v politické práci, ale, jak zřej
mo z výsledků voleb do městského sovětu v Moskvě, jeho práce
jest oceňována nejen možností agitovati, ale býti na zvolitel
ných místech na kandidátkách.



Bůh pracuje za nás.
—/c—. My lidé s nepřekonatelně úzkým zorným

úhlem stojíme nejednou před překážkami, o nichž
se domníváte, že jsou nepřekonatelné. Znám nejed
noho kněze i laika, který s nejlepší vůlí, ba touhou
po práci někam přišel, ale za nějaký čas všeho ne
chal býti: Zde se nedá mic,ale naprosto nic dělati,
zde nikdo stávající poměry nezmění, byl pak jeho
úsudek, jeho chabý a slabý, nedokonalý úsudek, a
proto nedokonalý, poněvadž vyrostl pod nedokona
lým zorným úhlem všeho lidského.

A přece stačí pouhé listování v dějinách národů,
stačí dnes s otevřenýma očima se dívati kolem sebe,
a tu cítíme tak živě a makavě přímo, jak Bůh sám
zasahuje do dějin lidstva, do vývoje národů. Každé
poblouznění, každý větší odklon od Krista a tím také
od nezměnitelných mravních zákonů křesťanských
zaplatil každý národ bez rozdílu těžce a krvavě. Ti,
kteří nejzuřivěji pozvedali svoje zaťaté pěsti profi
kříži, ti nejvíce museli pocíftiti i trest, a hrob nejed
né rodiny a nejednoho národa je výmluvným foho
dokladem.

Není však zapotřebí hledati kdesi v šeru minulo
sti. Stačí pozorovati fo, co se děje kolem nás samot
ných. Tři boží metly, sebevraždy, manželské rozvo
dy a prázdné kolébky nebo systém jednoho, nejvýše
dvou dětí, jak zasazují rány, jejichž velikost a hloub
ku člověkpovrchně pozorující ani nechápe.

A tu přichází s cenným maferiálem, který snesl
z úředních statistik, jeden z nejlepších obránců a
propagátorů křesťanství, veliký maďarský tiskový
apoštol P. Bangha T. J. a poukazuje na fo, jaké rány
těmito metlami byly zasazeny katolicismu a jaké jino
věrcům. Velmi názorně líčí tento vývoj stav peštské
župy,která je nábožensky smíšená a v níž jsou katolí
ci i protestanté. Je tam ryze protestantský okres Du
navecse, mající naprosto stejné sociální a výdělečné
poměry jako okresy sousedící, smíšené nebo katolic
ké, a přece je fam, v dunavecském okrese, k nepři
rovnání větší procento sebevražd než v okresích ka
tolických nebo smíšených. V budapeštské župě jsou
pak tři venkovské, takřka ryze zemědělské okresy.
Životní poměry a podmínky jsou v nich stejné: Féle
syháza, Cségled a Nagykórós. První z nich je ryze
katolický, druhý z polovice a třetí má dvoufřenino
vou protestantskou většinu. V prvním ze zmíněných
okresů, který má největší počet obyvatelů, bylo za
jedno desítilefí spácháno 97 sebevražd, v druhém již
165a v třetím a při tom nejmenším co do počtu oby
vatelstva dokonce 201.Podobná data snesl P. Bangha
z celého Maďarska a je zajímavé, že průmyslová, ka
tolická, socialismem však již prosáklá města širší pe
riferie budapešťské,jejichž obyvatelstvoje takřka vý
lučně dělnické, má k nepřirovnání menší procento a
počet sebevražd než zámožná venkovská města pro
testantská. P. Bangha porovnává tu šesí měsť,vesměs
stejně obyvatelů majících, tři katolická a dělnická —
Erzsébethfalva s 50 sebevraždami, Kispest rovněž s 50
sebevraždami a Rákospalota se 35, — kdežto prote
stantské a zámožné město Mezotur při stejném počtu
obyvatelů jich má 199, Nagykoros 201 a Szentes do
konce 208. P. Bangha praví: „Dřív se oběsí v Me
zoturu, Nagykorósu a Szentes čtyři nebo pět pro
testantských sedláků mežse otráví dělnice v Kispestu,
Rákospalotě a Erzsébetfalvě.“

Totéž, co P. Bangha na základě statistického ma
teriálu zjistil o sebevraždách, totéž dokazuje i o man
želských rozlukách. I zde obstojí katolicismus pří
mo skvěle. V posledním předválečném roce bylo —
nepočítaje smíšená manželství — uzavřeno 753.604

římskokatolických manželství, v témže roce bylo
rozvedeno — rozluka manželská byla v Maďarsku
uzákoněna již před válkou — 2.156, římskokatolic
kých manželství. Řeckokatolických manželství bylo
uzavřeno 16.182,rozvodů bylo 300; čistě kalvínských
nových manželství bylo 17.204, rozvodů současně
1528; lutheránských nových manželství bylo 8891,
rozvodů pak 487; řecko-pravoslavných — statistika
mluví totiž o území předválečného Uherska —novo
manželství bylo 25.725,rozvodů 1.634;unitaristických
sňatků bylo 357, rozvodů 39 a konečně židovských
6.578 při 468 rozlukách. Statistika dokazuje, že bylo
rozvedeno každé deváté unitaristické manželství,
každé jedenácté kalvínské, každé čtrnácté židovské,
každé patnácté řecko-pravoslavné, každé osmnácté
lutheránské, ale teprve každé třicátésedmé, šlo-li
o manželství římsko- nebo řeckokatolické. Nejpev
nější oporou sťátu v podobě zdravé rodiny byli již
tehdy katolíci.

Nejpádnější mluva je však ona o přírůstku oby
vatelstva. V letech 1830až 1900přibylo katolíků v ze
mi bývalého Uherska o více než 66 procent, kalvínů
přibylo jen 49 procent. V letech 1900—1910činil pří
růstek u katolíků 160.805duší, u kalvínů v témže de
setiletí jen 13, slovy třináct duší! Béře-li se za zá
klad stejný počet lidí, byl přírůstek duší u katolíků
1810krát větší než u kalvínů. A při tom nebyl počet
vystěhovalců mezi kalvíny dávno tak veliký jako me
zi katolíky.

Tolik pokud jde o Banghovyčíslice. Ale nejen je
ho statistika přesvědčuje nutně každého o tom, že
katolicismus je nejlepší zárukou života a rozkvětu
národů, ale totéž nám praví číslice s druhé strany
naší republiky, z Německa.

Tam bylo —bez Sárského území —k Novému roku
1955 obyvatelů 65,200.000,z toho protestantů 40 mil.
000 tisíc, čili 61.2 procenta, katolíků 21,200.000, čili
32.5 procent, lidí bez vyznání 2,400.000,čili 5.7procent
všeho obyvatelstva. Ostatní procenta připadají na
nejrůznější vyznání. Oproti poslednímu sčítání lidu:
vzrostl počet katolíků o 4.5procent, počet protestan
tů jen o dvě procenta, a při tom jsou katolíci v ne
smírné nevýhodě, že mají nesmírnou, nepřehlednou
a nezpracovatelnou diasporu...

Samo sebou vymírají ti, kteří jsou mimo katolicis
mus nebo dokonce proti němu. Což — kdyby u nás
každý dobře situovaný učitel, jehož žena rovněž učí,
úředník a prostě každý jiný, který patří do tábora
nekatolického, měl početnou rodinu, měl notný řá
dek dětí — jaké nesmírné nebezpečí by v nich vy
růstalo pro katolické zítřky! Jak bychom se důvod
ně museli obávati toho, jakou početnou i percentuál
ní sílu v našem národě budou kdysi znamenati ti, kte
ří přímo s mateřským mlékem vssáli do sebe nenávist
vůči všemu katolickému —a zatím —Bůh pracuje za
nás — právě v těchto rodinách je velmi málo dětí,
jsou-li vůbec jaké. Český nekatolicismus a protikato
licismus vymírá a vymře sám sebou, neboť páše se
bevraždu tím, že v manželstvích jeho zůstávají koléb
ky prázdné, ba že kolébky jsou něčím, co v inventáři
oněch rodin naprosto neexistuje, co nikdy jimi neby
lo pořízeno, poněvadž pro ně je fo věc nepotřebná,
zbytečná...

A za prázdnými kolébkami rozprostírá se širé pole
hřbitovní...

Štěstí pro národ, že ve svých řadách má fak veliké
procento katolíků. Jinak by s vymírajícími nekatolic
kými a protikatolicky zaujatými rodinami vymřelce
lý národ.

VYROVNEJTE LASKAVĚ NEDOPLATKY PŘEDPLATNÉHO
AA



Bořivoj Benetka:

Vilém z Rožmberka.
Rod Rožmberský počítal se k nejstarším a nejslav

nějším v českém království. Jižní Čechy byly domé
nou jejich vladaření. Odtud nejednou zasahují moc
ně do českých dějin, opírajíce se o své majetkové
vlastnictví i o husté pletivo příbuzenských vztahů
k domácím i cizím rodům. A fak se jim, častokráte
podařilo připoutati zájem domácí i zahraniční poli
tiky k pevnému svému sídlu v jihočeském Krumlově.

Rodové zboží rozkládalo se po obou březích Vlta
vy a zaujímalo celý jih. Bylo pravým vladařstvím,
udržovaným jako rodinný nedíl nejstaršímu v rodě, a
jeho vlastníku nemohl se na roveň postaviti žádný
z domácích pánů a stěží by se našel i mezi cizími,
říšskými knížaty německými, kdo by bohatstvím a
slávou svého rodu mohl se postaviti na roveň Rožm
berkům, odvozujícím svůj původ ze starořímského
rodu Ursinů.

Leč bohatství, sláva a lesk moci byly u pánů z Rů
že vyvažovány rázností, moudrostí, zkušeností, vzdě
laností i znalostí věcí veřejných a nad to jako věr
ní synové Církve statečně sloužili pod znamením kří
že,nehledíce na své ztráty a oběti této opravdu rytíř
ské službě přinášené na rodových statcích.

Procházíme-li kraji Prácheňským či Budějovic
kým, porozumíme, jak panování dovede vtisknouti
svůj ráz všem památkám, které dodnes nesou stopy
munificence rožmberské. Štědrá ruka Rožmberka
klade základy památných chrámů, starobylé brány
městské a možno říci, že každý kámen nese, či mohl
by nésti vtesaný znak pětilisté růže. Proto právem
možno užíti slovního obratu, že kameny tu promlou
vají k návštěvníku kraje o slávě a moci tohoto rodu.
Leč byly tu ještě jiné obory činnosti, jimiž nositelé
červené růže v bílém poli zapsali se trvale v ději
nách českého království. Téměř bez výjimky pečo
vali co nejlaskavěji o dobré hmotné i duchovní lidu
poddaného, zakládali a pečovali o ústavy vychovatel
ské io ty, jež pečovaly o ubohé z milosrdné lásky
k bližnímu. Měli na péči rozmach živností i obcho
du, takže téměž s jistotou bylo možno rozeznati hra
nici, kde končilo rožmberské vladařství. Kde byla
spokojenost, blahobyt a jakési sebevědomí lidu pod
daného, tam jistě ještě sahala moc vladařů rožm
berských.

Druhá polovina šestnáctého věku hotovila se však
zlomiti rodový znak nad rakví posledních pánů
z Rožmberka, dědiců důstojných té dobré pověsti i
slávy, jaká pět století tvořila nejkrásnější ozdobu ro
dového erbu.

Před čtyřmi sty lety (10. III.) narodil se na zám
ku Šiocendorfuv Rakousích předposlední vladař ro
du, pan Vilém, jako čtvrté dítě pana Jošťa a paní
Anny, rozené z Regendorfu. V pěti letech stává se
Vilém sirotkem, pobývá nejdříve na Krumlově při
panu strýci, kde se mu dostalo základních znalostí
ve skládání a čtení liter. Sedmiletý byl dán od pana
Petra, svého strýce, do Mladé Boleslavě, aby tu spo
lu se syny pana Arnošta Krajíře a jedním mladým
Šlikem pod učeným preceptorem Matyášem pilně se
učil. Leč učení zde bylo nakrátko, neboť už na pod
zim strýc ho volá k sobě, jelikož prý hrozilo přímoří
(nebezpečí morové nákazy) v kraji. Teprve roku 1544
poslán do Pasova k tamějšímu biskupu Wolfgangovi,
svému sfrýci, jemuž se chlapec zamlouval a proto
sliboval, že bude o něho ofcovsky pečovati, a po
kud se dá, tak poctivě vésti, že může už nyní říci
o něm, že bude z něho znamenitý muž. R. 1545 ze
mřel poručník pan Petr a ustanoveni poručníci fři,
aby do zletilosti paně Vilémovy hájili jeho práv a
o zboží rožmberské podle svých sil pečovali. Zatím
mladý pán dobře prospíval v latině, v oratorství i
v umění a ctnostech, jež ethicam nazývají. Ovšem
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i v náboženství naslouchal výkladům biskupovým
i u pozdějšího probošta pražského Scribonia. Do té
doby spadá také přijetí známého hesla pana Vilé
ma, jež bylo jakési symbolum proněho: Nmeúdečadiog,
Festina lente. Pokud se jej držel, vysvitne z dalšího
běhu jeho života. Koncem r. 1549konečně opustil na
trvalo Pasov a navrátil se na Krumlov. Byl u biskupa
tak oblíben, že tento hned roku příštího zjednává
mu přístup ke královskému dvoru, kdež ho osobně
presentoval.

V té době poručníci dílem zemřeli, dílem těžce ne
mocni nemohli se věnovati správě rozsáhlých statků
a proto král rozhodl, aby se Vilém jménem svým
i jménem svého mladšího bratra ujal vladařství a pá
nům poručníkům poděkoval, jakž toho starobylý
zvyk žádá. Prvním činem mladého vladaře bylo
pustiti všechny a všelijaké vězněpo všech svých pan
stvích a mnohým i hrdla daroval i vraždníky na zá
pisy vydav. Tak zahájil své panování.

Ujav se správy domu, oznámil okružním listem
purkmistrům a radám, rychtářům v městech, městeč
kách a na vsích, že zřídil na Krumlově zvláštní úřed
níky, kteří by za jeho nepřítomnosti vyřizovali vše
chny věci jemu příslušející jeho jménem, majíce moc
každému za spravedlivé učiniti, jako by on sám byl
přítomen. K mim také mohou se poddaní obrátiti,
kdyby snad úředníku rovnati nebo k místu vésti ne
náleželo, a tu uvedení radové vladařovi (Adam Su
dek z Dlůhé, Jindřich Vojíř z Protivce, Mikuláš
Humpolec z Tuchoraze a kancléř Václav Albín z Hel
fenburku) nechť jsou konečnými rozhodčími ve všech
sporech a záležitostech poddaných.

Roku 1551 zúčastnil se s jinými pány cesty krále
Maxmiliána, který jel do Španěl pro svoji ženu a děti.
Po rozmanitých dobrodružstvích navrátil se i pan
Vilém do vlasti, přinášeje s sebou vzpomínky na Vla
chy asi v tom smyslu, že „Vlaši dobře Čechům měšce
přetřásli“, a tak i pana vladaře stála ta výprava hod
ně peněz. Leč za zkušenosti a za viděnou ta jízda do
Janova přes Linec a Innsbruck přece jenom stála. Na
oslavu šťastného návratu chtěl pan Vilém uspořá
dati na Krumlově veselý masopust s dobrou muzikou.
Obrátil se proto do Lince s prosbou, aby mu zapůj
čili svoje hudebníky. Posel byl odmítnut s výmluvou
na krále Maxmiliána, kterého tam čekali. Aby už po
druhé nebylo třeba panu vladaři zaopafřovati si mu
ziku v cizím městě, rozhodl se pan Vilém, že si poří
dí svůj vlastní sbor hudebníků. Nelitoval nákladu.
V Budějovicích dal si poříditi u varhaníka Joachima
za 90 kop nový regál s několika mutfacemi. Pořídil
i jiné hudební nástroje, muzikanty a z Lince aspoň
získal pozounáře, který na Krumlově už až do smrti

zůstal. Takový asi byl původ krumlovských muziantů.
Abychom si představili majetek domu Rožmber

ského, nahlédneme do přiznání k berni, které pan
Vilém na Třeboni na den sv. Jiljí 1. P. 1552 sepsati
dal. „Statek svůj všecken, kteréhož na ten čas uží
vám, též také nad kterýmž vrchnost jmám, jakožto
klášterský, farářský, kaplanský, žádných dluhů so
bě nevyrazivše, zač stojí, šacovati dal. A poddaných
svých, též i klášterských, farářských, kaplanských
šacovati dal. A toto jmám za sumu jednokrát sto tisíc
devadesáte a dva tisíce a čtyry sta kopgr. českých.
A lidé, poddaní moji, i ti, nad kterýmiž vrchnost
jmám, mají ho za sumu dvakrát sto tisíc, osm tisíc
čtyry sta čtyrydceti a dvě kopě grošóv českých.“

Mladý pan vladař pečlivě si hleděl správy roz
sáhlých statků, vše chtěl míti v patrnosti, o vše se
zajímal. Prováděje rozmanité administrativní refor
my, zřídil počátkem roku 1555 úřad se zajímavým
posláním. Otevřenými listy totiž oznámil, že zřídil



pojezdného z těchto dvou příčin: 1. Aby se nedo
poušťělo po vesnicích překupování dobytka, obilí,
mlíčného a jiných věcí živných, ale aby každý do
měsí a městeček v příslušném panství hnal, vezl nebo
nesl na prodej. Řezníci z panství mohli po vsích na
kupovati. Cizím však to dovoleno nebylo, aby se do
bytek z panství od žádného nevyháněl. 2. bod kázal
čepování pouze panského piva. Tato ochrana tržních
práv poddanských měst v obměněné formě i dnes
se zdá aktuální.

Téhož roku jmenován pan vladař spolu s Vilémem
Přechem z Čestic hejtmanem Prácheňského kraje.
Volba krále Ferdinanda padla zajisté na dobrého
strážce, jak vidímez jeho horlivosti o nápravu jistých
poklesků kněžstva, na něž si stěžoval pánům prelá
tům do Prahy, kteří zvláštním mandátem (14.XI.) ar
cipryštu Bechyňskému a faráři Krumlovskému při
kázali, „aby sami na sebe dobrý příklad dadouce, je
(totiž kněžstvo na panstvích rožmberských) k cfné
mu životu jakož pěkným napomínáním i ťaké trestá
ním skutečným přidrželi“. Jakmile list došel, dal si
svolati pan vladař kněžstvo k sobě a dal jim zvláštní

VilémBitnat:

artikule, jimiž se měli říditi, a tak svůj život „nepří
kladný, anobrž rozpustilý“ napravili a se polepšili.

Masopust roku příštího byl ve znamení svateb na
Krumlově. Provdávala se panna Alžběta, sestra pá
ně vladařova, za pana Jindřicha staršího ze Švam
berka, kdyžtě předtím marně se o ni ucházel hrabě
van Haag, neboť pan bratr prohlásil, že předkové
pánů z Rožmberka neradi svých dcer ven z králov
ství vydávali. Svatebního veselí zůčastnil se výkvěf
domácí šlechty. Mladá paní Švamberkovna stěhova
la se na Zvíkov teprve po Nanebevstoupení Páně a
v průvodu bylo přes tři sta koní. Tak vyvdávali
krumlovští vladaři.

Téhož roku postavena od základu i škola krum
lovská, která už roku příštího měla dobrou pověst
a hojně žactva, jemuž rektor od učení Pražského do
ní podáván.

Již tehdy mladý pan vladař požíval pozornosti od
všech stavů království jako muž vážný, rozumný a
správný. Dokladem byl spor o místo v soudu zem
ském. (Pokračování.)

Osobnosta dílo jesuity Františka Žáka.
František Žák narodil se v kraji podivuhodném.Na vý

chodě Čech, na samém pomezí tvrdého německého Slezska je
vysočina, která jako mys zadírá se svými skalami do těla zněm
čené broumovské končiny. A tady, na nejvyšším bodě skalního
pahrbku, narodil se Žák v benediktinské myslivně, aby nejútlej
ší svá léta prožil mezi houževnatě českým, národně uvědomělým
a nábožensky velmi citlivým lidem, jehož původ ztrácí se až v še
rých staletích pohanských Čech, ozářených pověstmi o Charva
tech, přijavších za svou kněžnu Přibyslavu, sestru svatého Václa
va. Není divu, že mezi tímto lidem, odolavším staletým nájezdům
$ermanisace, rodil se již z dětství v Žákovi český vlastenec, kte
rým byl po celý svůj požehnaný život.

Avšak nejen lid, také krajina je výjimečná v těch místech,
kde světlo tohoto světa spatřil dne 15. května 1862 maličký
František. Je to proslulá Hvězda u Police nad Metují, a kdo měl
příležitost poznati její půvaby, ví, co asi znamenala pro dítě tak
vnímavé, jakým byl Žák. Kdykoliv vyšel na onen známý balkon
myslivny, uchvácen byl jedinečným pohledem na širý kraj, mí
zící v modravých dálavách až u horských hřebenů, stojících jíž
na půdě pruského Slezska. Pod balkonem uzřel závrať budící,
skalnatou, příkrou stěnu, která od myslivny střemhlav padá do
hlubin roviny, jež se táhne odtud až k Broumovu, poslednímu
bodu východních Čech. Tato rovina rozprostírá se před zrakem
diváka jako jasná a přesná mapa, na které vidíte klikatiny poťo
ků, temné skvrny lesíků a hájů, malebné skupiny doškových
střech podkrkonošských vesniček. Je to jímavá podívaná a nepo
chybuji, že se v dítěti při denních pohledech rodil již neuvědo
měle budoucí básník.

Jestliže pohled k Broumovu vtiskoval hochovi rys orlího vzle
tu, působila druhá strana rodného kraje na hloubku jeho duše.
Vyšel z otcovské myslivny a za malou chvíli již se octnul v bá
ječném kraji pohádkově utvářených skal. Cesta mezi nimi vedla
do hloubek propastí, strmých a temných. Bylo potřeba prodíra
ti se příšernými slujemi, aby se mohlo pokračovati v cestě po
úzké pěšině, tulící se k mechem porostlým skalám nad příkrými
hloubkami, na jejichž dně tajemně bublaly ztracené potoky a
prameny a šuměly černé jehličnaté houště. Cosi z hrůz Dan
tova Pekla dýchalo tam na chodce, který se snažil dostoupiti
vrcholu Hvězdy od Police nad Met. A takové dojmy byly takřka
denními dobrodružstvími hocha, sotva odrostlého kolébce. Duše
jeho formovala se mezi těmito dvěma póly krajinné krásy a ne
divme se, že v ní počaly záhy již dřímati sny o velikém poslání
budoucího života.

Avšak každému jednou skončí idyla jeho mládí a tak skončila
posléze i romantika dětství Žákova. Byl záhy poslán na studie
do benediktinského gymnasia v Broumově a dokončil je na $ym
nasiu Vponěmčeném Lanškrouně. Po maturitě odešel do Prahy,
po které od mládí svého toužíval, tak jak po ní toužívaly všecky
podkrkonošské děti té doby, jako po čarovném, pohádkovém krá
lovství krásy. Vstoupil tu do arcibiskupského semináře a počal na
staroslavné universitě Karlově studovati katolické bohosloví.
V semináři zastihl čilý duševní ruch literární, jehož se zúčastnil
s horoucností duše, která mu byla vrozena. V roce 1887 byl vy
svěcen na kněze, a první jeho šťací byla kaplánka v Michli,
z níž se však již příštího roku 1888odstěhoval na honosnější kap
lanku Královských Vinohrad. A tu se dočkal v roce 1892instalace
nového faráře, proslulého učence Ferdinanda Josefa Lehnera.

Jako vinohradský kaplan mohl ukojiti touhy své duše po ši
rokém světě. Každého roku užil svých prázdnin k zájezdu do ně

které z končin Evropy. A tak poznal z vlastního názoru Francii,
Belgii i Německo, zajel i do Dánska a do Uher. Ale ze všech
těch cest nejmilejší mu byla pout do Ruska. Ta zanechala v jeho
duši dojem nejhlubší a nejtrvalejší, který se i v jeho literárním
díle projevoval až do jeho smrti.

Cesta na Rus byla příčinou velkého životního rozhodnutí Žá
kova. Poznav povahu pravoslaví, uchvácen byl myšlenkou u ni
onistickou fou měrou,že se mu stala takřka zjevením.Chtěl
jí věnovati nejlepší síly své duše, ale poznal, že jeho bohovědné
vzdělání potřebuje prohloubení a doplnění, že způsob jeho ží
vota musí podříditi nějaké přísné řeholi a usměrniti se tak k ces
tě za zvoleným cílem. Poznav studijní i životní organisaci Tova
ryšstva Ježíšova, Žák odhodlal se roku 1898 opustit úřad svět
ského kněze a vstoupil do jesuitského noviciátu v Trnavě na Slo
vensku. Představení řádu poslali jej pak studovati filosofii do
Bratislavy, načež bohovědu dostudoval na staré jesuitské univer
sitě v Inšpruku, která vychovala tolik českých jinochů již od
časů protireformačního baroku.

Konečně dozrál Žák tak, že mu mohl řád svěřiti první duchov
ní úřady. Celý rok působil jako misionář na Slovensku, odkudž se
navrátil do své milované Prahy, kde po celý jeden rok působil
jako kazatel u svatého Ignáce. Ale ještě jednou musil odtud ven,
aby po celý rok vyučoval češťině na řádovém gymnasiu v Šejno
vě. Teprve odtud vrátil se zase do Prahy, kde znovu pracoval jako
kazatel a současně i jako profesor náboženství na učitelském
ústavě katolickém. Po mnoha letech poslal jej provinciál do
Hradce Králové, odtud po letech opět odešel do slezské Opavy,
a posléze vrátil se do Prahy, aby v ní zemřel.

Obracíme-li se po stručném vylíčení Žákova života k jeho kul
turnímu dílu, musíme si předem uvědomiti, že je to výkon rozsáh
lý a rozmanitý. Žákova živelná životnost neomezila se na jeden
obor pracovní. Jeho zájem rozděloval se neustále a celkem rovno
měrně mezi vědu a umění, mezi misionářství náboženské a kultur
ní. Byl stejně významným dogmatikem, apologetikem a homileti
kem, jako básníkem a hudebníkem. Vzorný kněz dělil se v něm
o Čas s profesorem, redaktorem, politickým organisátorem a pě
veckým sbormistrem, uvědomělý katolík s neméně uvědomělým
českým vlastencem, zabarvení téměř panslávského. A dle toho je
nutno také pozorovati jeho literární odkaz.

Pro básníka a hudebníka Žáka je jistě příznačno, že počátky
jeho literární činnostivyrůstají ze sociologie a z přilehlých
jí disciplin. Z nejstarších jeho prvotin je právě posudek sociolo
gického díla známého katolického pracovníka Rudolfa Vrby. Po
sudek vyšel ve „Vlasti“ roku 1890,a hned na to 1891přinesl „Ča
sopis katolického duchovenstva“ jeho práci z oboru církevního
práva a časopis „Obrana víry“ stať z dějin církevních, obě práce
povahy sociální. Od roku 1892 se to již jeho sociálními články
netrhne. Kafolíci devadesátých let četli od něho vzrušující vzpo
mínky na jeho cestu do Francie, kde navštívil závody Harmelovy
ve Val des Bois, četli o katolické žurnalistice francouzské, o Dru
monfově spisu o „židovské Francii“. Českým dělníkům byly ur
čeny jeho četné sociální „drobnosti z Francie“, jeho „křesťan
ský socialismus ve skutečnosti“, jeho stati o „zaopatření dělnic
tva ve sťáří“, o socialismu a „„pokračovacích školách v pražském
Johaneum“. Žák zúčastnil se roku 1895i prací pro „Národopisnou
výstavu“, kde s Jirouškem organisoval účast katolických spolků.
Posléze přešel Žák i v pracovní oblast spolků vincenciánských.

Přirozeným vývojem věcí stal se Žák ze sociologa i politic
k ý m organisátorem, publicistou a redaktorem. Aby svou rozvíjecí
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se činnost soustředil, ujal se počátkem roku 1894 redakce časo
pisu „Obrana víry“, přeměniv ji v list, nazvaný „Obrana“.
Učinil ji orgánem populární obrany pravd víry a mravů, jeho
úvodníky přinášely časové úvahy o otázkách všeho života poli
tického, sociálního i kulturního. Obsah zpestřoval pak množstvím
drobných časových zpráv a ukázkami zábavné prosy.

Tato sociální a politická práce byla založena tou měrou hlu
boce, že vydala ovoce i v knižních publikacích. Bylo to těsně
před Žákovým odchodem do jesuitského noviciátu, když vydal
knižně svůj auforisovaný překlad francouzského spisu Štěpána
Jouvea „Svatý Anfonín Toulonský a chléb chudých“ (1898), dílo
křesťansky sociální. A politik se v Žákovi probudil ještě často
krát i v období, když již byl jesuitou. Svým časem vzbudil pozor
nost svým programem českého národa, zladěným s ideálem svato
václavským,jak jej zachytil v knížce „Svatý Václav“ (1910).K po
třebě katolických politiků vydal spis „Církev a stát“ (1920) a ce
lému národu adresoval plamennou výzvu „Odněměmese!“ (1921).

Rok 1892zastihl Žáka i při počátku literárních prací pe da
gogických, jež možno dobře přičleniti k oblasti jeho snah
všeobecně sociálních. Psal zajisté o problémech „katolické uni
versity“, o „katolických a státních školách francouzských“, o „ka
techismu kardinála Favy“, ale také již o „ruském školství obec
ném“. Později rozšířil svůj zájem o námět „české dítě do české
školy“ a o „školní výchovu charakteru“. Od roku 18953zaujali jej
Školští bratří řádu de 1a S alle, jimž nejen že věnovalřadu statí
své výmluvné publicistiky, ale pro něž vůbec pracoval obětavě
i prakticky.

Sklon k politice, láska k slovanským bratřím a celou bytost
pronikající katolicita přivedly Žáka již roku 1892 i do široké
oblasti u nionis mu. Horoucí Čech tíhl v něm nejvíce k obrov
skému národu ruskému, jeho láska k pravoslavnému lidu prohlou
bena ješťě cestou na Rus. To vše jaksi předurčovalo Žáka k vý
jimečné činnosti na tomto poli. © mužnosti jeho charakteru

Jak vznikla Pax Romana?
S prvními počátky úsilí o spolupráci mezi vysokoškolskými stu

dentskými organisacemi setkáváme se už na konci XIX. století.
V roce 1887 vytvořili baron de Montenach, člen Société de étu
diants suisses a hrabě Albert Mun, jeden ze zakladatelů Asso
ciation catholigue de la jeunesse francaise, plán mezinárodní
studentské unie „Union internationale“. Roku 1888 pozval teh
dejší předseda švýcarského studentského svazu hrabě Monte
nach do Friburku delegáty zahraničních studentských spolků
k předběžným poradám o vytvoření mezinárodního svazu. Pro
vedl velkou propagační cestu do Francie, Německa, Belgie, Italie
a Rakouska, aby osobně získal organisace k spolupráci. Jeho myš
lenka nebyla však tehdy realisována a na dlouhou dobu zapadla.

Mezitím vznikaly jiné mezinárodní studentské organisace. Již
roku 1895 vznikl protestantsky orientovaný interkonfesijní Svaz
křesťanského studentstva, který při vypuknutí světové války re
presentoval mohutnou organisaci 200.000studentů a profesorů.
Těsně po světové válce tvoří se Confédération internationale des
čtudiants (CIE), která v principu organisuje všechny studenty
bez rozdílu národnosti, náboženství a rasy. Téměř současně aka
demicky vzdělané ženy vytvářejí Mezinárodní svaz vysokoškolsky
vzdělaných žen (Fédération internationale des Femmes diplo
mées des universités), židovští studenti budují svůj Světový svaz
židovských studentů (Union Universelle des Étudiants Juifs). —
O něco později se tvoří Mezinárodní svaz vysokoškolských sdru
žení pro Společnost národů a Světový svaz křesťanských student
ských sdružení vytváří Mezinárodní akademickou svépomoc, zná
mou pod jménem Mezinárodní studentská služba (Entré aide
Universitaire).

Bylo to 5 léta po světové válce, kdy katolické studentské orga
nisace tří států, které zůstaly ve válce neutrální, Švýcarska, Ho
landska a Španělska, utvořily přípravný výbor, jenž vydal provo
lání ke studentstvu a mladé inteligenci katol. celého světa, aby
byl vytvořen jednotný svaz. K spolupráci v nové mezinárodní or
Sanisaci se přihlásilo 23 národních svazů. První kongres zástup

svědčí okolnost, že se při svém zjevném sklonu k Rusům nevyhnul
ani ožehavému problému „utlačování Poláků Rusy“, jemuž věno
val jednu z prvních svých statí slovanských. Ale pak šla jedna
práce za druhou o ruských otázkách, o poměrech možného sjed
nocení pravoslaví s katolicismem. V roce 1893 upozornil Žák na
mínění kardinála Vanutelliho o Rusku, všímal si již úmrtí vy
nikajících ruských pracovníků, posuzoval spisy ruských myslite
lů. Od roku 1894 prohlubuje se jeho publicistika již o náměty
specielně unionistické povahy, referuje o „situaci pravoslaví“,
o tom, „jak píší Rusové o katolících“, o „ruské odpovědi na pa
pežské encykliky“, o „sjednocení církví“. Do zájmového okruhu
přibral Žák i unionistické práce francouzské.

Rok 1895přivedl Žáka na Velehrad, jemuž, jako rodícímu
se ohnisku snah unionistických, věnoval odtud neutuchající již
zájem. Ten se pak ovšem obracel i k příLtuznýmstránkám před
mětu, Žák všímal si i takových zjevů, jako byla „česká agitace
pro pravoslaví“, nebo „jak se stali Čechové na Rusi žijící pravo
slavnými“, jež doplnil svými zajímavými „feuilletony z cesty po
Rusku“, vycházejícími ve „Vlasti“ (1895 a 1896). Roku 1898 mohl
se již Žák odvážiti srovnávání stavu církve pravoslavné a katolic
ké a pravidelného posuzování periodických časopisů církve ruské.

Po několikaleté pomlčce vystupuje Žák od roku 1905,již jako
jesuita, na vyšší úroveň vědeckého posuzování unionistických
otázek. Psal zajisté dobře informované stati a studie o „Rusech
na Rusi“ (1906), přehlédl kritickv „vědeckou činnost ruské cír
kve“ (1908) a „ruské polemické spisy v době domongolské“
(1909). Tato činnost vyvrcholila ke konci života žákova v informa
tivní studii „otázce unionismu“ (1929), kritickou recensí spisu
Sergěje Vilinského o „katolictví a zcírkevnění života“ (1929),
přehlednými „vzpomínkami na pravoslavnou církev“ (1950), stu
diemi „církev a stát na Rusi před válkou“ (19531)a „o hříchu po
dle pravoslavných ruských bohoslovců“ (1931).Jak vidno, je bráz
da, již Žák vyoral na poli unionismu, velmi hluboká.

ců přihlášených organisací se konal v roce 1921 ve švýcarském
Friburku, kde byly položeny základy k mezinárodní federaci ka
tolických akademiků. Federace nazvána „PÁAXROMANA“. K do
konalému ustavení „Pax Romany“ došlo na příšťím kongresu v r.
1922,který se konal opět ve Friburku a kde byla za člena přijata
i organisace československá,Ústředí katolickébo studentstva
čsl. v Praze, Příští kongres v roce 1923v Salcpurku znamená zdo
konalení a zkonsolidování po stránce organisační. Finančně za
jistil Pax Romanu kongres budapešťský v r. 1924. Do vyřešení
finančních otázek mohla Pax Romana roku následujícího v Bo
logni rozhodnouti se pro stálý generální sekretariát ve Friburku.
Další kongresy věnují se již studiu jednotlivých aktuálních ofá
zek. První kongres Pax Romany na půdě slovanské konal se ve
Varšavě v r. 1927, jehož organisaci převzalo „Odrodzenie“, svaz
polských katolických akademiků. Tu byly ustanoveny další komi
se, z nichž největší význam pro nás má komise Pro reditu (unio
nistická). Příštího roku přichází P. R. na půdu anglickou do Ox
fordu a Cambridge, kde jednání kongresové je bohato na historic
ké, filosofické a etické referáty, pronesené většinou vynikajícími
profesory oxfordské university. Tohoto kongresu zúčastnila se
velmi četná delegace československá a žádala, aby příští kon
res Pax Romany byl v Československu u příležitosti Svatovác
lavských oslav. Poněvadž však španělská organisace zaručovala
velkou účast jihoamerického studentstva na příštím kongresu P.
R., bude-li uspořádán v Seville, nebylo přání československé de
legace vyhověno. X. kongres byl v Mnichově. Po desítileté pouti
Evropou vrací se P. R. opět do Friburku, aby oslavila decenium
svého trvání. Pak následovaly kongresy v Bordeaux a v Lurdech
a v roce 1933 v Lucemburku, kde naše delegace přijala pořada
telství XV. jubilejního kongresu v Praze v roce 1935. Poněvadž
však v roce 1934místo oblisátního kongresu o prázdninách se ko
nala o velikonocích u příležitosti zakončení Svatého roku pouze
mezinárodní studentská pout do Říma, bude československý
kongres v pořadí XIV.

Po z n á m k oy

Alfons Nečásek:

Program Golgoty.
Devatenáct věků uplynulo od oné nejpamátnější

tragedie, kterou dějiny lidstva zaznamenaly. Devate
náct století dovršeno již ode dne, kdy vtělená Láska
na svět sestoupivší obětovala sama sebe za lidské po
kolení. Syn Boží vykrvácel v strašlivých útrapách tě
lesných i duševních na potupném kříži,aby zachránil
oď záhuby duše ubohých tvotů.

Lásku Boží přinesl světu, jí učil lidská setdce.Lás
ku, jež je základním zákonem celého vesmítu, ktetá

byla ptve než svět a která zůstává nejvyšším ideálem
všech duší, ať se zákony, názory a poměry pozem
ské jakkoli mění, která potrvá na věkya přetrvá vše
cky nauky lidské.

A dnes — 1900leť poté, po všech epochách pokto
ku a kultuvy —jak vypadá to dnes matom našem svě
tě? Obrovská, neslýchaná krise dusí národy, spole
čenské řády se otřásají, válečné mraky vystupují na
obzoru — hlad, bída, zmatek, zoufalství. Miliony lidí
hladoví, lidé jsou utlačováni, mučení i vražďění pro
své přesvědčení, státy předhánějí se v přípravách
nejstvašnějších smrtících a ničících zbraní válečných.

Jak je to možno? Což neďává štědrá ruka Stvořite



ova, která pečuje o každé ptáče i o kvítí polní, dosti
ivotních prostředků pro tvorstvo? — Není snad již
nísta na zemi pro každého? — Nikoli, zdaleka tomu
ak není! Vedle milionů těch, kteří nemají nejnutněj
ího sousta do úsť, vidíme ničení přebytků plodin,
mezování produkce, aby neklesly v ceně. Obilí je
náleno, do moře házzno, osevy se omezují, aby se
nnohoneuvodilo, butsy mají obavy, aby nebyla snad
lobrá úroda — ať třeba vedle ubožáci hladem po
nrou. Nemusíme chodit ani do daleké ciziny. Í u nás
ámožní zemědělci ostentativně ničili a vozšlapávali
kurky a zeleninu, zatím co nezaměstnaným odpí
ali přispěti. Člověk člověku ďnes vlkem. Raději pře
vcení své přebytky vozšlapou, než by jimi nasytili
Vadovějícího bližního.

Je snad málo finančních prostředků? Zchudl svět?
>rávě naopak! Banky a finanční magnáti se přímo
lusí zlatem, příjmy jednotlivců dosahují závratných
výší,miliardy mizí v bezedných žocích nenasytných
»apitalistů — a nezaměstnaným vvčítají i ty žebta
enky. pracujícím stlačují mzdy pod úvoveňalmužen,
lestačicí ani k nejbíďněiší existenci. Zoujfalství utiš
ěných otřásá však základy řádů a težimů a marné
naží se vládnoucí zachránit se policejním terorem,
tupňovaným až k zvěrstvům. Právě ve svatém toce
výročnímzality byly celé země ktví barbatrsky muče
ných obětí. — Kati. kriminály, zohavené mrtvoly —
sou strašným dokladem. iak máloliší se lidstvo dva
'átého století od stoleti Netonova.

Bohatec a chudý Lazar — takový je obtaz dnešní
"polečnosti. Čroká. ale výstižná to slova zesnulého
Janaatcibiskuna Kordače. Tak daleko jsme od ideálu
zolgotv — Iskorem steině daleko jako pohanský
Řím,třeba ústy ctíme Krista!

Svět dostal se v odklonu od Boží lásky ďdotemna,
>němž matně tápe po vysvobození. Matné i poše
lé jsou snahy všech dnešních provoků a rádců. dik
'átotů i vůdců, kteří chtějí bez Boha svět vyléčiťi.
těch. kteří to myslí skutečně poctivě a ne ien oto

„lastní prosněch. Dokud lidstvo nepochopí. že láska
Boží,milování člověka pro Boha, našeho svolečného
»tce, soucit a obětavost z ní plynoucí mohou býti je
linýmisilami, které jsou s to uspořádati svět, nebude
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lépe. Dokud člověknezbaví se představ, že svět je jen
pto něho, bohatství že je pro jeho osobní zneužívání,
nezmění se svět. Čeptve pak mohou nastati lepší ča
sy, až sí kažďý uvědomí, že i on, jako všichni jeho
spoluobčané, jsou ubohými tvovečky, krátce jen na
tento svět postavenými, že vše, cO na světě jest,
k užitku a potřebě všech jest, jednotlivcům že to jen
Bohem svěřeno bývá, pak ustoupí nenávist lásce a
zoufalství naději.

Filosofové, návodohospodáři i sociologové lámou
si hlavy vymýšlením nových programů, nových te
ceptů na lék churavému světu. Jen přeď jedním pro
gtamem újnyslně zavítají oči. Je to oďvěký program
Golgoty, tak jeďnoduchý, ale tak těžký pro nás: Mi
lovati Boha a bližního jako sebe samého. Pomoci po
třebnému bližnímu je povinností, ne dobrovolnou zá
sluhou. Milostdenství je nutnosti, nikoli pozovuhod
nou výjimkou. Kdybyste věděli, co znamená: Mil oserdenství chci ane oběti!

Není to utopie, ani nemožnost. Čento ptogram mů
žeme a musíme ptováděti každý u sebe i u nejbližší
ho okolí. Malý byl hlouček učedníků Kristových —
a vyvrátil světovou říši. Duchovní zbraně jsou moc
nější, než zbraně ocelové. Ne dýkou a vevolverem od
straní se bída světa. ale láskou a soucitem. Raždý
sebemenší skutek milosrdenství, každý haléř almuž
ny, skýva hladovějícímu, ba i vlídné slovo, povzbuzu
jící sklíčeného ducha. isou takovými kapkami, znichž
vzeide vláda, očístivši svět.

Nehride fo rázem. Příliš mnoho je zlých duší m
světě. které tomu odo?tait Příliš rinoho sobertví, po
žitkářství, bezcitnosti. Ale s pomocí Boží a úsilím
dobrých se to zdaří. Musí, ptotože jiné záchrany ne
ní. Čam svět se inz, kam se síla napře.

Devatenáct stoleti hlásá světu kříž s Golgotv pro
atam křesťanského socialismu. Jak nedokonalé jsou
vedle něho všecky tv lidské —ismy, které jsou jen
bezmocnými křečemichového liďstva a kteté se v ně
koliba letech přežívají bez úspěšného umlatnění.Pro
aram Golnofv přetrvá je všechny a ieďiné v něm do
ide svět klídu a spásy. Na věkv zťistanouvíra, na
děje aláska. Největšívšakje Láska.
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Znaky positivního křesťanství.
V čísle 7. letošního ročníku miinsterského „Katholisches Kir

shenblatt“ je otištěno redakci zaslaných deset bodů o positivním
«řesťanství na obranu proti novopohanství. Definice positivního
«řesťanství zní:

„Positivní, t. j. opravdový křesťan přijímá zjevení Boží ve svém
selku tak, jak nás tomu Církev učí. Zvláště uznává:

1. že lidstvo následkem hříchu prarodičů votřebovalo vvkou
není. že Izrael byl Bohem vyvolený a vedený lid, z něhož měl vy
jiti Vykupitel světa, Mesiáš, že Starý zákon platí jako Duchem
svatým vnuknuté Boží slovo;

2. že Vykuvitelem světa není nikdo jiný, než Ježíš Nazaretský,
podle svého lidského — fělesného původu Žid, jako Bůh-člověk
Syn Boha, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého
Boha;

3. že proto nauky Ježíše Krista — jako výlev Boží vůle — platí
bez jedinéhoškrtnutí a dodatku. Křesťanský mravní zákon je u
ložen v desaferu Božích přikázání, o nichž výslovně Kristus řekl,
že je nepřišel zrušit, nýbrž naplnit, dále v hlavních příkazech
lásky a v horské řeči;

4. že tomuto zákonu, určenému pro všechny národy všech dob
a všech ras bez rozdílu. všechno je podřízeno: veškerý život ve
řeiný i sorkromý, také hospodářský a státní život; že mv všichni,
děti, dospělí, dělníci, úředníci nebo sedláci, hosnodářští vůdco
vé nebo státníci, musíme se jednou před věčným božským Soud
cem ze všech našich činů odpovídati;

5. že obzvláště musí veřejný život ovládati duch pravdy a věr
nosti, jakož i hlavní příkaz lásky, který vylučuje každou nená
visťa pomstychtivost a nebere jinak smýšlejícímu povinnou úctu;

6. že jest věcí a úlohou Kristem založené Církve. a především
papeže a jím ustanovených biskupů, bdíti nad hlásáním, čisto
tou a plněním učení Kristova, že Církev musí míti proto svobo
du a příslušný vliv ve veřejném životě, aby mohla vykonávati

podle vůle svého Zakladatele Kristem uložený trojí úřad, učitel
ský, kněžský a pastýřský;

7. že výchova dětí není jen věcí todičů a státu, nýbrž také, a
to velmi značnou měrou, úkolem Církve a jejich služebníků; že
otcovský dům, Církev a stát jsou tři směrodatní činitelé, kteří
určují výchovu a vyučování dítek;

8. že také mládež provuštěná ze školy, v tvrdém boji o život
tisíci pokušeními a nebeznečími obklopená, musí státi pod nále
žitým vlivem Církve; že církevní auforita rozhoduje. ve kterých
orýanisacích a v iakých vnějších formách nebo uspořádáních se
tento vliv má uplafniti;

0. že po tom všem boi proti Církvi je totožný s bojem proti
Kristu; že zúžení práv Církve je poškozováním samého křesťan
ství a také poškozením státu a národa;

10. že stát a Církev mají největší záltem na vedení lidí ve spo
v , o vw . s - - , - .. v 9 v »lečné, důvěryhodné spolupráci lidí k jejich časnému a věčnému

blahu.“

Katolická církev v číslech. „L'Annuario Pontificio 1935“ uvádí
několik zajímavých čísel o stavu Církve. Kafolíků na světě je
asi pětina všeho lidstva. Papež Pius XI., patriarcha Západu,
primas Italie, arcibiskup a metropolita provincie římské, je 261.
nástupcem sv. Petra. Kardinálů je 51. z nichž 1 byl jmenován
Lvem XIII., 4 Piem X., 12 Benediktem XV. a 34 Piem XI. Uprázd
něných míst je 17. poněvadž 2 jsou reservována pro jmenování
in petto. Kardinálů-biskupů je 6, kard.-kněží 43 a kard.-jáhní
jsou 2. Stav hierarchie je tento: 10 sídelních a 4 titulární patri
archové, 214 metropolitů, sídel. arcibiskupů 58, biskupů ordinářů
911, tit. arcibiskuvnů.biskupů. nunciů atd. 688. orelatur a opatství
„nullius“ 46, apoštolských vikářů 268, apoštolských prefektů 109
a misií „sui iuris“ 35. Za rok přibylo 7 nových mefropolí. 6 bis
kupství. 12 apoštolských vikariátů, 5 apoštolských prefektur.
Svatá Stolice má své diolomatické zástupce u 35 států a mimo fo
má 21 anošťolských delesátů bez karakteru diplomatického
U Svaté Stolice má své vyslance 52 států.
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Křesťanství v Habeši. Dnes se hodně mluví o Habeši u příleži
tosti sporu mezi Italií a Habeší a nebude tudíž zbytečným po
všimnouti si poněkud postavení křesťanství v této zemi. Podle
tradic přinesli do Habeše evangelium sv. apoštolové Bartoloměj
a Matěj, ale toto tvrzení není odůvodněno. Pravdou je, že tam
proniklo křesťanství teprve r. 340, díky dvěma mladým křesťa
nům z Tyru, Frumentiovi a Edesiovi, kteří jako vězni si získali
přízeň královskou a mohli šířit evangelium. Ovšem, mezi lid pro
niklo křesťanství až v V. stol. a přinášelo je 9 mnichů, vypuze
ných ze Syrie, ježto byli podezřelí z nadržování bludu Eutycha,
který hlásal, že Kristus měl jedinou přirozenost, a to božskou.
Tato herese se stala též náboženstvím Habešanů a králové jí zů
stali stále věrni. V XVI. stol. se dostali do Habeše Portugalci
a jesuité začali obracet národ na katolickou víru. I král Sisin
nios byl jimi získán. Po jeho smrti r. 1632musili však jesuité Ha
beš opustit, a ani dvěma kapucínům nebylo dopřáno zvítězit a
byli r. 1638 umučeni. Po nich přišli augustiniáni, ale i ti musili
r. 1797odejít a teprve r. 1839se podařilo zakotviti tam francouz
ským lazaristům. Dostavila se sice ještě pronásledování, ale ka
tolická Církev nebyla již vyhubena. Nyní má Habeš 4 církevní
provincie, v nichž žije asi 13.000 katolíků z celkového počtu 12
mil. obyv. Z nich 4 mil. lidí vyznává křesťanské učení, ostatní
jsou mohamedáni a pohani.

Nejsilnějším řádem jest rodina sv. Františka. Podle nejnovější
statistiky čítá 10.725 kněží, 4.781 kleriků, 5.078 bratří-laiků, 1.4653
noviců a 8.119 alumnů; k nim třeba přičísti 12.359 řádových ses
ter a milionové (2,218.000) bratrstvo III. řádu.

Z katolického života ve světě. Museum Svaté země bude zřízeno
ve Vídni. Jak je známo, při katolickém sjezdu, konaném ve Vídni
r. 1955,byla uspořádána výstava cenných předmětů ze Svaté ze
mě, které generální komisař P. Hasenčhrl O. F. M. získal. Nyní
bude z těchto předmětů utvořeno museum a u něho bude zří
zena knihovna, aby bylo umožněno lepší poznání Svaté země. —
Před měsícem byl z nařízení úřadů zastaven na čtvrt roku list
diecése freiburéské „Konradsblatť“, ježto uveřejnil dopis z Bra
silie, v němž bylo napsáno, že jednou budou musit barevní mi
sionáři obracet na víru německé novopohany. Snad úřady po mě
síci uznaly oprávněnost této výtky a list může vycházet dál. —
V Německu mají hrozný strach z přednášek katolických theolo
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Velká spisovatelka zemřela. Na svátek sv. Josefa zemřela v Pa
říži význačná katolická spisovatelka, hraběnka D'Adhémar. Na
rodila se a byla vychována v protestantské víře, od níž se po
zději, hlavně působením P. J. Frémonta, odvrátila a stala se ka
toličkou. O svém obrácení píše krásně ve svých knihách: „Mé
protestantské mládí“, „Historie konverse“ a „Historie vedení du
ší“, v níž jsou uveřejněny i listy, které byly vyměněny mezi ní
a P. Frémontem v letech 1883—1912.Mimoto napsala životopis
matky Marie od Nejsvětějšího Srdce, četné knihy o výchově že
ny a pod. Svůj život karakferisovala těmito slovy: „Můj nábožen
ský život je zasvěcen radostem a trpkým bolestem. Je to Tábor
a Kalvarie. Nebe, země je jen hlubokým citem lásky, kterou cítí
naše duše k Bohu.“ „Uvěřili jsme lásce,“ říkal sv. Jan.

Universita $resoriánská má podle poslední zprávy z r. 1934 až
1955 2068 posluchačů, o 99 více než v předcházejícím roce. Na
fakultě theologické je jich zapsáno 1441, na právnické 180, na
filosofické 386, na fakultě pro církevní dějiny 37, na misionářské
7 a 17 posluchačů navštěvuje kurs filosoficko-propadeutický. Na
této papežské universitě, řízené jesuity, jsou zastoupeni studu
jící z celého světa a jsou mezi nimi i bohoslovci 70 řádů a kon
sregací. Profesorů je 84. Tafo universita náleží k nejlepším vy
sokým školám v Římě. V poslední době byly konány na ní dvě
významné slavnosti: v jedné bylo oslaveno sté výročí narození
velikého německého theologa Schebena a na druhé byla vzdána
pocta P. Gianfranceschimu S. J., který před rokem zemřel.

Noví členové Akademie francouzské. Na křeslo po H. Brémondovi
byl zvolen spisovatel a kritik M. A. Bellessort. Dále byl zvolen
známý romanopisec Farréěre a konečně J. Bainville. P. Claudel,WWWkterý rovněž žádal do franc. Akademie, propadl proti Farrěrovi.

Bertram Otto Bardenhewer zemřel. Mssre Bardenhewer, profe
sor mnichovské university a znamenitý theolog, zemřel. Svoji
vědeckou činnost zahájil po kulturním boji, kdy byl jmenován
profesorem bohosloví na universitě v Miinsteru. R. 1886 byl po
volán za profesora Nového zákona do Mnichova. kde působil do
smrfi. Jeho největším dílem jsou čtyřsvazkové „Dějiny patrisfic
ké literatury“.

Eric H. S. Bruce zemřel. Jméno Bruceovo je dobře známo ve vě
deckém světě, neboť tento inženýr byl znamenitým vynálezcem a
aeronautika mu vděčí za mnohé. Ble Bruce byl i velkým básní
kem a jeho „Zpěvv ze Sussexu“, „Mystické básně“. „Nové knihy“
a 1. a j., byly anglickou kritikou vysoce ceněnv. Bruce studoval
v Oxfordu, kde se stal i katolíkem. Měl krásný tenor a užil ho
ke cti a slávě Boží jako zpěvák v kostele. Všude, kam ho zanesl
život, zdomácněl brzo v chrámovém choru.
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sů. Přednáška P. Przywary, dnes nejhlubšího filosofa němec
kého, byla v Mnichově rozbita hakenkreuzlerskými mladíky, a
nyní oznamuje „Germania“, že byly zakázány i veřejné přednáš
ky prof. dra Adama na téma: Ježíš Kristus a duch doby, a Hall
sua na téma: Kristus a dějiny. Zákaz byl odůvodněn tím, že prý
tyto přednášky patří do kostela, poněvadž se týkají nábožen
ských problémů. —V posledních několika letech odjelo z Maďat
ska 120 misionářů do Číny a jiných zemí, aby hlásali pohanům
zvěst Kristovu. — „Dílo pro ochranu víry a zřizování nových far
ností v Římě“, v jehož čele je kardinál Marchetti Selvag$giani,
vykoupilo v Římě v posledních třech letech parcel v rozsahu
100.000m? na stavbu nových kostelů a kaplí v Římě. Počet far
ností v téže době stoupl ze 69 na 83, tři nové chrámy byly vyr
svěceny v prosinci minulého roku. Toto zvýšení počtu farností
odpovídá rychlému rozvoji Říma v posledních dvaceti letech a
velkému přírůstku obyvatelstva. — Na počátku března byl vy
svěcen farní kostel v Saboudii, novém městě italském, vystavě
ném na místě dřívějších bažin. — Pařížský list „Le Jour“ uveřej
ňuje zajímavou zprávu z poznámek kardinála Merciera, podle níž
tento arcibiskup vyjednával s Clemenceauem, aby Svatá země
byla dána pod mandát belgického krále Alberta I. Clemenceau
slíbil podporu tomuto plánu, s něhož však sešlo, když Clemen
ceau propadl při presidentských volbách. — Příklad benedik
finských mnichů v Buckfastu v Anglii, kteří si sami v několika
letech vystavěli kostel i klášter, povzbudil cisťerciáky v Cham
wood Forest u Leicesteru, kteří se dali rovněž do stavby kláš
tera a kostela. — Liverpoolský arcibiskup se po svém návratu
z Australie rozhovořil o rozmachu katolicismu v tomto pátém
zemědílu. Tento rozmach je přímo zázračný. R. 1818 první kněz
začal tam apoštťolát a dnes je mezi 6 mil. obyv. 14; mil. katolíků.
Působí tam přes 00 kněží a 30 biskupů. V katolických školách,
kterým stát nedává žádné podpory, bylo zapsáno 250.000 dětí.
— Růst katolické Církve v Indii za posledních 50 leť jest rovněž
podivuhodný. Před 50 lety bylo katolíků 1,660.000,dnes je jich
již 3,950.000. R. 1500 bylo věřících pouze 60.000. Misií je 58, kně
ží 4.225 oproti 2.100 v roce 1880. V 6.500 školách je vyučováno
550.000 dětí. Od r. 1881 přibvlo obyvatelstva o 39 %, počet kato
líků stoupl však o 13350%.— Zakladatelem amerických farních
škol byl německý misionář P. Schreider, který se narodil v Ně
mecku kolem r. 1700, vstoupil do jesuitského řádu a r. 1740 jako
misionář odejel do Pensylvanie.

Novopohanské umění v Německu. Po „Witikind“, kteréžto dra
ma vzbudilo ostrý protest německých katolíků, hrají divadla
v Říši nové drama s fendencí silně protikatolickou, „Řehoř a
Jindřich“ od E. G. Kolbenheyera. Kritika o něm píše jako o „ně
meckém dramatu par excellence“. Drama pojednává o známém
sporu mezi papežem Řehořem VII. a císařem Jindřichem IV.
Tento zápas předvádí auftor jako symbol boje mezi Severem a
Jihem, mezi Němci a proti nim sťfojícíminárody neněmeckými.
Německé listy vyzdvihují zvlášť satiru v tomto dramatě, která
šlehá papežství a Církev katolickou.

Tubileum důležité přednášky. V „La Libre Belgsigue“ píše M. H.
Carton de Wiarf o přednášce, kterou 12. února r. 1885,tedy před
50 lety, proslovil v Lovani známý francouzský vůdce katolického
dělnictva Albert de Mun. Tato přednáška měla fotiž veliký vý
znam na sociální činnost belsických katolíků. Nejdříve vyložil,
co udělala v minulých stoletích Církev ve prospěch dělnictva a
pak si důkladně všiml hrozné situace dělníků v osmdesátých le
tech minulého století, dělníků, kteří často musí pracovat 12 až
16 hod.. aby se uživili, jsouce vyssáváni nemilosrdnými zaměst
navateli. Přinášel otřásající doklady o práci dětí a zneužívání
žen, které často jsou ničeny i mravně. Dělník memá žádnou
ochranu proti nemoci, žádné zajištění v případě nemoci. zmrza
čení nebo stáří. Byty dělníků jsou často nezdravé, špinavé a alko
holism zamořuje a znemravňuje celé rodiny. Práce je ceněna ja
ko zboží, které se prodává, aby bylo z čeho žít. Odsuzoval libe
ralisticko-maferialistický systém, bezuzdnou konkurenci, omezo
vání práv dělníka na život tělesný i duševní. „Pojďme mezi lid,“
volal na konec Albert de Mun, a zapřisahal mládež, aby vložila
všechny své síly do boje za lepší budoucnost dělníka. Strhl stu
denty, a když vsedl do vozu, kferý ho měl odvézti na nádraží,
nadšení jinoši vypřáhli koně a triumfálně vezli oddaného bo
iovníka ulicemi universitního města. A z těch studentů velká
část uposlechla řečníka, který má nemalou zásluhu o to, že hnutí
katolického dělnictva je v Belgii tak silné.

Sociolosický slovník. „Dictionnaire de Sociologie“, který vy
chází v Paříži za redakce P. Tacauemeta. iest opravdu dokonalou
učebnicí této mladé, ale důležité vědy. Dosud vyšlo 12 sešitů a
třináctý sešit bude zaháien písmenem B. Celé dílo bude mít 120
sešitů, tedy asi 20 svazků. Každé heslo ie důkladně zpracováno
odborníky, některá hesla dokonce několika. Tak fřeba na hesle:
Autorita. pracoval Harmignie, který prostudoval definici tohoto
pojmu, theorie o jeho vzniku a katolickou nauku o autoritě. Per
teau mluví o zneužívání autority, Folliet o důkazech, Wagner a
Boucher o autoritě v armádě, Zamanski o auforitě v podnikání,
Prělot o auforitě ve státě a Jung o autoritě v Církvi. Jiní autoři
studují auforitu v rodině, autoritu otce a matky atd. Celkem je



vykládáno o autoritě na 125 sloupcích. Sociologický slovník bude
tak nezbytnou pomůckou pro všechny veřejné pracovníky, kteří
často mají co dělat se sociálními problémy.

Katolický tisk v Německu v r. 1934.Minulý rok byl velmi kritický
pro noviny a časopisy v Německu v důsledku změněných poměrů
a zákonem nařízeného přesného sdělování výše nákladu. Něko
lik velmi starých listů přestalo vycházeti. Z katolických deníků
zanikl zvláště „Der Bayerische Kurier“, jehož dědictví jen z čás
ti převzala katolická „Augsburger Postzeitung“ s nákladem jen
5.765. Zanikla také „Rhein-Mainische-Volkszeitung“ ve Frank
furtě od 1. března 1955. A sledujme náklady katolického tisku
denního v r. 1934 (v r. 1955v závorce): „Kólnische Volkszeitung“
16.459 (18.214), „Germania“ 8.535 (11.000), v neděli 9.322. Ačkoliv
má Berlín více katolíků jak Mnichov a Kolín, má jen dva katolic
ké listy: „Germania“ a „Márkische Volkszeitung“, dohromady
asi 30.000 odběratelů. To je málo. Zato berlínský náboženský
týdeník „Katholisches Kirchenblatt“ má 65.700exemplářů, mni
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chovská„KatholischeKirchenzeitungs“24.200,© „Katholisches
Sonntagsblatt fiůr Breslau“ 84.115, miinsterský „Kirchenblatť“
11.412,„Paulinusblatť“ z Trevíru 73.400.Zde všude náklad stoupl,
zato u denních listů poklesl, jako u „Westfállisches Volksblatt“
v Paderborně 34.852 (38.891před rokem), „Můnsterischer Anzei
ger“ 29.592 (—), „Bayerische Volkszeitung“ v Norimberce 25.548
(30.250), „Schlesische Volkszeitung“ 20.302 (—), „Badischer Beo
bachter“ v Karlsruhe 15.510 (16.200), „Mainzer Journal“ 10.045
(10.157), „Deutsches Volksblatt“ v Stuttéartě 10.035 (10.800),
„Neues Mannheimer Volksblatť“ 8.800 (9.200), „Neue Pfál
zische Landeszeituné“ v Ludwigshafenu 7.750 (8.500), „„Pfál
zer Zeitung“ ve Špýru 3.155 (3.500) a „Wormser Echo“ 1.800
(2.500). — Katolické časopisy a revue se přes částečný pokles
dobře drží: „Hochland“ 7.266 (7.430), „„Stimmen der Zeiť“ 7.400,
„Benediktinische Monatshefte“ 2.100,„Der Gral“ 2.170,„Die Gel
ben Hefte“ 1.358,„Das Wort in der Zeit“ 2.000, „Die christliche
Kunst“ 4.100, „Der deutsche Hauschatz“ 32.600 atd.
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Domácí
Zdravotní stav poslance Dr. F. Noska jest stále vážný. Počátkem
února onemocněl posl. Dr. František Nosek chřipkou, k níž však
přidaly se plicní komplikace, takže v několika dnech zhoršila se
nemoc tak, že budila nejvážnější obavy. A stav ten trvá vlastně
dodnes, ačkoliv občas projevují se známky zlepšení. Teprve těžká
nemoc ukázala mnohým, jakou velkou a silnou osobností jest Dr.
František Nosek. Vzpomínají ho ve sněmovně a jejích výborech
a komisích, vzpomínají ho ti, kteří ho nedovedli pochopiti, a vzpo
mínají ho jeho přátelé ve svých modlitbách. Prosíme o ně i naše
čtenáře, aby tak v duchu Noskově a na jeho úmysly vzpomněli
ho ve svých modlitbách.

Volby. Měly býti podle přání ministerského předsedy až na pod
zim, ale jak si přeje jeho vlastní strana, budou ještě na jaře.
A bude tak lépe, neboť v tom ovzduší, které se dnes vytvořilo,
nelze už nic kladného udělati. K vypsání voleb má dojíti hned po
velikonocích a jako nejpravděpodobnější datum voleb uvádí se
26. květen pro volby sněmovnía 2. červen pro volby zem, a okres.

„Zahraniční
Edenovy cesty. Anglický ministr Eden, pomocník Simonův v za
hraniční politice, navštívil Varšavu, Moskvu a Prahu, aby se
přesvědčil o názorech na otázku východního paktu a zabezpe
čení evropského míru. Přes anglickou stručnost a zdrženlivost
přece jen vyšlo najevo, jaký výsledek Edenovy cesty měly. Jest
spíše negativní než kladný. Eden se dověděl, co Polsko a Ně
mecko nechtějí, ač by raději byl slyšel, co chtějí. I tak však jest
zjištění to ziskem, neboť Evropa ví, na čem je. A bude musiti se
podle toho zaříditi. Zdá se, že to nebude nic jiného, než jakási
nová svatá Aliance, která bude isolovati Německo od ostatní
Evropy. Polsko nebude moci pak držeti se při Německu, které
jest přece jen jeho nejbližším a nejpravděpodobnějším nepříte
lem a bude musiti zařaditi se do soustavy evropské bezpečnosti.
Pronásleduje-li Polsko stále ještě přízrak nešťastného dělení
Polska a konec jeho svobody, vzpomínka stejně bolestná jako
pro nás jest Bílá hora, bude musiti jej odstraniti přimknutím se
k těm, kteří chtějí chrániti obecný mír na západě i na východě.
Polsko má historické rozhodnutí před sebou. Zdá se, že jest si
toho vědomo i veřejné mínění polské, které dnes daleko kritičtěji
si všímá německých aspirací na polské části Horního Slezska a
těžkého osudu polské menšiny, zůstavší v Německu. Gdansk
i Klajpeda ukazují pak Polsku zcela zřetelně pravou tváť Němec
ka, jež dnes jest ještě imperialističtější, než bylo Německo císař
ské. V této změně polského veřejného mínění lze pozorovati i ut
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čité zlepšení v poměru k nám. Že Eden zalovil si po Varšavě
i u nás, ačkoliv, zdá se, že v původním plánu to nebylo, svědčí
o tom, že ve Varšavě se musilo mluviti i o nás, stejně tak asi
jako Dr. Beneš byl Edenem dotazován na náš poměr k Polsku a
celé východní otázce. Tyto dni počínající konference ve Strese
má přinésti vyjasnění. Pak má otázka německého zbrojení přijíti
i do Ženevy, kde ovšem kromě všeobecné kulaté formulky se nic
nevynalezne, čím by evropský mír byl pojištěn. To záleží dnes na
velmocích a jednotném jich postupu, na tom, zda uzavrou Alianci
k ochraně míru a udržení řádu v Evropě.
Volbv v Jugoslavii konají se za úplné roztříštěnosti vlády i opo
sice. Ministerský předseda Jevtič staví sice všude své vládní kan
didátky, tyto jsou však jen ad hoc a podkladem jejich není poli
tická strana. Proto také i z vlastní bývalé strany vládní tvoří se
pro volby oposioe, která však nemá mnoho vyhlídek. Lépe jest na
tom oposice vedená Mačkem, která především representuje znač
nou část Chorvatska a nespokojené radikální živly srbské i bo
senské mohamedány. Dr. Korošec odmítl kandidovati na Jevti
čovu listinu, ale dal pravděpodobně tichý souhlas k tomu, aby
kandidovali na vládní listině někteří jednotlivci z bývalé strany
lidové, jako Dr. Gosar a j. Ti mají prý zajištěno 10 mandátů.
Jiná skupina, a sice ta nejradikálnější, representovaná Dr. Na
tlačenem, jde opět s Mačkem, jehož vyjednavače Dr. Korošec
odmítl. Vyhlídky skupiny nejsou však na Slovinsku nějak skvěle.
Do voleb mají jíti také socialisté, kteří mají však naděje jen ve
městech. Na venkov jejich agitace ještě nezasáhla.
Rusko se vrací do evropského společenství. Napětí mezi Němec
kem a ostatní Evropou vyvolalo zájem o Rusko. A Rusko jako by
již čekalo na tento okamžik, ochotně zve a vítá evropské státníky,
oplácí jim návštěvy a ujišťuje svojí mírumilovností. Isolace 18
let, v níž Rusko žilo, poučila je, že komunismus není exportním
zbožím pro Evropu a že pro Rusko i pro Evropu bude výhodnější,
když budou si vyměňovati věci skutečně hmotnější a materialis
tičtější než jest historický materialismus. Proto Rusko dávno již
suspendovalo kult třetí internacionály a ponechávalo komunistic
ké strany v jednotlivých státech jejich osudu. Konec německé
komunistické strany poučil pak ruské bolševiky, že evropský ko
munismus jest přece jen papírový a že jest škoda do něho in
vestovati. I doma ostatně sověty v podstatě změnily svoji stro
hou komunistickou ideologii, začínají uznávati soukromé vlast
nictví, polevili v proftináboženském boji a snaží se pomalu pře
měňovati diktaturu v demokratický režim. Nelze ovšem již dnes
zjistiti, zda tyto změny jsou trvalé a opravdové, ale v zájmu
evropského i světového míru jest si přáti, aby tomu tak bylo.
Obavy, že Rusko to nemyslí s Evropou a s přátelstvím k ní
upřímně, myslíme, že jsou bezpodstatné, neboť Rusko právě po
třebuje míru ještě více, než Evropa.
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O zasfoupení Holandska u Svaté Stolice se přimlouvá list ho
holandských katolíků „De Maasbode“. Holandsko zřídilo legaci
ve Vatikáněr. 1915ve svět. válce s odůvodněním, že se fo děje jen
po dobu válečnou. R. 1921byla legace prohlášena za trvalou, ale
r. 1925 se podařilo socialistům a histor. křesťanům (protestan
tům) zvítěziti v parlamentě návrhem na zrušení této legace. „De
Maasbode“ navrhuje zřízení legace z důvodů národních, dovo
zuje, že i protestantská Anslie je zastoupena ve Vatikáně, po
něvadž podle názoru jednoho významného anglického diplomata
„legace u Svaté Stolice hájí základní zájem britské říše“. „Jako
Holanďani,“ praví list, „se tážeme, proč nejsme tam, kde chtěly
býti Německo, Anglie, Francie. Kde mělo svého zástupce i car
ské Rusko, a kde, jak pravil Briand, hledalo vždy i sovětské
Rusko styky. Nostra lex agitur. Je to holandskou věcí a proto mu
si tato otázka zajímati celý holandský národ.“
Japonsko a Habeš. Habeš jest výpadní branou tohoto asijského
státu na hranicích Evropy. Proto jest třeba míti stále pozorně
před očima dynamiku habešského problému. U nás po převratě
cestovatel Němec upozorňoval na význam Habeše pro naši ko
loniální (či chcete-li vystěhovaleckou) politiku. Jeho slova za

padla, ač právě tehdy mohla přinésti nám velké hospodářské zis
ky: místo egyptské bavlny bavínu vlastních kolonistů re
kompenzando za čsl. průmyslové výrobky. Tehdy jsme nebyli
nebezpeční habešské politice; spíše vítanou protivahou expansi
italské, sledující zařaditi Habeš do své chudobné koloniální drža
vyl Dnes ovšem jest situace jiná. Japonský obchod strhl na
sebe více než 50 9%importu habešského. V dovozu bavlněné
h o zboží dosahuje +/; celého kvanta! (Zde právě byly naše mož
nosti!) Italský export má se k japonskému jako 5 ku 1001Habeš
ský „hospodářský patriotism“ cítí se bezpečnější, pěstuje-li hos
podářské styky s mocností, -od níž jej dělí Indický oceán a tak
geopoliticky daleko méně nebezpečnou než snad by byl některý
stát (velmoc) z blízké Evropy s příp. koloniálními državamiv sou
sedství. Japonský vliv vlastně začal zřizováním bavlníkových
plantáží, které řízeny Japonci, staly se první cestou k hospodář
skému (možná že i politickému) ovlivňování Habeše. Spoutáním
hospodářského života habešského docílila japonská expansivní
politika toho, že evropská konkurence byla stlačena na mini
mum, či vlastně potlačena úplně. Nyní ovšem politický tlak Italie
snaží se stlačiti vliv japonské hospodářské a politické expanse
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na nejmoznejší miťu. POkud se to Italii podari, jeSt OCaZKOu.NOU
ževnatost Japanu a strach Habeše (a prý i vliv dovedných agen
tů z Německa, spolupracujících s japonskými exponenty!) budou
tvrdým oříškem k rozlousknutí i silné pěsti Ducehol Nám ovšem
unikly velké hospodářské možnosti, jež stěží se dnes dají znovu
získávati.

Výstrahu před Ligou za lidská práva uveřejňují biskupové cír
kevní provincie Cambrai a varují před členstvím v ní s pouka
zem, že ukázala svoji pravou tvář mlčením k porušování nejzá

Wow?kladnějších lidských práv v Mexiku.

Střípky. U dnešních novin stalo se zvykem, že dopisuje kdekdo.
Četníci, učitelé, tovaryši atd. přiživují se popisováním mordů á

ském „Ubzoru" je zpráva začínající: „Stav zraněnéno pana Ar
nošta Freunda, syna majitele velkořezníka...“ —Ve Znojmě se
stal případ, že rodiče věznili na půdě plicně chorého syna a soud
ní referát o tom nadepsali v pokrokovém „Pozoru“: „Středověký
případ ve Znojmě.“.Ba ne, to je novověký, protože ve středověku
o nemocné pečovali, přes tehdejší vědecké nedostatky, velmi obě
tavě, řídíce se příkazem křesťanské lásky. Dnes jsou takové pří
pady, jako se stal ve Znojmě, v novinách nejméně jednou týdně,
— Ještě k té češtině v novinách. Zmíněný „Obzor“ nadepsal zprá
vu o požáru: „Dva domy v Přerově padly popelem.“ Až dosud po
pelem domy jenom „lehaly“. — Je příšerný způsob přehazovati
přívlastky podstatných jmen podle libosti, jak se to v poslední
době houfně děje. Ve volebním provolání agrární strany je věta:

katastrof v kraji. Podle toho také vypadá ta čeština. V přerov

a č a S o p
„Zesnulý velký náš Švehla...“ To zní jako „Palacký František
českého národu dějepisec velký náš.“

JM
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Do školní knihovny.| 1
Matas: Aritmetika pro I. tř. stř. škol. Ná
kladem Grafické Unie 1935. — Kniha se
psaná podle nových osnov z prakse pro
praksi. Autor šťastně při výkladu postupuje
přihlížeje neustále k praktickému Životu,
čímž dobře vyhovuje primánům, jejichž zá
jem pro životní čísla vhodně povzbuzuje
a udržuje. Novum je užívání desetinné Čár
ky. „Matematické desatero“ lépe by se ho
dilo po úvodu, ježto stránka vnější úpravy
jest ve vyučování matematiky otázkou stě
žejní. Knížku lze vřele doporučiti. Dr. V.

Konecký: Fysika pro II. roč. uč. ústavů.
Nákladem Unie v Praze 1935. — Učitelské
ústavy jsou těžce postiženy málo vhodnými
knihami pto matematiku a fysiku snad v
důsledku častých hlasů, domáhajících se
zrušení tohoto typu škol. Nufno profo s po
vděkem kvifovati, že Unie začíná vydávati
pro uč. ústavy Fysiku prof Kovneckého, je
jíž první díl, obsahující mechaniku, a astro
nomii, právě vyšel. Mile překvapuje dobře

EMAILOVE NÁTĚRY

volený postup výkladů a grafická úprava
knihy s hojnými obrazy. Řada vhodně vo
lených příkladů zakončuje jednotlivé par
tie. Tuto okolnost nutno zvlášť zdůrazniti,
poněvadž dosud tohoto cenného materiálu
bylo těžce postrádáno. Některé partie o
všembylo možno zpracovati jinak (Citlivost
vah.). Přesto bude kniha jistě zaváděna na
četných ústavech a jest si jen přáti, aby
ve vydávání dalších dílů bylo rychle pokra
čováno, neboť řada partií z optiky a na
uky o elektřině volá již dávno po revisi.

Dr. V.

Ze státního nakladatelství. Vydán byl vel
mi pěkný obraz pana presidenta republiky,
který sluší doporučiti k výzdobě školních
i spolkovýchmístností. Vyšla „Oficielní har
monisace státní hymny československé pro
smíšený sbor“. (60 hal.) Velmi pěkná je
brožurka „J. K. Tyl“ s četnými obrázky.
(80 hal.) Pro pražské žactvo se hodí bro
žurka „„Ptáci v Praze a okolí“, vydaná ve
sbírce „Osnovy a praxe“ (2.80 Kč). Návštěv
níkům Prahy bude vítána skvěle vypravená

knížka: „Zvířata v ZOO“ s mnohými foto
grafiemi (5 Kč).

Z Grafické Unie. Autor velmi pěkných čí
ťanek slovenských „Otčina“, o kterých
jsme zde před časem referovali, vydal v
Grafické Unii výběr nejkrásnějších slovan
ských pohádek pod názvem „Poklad“. Jde
nejen o krásný dar P. Prídavka slovenským
dětem. Myslíme, že kniha pečlivě vypravená
prorazí si cestu i do všech škol českých,
aby již u nejmenších dětí budila porozumě
ní pro lahodnost slovenštiny a pro krásu
slovanských pohádek. Ilustroval M. Benka,

Cvič. učitel K. Hroch.

Výroba hodinových pouzder a kovových
ozdob na dámské šaty. Zlacení, stříbření
a chromování provádí levně

V. SCHWARZ,
výroba hodin. pouzder
PRAHAI., U Radnice 12.

Založeno 1892. Založeno 1892.

ordinačních síní pp. lékařů, nemocnic, sanatorií a ŽELEZNÉHO NÁBYTKU,SPECIÁLNÍ NÁTĚRY
CELULOIDOVÉ,STŘÍKACÍ, stěn inábytku, provádí se zárukou speciální podnik pro oohranné nátěry

OPRAVANÁTĚRUVEVILÁCH,BYTECHVÁCLAV PAZDERNÍK, PRAHA-STRAŠNICE čp. 775, „ZBOROV“
atd. provádí se levně a v nejkratším čase.

JOSEF WACHAUF,

Český koncesovaný závod pro
VODOVODY - PUMPY - HROMOSVODY

Praha-Vinohrady, Mánesova 45
Veškeré opravy do oboru spadající
vyčizují rychle - levně —spolehlivě.

Vlastní výroba čerpadel značky RUSTON-WAGRAUF pro veškeré účely.

TĚSNĚNÍ OKEN A DVEŘÍ
„Klotilda 2'|:““Retmet. těsnidlo do oken, dveří, knifoven, výklad.
skříní atd. ve 32 provedeních proti vnikání dešť. vody, zimy,
hluku, sazí, fmyzu a váleč. plgnů. „Kawog“, nefiluč. větrací
zaříz., vzducfotecfhin.,„Rozant“ filtry k přečíšť. vzducfu, ne
propust. okna a dveřepro zasedací síně, fiovorny, lékař. ord. a p.
Nepřetrž. felef. a kanc. služba od 7—20 hod, v prod. kanc., Praha II.,
Václavské nám. č. 67. Vedle pomníku sv. Václava. Telefon 30062.

Truhlářské práce pro vily a obchodní mistnosti.

PÁNSKÉA DÁMSKÉODĚVY nejlevněji a v nejlep
ším provedení dodá vojenský a civilní krejčí
KARELMICHL, Praha I., Karlova ul. 58.

PRACOVNÍ PLÁŠTĚ, dámskéa pánskésportovní
obleky, kabáty atd., jakož i veškeré prádlo dle míry dodá

J. V. PTÁČEK, PRAHA II., Sokolská 46.

ED. TŘEBÍN,
čalouník-dekoratér.

Telefon 46106.

Moderní čalounické práce, čalounický nábytek všeho druhu

Záclony - Rolety - Portiéry - Závěsy 

Lepení tapet - Kladení linolea a plstě na podlahy.

Praha - Smíchov, Komenského ul. č. 34.

Veškeré dekorace - žádné saze,

Nejhospodárnější topení pro veškerý průmysl,ústřední
vytápění, jakož i větší kuchyně atd. jest nesporně naše

PATENT. TOPENÍ NAFTOU
Zaručeně: žádný kouř více, žádný popel, žádný zápach,

Tisíce dobrozdání a zařízených závodů dosvědčuje kaž
dému pravdivost tohoto tvrzení. — Rozpočty zdarma.

BOUČEKANT., PRAHA XIll., Chodovec 43

o 20—40proc. levnější než uhlí.

Toto čísio jest o 16 stranách. - Bylo vydáno 10. dubna. - Příští číslo vyjde 25. dubna 1935,

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., Spálené
ul. 15. (III. posch.) Telefon 46700. Řídí a za redakci odpovídá F. Formánek. Vychází 10. a 25. 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 II., Karlovo náměstí č. 5. Roční předplatné činí Kč 30.—, do ciziny Kč 45.—. Redakční zá

věrka 5. a 20. každého měsíce.
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JUDr. František Nosek +. — J. Krlín: Dr. F, X. Novák a in-.
teligence. — Dva pohřby. — Dr. Lojze Berce: Práva ná
rodních menšin v konkordátech. — Giovanni Papini: Hon
ba na rasisty. — Karel E. Vlček: Jarní zem. — Dott. Marko
Weirich: Zlatý blok s ptačí perspektivy. — Bořivoj Benet
ka: Paní Polyxena z Lobkovic. — Josef Řezníček: Exer
ciční hnutí v českých zemích, jeho potřeby a prostředky.
— Dr. J. ©. Martinovský: Atomy a elektrony. — Un. prof.
Dr. Otto Schilling: Totálne náboženstvo a totálny štát. —
Vojtěch M. Můller: Lacordaire. — Vilém Bitnar: Osobnost
a dílo jesuity Františka Žáka. — Fašistická milice. — Bal
kán - vývoj sociální. — Život náboženský, kulturní a po
litický. — Co život dal. — Z knih a časopisů.

sasopisproveřejnéotázky současnosti, náboženství kulturu a politiku

VPraze dne 10.května1935. RočníkXVII.Číslo 0-9

JUDr. FRANTIŠEK NOSEK +
* 26. IV. 1886. + 17. IV. 1935.

V předvečer Zeleného čtvrtku zesnul v Pánu Dr. František Nosek, člen Třetího řádu
sv. Františka a poslanec Národního shromáždění, naplniv v krátkém čase věci mnohé.
Den ode dne jeví se zřejměji, jak těžkou ztrátu utrpělo katolické hnutí odchodem Dra
Noska. Byťvšak zemřel, žije dále mezi námi svým příkladem. „Zemřel učitel a vůdce“,
těmi slovy loučil se se zesnulým jeho duchovní vůdce a zpovědník P. Dr. Jan Urban
z řádu sv. Františka, když promlouval nad rakví vystavenou před hlavním oltářem kostela
Panny Marie Sněžné. A do gotické výše a krásy tohoto překrásného kostela rostl obraz
osobnosti Noskovy,kreslený prostými slovy, pronesenýmiv jediné pohřebnířeči nadpro
stou černou rakví, v níž zahaleny v režné roucho řehole sv. Františka odpočívaly tělesné
ostatky neúnavného apoštola ideálů františkánských. Bývalý ministr, poslanec prvého
ústavodárného a dalších dvou zákonodárných shromáždění republiky odchází s tohoto
světa jako chudý řeholník.

Učitel a vůdce! Učil nás všechny opravdovosti života, učil dívati se k podstatě věci a
nezůstávati jen u jejího zdání, snažil se, aby křesťané byli opravdu křesťany. Učil a vedl
především svým vlastním životem. Stíhán utrpením a bolestí, ztrátou těch nejdražších,
nepochopením a zaujatostí, neztrácel naděje a radosti práce, jíž znovu a znovu se chá
pal. Nenaříkal, nestěžoval si, dávaje tak příklad křesťanské vyrovnanosti. Učil křesťansky
žíti a vedl svým vlastním příkladným životem. Po celý život dovedl však býti i opravdo
vým učitelem, rozdávaje štědře z darů ducha a rozumu, svěřených mu Pánem. Kolik bylo
těch přednášek a promluv, počínaje Českou Ligou Akademickou, v organisacích mláde
že, studentstva a různých našich katolických spolků až po řeči v politických organisacích
lidových a projevy parlamentní? Myslím, že nikomu by se nepodařilo již je spočítati.
A všem dovedl něcoříci, pro každého bylo v jeho řečinějaké poučení. Takových učitelů
a vůdců národ potřebuje tím více v těžkých dobách, v jakých žijeme.

Jeho metody učení nemohly býti ani dosti dobře chápány. Bylo to něco zcela odlišné
ho, než čemu jsme byli zvyklí a čím žije svět. Chtěl, abychom se dívali na všechny věci
především s hlediska věčnosti a pravého křesťanství, aby každý, i ten nejobyčejnější
skutek všedního života byl v souladu s vůlí Boží, aby prakse katolického života jednot
livců i celků byla v naprostém souhlase s teorií - naukou katolickou. Upozorňoval, že není
to snadné, ani rychlé, že třeba stále přemáhati hmotu a stále bojovati o ideál lepšího člo
věka, dobrého křesťana. Nelichotil, ale chtěl býti spravedlivý. Proto nejdříve dovedla ho
chápati mládež, jeho, který přece jen byl věkem od ní vzdálen. Katolická mládež česká
ztratila v něm svého nejlepšího učitele.

Dr. František Nosek byl osobností, které £ odpůrci katolického hnutí si vážili a nám ho
záviděli. Dal českému katolickému snažení novýráz, velký formát, takže čeští katolíci ne
musili již se ostýchati a na všech polích národního i kulturního snažení mohli soutěžiti
s ostatními.

Osobnost Dr. Františka Noska znamená nové období v organisačním životě českých
katolíků. Otvíral nové obzory, stavěl nové základy katolické práce. Odešel od díla zapo
čatého, nedokončeného,ale práce, kterou vykonal, jest již sama o sobě dílem velikým.

Jest na těch, kdož zůstali, aby dílo dokončili.



J. Ktlin:

Dr. F. X.Novák a inteligence.
Dne 4. dubna zemřel v Opavě, nedaleko místa svého zrození,

Moravské Ostravy, dr. Fr. X. Novák, autor několika významných
děl, duše nad jiné ušlechtilá a krásná. Z jeho 76 let, které mu
Bůh dal prožít, bylo 51 zasvěceno svatému kněžskému povolání,
práci pro spásu nesmrtelných duši. Ostravský rodák přišel vlast
ně na Moravu jen zemřít, celý život, nejdříve jako řeholníka a pak
po vystoupení z řehole jako světského kněze, prožil v Rakousku,
hlavně ve Vídní a pak v Čechách. Jen kratší dobu po světové
válce se zdržoval na Moravě. Ale miloval upřímně zemí, v níž
spatřil světlo světa a Morava svými kněžími mu zachovala věr
nost.

Celým životem dra F. X. Nováka, životem velice plodným v kaž
dém ohledu, proniká jedna touha: fouha po apošťolátů pozná
ním. Přijímaje kněžské povolání se vší odpovědností, chápal
od počátku, od r. 1884, kdy byl v Čes. Budějovicích biskupem
Schonbornem vysvěcen na kněze, že jeho místo je tam, kde prav
dy víry jsou hájeny vědou, filosofií, což ostatně pochopil dobře
i prozíravý tehdejší provinciál redemptoristů, Němec sice, ale
řeholník spravedlivý, který ustanovil mladému nadšenému knězi
za působení výchovu kněžského řádového dorostu a umožnil mu
studium bohosloví i složení doktorátu na vídeňské universitě.
láska k vědě, která bývá často okrasou synů ctných venkovských
rodin, poctivých a nezkažených, jež tímto způsobem se stávají
kvasem společnosti, byla u bohoslovce a pak kněze Nováka roz
něcována ještě okolnostmi a dobou, ve které vyrůstal. Konec mi
nulého století — v jeho „Pamětech“, dosud nevydaných, které
právě pročítám, a v jeho rozmluvách to častokráte bylo zdůraz
ňováno — byl ve znamení klanění se vědě. V XIX. století udělala
veliké pokroky, netušené přímo, a lidé, vnitřně rozpoltění a ne
uspokojení, hledali ve vědě spásu. Od ní čekali ráj na zemi avní
mělii největší zbraně proti víře a proti Církvi katolické. Ovšem
naděje, kladené ve vědu, zklamaly, a Novák fo často mohl pozoro
vaťi i ve styku s inteligencí, celou duší Ipějící na vědě, i ve zpo
vědnici, která se zanedlouho stala oasou právě té inteligence,
která příliš sázela na vědu, jíž chtěla nahraditi náboženství.
Maje správné ponětí o vědě a o filosofii, věděl dobře, že jsou
ony samy bez viny na tom zneužití, a že Církev, která je v držení
pravdy věčné, nikdy nezavrhovala poznání, ba naopak podporo
vala vědu a umění jako pomocník pravdy. V universitní knihovně
vídeňské, v níž bylo veliké množství časopisů všech kulturních
národů, poznával jasně, že Církev právě v době, která se od ní
odvracela — v letech positivismu, evolucionismu a scientismu —
pod záminkou lásky k vědecké pravdě, na svých universitách v Ří

mě, Lovani, ve Francii pěstuje vědu horečně, znal díla a studie
řeholníků i laiků z oboru historie, -které ukazovaly v novém
světle krásu křesťanského středověku, sledoval pilně obrodu
thomistické filosofie a nebylo mu tajno, že tato vědecká činnost
je nejúspěšnější apologií Církve. V Mnichově, kde se nějaký čas
zdržoval a kde bylo soustředěno za vůdce Górresovy společnosti,
Hertlinga, vědecké snažení katolíků německých, byl ještě posílen
ve vědomí apoštolského poslání vědecké činnosti katolíků. Sledu
je ustavičně duchovní vývoj v českém národě a snahy realismu,
tušil důležitost myšlenkové průbojnosti katolíků, která byía teh
dy nepatrná a chtěl, pokud to bude v jeho silách, uplatniti se
v ní svým vědeckým dílem. Často o tom hovoříval se znamenitým
universitním profesorem Laurinem, jehož byl žákem, a toto pře
svědčení bylo tak opravdovéa silné, že každou volnou chvilku vě
noval studiu a denně pozdě do noci po dni, věnovaném dětem ve
škole, duším ve zpovědnici a j. podobným zaměstnáním, vysedá
val nad knihami. V jeho pozůstalosti jsem nalezl mnoho výpisků
z tehdejších dob, a jsou to výpisy z děl největších současných
myslitelů, filosofů, právníků, sociologů světových. Svědomitosí,
která tak šlechtila tohoto kněze, se obráží jasně i v této úmorné
činnosti.

Ještě jedna věc ho pudila k intensivnímu studiu: rodící se
hnutí modernistické. Dr. Novák měl býti a byl i profesorem mo
rálky na řádovém učelišti. Studium problémů katolické mravouky,
kterým ostatně zůstal věren až do smrti, jak svědčí trojsvazkové
dílo o rodině, které je z velké části dokončeno, ho nutně vedlo
ke křesťanské filosofii a nespokojil se jen povrchním studiem
historie filosofie — dokladem jsou kapitoly věnované filosofii
v „Kněžských problémech“ i v „Pohledech do života bohoslovců
a kněží“ — nýbrž snažil se proniknout ke kořenům jejím a poda
řilo se mu to. A nebyl by to kněz, kdyby si nezamiloval exegesi.
Víme, jak modernism právě v těchto oborech zhoubně zapůso
bil. Byl šířen lidmi nesporně hluboce inteligentními a proto byl
tím nebezpečnější. Ve Francii i v Německu zasáhl hluboko a bylo
nebezpečí jeho rozkladného a ničivého působení i u nás. Bu
doucnost ukázala, že obavy nebyly nezdůvodněné a Dr. Novák
citlivě reagující na každý výkyv životního a myšlenkového dění
a znající dobře poměry v Čechách považoval za svoji povinnost
před Bohem i před národem pustiti se v boj proti bludu. Byl při
praven beztoho mým kněžským životem, studiem nejožehavějších
problémů a rozpoznával zřetelně tvářnost bludu i prostředí, do
něhož zapadal. Katolické intelisence v Čechách téměř nebylo a
bylo by osudným, kdyby propadlo bíudu kněžstvo, které mělo

DVA POHŘBY.
V pondělí 8. dubna byl pohřbíván v Mor. Ostravě

kněz Dr. Fr. X. Novák, a v pondělí 22. dubna pohřbí
vali v Praze laika Dra Fr. Noska. Oba dva byli lidé
spravedliví a každý na svém poli vykonal pěknou
ptáci. Oba byli hlubocí a láska k Bohu a duším byla
zákonem jejich života i díla. V vouše kněžském, kte
ré nosil přes 50 let, odpočíval v vakvi Dr. Novák, ve
františkánském vouchu terciář Dr. Nosek. Čistý a ta
dostný úsměv, jakoby tušící váj, kvášlil jejich tvář
a mluvil o harmonii jejich života a smtti.

Na hřbitově v M. Ostravě do vodinné htobky, ja
koby na stdce matčino, pohěřbívališestasedmdesáti
letého kněze. Na hřbitově v Poříčí na Sázavě, po
svěcené dechem svatého Prokopa, k ženě a synáčko
vi ukládali manžela a otce, Dra Noska. Zemřel velký
kněz, pravil kazatel v M. Ostravě, zemřel křesťanFt.
Nosek, děl františkán v Praze. S oběma se přišlo
rozloučit mnoho lidí, ale v slzách bolesti z vozlou
čení jako by byla utajena i vaďost, že mohou dopto
vázeť na poslední cestě osoby, které byly tak krás
né vívou a láskou. ČO je to živé, jímž nepřipadá smrť
tak hrozná, ba má dosebe spíše cosi uklidňujícího,
smiřujícího, jako ten úsměv.

Kdo je přišel doprovodit vedle příbuzných? Vět
šinu kráčejících za vakví tvořila mláďež, chudí lidé
a pak inteligence. Mlaďí šli naposledy s těmi, kteří
tak často chodili s nimi, vtozdávajíce jim z přemítvy
své lásky slova pravdy, vážné vady a příklademsvé
ho života, mířícího k nadďzemskýmvýšinám, jim uka
zujíce správnou cestu životem. Chudí upívali napo
sledy své zraky k těm dvěmavakvím, jež zakrývaly
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kněze a laika, milující chudé, poněvadž jejich Pán
byl rovněž chudý, chudým zvěstoval Evangelium
z chudých si vyvolil své apoštoly a učeďníky a chu
dé zvlášť odpotučil Církvi. Chudým vozdávali a by
li tak šťastní, že odcházeli na věčnosť, nemajíce nic,
než to, že milovali Boha a duše. Byla i v tomto směru
jednota v jejich životě, jehož známkou bylo vozdává
ní. Inteligence konečně, zamlklá a smutná, se toz
loučila s nejlepšími ze svých řad, neboť nejlépe po
chopila jejich ztrátu v této době. Hle, jeden zajímavý
obrázek z pohřbu Dra Noska. Deset dopravních
strážníků bylo posláno na Jungmannovo náměstí
v hodinu pohřbu, neboť se čekalo veliké množství
aut, když měl pohřeb bývalý ministr. Ale kdepak
auta a boháči na pohřbu poctivého chudého, františ
kánského terciáře! Do svědomí nejdďůrvaznějímluví
veliký mrtvý. A ostatně nic nebylo tak dojímavého
a povznášejícího, jako mladých 60 salesiánských
chovanců, ubívajících se před takví Dra Nováka a
mnoho členů katolické mládeže, zahajujících pohřeb
ní průvod Dra Noska. Či ponesou životem odkaz
obou mrtvých. Matky, pravil P. Chýlek s kazatelny,
vodďte své syny a dcery ke hrobu svého vodáka, P.
Nováka, vyprvavujtejim o jeho ctnostech, o jeho lás
ce k Bohu a Církvi, aby se jim naučili“ A stejně mohl
mluvit i P. Urban, ai když neučinil tuto výzvupřímo,
učinil ji tím, když pravil, že veliké věci učinil Bůh ve
svém věrném Dru Noskovi askrze něho.

Když svatý Don Boscoumítal, plakali jeho duchov
ní synové a mláďež, již byl otcem dobrýma milujícím.
„Neplačte,“ děl jim, „budu moci pro vás udělati více
na věčnosti, než kdybych žil“ A to je i naděje nás,
kteří jsme zůstali a doptovázeli na poslední cestě Dra
Nováka a Dra Noska. J. K



před sebou těžký úkol, zachrániti víru v národě a vychovati mu
v řádné inteligenci zdárné vůdce. A zůstane navždy ke cti jména
dra F. X. Nováka, že na rozhraní dvou století a v prvých letech
XX. století jediný velikým a krásným dílem se postavil na obranu
pravdy a záchranu kněžstva. Neříkám fím, že on sám bojoval
u nás proti modernismu, ale že on jediný velikým a krásným
svým dílem „Pohledy“ a „Problémy“ postavil hráz proti vodám
modernistického hnutí. A že měl odvahu — není možno zde
o tom více mluvit — říci pravdu nahoru i dolů, padní komu pad
ni. A kdyby se to bylo tehdy pochopilo, snad by nebylo došlo
k těm bolestným hrůzám úpadku kněžstva po světové válce.
Tehdy byl dr. F. X. Novák prorokem a stalo se mu, co se stává
lidem, kteří horlí pro záchranu: že byl méně chápán, než zaslu
hovalo jeho dílo a snažení. Ale promluvil, jak mu velela důstoj
nost karakteru kněžského.

Slovo inteligence nebylo mu prázdným slovem, ať již šlo o in
telisenci ve smyslu abstraktním nebo jako o vrstvu těch lidí,
kteří projevují lásku k poznání, myšlení, moudrosti. Jeho dílo
i jeho život jsou svědky této čisté a nesmlouvavé jeho lásky.
Do posledních chvil svého života, možno říci, nepřestal studovat.
Jeho knihovna by dělala velikou čest každému universitnímu
profesorovi, byla ustavičně doplňována nejnovějšími díly fran
couzskými, anglickými, německými. Často mi bylo dopřáno pro
debatovati s ním celé hodiny a snad jsem nepoznal člověka, který
by tak pronikal k jádru věcí a domýšlel. Jeho knihy jsou plny
kritických poznámek souhlasu nebo nesouhlasu a spousta jeho
zápisníků jest jen domýšlením čteného, nebo korigováním, do
plňováním, kritisováním. V posledních letech svého žití, obíraje
se ustavičně problémy rodiny a manželství, se svědomitostí jemu
vlastní se dal do studie mediciny, biologie, fysiky. Problém vědy
ho fak poutal, že v lednu letošního roku, asi 10 dnů po tom,
když byl raněn mrtvicí, celý večer, který jsem s ním ztrávil ve
Věži, mluvil o těžkém problému vědy, života a kapitálu, o jejich
vzájemném vztahu a kapitoly, které nejsou ovšem dopracované,
nýbrž jen nahozené v jeho knize o manželství, patří k nejlepším,
které napsal. Ostatně i v knize o náboženském vývoji u nás, kte
rou zde budeme uveřejňovat, je kapitola o vědě z nejlepších.
Vracel se k těmto otázkám ustavičně, a myslím, že nejsem daleko
pravdy, když řeknu, že ta jeho láska k myšlence, k filosofii, po
znání byla z hlavních příčin jeho osamocení mezi klerem. Názor,
který tak názorně zastával v „Pohledech“ a „Problémech“, o vě
deckém vzdělání kněžstva, zastával i v životě i ve styku s ostat
ními, hlavně se spolubratry a nepochopení ho činilo až ostrým
— někteří říkali, že nespravedlivým, což však není pravda.

Nejvýraznějším dokladem jeho poctivosti vědecké a jeho pra
covní metody je dílo, které vydal po válce, nazvané „Církev a
stát“. Problém Církve a státu je jistě velice těžký a největší
sociologové a právníci a theologové opět a opět se k němu vrace
ji. Dr. Novák se jím obíral již jako mladý kněz a ve své rigorosní
práci a v jiné veliké práci, která ovšem jest jen v jeho pozůsta
losti, a z níž přejal některé základní věty, ho osvětloval s růz
ných hledisek. Ve své práci postupuje přísně logicky, staví vedle
i proti sobě různé názory, sebral materiál — každoročně až do
loňského roku prožil několik týdnů ve:Vídni, kde celé dny pro
seděl nad nejnovějšími knihami v universitní bibliotéce nebo
v debatách s uznanými odborníky — a po několikaletém svědo
mitém studiu se teprve odvážil dáti knihu do tisku. Kolikrát
přepracoval jednotlivé kapitoly, ví jen on sám. Non multa, sed
mulfum. Ne mnoho knih, ale aby v tom, co vydá, bylo mnoho
skryto, bylo jeho heslem, které plnil poctivě jako všechno ostat
ni. Když před pěti lety měl vypracované první kapitoly díla
o manželství, usmíval se každému, kdo mu radil, aby neváhal a
vydal je. Četl jsem je s ním, ovšem v podobě úplně změněné

Dr. Lojze Bercě (Lublaň):

Práva národních menšin
Sv. Ofce Pia XI. označil kferýsi publicista pape

žem konkordátů, chtěje tím zdůrazniti tendenci va
tikánské politiky, jím určenou, uspořádati co nejdří
ve poměry církve ke státům konkordáty. Jisto je, že
za Pia XI. bylo uzavřeno opravdu velmi mnoho kon
kordátů.

Válka dala totiž Evropě mírovými smlouvami no
vou tvářnost, vzniklo dle principu o sebeurčení ná
rodů mnoho nových států, s kterými bylo třeba u
spořádati poměr církve a státu. Přesuny politických
hranic ve spojení s prohloubením národního vědomí
vyvolaly do popředí též problém národních menšin.
Některým národním menšinám, zvláště těm, které
vznikly v nových národních státech, mírové smlouvy
jižzabezpečily národní práva. Jiné státy, na př. Halie,
nechtěly přijmouti žádných mezinárodních závazků
ohledně menšin, odvolávajíce se při tom na své kul
turní tradice, které již dostatečně zaručují, že stát
bude ctíti práva svých menšin. Vatikán ale přes to

loni na podzim a stěžoval si, jak jsou ještě nedokonalé. Stále je
doplňoval, znova a znova piloval, non multa, sed multum. Byl po
korně vděčen za každý názor, který mu byl prosloven k některé
mu odstavci, jeho „Zaplať Pán Bůh“ několikrát zbarvilo rozho
vor, dělal si poznámky. ,„Nepotřebujeme,“ říkal, „spoustu na
psaných knih, ale to málo, které vydáme, musí ve světě ducha
něco vážit.“ V tom byla skutečná krása i tvorby i příkladu dra
F. X. Nováka, kterou ovšem budou chápati ti, kteří se domnívají,
že fráze je větší apologií než dílo. Fráze zapadne, dílo zůstává.
Fráze snad počechrá bránici, ale nevytvoří nikdy nic velikého.
Pravý apoštťolát vykonává dílo. A tím zůstává i to, co dr. Novák
napsal a zanechal po sobě jako svoji závěť.

Jaký byl poměr dra Nováka k laické inteligenci? Již ve Vídni
měl mezi ní, ať již to byla intelisence německá, ať česká, četné
přátele, a tím si i vysvětlíme značný vliv, který měl na nejvyš
ších místech, a jehož vždy užíval ve prospěch českého národa.
A až do posledních let svého života při všech svých zájezdech do
Vídně byl mezi katolickou inteligencí vídeňskou jako doma. Sku
pina soustředěná kolem revue „„Schónere Zukunft“ si ho vážila
jako otce a nevadilo jí jeho vlastenecké cítění české.

A v Československé republice? Měl mezi laiky několik přátel,
kteří si ho zamilovali z jeho bojů proti modernismu a zůstali mu
věrni Ovšem, bylo jich málo, neboť takových drů Nábělků jsme
měli velice málo. Za několik měsíců po vystoupení z kongregace
Nejsvětějšího Vykupitele v r. 1916, při čemž důležitou roli hrál
jeho styk s českými a polskými vojáky ve vídeňských nemocni
cích, přišel do styku s mladou českou inteligencí, vyrůstající
v České Lize Akademické. Bylo jich tehdy málo, neboť většina
lisistů byla v poli, ale ti, kteří studovali v Praze, měli v něm
přítele, který nikdy nezklamal. Dodnes si všichni vzpomínají na
jeho exercicie, které u některých z nich rozhodly o celém životě.
K akademické mládeži přivedl dra F. X. Nováka universitní pro
fesor, kněz veliké síly myšlenkové i mravní, pravý otec Ligistů,
dr. Fr. Kordač, a ustanovil ho později, když již byl arcibiskupem,
za duchovního vůdce ligistů. Od té doby začíná jeho nejdůvěr
nější styk s mladou laickou inteligencí, který nebyl nikdy přeru
šen, trval až do smrti. A je ke cti bývalých členů České Ligy Aka
demické, že svými návštěvami a svou láskou mu působili v jeho
těžké nemoci radost. A že jeden z nich byl jím samým vyvolen,
aby dokončil dílo, které již sám nemohl dokončiti.

Dvě věci sblížily mladou katolickou inteligenci, vstupující do
života po skončení světové války, s tímto vzácným knězem a
přítelem mládeže. Byla to na prvém místě láska k Církvi. Je zná
mo nepřátelství, které v prvých poválečných letech karakferiso
valo náš národ a pak úsilí o založení československé církve, kte
ré bylo korunováno „zdarem“. Tehdy ligisti nezklamali svým „Ži
votem“, který byl vydáván po válce, svými přednáškami, svým
vystupováním hájili Církev vždy a všude. A dr. Novák, když
častokráte se vracel z různých schůzí, utrmácen a se slzami
v očích, nacházel útěchu mezi akademickou mládeží, která ho
milovala upřímně a nechtěla mu způsobiti bolest. Nikdy jí toho
nezapomněl a jeho láska k Lize a ke studentstvu katolickému
vůbec nikdy neochabla. Několikrát mi s radostí vykládal o čilosti
a činnosti brněnského „„Moravana“,který jako by přebíral pro
$ram poválečné Ligy. Pomáhal jim ze svých skromných prostřed
ků, jak mohl a mrzelo ho velice, že letos již neměl, co by jim dal.

Dr. F. X. Novák žil v chudobě a zemřel v chudobě. Žil v chu
době, ale měl rád vážné dílo, hlubokou knihu, měl úctu k myš
lence. Byl nesmlouvavý, přísný. Přísný k sobě, starostlivý o dru
hé. Miloval celým srdcem svůj národ a těžko by bylo možno vy
pověděti, co vytrpěl jeho nevěrou, jeho bojem proti Církvi a
jeho malostí. Zanechává po sobě dílo, které vede k výšinám, dej
Bůh, aby to dílo vykonalo mnoho pro duchovní zdraví národa.

v konkordátech.
snažil se ve svých konkordátech zajistiti národním,
menšinám užívání mateřské řeči v kostele bez ohle
du na sfávající a platné mezinárodní závazky států.

Již z textů konkordátů samých je patrna snaha
vatikánské diplomacie při jednáních se státy, zajistiti
pastoraci v mateřské řeči třemi požadavky: 1.užívání
mateřské řeči v kostele, 2. vyučování náboženství
v mateřské řeči ve škole a 3. výchova domácího du
chovenstva. Úspěch vatikánské diplomacie byl při
vyjednávání s jednotlivými státy různý. V tomto 0
hledu rozhodovaly totiž různé momenty, jako na př.
názor jednotlivých států na problém národních men
šin vůbec, všeobecné poměry mezi státem a církví
ve státě a konečně i samotná energie, se kterou Vati
kán vyjednávání vedl. Některé konkordáty neobsa
hují vůbec žádných ustanovení ohledně národních
menšin, jako ku příkladu konkordát s Rakouskem ze
dne 5. června 1953.Vatikán v tomto případě nepova
žoval za vhodné a nutné, aby od takového režimu,
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ako byl tenkráte Dolfussův, který se prohlašoval za
satolický, žádal formální závazek, že rakouská vlá
ja bude ctíti jazyková práva národní menšiny slo
vinské v Korutanech, chorvatské na Gridiščansku
Burgenlandu) a československé ve Vídni. Události
však nasvědčují, oč více byl oprávněn pesimismus
aárodních menšin, než optimismus vatikánské diplo
nacie. Aspoň postavení slovinské národní menšiny
7Korutanech se v církvi po uzavření konkordátu ni
xterak nezlepšilo.

Projednáváme-li otázku konkordátů, pokud se tý
še národních menšin, dle časového pořadí, nutno u
véstina prvním místě konkordát s Lotyšskem ze dne
20.května 1922 (Acta Apostolicae Sedis, XIV.-1922,
strana 577), a to v jazyce francouzském uzavřený. Čl.
XI. praví: Pro zajištění výchovy lotyšského ducho
venstva bude založen diecésní seminář dle kanonic
xých předpisů pod vedením arcibiskupovým. Vyu
šovací řeč v semináři bude lotyšská, mimo předměty
tilosofické a církevní.!

Další konkordát byl uzavřen s Polskem dne 10. ú
nora 1925(Acta Apostolicae Sedis, XVI1-1925,strana
273), ve kterém dle francouzského textu čl. 25. sta
noví: V diecésích latinského obřadu není dovolena
Dezdovolení biskupské konference latinského obřa
du žádná proměna ohledně řeči při kázáních, závě
rečných modlitbách. Výjimku činí theologické před
nášky v seminářích.?

V konkordátě s Rumunskem uzavřeným 10.května
1927(Acta Apostolicae Sedis, XXI.-1927, str. 44) dle
francouzského znění čl. XIX. 8 3 prohlašuje: Vše
chny školy řádové a církevních kongregací jsou pod
řízenypříslušnému biskupu; proto budou oni míti též
právo určovati vyučovací řeč. A čl. XX.S 1 výslovně
praví: katolická církev má právo vyučovati žáky ve
všech veřejných a soukromých školách království;
toto vyučování věrouky nechť se koná v jejich mateř
ském jazyku. !

Konkordát s Litvou ze dne 27. září 1927(Acta Apo
stolicae Sedis, XIX.-1927,str. 425) zase dle francouz
ského textu praví v čl. 21.: Biskupové starají se 0 fo,
aby všichni věřícíbyli účastni duchovní pastorace ve
své mateřské řeči dle zásad církve.“

Konkordáts Italií uzavřen byl 11.února 1929v ital
ské řeči: Čl. 22. praví: Kněží, kteří nejsou italskými
státními občany, nemohou býti ustanoveni na bene
ficích v Italii. Představení diecése a farností musí
mimo toho ovládati italskou řeč. Je-li nutno, musí
jim býti přiděleni koadjutoři, kteří vedle italské řeči
rozumí a mluví též jazykem, který je v dotyčném
kraji v užívání, aby konali duchovní pastoraci v řeči
věřících dle nařízení církve.

V témže konkordátu v čl. 2. se ustanovuje, že smí
býti vyhlášky (nařízení, pastýřské listy a všechny vy
hlášky týkající se pastorace věřících), které vydává

1 Originál: Pour la formation d'un clersé letton, un Séminaire
ecclesiastigue diocesain sera fondé selon le prescriptions cano
nigues et sous V'autorité de l'Archevégue. La langue employée
dans enseignement du Seminaire, sauf pour la philosophie et les
matičres ecclesiastigues, sera letton.

2 Originál: Aucun changement a la langue employée dans les
diocěses de Rita latin pour les sermons, les priěres suplementfai
res et le cours, autres gue oeux des siences sacrees dans les Se
minaires, ne sera fait gue sur une autorisation speciale donnée
par la Conference des Evěgues de Rite latin.

3 Originál: Toutes les ecoles des Ordres et des Congregations
religions ses sont mises sous la dependanos de [Ordinaire du
lieu; en conseguence, elles aussi jourront du droit de fixer la
langue d'enseignement. — Art. XX. 8 1. L'éslise caťholigue a le
droit de donner linstruction reliseuse aux čléves catholigues
dans tiutes les écoles publigues et particuierés du Royaume;
cette instruction religieuse leur sera donnée dans leur langue
maternelle.

4 Originál: Les Ordinaires veillerent a ce gue tous les fideles
aient Vassistence relisieuse dans leur langue maternelle selen
les regles de Véglise.

5 Originál. Non possono essere investiti di benefici esistenti
in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari
delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua
italiana. Occorendom dovranno essere loro assegnati coadiutori
che oltre, intendano e parlino anche la lingua dei fedeli secondo
le regole della Chiesa.
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Sv. Stolice, vydávány v jakékoliv řeči. „Vyhlášky bis
kupů mají býti napsány v italské, resp. v latinské ře
či; ale k italské řeči mohou církevní orsány dodati
překlad v jiném jazyku.“ Dle toho nesmějí tedy bis
kupové vydávati vyhlášky v řeči domácího lidu jako
originál, dovoleno však je k originálu v italské řeči
dodati překlad v jazyku domácího lidu. Podle strikt
ního výkladu konkordátu nesmí překlad cirkulovati
samostatně, nýbrž jen současně s originálem v ital
ském jazyku.

Jihoslovanská a německá národní menšina právem
považují konkordát s [falií za nedostatečný. Přede
vším nezajistil konkordát vyučování náboženství
v mateřské řeči. Dnes žádají úřady i od slovanských
kněží, aby vyučovali děti náboženství ve škole v ital
ském jazyku. Docela i $orický arcibiskup Maróotti
činí nepřímý nátlak na duchovenstvo v témže smyslu.
Duchovenstvo setrvává však na dosavadním postupu
a vyučuje děti náboženství ve škole v mateřské řeči.

Velmi je pozoruhodné, že konkordát výslovně žádá
od slovanských a německýchduchovních znalostital
ské řeči, kdežto italští kněží, kteří se chtějí dostati
na slovanské anebo německé farnosti, nemusí znáti
mateřskou řeč domácího lidu, nýbrž dostačuje, aby
se jim přidělil koadjutor znalý toho jazyka. Tímto je
italským kněžím úplně otevřená cesta do slovanských
anebo německých krajů.

V původním návrhu konkordátu, který koncipo
val Vatikán a předložil italské vládě, zněl článek, tý
kající se pastorace mezi národními menšinami, takto:
„Náboženství v obecných školách v nových provin
ciích bude konáno v mateřské řeči. V krajích, kde
není duchovních slovanského a německéhojazyka s i
talským státním příslušenstvím dostatek, kolik jich
vyžaduje potřeba lidu, stát dovolí, aby ordinarius po
zval z ciziny s dovolením italských politických úřa
dů kněze znalé těch dvou řečí,přes to, že nemají ital
ského státního občanství.“ Jak vidno z předu uvede
ného, dostalo se tomuto článku při jednání docela no
vé formy a obsahu, a to na škodu národních menšin,
. Konkordát s Německem uzavřen byl 20. července

1955,a sice viněmecké a italské řeči. (Acta Apostoli
cae Sedis, XXV.-1935, str. 389). Tento konkordát u
vádí do vatikánské politiky pravé „novum“, a sice
tím, že Vatikán uznává princip reciprocity ohledně
menšinového práva. Mezi jednotlivými státy bylo již
uzavřenovíce bilaterálních smluv, uplafňujících prin
cip reciprocity. V tomto konkordátu uznal též Vati
kán vůči Německu princip reciprocity a v některých
věcech šel ještě dále než jednotlivé státy v bilaterál
ních smlouvách. Sv. Stolice se tudíž zavázala, že při
jednáních s jinými státy bude žádati pro německé
menšiny tatáž práva v kostele, jaké Německo přislí
bilo svým národním menšinám v tomto konkordátě.
Vatikán, jako středisko katolické, universální, tedy
nadnárodní instituce, nezná vlastních národních
menšin, pro které by požadoval reciprocity, jako vý
měnu pro své koncese jiným, jak je tomu při jednání
mezi obyčejnými světskými státy. Jasno je tedy, že
koncese reciprocity u katolické církve je tím většího
mravního významu a že Vatikán právě německým
konkordátem ještě jednou manifestoval hluboké mo
rální ospravedlnění pro požadavek národních men
šin ohledně duchovní pastorace v mateřské řeči.

Č1. 29. konkordátu s Německem praví: Katolíci ne
německého jazyka v Německu nebudou v užívání své
mateřské řeči při bohoslužbách, náboženství a cír
kevně spolkovém životě užívati o nic méně práv,ja
ká jsou právně a fakticky zajištěna Němcům dle rodu
a jazyka v korespondujících cizích sťtátech.“

6 Originál: Relisiose Fiirsorge fůr die Minderheiten. Art. 29.
Die innerhalb des deutschen Reiches wohnhaften katholischen
Angehčrigen einer nichtdeutschen Minderheit werden bezůglich
der Berůcksichtisuné ihrer Muttersprache in Gottesdienst, Re
lisionsunterricht und kirchlichem Vereinswesen nicht weniger
gůnstig gestellt werden, als der rechtlichen und tatsaechlichen
Lage der Angehórigen deutscher Abstammun$ und Sprache in
nerhalb des Gebietes des entsprechenden Staates entspricht.



Závěrečný protokol praví k tomuto článku: „Když
už je německá vláda ochofna vyhovět požadavkům:
neněmeckých menšin, prohlašuje Sv. Stolice v potvr
zení principů, kterých vždy zastávala, a to ohledně
práv mateřské řeči v pastoraci, při vyučování nábo
ženství a v katolickém spolkovém životě, že bude při
budoucích konkordátech s jinými státy dbáti, aby
bylo do konkordátu pojato ustanovení hájící práva
německých menšin.“

Giovanni Papini:

Honba na rasisty.
Nejostudnější neštěstí německého rasismu jest

skutečnost, že jeho původci a šiřitelé skoro všichni
nebyli Němci.

Obyčejně se mluví o Gobineau, jenž byl opravdu
velkým kmofrem velkoněmecíví především wagne
riánskými dýchánky.

Ale germánský mythus měl za otce člověka latin
ského zase, starého Tacita. Proticísařský historik
chtěl snad nepřímo kárati římskou zkaženost a kres
lil severské barbary někdy ideálními barvami a špat
ně fajenou sympatií. Později stali se obhájci barba
rů Gal Salvianus v díle: De gubernatione Dei, a
Španěl Orosius v díle Dějiny proti pohanům. |

V moderní době nebyl Gobineau prvním, jenž
stvořil legendu o nadřazenosti německé. Měl aspoň
dva předchůdce, oba Francouze: hraběte de Bou
lainvilliers (1658—1722) a De Montlovier (1755 až
1838). Boulainvilliers byl nafouklý šlechtickými vý
sadami a právy a tvrdil, že pocházejí od franckých
(sermánských) dobyvatelů, a že jim, jakožto vyšším
než porobeným, přísluší absolutní vláda i proti králi.

Jiným největším prorokem pangermánsíví byl po
rancouzi Gobineau Anéličan Houston Stewart

Chamberlain, narozený v Portsmouthu, vychovaný
ve Francii a v Anglii, spisovatel pověstného díla:
Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts, vyšlého 1899,
jež dosáhlo svého času podobné popularity, jako má
dnes „Mythus“ Rosenbergův.

V této řaděneněmeckých předchůdců rasismujest
dokonce i Ital: Francesco Montefredini, narozený ve
Spinazzola (Bari) 1872a zemřelý v Neapoli 1892,žák
De Sanctisův. Podle jednoho jeho ,„;nesmrtelnéhozá
kona“ národy stárnou a co se vše velké stalo v Italii
po římské periodě, vděčí prý smíření s čistou a svěží
krví německou. Napsal: „S jakou touhou vzhlížím
z této mrtvé bažiny k severu, kde se chvěje tolik po
kroku, tolik síly v myšlenkách a dílech. Celá společ
nost, mužii ženy tam jdou obřímikroky...“ Celkem
tedy obdivoval, jako rasisté, moderní Německo.

Moderní Německo se může tedy chlubiti, že vy
hrabalo theorie, prohlašující je za nejvyšší božstvo
světa, theorie tří francouzských šlechticů, jednoho
šlechtice anglického a jednoho historika za Puglie.
Můžemek nim připojiti ještě jednoho Francouze, Va
cher de Lapouge, který ve svých knihách: L'Arien
et son róle social (1889) a „Les sélections sociales
(1896)tvrdil ke konci devatenáctého století anthro
pologické divočiny, jež jsou podle Rosenberýa no
vým mythem století dvacátého.

Tedy dohromady: Němci tak málo převyšují ostat
ní národy, že si nedovedli ani sami vynalézti theorii,
která z nich činí výkvět lidstva a přejali to více méně
od spisovatelů většinou latinské kultury.

2.

Všechny národy věřily v určité době svých dějin
v božské poslání jim určené: ovládati anebo zachra
ňovati, spasiti jiné národy.

Židé tvrdili, že jsou vyvoleným národem a že jed
nou budou všechna pokolení lidská nositi poplatky

Schlussprotokoll. Zum Art. 29: Nachdem die deutsche Reichs
regieruné sich zu dem Entgegenkommen in bezué auf nicht deut
sche Minderheiten bereitsgefunden hat, erklárt der Heilise Stuhl,
in Bekráftiguný seiner stets vertretenen Grundsátze beziiglich
des Rechtes der Muttersprache in der Seelensorge, im Religions
unterricht und jm katholischen Vereinsleben bei kůnftigen kon
kordatáren Abmachungen mit anderen Lándern auf die Auf
nahme einer gleichwertigen, die Rechte der deutschen Minder
heiten schiůtzenden Bestimmuný Bedacht nehmen zu wollen.

do Jerusalema. Řekové věřilipo Alexandrovi, že jsou
určeni, aby civilisovali Asii, Afriku i Evropu; Říma
né se domnívali, že jsou určeni k tomu, aby ovládali
všechny národy; Francouzi z Revoluce se pokládali
za politické zachránce feudální Evropy; ruští pan
slavisté (jako Dostojevskij) byli přesvědčeni, že
z Ruska (a zvláště od mužíka) mohla by přijíti du
chovní spása světa; Poláci snili za doby poroby o
Polsku co Kristu mezi národy, jenž má spasiti své
utlačovatele.

Mesianismus jest v různých obdobách společný
všem národům: někdy v době slávy, někdy v době
ponížení. Nyní tedy přišla řada na Němce. I oni u
stoupí s cesty jako ostafní.

3.

Rasisté pitvají různé rasy, jako by ethnologie by
la přesnou a určitou vědou jako geometrie.

O jakých rasách chtějí mluviti? Na kolik ras jest
rozděleno lidské pokolení? Podle anthropolosů se
soustřeďují všecky rasy lidské na tři, podle Craw
forda jest jich aspoň šedesát.

A nejdříve: existují čisté rasy? Jeden z největších
německých moderních historiků, Ed. Meyer, napsal,
že jest naprosto jisté, že všecky lidské rasy se stále
směšují, že je nemožno je nějak určiti, tím spíše že
jest dokonale nemožné nějaké přesné rozlišení mezi
nimi. (Geschichte des Altertums. Bd. I8 56.)

Sám Rosenberé, rasistický pěvec Třetí Říše, při
pouští, že jsou v Německu (ři různé rasy, třebaže,
ovšem, prvou jest severská, jíž Evropa opravdu za
všechno vděčí.

Ale kde tedy se skrývá anebo kde proudí čistá
arijská krev, v jejímž jménu pronásledují tito třeštící
křiklouni Židy a prohlašují nevylečitelným úpadek
„ethnické změti“ novolatinských národů?

4.

Mnozí anthropologové snaží se dnes potvrditi Ge
nesi (I. knihu Mojž.), to jest jednotný původ lidské
ho pokolení. Proto se nedá pochopiti, že by byla jed
na rasa obdařená božskými výsadami, dokonalejší
než všechny ostafní.

Ale i kdybychom chtěli hájiti hypothesu více pů
vodních kořenů navzájem nezávislých, přece zůstane
historická zřejmost,potvrzená ethnografií a anthro
pomefrií o nespočetném a stále trvajícím promíšení
ras v posledních tisíciletích. Tato smíšení zeslabila
rozdíly, slila krev, rozmnožila různosti, takže jest ne
horázností domněnka 0 čisté rase.

A i kdyby chtěli připustiti za každou cenu tako
vou čistou rasu, nedala by se z toho vyvozovati na
prostá a trvalá nadřazenost. Každá rasa má své po
ledne a svůj soumrak, období vzesťupu a ochuzení
a sesťupu,někdy ještě období znovuzrozenía nového
povstání.

A potom kde jesť v mezích téže rasy souvislost a
a plynulost hodnot? Jeden syn se podaří po otci, jiný
se úplně odcizí rodu; genius může zploditi děti pro
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střední; z párku naprosto bezvýznamného může se
zroditi duch svrchovaný, tvůrčí. Ať děláme, co chce
me, ať vycházíme z které chceme theorie, zboštění
jedné rasy není ničím jiným než žárlivým třešťěním

poraženého národa. 5t

Všeobecné dějiny, zkušenost i zdravý rozum i 0
becné mínění učí, že ve všech tak zvaných rasách rodí
se lidé lepší a horší. K tomu faktu tisíciletému i kaž
dodennímu mohou se šílení rasisté stavěti jen dvojím
způsobem.

Buď tvrdí, že $eniové jména a krajů italských,
francouzských, růských atd. jsou německého původu
— a pak postupují proti dějinám, proti ethnografii
i proti dokladům.

Anebo popírají pravost a cenu geniů neněmeckých
a jdou proti obecné zřejmosti a samozřejmosti.

Rasisté se uchylují k oběma metodám s výsled
kem, jejž si dovedeme všichni představiti, totiž že
utvrzují a potrzují svou nevědomost a něco ještě hor
šího než nevědomost, totiž nestydatou zlovolnost.

6.

Kdyby bylo pravda, co s drzou tváří tvrdí staří i
noví rasisté, totiž že genialita latinských národů ve
středověku vděčí přínosu německé krve následkem
barbarské záplavy, dokázala by se tím jenom ne
správnost jiné jejich fantasie, totiž že jenom z čisté
rasy rodí se vynikající lidé,

Jak to, že nejčistší německá rasa nedala v oněch
stoletích genie podobné, jaké měla Francie a Italie
ve století XII., XITI. a XIV.?

Tady je pravdou jedno zobou: buď je plodné smí
šení ras, anebo není pravda, že středověcí latinští
$eniové pocházejí od germánských vetřelců.

V obou případech bije do očí klamnost rasistické

romantiky. 7

K pokoření německé protivnosti stačilo by připo
menoufti, že mnozí „velcí“ Němci jsou neněmeckého
původu, anebo aspoň že měli krev ještě jinou než ně
meckou. Chamisso, La Motte Fougué, Du Bois Rey
mond pocházeli z nenáviděné Francie; Mendelsohn,
Heine i Marx byli Židy, Kant má škotské předky,
Brentanové pocházeli z italské rodiny; Nietzsche se
chlubil, že má polskou krev; Keyserliné má v sobě
rovněž jakýsi slovanský prvek.

I sám archimandrita rasismu, Rosenberé, narodil
se v Rusku v Estonsku a za války byl vyhnán Rusy
jako Němieca Němci jako Rus.

8.

Freudovec by mohl říci a na jistějším podkladě
než obyčejně, že dnešní rasismus jest vyvažujícím
zjevem. Němci, pohrdaní všemi civilisovanými náro
dy, od konce středověku cítí blahodárné lehtání, že
se mohou pokládati za vyšší než jsou všichni ostatní.
Jest to slovanská psychologie z Dostojevského „po
nížených a uražených“.

Nejstarší projev germánského prvenství: Promlu
vy k německému národu od Fichte přišel ihned v do
bě, kdy Napoleon přemohl, rozdrobil a podrobil
Němce; Mythus XX. století od Rosenberga vyšel ně
kolika let po strašném rozkladu německém 1918.Po
vítězné válce 1870byl pangéermanismus dílem přede

k Franoouzůa Angličanů.(Gobineau,Chamberain.
Když prohrají Němci válku, nechtějí věřiti svým

smyslům: bouří se, nafukují se a prskají proti celé
mu světu.

A profože se nemohou ihned pomstíti zbraněmi,
přemýšlejí podle svého zvyku o pomstě vědecké
anebo filosofické. Německýnárod je prvým národem
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na světě. Mimo Němce není spásy. Že byli odstrčeni
od tohoto díla spásy, jest dílem spojení závistníků a
právě i jejich porážka jest protidůkazem jejich bož
ského určení k nadvládě nad celým světem.

Jedinci, aby zapomněli na ponížení, se opíjejí;
Germanie v témž případě se opíjí letkvary svých
rasistů.

0,

I rasismus jest jenom přestrojením do koží vě
deckých omylů a falšovaných dějin — věkovité ně
mecké zpupnosti.

Tento zůstatek loupeživých kmenů, jež se ani Bis
marckovi nepodařilo sjednotiti, stůně stále velikáš
stvím.

Protože nemají prvotřídních lidí —poslední Něm
ci světového jména jsou Židy: Freud, Einstein —
vrhli se na zbožštění celého národa. Každý Němec,
již proto jen, že je Němoem, jest částkou Boha,
Boha fysiologického a pozemského, jenž je ale po
dle mich jediným Bohem, jenž existuje. Posled
ní pomořanský sedláček jest proto pro lepší krev
kolující v jeho žilách, obdivuhodnější než genius na
rozený v Italii anebo v Rusku. Německý blbeček jest
polobohem v inkognitu; geniální lafinec jest jenom
šťastným šarlatánem (jestliže nanejvýše snad nepo
chází od barbarů).

10.

Rasismus jest, mefafysicky vzato, posledním tvo
rem germánského atheismu: válkou proti Bohu, pro

ti pohu osobnímu a franscendentnímu věčné filosofie.
Člověk jest božský a člověk německý jest nejvyš

ším projevem božskýma proto jest určen, aby si pod
robil bohy mižší a horší, kteří se vtělují do jiných
ras. Jsme tu stále ještě u stařeckostí Straussových a
Feuerbachových s pangermánským připentlením.

Proto také zahajuje nový útok proti křesťanství
a zvláště proti katolictví. Ne již transcendence, ani
Bůh, ani viditelná hlava, a především ne Evangelium:
Kristus byl jenom anarchistickým Židáčkem,jenž po
kazil německou krev. (Někteří nesmělejší z něho či
ní plavého arijce, jenž ale musí býti odříznut 'odvšech
svých stoupenců, především od Pavla.)

V jedné písni hitlerovské mládeže můžeme slyšeti
tyto roztomilé sloky: Časy zašly a zůstali jen kněží,
aby urvali duši lidu. Ať už s Římem, nebs Lutherem,
učili židovské nauce.

Nyní ale již zašly doby kříže. Sluneční stoupá k

Karel E. Vlček:

JARNÍ ZEM
Své bílé modlitby když všechny se k nebi vymodlila
byla jak bohyně jež přišla na zapřenou
Podjejí tváří jarními vášněmi znečištěnou
vyrostla tvůrčí síla

Sluneční oheň očist
nekryté líbá jí tělo
dychtivý dočíst
na co se na podzim zapomnělo

O krásách jež teprve na jaře dorostou v krásy
1o těch jež na slunci zrodí

Podjeho dotekem vstala a růžově povyskočila si
Silná jak smrt a něžná jak nebe
Začala vysílat
modlitby zeleně modlitby vůně a modlitby květů
k tomu jenž jediný život mohljí dát
a který i v nás život vdechl
Začala rozdávat

celému světu



výšinám kruh. Jsme svobodni konečně, a s Bohem
dámevlasti její slávu.

Svastika, hieroglyfický primitivní znak slunce, má
nahraditi kříž, prý symbol hanby a ponížení.

Mladí Němci dávají přednost před krví Kristovou,
vylitou za všechny lidi všech ras a všech stavů, krvi
severské, již jsou hotovi prolíti, aby způsobili krve
prolití a podrobení ostatních národů. Pro tento vele
vznešenýcíl zapírají Boha na nebi a Řím na zemi.

11.

Ve skutečnosti jest rasismus německým bojem
proti Římu. Povstání a vpád Germánů přispěl k roz
padu římské říše. Reformace byla jinou německou
vzpourou proti římskému primátu. Ale přes to vše

Dott. Marko Weirich:

chno zůstane v Němcích něco římského: ať již v pro
testantství, jež se nedovedlo docela osvoboditi od
myšlenky augustinovské, to jest řecko-latinské; ať
v právu nebo v umění, v kultuře, ve které se nalézají
hluboké stopy stoletého vlivu Říma, Italie a Francie.

A nyní poslední odmrštění! Jest popřeno vše, co
není německé. Chtějí se vrátiti k původní vzděla
nosti germánských lesů a odvrhují nejslavnější hrdi
ny své minulosti. Proti Karlu Velikému kladou po

pana Widukinga, proti Goethemu predikanta Schilera.
Němci nemohou snésti velikosti, myšlenky, vise,

zákona Římského, ať Říma Augustova nebo Říma Ře
hoře VII. Výstraha těm, kteří by ještě hostili nevím
jak nepatrnou ilusi v zapomětlivém myslícím orgánu.

Il Frontespizio 1934, Čís. 12.

Zlatý blok s ptačí perspektivy.
Doby, ve kterých celní politika států byla pokládána za největší

překážku oživení světového obchodu, už minuly, a zdají se nám
dnes pří nynějším měnovém chaosu přímo idylickými. Dnes dávají
všichni na pranýř měnovou politiku, v tom se shoduje kdekdo,
jenomže každý rozumí zdravou měnovou politikou něco jiného.
Zvláště živý je boj mezi zlatým a librovým blokem: tak první vy
týká druhému, že měnovým odhodnocením dal signál k dnešnímu
závodění v měnové devalvaci, librový blok zase vytýká zlatému,
že svým Ipěním na strohé zlaté paritě brání konečnému rovno
měrnému urovnání cenových hladin ve všech zemích světa.

Viděli jsme rozmanité rozpory mezi theoretickými zastánci
obou bloků, avšak posledním odhodnocením belgického franku
theoretický spor se přesunuje na pole praxe a znamená už otevře

ný po) rozechvěného moře proti stále se úžícímu ostrovu zlatéhobloku.
I dnes osud zlatého bloku závisí na další měnové politice An

glie: neobvyklý pokles anglické libry letos na jaře (který pře
kvapil, protože libra kolísá jinak vždycky na podzim následkem
většího dovozu surovin) byl vlastně urychlujícím popudem k bel
gické devalvaci, a jest více než pochybno, zdali i ostatní země
zlatého bloku by mohly obstáti eventuálnímu opakování takové
ho zjevu u anglickélibry.

Že dnes převážně Anglie má vlastně situaci zlatého bloku v ru
kou, a to pro delší dobu, je zřejmo i z toho, že Spojené státy ame
tické, přes to, že Roosevelt má stále ještě zmocnění k další deval
vaci dolaru s nynější 59.06 proc. původní parity na 50 proc., ne
hodlají pro dohlednou dobu vyrovnati měnový náskok Anglie,
zvláště vzhledem k tomu, že Roosevelt chystá velkou konvetsi
3 půjček, která by byla vážně ohrožena dalším znehodnocením
dolaru: jedná se 03. tranši IV. 414% půjčky svobody k dubnu 1955
v částce 1850 milionů dolarů, dále o stáhnutí z oběhu obligací
2% půjčky kanálu Panama v částce 675 milionů dolarů a konečně
o 1.32% půjčce svobody v částce 1900milionů dolarů k 15. červ
nu 1955.Jsou zde v sázce veliké obnosy, takže v dohledné době
nelze počítati s novým měnovým pokusem Ameriky, tím méně,
že nynější zvýšení indexu životních nákladů a zvlášťě indexu cen
poživatin se stalo nejaktuálnější politickou otázkou dne, a jest
tím komplikovanější, že se předvídá zase podle různých náznaků
třetí suchý rok pro americké zemědělství.

Proto se zájem soustředí spíše na další vývoj anglické měny.
Nemýlíme se však, když tvrdíme, že na dlouhou dobu, a snad na
hodně dlouhou dobu nedojde k žádoucí stabilisaci anglické libry.
Po osudném dni znehodnocení anglické libry dne 21. září 1951
očekával celý svět, že Anglie se rozhodne konečně stabilisovati
svou měnu. I v anglických kruzích dnes se uznává, že tehdejší od
hodnocení bylo působeno nedostatkem zlata. Keynesův názor, že
libra byla r. 1925 stabilisována příliš vysoce, už se opouští.
Koncem roku 1932 však ústy svých odpovědných činitelů Anglie
prohlásila, že „hodina pro anglickou stabilisaci ještě neodbila“.
Stejné prohlášení bylo opakováno koncem roku 1955,a tak i na
podzim 1934,když do Londýna zajeli delegáti francouzské Národ
ní banky a amerických federálních bank, aby tlumočili přání po
stabilisaci měn. Tak i minule anglický ministr financí opakoval

stejné prohlášení a řekl, že libra v dohledné době nebude ustálena.
Toto záhadné nemůžeme dělá mezinárodním finančníkům velké

starosti a obtíže, a vysvětluje také divný počin anglické vlády,
která svým vyrovnávacím fondem nezasáhla do poklesu libry.
Přes to, že tento pokles byl neobvyklý, dal se vysvětliti odlivem
kapitálu z Anglie do Ameriky po vyřešení otázky zlaté doložky
a prudkým kolísáním několika spekulačních trhů (pepf); pozoru
hodným stal se však právě pasivním chováním vyrovnávacího
fondu. Proto se tvrdilo, že tento pokles odpovídá čistě záměrům
vlády, a z toho nastal rozruch, který přivodil belgickou devalvaci.

Jest známo, že ústy tajemníka státního pokladu Chamberlaina
v létě minulého roku Anglie postavila čtyři podmínky, za kterých
by byla ochotna vrátiti se k stabilisaci a k mezinárodnímu zlaté

mu standardu: 1. takový vzestup cen, aby byla obnovena rovno
váha mezi výrobními náklady a prodejními cenami; 2. snížení
celních hradeb a překážek mezinárodního obchodu; 3. definitivní
úprava válečných dluhů a 4. zamezení kolísání kupní síly zlata.
Všechny to podmínky, které Amerika zvláště v 1., 3. a 4. bodě
v dnešní situaci svého národního hospodářství nemůže přijmouti.

Stálé odkládání stabilisace a kladení nesplnitelných podmínek
(zvláště pro USA) zdálo se mnohým podezřelé, a nevidí se v tom
už jen vytyčení zásadního názoru o otázkách měn a krisí, ale jen
zakrývání hlubších a vážnějších příčin. A tak, zvláště se strany
zlatého bloku se velmi zlomyslně poukazuje na jednu velikou
slabinu anglické „zdánlivé“ konjunktury: Anglie vůbec není s to
přikročiti k stabilisaci, poněvadž tato by znamenala více než
pravděpodobně veliký „krach“ zlatých dolů. Zlaté doly, tak se
to odůvodňuje, mohou býti udrženy na dnešní úrovní jen systé
mem stále stoupající ceny zlata. Na druhé straně však také
zhroucení zlatých dolů by znamenalo zničení několika set ban
kéřů anglické City, nehledě k mnoha jiným nepříjemným ná
sledkům. Mimo to Anglie, která svou elastickou librou je s to
zdolati aspoň částečně dumpiný japonského yenu, by po stabi
lisaci byla bezmocná nejenom vůči yenu, ale také proti ostatním
odhodnoceným měnám. Současně by z toho vzniklo pro Anglii
zdražení cenové úrovně. Všecky tyto následky by zničily rychle
celou „zdánlivou“ konjunkturu Britské říše, konjunkturu, která se
zakládá vlastně jen na důmyslné hře se zlatem. Oživení anglické
ho hosnodářsíví počítáno ve zlatě znamená substanční snížení
státních dluhů, a tím také celé společnosti a všech soukromní
ků. Proto není divu, jestliže nejhorlivějšími zastánci anglické
devalvace jsou ředitelé zlatých dolů (stačí jméno Strakosche).

Nechceme se pustiti do dalších podrobností těchto názoro
vých sporů, jedno však jest z toho jisto, že stabilisace anglické
měny jest skutečně hudbou budoucnosti, a že proto i ony země,
které svými velikými zlatými reservami by byly s to odolati vněj
šímu nátlaku více než rok, na konec musí podlehnouti devalvační
vlně, kterou letos zahájila Belgie — ovšem popudem, který vy
cházel z Anglie.

Ale i bez ohledu na to, že Anglie pravděpodobně svým chová
ním přinutí zlatý blok k ústupu, situace v jednotlivých státech
tohoto bloku je taková, že otázka dalšího trvání zlatého bloku
jest už více méně zpečetěna. '

Viděli jsme příklad belgický. Nedávné opětovné kolísání ho
landské a švýcarské měny už nám dají tušiti, že v nedaleké bu
doucnosti padnou i další pilíře prudkému příboji devalvačních
vln. Proto není bez zájmu prozkoumati krátce situaci zbylých
členů zlatého bloku nejenom v očích přivrženců, ale také s hle
diska odpůrců měnové devalvace.

Pochybovati o dodržení nezměněné parity zlatého platilo r.
1955v Holandsku ještě jako velezrada. Od minulého roku však
šíří se zvláště mezi vysokoškolskými profesory hnutí, které dopo
ručuje 20—400%0devalvaci měny, a od února, co anglický tisk ne
zahaleně tvrdí, že Holandsko bude následkem nynější situace nu
ceno opustiti zlatý blok, a konečně po belgickém příkladu není
už pochyby, že se tak stane v nedaleké době. Na jedné straně je
pravda, že v technickém ohledu není nejmenších příčin k takové
mu kroku. Ale hospodářská deprese se nejeví u žádného člena
zlatého bloku snad tak tíživá, jako u Holandska. Nejhlavnější
příčinou jest stále zúžení vývozu a k zostření situace přispívají
zvláště platové obtíže a kontingenční politika některých států.
I Holandsko jest odkázáno na vývoz jako my. Jeho zůžením na
stalo i zmenšení dovozu, z toho se vyvinuly neblahé následky
pro obchod, námořní plavbu a zemědělství a konečně nezaměst
nanost. Největší argument odpůrců devalvace míří proti účin
kům, které by devalvace měla na cenovou hladinu. Holandsko má
stálou pasivní obchodní bilanci, takže po devalvaci by musela více
než dosud zaplatiti do ciziny. Kdyby nastalo zvýšení cenové hla
diny, pak by mzdy ve vývozních podnicích vykazovaly ihned stou
pající tendenci a právě pro ně by výhoda devalvace byla ztracena.
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Kdyby však cenová hladina zůstala nezměněna, pak by zase při
šli o tu výhodu zemědělci. Spíše se předvídá zdražení a tak i ka
pitálový útěk. Vláda nevidí jiné východisko než vytrvání na de
flační cestě, to jest snížením věřejných břemen působiti na re
dukci nákladů. Novou celní tarifou, která vstoupila v platnost
1. července, zůstal dovoz surovin osvobozen od cla, a polotovary
podléhají jen 3—690 clu. Dále byl utvořen fond, ve kterém má
býti soustředěno rozdělení podpor pro zemědělství. Zvláštní in
stituce pečuje o organisaci dopravy po zemi a po moři a má zdo
lati rostoucí deficit drah, který roku 1953obnášel 28 milionů zla
tých. Působí se na snížení Činží; velkou konversí z minulého roku
byl snížen úrok vnitřního dluhu, chystají se další práce pro ne
zaměstnané, kteří ze stálého počtu 300.000 se zvýšili koncem r.
1954na 414.500,nejvyšší to počet dosud zaznamenaný. Z vládních
kruhů se poukazuje na to, že i při tom celková hospodářská si
tuace Holandska není tak špatná; i zde se hraje zase se statisti
kami: tak prý index vývozu zlatého bloku jest 37.5 (1929 —100),
zatím co u Spojených států amerických obnáší nyní 25.8 a pro
Anglii 31.7.Zvláště zajímavý je poukaz na to, že zaměstnanost by
la podporována i při celé krisi tím, že vzniklo na 100 německých
„emigrantských“ firem, které vyrábějí stroje všech druhů, dále
precisní aparáty, medicinální nástroje. Tyto firmy konají veliké
služby i holandskému průmyslu! (Zaměstnávají na 3.500 dělní
ků.) Také prý obchod s kožišinami přesídlil částečně z Lipska do
Holandska, tedy právě obor, který v Německu byl jedním z nej
cennějších aktivních položek obchodní bilance.

Naproti fomu však nesnáze vývozu se setkávají se stále větší
mi obtížemi, poněvadž se řídí právě nejvíce do zemí s odhodno
cenou měnou, a fo do librového bloku. Dodržení dosavadní měny
přece zvýší postupně svůj tlak na celkovou depresi a problema
tika anglické libry a poslední události zdají se přece konečně pů
sobitiíi zde. Ale i bez ohledu na to, přivrženci dosavadního zla
tého zapomínají na velikou koloniální říši Holandska, která už
nesnese měnovou politiku mateřské země. Zvláště konkurence
japonského yenu, který teď už po třetí aufomaticky předešel po
kles anglické libry, znemožňuje obchod holandských kolonií ve
Východní Indii. Na druhé straně ceny surovin, které se tam vyrá
bějí, místo aby se zvýšily, klesají velmi silně — u kaučuku na
příklad o 30—40 % v anglických librách (ve zlatě tedy ještě ví
ce!), a to proto, poněvadž jsou i nadále ceněny na anglických
světových trzích.

Vedle Holandska je Švýcarsko jedinou zemí, která dodnes do
držuje nejen zlatou měnu, ale také předválečnou měnovou paritu.
I zde technická posice švýcarského franku je silná. Zlaté krytí
jest dokonce větší než oběh a obnáší 139 %. I kdyby se k oběhu
bankovek připočetly denně splatné závazky ve výši 642 milionů
franků, obnáší krytí stále 95 %. Mimo fo nároky, které se kladou
na Národní banku, jsou malé, celkem 100 milionů fr. a švýcarský
stát nejen že nic nedluží Národní bance, ale má dokonce u ní
úvěr. Diskuse skutečně se netočí kolem této otázky, ale spíše
kolem stanoviska se širšího hospodářského hlediska. I švýcarský
obchod, uznává to i vláda, trpí velikou konkurencí ciziny, a k zo
tavení bude třeba snížiti životní a výrobní náklady. K devalvací
se nechce přikročiti, poněvadž Švýcarsko dováží všechny surovi
ny bez výjimky z ciziny. Zemědělství není s to živiti obyvatelstvo.
Devalvace by znamenala ochuzení nejširších vrstev lidu: nesmí
se zapomínati, že na jednu hlavu přijde ve Švýcarsku jedna spo
řitelní knížka! Devalvace by tedy poškodila nejvíce dělníky a
úředníky, a mimo to by přivodila snížení mezd suchou cestou.
Pro Švýcarsko prý nezbude než trnitá cesta deflační.

Nicméně však i zde je Achilova pata: není to jen zájem turis
tického ruchu, který přes zavedení sníženého „turistického fran
ku“ nejvíce trpěl jaksi blokádou odhodnocených měn. Je skuteč
nost, že právě Angličané a Američané, kteří by museli ve Švý
carsku platiti dvakrát tolik než jinde, obcházejí krásy švýcar
ských hor a hledají nové krásy, což platí zvláště o Rakousku a
jiných zemích. Vlastní Achilova pata švýcarského hospodářství je
však jinde, a to v bankovním systému, na který poukazuje teď
zvláště anglický tisk, v čele s „The Economist“ ze 6. dubna (. r.
Minulé desetiletí utvořilo ze Švýcarska jakési útočiště meziná
rodních kapitálů před panikou nejen pro Německo atd., ale do
konce pro zámořské země. Poslední dobou bylo však vybráno na
33 %ovkladů a vista. Všemu tomu odolalo však Švýcarsko skvěle.
Prospělo mu sice anglické a americké odhodnocení pro splácení
vlastních závazků, ale na druhé straně zamrzlé úvěry v Německu
a ve střední Evropě působí nový tlak, zvláště na švýcarské ban
ky, poněvadž dosahují vážných obnosů. Z toho důvodu banky
jsou nuceny udržovati veliké pokladní hotovosti. Tato nutnost,
jakož i okolnost, že banky se připravují na další ztráty odhodno
cením cizích měn, byla důvodem, že banky snížily dividendy pro
rok 1954. Současný veliký pokles bankovních akcí působil však
paniku a větší vybírání vkladů u bank. Skoro 28 9%vkladů šesti
hlavních bank, což se rovná celkovému kapitálu těchto bank, za
mrzlo následkem trasnerových moratorií v cizině. Pomoc Ná
rodní banky by však znamenala úvěrovou expansi, která by ne
přišla vhod v době, kdy jest třeba snížiti ceny a náklady. De
flace zostřuje vnitřní krisi i nadále a aktivní položky banky prak
ticky zamrznou, a fak je více než pravděpodobné, že právě vý
sledkem bankovní krise bude přece jen i odhodnocení švýcarské
ho franku.

Říká se, že Italie jest nejslabším bodem zlatého bloku. Není
však jiné země tohoto bloku, který by byl nejméně nervosním po
posledních událostech jako Italie; zajímavá na Ifalií je právě
skutečnost, že tato její slabost se posuzuje po technické stránce,
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Paní Polyxena z Lobkovic.
Mluvívá se tak často o slabé ženě. Zdá se však, že tato frá

ze, ničím neodůvodněná, vyšla z úst toho, kdo nikdy nepoznal
ženu. Neboť jako mezi muži a muži jest rozdíl v tom, mají-li
statečné srdce, či jenom statečnost v ústech, ale v hrudi zaječí
srdce, tak stejně možno tvrditi, že jsou ženy, které ukázaly, že
i v jejich prsou jest srdce statečné a při tom teplé a docela
ženské. A poznáme je nejlépe, když jest postaveno do situace,
kde jest třeba statečnosti, odvahy a při tom té laskavé ruky,
jakou jenom žena může míti. Česká země nebyla tak šťast
ná, aby se mohlo o ní říci, že nad ní více svítilo slunce pokoje
a míru, než aby se nad ní valily mraky bouře, často spojené
s těžkými ranami. A právě v těchto dobách bídy a těžkých zkou
šek se ukázalo, že i česká země rodí ženy statečné, o nichž
mluví Písmo sv. Nesmíme si je ovšem představovati jako nějaké
Palas Athény oděné ve skvostnou zbroj. Jejich statečnost tkví
v osobnosti té které ženy, s jakou se dovede postaviti proti

vřem bolestem a strastem, které přináší život a jeho těžkéchvíle.
Za těch dob, kterých ostatně česká země zažila několik, kdy

se zdálo, že zmizí království pod kopyty armád, které si dávaly
krvavá dostaveníčka zde, uprostřed Evropy, deptajíce její srdce,
právě v této době bouří a národní rozpoltěnosti jako slunce nad
mraky se vynořuje paní Polyxena z Lobkovic. Zadíváme-li se
na portréty její paní matky, krásné černooké Španělky, rozené
Marie Manriguez de Lara z Mendozy, jak na svém klíně tiskne
nebo drží plavovlasé děcko, nechceme věřiti, že je to ona Poly
xena, která zdědila po matce sličnost a plamennou víru, po otci,
Vratislavu z Pernštejna, moudrost a rodovou podobu. Sever a
jih sloučily se v sličné Polyxeně v obdivuhodnou harmonii i co
do vnější podoby i co bohatosti duševních ctností.

Otec její oblíbil si hrad litomyšlský tak, že stal se skutečným
klenotem renesančního slohu a do něho vnesl vzácné obrazy
a jiná díla umělecká i uměleckého průmyslu. V tom'o prostředí
naplněném krásou umění a živou vírou narodila se r. 1566 Poly
xena, která záhy stala se miláčkem a později pýchou a ozdobou
své rodiny. Vyrostla uprostřed uměleckého prostředí, naplněné.
ho stále novými dojmy, jež dovedl její otec tak pečlivě vybí
rati pro potěchu svého srdce, že vtisklo se jí trvale do duše.
A tak, když rodiče jí zemřeli, sama stává se podporovatelkou
umění, jak to prokazovala po celý svůj život, neboť bohata na
statky pozemské dovedla je obraceti a proměňovaii ve věci
ušlechtilé a krásné, jak sama její duše si žádala a přála.

Byla nejstarší dcerou a už několik let po smrti otcově (zemřel
r. 1582 na říšském sněmu v Augšpurce, stár 52 let) opouští mat
čino vdovské sídlo v Litomyšli, aby podala ruku nejmocnější
mu pánu v českémkrálovství, panu Vilému z Rožmberka, jako
jeho čtvrtá choť. Sňatek mezi dvacetiletou nevěstou a pade
sátiletým ženichem konal se s velikou nádherou na Pražském
hradě, ale to manželství bylo pro paní Polyxenu jen krátkou
(pětiletou) episodou v životě tak bohatém událostmi. Už roku
1592 zemřel pan Vilém bezdětný a odkázal své manželce z bo
hatých a rozsáhlých statků především zboží roudnické, vedle ji
ných statků.

Na Roudnici si paní Polyxena přivedla r. 1603 nového cho
tě, pana Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, který sice ne
vládí rozsáhlými statky rodovými, ale svým postavením v životě
veřejném přece jenom mohl se řaditi po bok panu Vilémovi.
Nevěsta přinesla mu věnem vedle svého dědictví oteckého
Roudnici a drobné jiné sousední statky a díl Sedlčan, což spo
lu s dosavadním panstvím chlumeckým, patřícím panu Zdeňkovi,
stalo se základem velikého dominia rodu lobkovického.

Manžely pojila především upřímnáhorlivost ve víře katolické,
což prokazovali službou církvi, tehdy u nás do kouta odstrčené.
Spojená zboží stala se výspou katolického světa. Tam obnovo
vány kostely, vyzdvihovány z trosek opuštěné katolické fary
a oprava kostelíku sv. Jiří na Řípu, provedená ještě panem Vi
lémem, doplněna každoročními poutěmi. Svatý Jiří na této ho
ře, posvěcené vzpomínkami na první záblesky našeho národ.
ního života, stal se symbolem úsilí paní Polyxeny, která chtěla
také bojovati proti všemu, co české království hubí a ničí.

Bohatství, které obklopovalo paní Polyxenu, tato dovedla po
dle svého vychování obraceti co nejkrásněji v trvalé hodnoty.
Kostel Panny Marie Sněžné, po dlouhý čas pustý, spolu se svým
chotěm obnovila, zřídivši znovu při něm klášter františkánský, za
vázavši se tak učiniti, vyprosí-li jí čtrnáct mučedníků tam po
vražděných u Boha štěstí — potomka rodu. A když se jim po pě

která zase u obou předcházejících partnerů je bezvadná. Zvláště
ztráta zlaté reservy, která pro rok 1934 obnáší 1540 milionů lir
proti jen 367 r. 1955a 838 r. 1952,bije do očí. Tento rekord stojí
jen za velkou ztrátou zlaté reservy v r. 1931, která však tehdy
nastala následkem tehdejší úvěrové a librové krise (1600 milio
nů lir). Proto byla zavedena v prosinci 1934povinnost odvodu de
vis, a rostoucí deficit obchodní bilance, který z průměru 1459
milionů lir v předcházejících třech letech se vyšinul zase na
2433 milionů lir, donutil Italii k vydání dekretu ze.dne 19. února,
podle kterého má býti omezen dovoz na tolik, aby nenastal další
odliv zlata z Italie. Platební bilance, která roku 1955 byla asi



tiletém manželství narodil syn, Václav František Eusebius, ne
opomenuli slib svůj spiniti.

Zatím nad českým královstvím schylovalo se k oněm bouřím,
které vyvolány z vnějšku, zasáhly ovšem nejvíce Čechy sa
motné. Pan Zdeněk jako nejvyšší kancléř odmítl kontrasigno
vati majestát Rudolfův, čímž samozřejmě octl se na černé listině
vzbouřenci sestavované na místě nejpřednějším. Proto byl po
vstalci zbaven úřadu a jenom jeho nepřítomnost na Hradě, když
lito tam řádili, zabránila, aby jej nestihl osud svržených místo
držících. Ti šťastně vyváznuvše z pádu uchýlili se do domu Pern
štejnského, kde paní Polyxena se jich ujala i proti pánům sta
vům a tak jim život zachovala, neohlížejíc se na to, že sama tím
proti sobě je ještě více popudila. Proto direktoři vzpomínajíce
ji a pana nejvyššího kancléře ve zlém, zbavili je statků, ovšem
nakrátko. Nezdar povstání napravil tuto konfiskaci. Když karta
se obrátila a Ferdinand stejným způsobem oplácel rebelům, co
tu bylo nářku, kolik zoufalství... Neboť lidé rychle zapomínají
a ještě rychleji mění se radost v pláč a nářek.

Jest samozřejmo, že vítěz bělohorský (jak nás naučili jmenovati
krále Ferdinanda) nebyl nevděčný vůči svým věrným. Nedávno
předtím španělský král propůjčil panu Zdeňkovi z Lobkovic řád
zlatého rouna a po potlačeném povstání propůjčuje mu dědičný
titul knížat sv. Říše římské spolu s titulem vladaře rodu, jakého
důstojenství dosud se těšili jen Rožmberkové a páni z Hradce.
Pravdou jest, že po konfiskaci zboží povstaleckého toto bylo
často ke koupí za babku. Ale stejnou pravdou jest, že tehdy ještě
nedostalo se do rukou cizích, přistěhovalých majetníků. Právě
paní Polyxena tehdy skupovávala tato zboží, hledíc tak za
okrouhlit svoje panství I v Sedlčansku, v Táborsku i ve střed
ních Čechách. Zajisté to byla rozsáhlá latifundia, která se spo
tila poď mocí paní Polyxeny a pana Zdeňka Popela z Lobkovic.
Nehledě však k mnohdy ubohému stavu koupených statků, bylo
to vlastně štěstí pro poddané, že dostali se do takových rukou!
Neboť bohatství nahromaděné na Roudnici, ať bylo ve zlatě,
stříbře, obrazech, či zboží křišťálovém, nádherně vykládaném
nábytku a uměleckém nářadí, toto bohatství nepovstalo ze slz
a bídy poddaných. Bylo tu spíše, aby leckterou slzu osušilo, lec
kterou bídu zahladilo, neboť paní Polyxena nedovedla jenom
je dobře skládati, ale stejně dobře rozdělovati ubohým a po
třebným.

Stačí jen nahlédnouti do té velké haldy dopisů dochovaných
v archivu roudnickém(vydány Dvorským: Staré písemné památ
ky žen a dcer českých), abychom se přesvědčili, že ta přísná
katolička, jakmile uslyšela o bídě a nouzi svých bližních, stává
se skutečnou křesťankou, zapomínající na rozdíly politické a
náboženské. Kní, ženě bohaté a vlivné, obracejí se dcery a man
želky pokutovaných rebelů nebo exulantů, aby jim udělila ze
svých zásob, poskytla jim přímluvy a ochrany. Nelze zde nic
z toho zachytiti. Stačí říci, že kdokoliv přišel, neodešel bez po
moci, bez příslibu pomoci a mocné protekce. Řekli jsme si, že
byla ženou, která byla statečná vůči nepřátelům své rodiny, ale
křesťankou ke všem, kdož často v hrozné bídě krvavými slzami
u ní hledali poslední záchrany a pomoci. Bůh požehnal jejímu
hospodářství a ona měla ruku otevřenou. Tak asi bychom mohli
označiti tyto skutky milosrdenství a lásky.

Paní Polyxena trávila svůj život v neustálé činnosti, napravujíc
nedostatky duchovní správy na svých zbožích, rozmnožovala
statky a prováděla na nich rozličné nové stavby. Hospodaříc roz
umně, mohla založiti spolu se svým manželem slávu a bohatství
rodu Lobkovického, jehož předkem byl Mikuláš z Újezda, pří
jmím Chudý na Lobkovicích.

Za vpádu saského i několikerých návštěv švédských byly stat
ky Polyxeniny pustošeny a loupeny, takže už i věkem sklíčená
zakoušela tím bolestněji špatné odměny od těch, jejichž spojen
cům (nebo aspoň rodinám) prokázala tolik dobrého. Na sklonku
svého života odevzdala rodový majetek synu Václavu Františ
ku Eusebiovi a trvale se chtěla usídliti na Roudnici, kde založila
také tiskárnu, což také není špatným dokladem její vysoké du
ševní vyspělosti. Znepokojována na Roudnici neustálými nepřá
telskými vpády, uchýlila se do Prahy, kde vlastnila řadu domů.
Tam také zemřela, majíc 76 let věku svého a pohřbena po boku
pana Zdeňka v hrobce roudnické.

Hle, to jest jen letmý pohled do života české šlechtičny,
vrchovatě naplněného dobrem a krásou. Řada a řada dobrých
skutků opominuta, ale jedno možno stále opakovati i v závěru:
rod Pernštejnský poskyti Lobkovicům svůj největší poklad. A
české království dodnes by mělo s vděčnosti vzpomínati takové
ženy, jakých zvláště dnes ve vrstvách nadaných statky pozem
skými bychom těžko hledali. Příčina? Život paní Polyxeny to
řekne srozumitelně! Bořivoj Benetka.

ještě aktivní, byla vytovnána příjmy z turistického ruchu a ná
mořní dopravy. V roce 1954 platební bilance se stala však pasiv
ní. Jinak působí italské platební bilanci stejné obtíže jako u všech
ostatních států, zamrzlé úvěry atd. Všechna opatření byla vý
slovně hlášena jako prostředky k ochraně měny, na které dnes
snad jen Italie trvá tak jednomyslně. A přes to všecko není tam
otázka devalvace tak akutní a tak blízká k řešení jako ve Švý
carsku a v Holandsku.

Italie se liší od ostatních zemí zlatého bloku nejen menší mě
novou nervositou (přes občasné disažio 6 9 italské liry), ale také
jinou okolností: podle indexů průmyslové výroby vypočtených

„Národohospodářským obzorem“ v minulém čísle, Italie v tomto
ohledu patří přímo k zemím librového bloku: Italie má v lednu
r. 1935 95 vo (1928 — 100), Anglie 108 %, USA. 81 9/,, Švédsko
112 9%,Norsko 115 %, Kanada 82 9/;, zatím co země zlatého blo
ku vykazují průměr kolem 70 0%.Příznačný je fakt, že Českoslo
vensko stojí za Italií a v tomto ohledu se řadí přímo k zemím
zlatého bloku s indexem 67.4! Tato vnitřní konjunktura, která vy
kazuje proto lepší průmyslovou zaměstnanost, jest snad nejlep
ším vysvětlením, proč Italie není ještě tak blízká k devalvaci ja
ko Holandsko a Švýcarsko. Ovšem jako by vydržela ve zlatém
bloku po eventuálním vystoupení těchto dvou zemí, je jiná ofáz
ka. Prozatím Italie měla po rázném odmítnutí devalvace a inflace
jen dvojí alternativu: buď se rozhodnouti k zahraničním půjč
kám, anebo přizpůsobiti dovoz vývozu. Italie se ubírá poslední
cestou. Praktické výsledky obchodně-politických jednání ukáží
teprve schůdnost této cesty.

Za poslední pilíř zlatého bloku se označuje Francie. Otázka
devalvace, která byla opětně rázně odmítnuta Flandinem, který
ji pokládal za zbytečnou, vstoupila do nového stadia po belgic
kém odhodnocení. Zajímavo jest, že ani Flandin už nemluví tak
energicky jako dříve o nezměnitelné měnové paritě, jako spíše
jen o stabilisaci měny. Nicméně však odpor proti devalvaci se
strany vládních kruhů a obecenstva jest stále silný; o tom svědčí
zvláště poslední rozhodnutí, dáti do oběhu na 1500milionů fran
ků zlatých 100frankových mincí. Zůstane však otázka, zdali tyto
mince neskončí v punčochách.

Z francouzské strany se poukazuje zvláště na jeden veliký roz
díl mezi Belgií a Francií. Potíže Belsie byly na straně kritické
situace bankovního a průmyslového systému, zaťím co hlavní
obtíže Francie pocházejí od jejího veřejného zadlužení. Co jest
dále zajímavé na francouzském příkladě, je okolnost, že právě ty
kruhy, které by jinak velmi vřele vítaly devalvaci, a to vývozní
podniky, staví se proti ní z obav před tím, že devalvace by měla
za následek další zásah státu do podnikání. Obavy jsou tak veli
ké, že tyto kruhy dávají přednost tomu, aby přišly o eventuální
výhody devalvace pro vývoz, než aby došlo k tomuto státnímu
zásahu. Problém devalvace oživil také diskusi o cenové otázce.
V tomto ohledu se sledují na francouzské straně zkušenosti, které
bude míti Belgie po devalvaci. Hlavní mluvčí francouzské deval
vace jest Paul Reymond, který popírá, že by opuštění dosavadní
měny nebylo sledováno odpovídajícím. zvýšením cenové hladiny.
Proto belgický pokus má veliký význam pro další vývoj této
diskuse ve Francii, která konečně rozhodne o tom, zdali potřeby
francouzského vývozního průmyslu přece nenabudou převahy nad
obavami státního zásahu. Nicméně i dodnes většina dává před
nost odbourání cel před devalvací. Jisto jest, že belgická deval
vace byla vodou na mlýn francouzským devalvacionistům a auto
rita Reynaudova, kferý jest označován jako muž budoucnosti,
tímfo nesmírně vzrostla, i jeho šťastným zásahem do zahraniční
francouzské politiky. Dnes každý ví, že i sebe silnější vládní
většina v parlamentě, zvláště na měnovém poli, a sebe ráznější
dementi ředitelů měnové politiky, mají význam jen pro běžnou
dobu, ale jsou velmi vratké, jakmile dojde ke změně vlády. Všu
de se aspoň otevřeně má za to, že dokonce příští změna fran
couzské vlády přinese dlouho očekávanou sensaci opuštění zla
tého standardu.

Největší chyba v každém případě nastala tím, že zlatý blok ne
vytrval na důsledném provedení zlatého standardu, a to na volné
mezinárodní výměně. Tak se nemohl uplatniti obdobný fysický
zákon o spojitých nádobách a došlo k dnešní veliké diskriminaci
cenových hladin mezi zlatým blokem a ostatním velikým světem.
Podle prof. Cassela světová cenová hladina se už rovnoměrně
vyrovnává ve všech zemích mimo zlatý blok, a leží prý 20 %
pod cenovou hladinou Francie, a dokonce 40—60 % pod cenovou
hladinou Švýcarska a Německa. Dříve nebo později tato isolace
není udržitelná. Další chyby se dopustil zlatý blok tím, že nedo
vedl oživiti zahraniční obchod aspoň mezi jednotlivými zeměmi
bloku, protože zůstal dokonce na politice doložky nejvyšších vý
hod, takže z toho vyjde jasně najevo protiklad této politiky,
která neměla sílu vyřaditi ze systému vzájemně poskytnutých cel
ních preferencí země stojící mimo zlatý blok. To vedlo i k pádu
Belgie. Dále ztratila měnová autorita Francie tím, že pozbyla
svého významu jako hlavní pilíř, který by poskytl ostatním čle
nům bloku zásadní podporu, která jako v belgickém příkladě
v rozhodujícím okamžiku úplně selhala.

Zhroucení zlatého bloku, ať se fo s theoretického hlediska
uznává jako správné anebo chybné, přece zdá se býti jen otázkou
železné nutnosti, která dříve nebo později se dostaví. Českoslo
venská devalvace toto nebezpečí už dávno před rokem správně
odhadla; i kdyby se chtěly uznati theoretické námitky proti to
muto čínu, i kdyby výhody z toho byly postupem času anulová
ny devalvací ostatních zemí, je jasno, že takový operativní řez,
který, když už takový býti musí, bylo nejlépe provésti dříve než
později. Tak malý stát jako Československo nemůže ovlivňovati
světový běh věcí, i kdyby mělo oprávněné námitky proti světové
tendenci. Tato bolest by byla dnes větší než před rokem. Jiná
otázka ovšem je, zdali dnešní mezinárodní měnové závodění urov
ná cestu konečné stabilisaci měn, jak se doufá na straně libro
vého bloku, anebo zdali tyto „řezy“ u ostatních zemí nebudou
tak hluboké (stačilo by následování belgického příkladu), že
československá měna byla by opět „nadhodnocena“.



Josef Řezníček:

Exerciční hnutí v českých zemích, jeho potřeby
a prostředky.

Kdo z československé veřejnosti, i z ft. zv. katolické, dovede
plně představiti si rozmach exercičního hnutí u nás? Hnutí, kte
ré zažehuje na četných místech posvátné ohně nadšení v duších
našich bratří všech povolání, věků i pohlaví, aby nejen roztály
žárem a byly zkuty v ocelovou pružinu pravidelného života podle
Krista, nýbrž aby také potom sdílely své získané a obnovené
štěstí s ostatními a stávaly se tak kvasem, který proniká a pře
tvořuje? Exerciční práce není konána pro vnější podiv, pro oká
zalost a sebechválu. Je to práce skrytá, nehlučná, ale tím vý
znamnější, ježto je to práce pro výchovu dělníků Božích. Na
četných katolických schůzích slyšíte i z úst předních osobností
větu: „...je velký rozmach hnutí eucharistického, liturgického
a exercičního...“. Ale co to znamená práce kněží a někdy i laiků
veřejnosti skoro neznámých, to ví jen milý Bůh.

Chceme spniti dluh horlitelům exercičního hnutí v Českoslo
vensku a přiněéstitu situační obrázek — třebas neúplný — roz
machu duchovních cvičení u nás. Počátkem letošního roku začal
vycházeti v Praze samostatně list pro šíření hnutí exercičního
a eucharistického v ČSR. „Obrození“, do loňska příloha „Svato
hostýnských Hlasů“. Rediguje jej známý exercitátor a vůdce
mládeže k eucharistickému Králi, gen. duch. rádce SKM P. Ferd.
K. Nesrovnal S. J. Upozorňujeme hned na tento časopis, levný a
vyhovující exercičním horlitelům, kněžím, pořádajícím obnovy,
a pak i všem, kdož se kdy exercicií zůčastnili.

Ve druhém čísle je statistika uzavřených exercicií v Čechách
a na Moravě v r. 1954.

Duchovní cvičení konalo jinochů dívek mužů žen
na Moravě 1485 1679 1059 1746
v Čechách 661 882 61 462

celkem 2144 2561 1120 2208

Konalo tedy v minulém roce duchovní cvičení v českých zemích
8.448exercitantů, v čem je zahrnuto 415kněží-exercitantů. Mládež
tvoří z tohoto počtu 54.90 9%,což ukazuje nejlépe mladou mízu
v našem katolicismu. Podle povolání pořádaly se zvláštní du
chovní cvičení pro: kněze, učitele, učitelky, laické katechety,
varhaníky, dělníky, dělnice, Baťovy zaměstnance, železničáře (ú
čast 176), absolventy hospodářských škol, vojenské odvedence,
mariánské sodály a sodálky, terciáře, Orly, Omladináře, SKM a
čtenáře revue „Na hlubinu“.

Zmíněný exerciční časopis přináší srovnání poměru exercitan
tů k počtu všech katolíků. V Holandsku připadá na 1000 kato
líků 16 exercitantů, v Německu 6 a u nás v českých zemích do
posud jen jediný. Toto promille je připomenutím, že je nutno ze
všech sil pracovati pro rozmach duchovních cvičení u nás.

Nesporně velikou aktivitu vykazuje a vedoucí místo v propa
gační práci pro duchovní cvičení má

exerciční dům v Hlučíně,

o jehož rozkvět především pečuje iniciativní, podnikavý a pro
exerciční věc nadšeným zápalem hořící redemptorista P. Rudolf
Schikora se svým neméně obětavým a houževnatým spolupra
covníkem farářem Josefem Nejedlým z Vřesiny.

Podíváme-li se jenom na bilanci minulého roku, vidíme, že po
čet exercitatntů hlučínských tvoří plných 20 procent všech ú
častníků ve všech exercičních místech.

V číslicích je to takové (v závorce stav v r. 1933): v 67 kursech
(70) 1619 (1549) účastníků. Průměrně na jedněch duchovních
cvičeních bylo 24 (22) účastníků. Mužů a jinochů bylo 35.1 %
(34.4 09), v číslicích 536 (572), žen a dívek bylo 66.9 % (65.6
proc.) v číslicích. Podle diecésní příslušnosti bylo exercitantů
z olomoucké arcidiecése 1063 (1055), z vratislavské 541 (473),
z brněnské 7, hradecké 6, ze spišské 2. Mladších 20 left bylo
18.6 90, od 20 do 50 let 18.4 %, od 30 do 50 leť 24 procent,

Udržování exercičního domu v Hlučíně, respektive hrazení jeho
ročních schodků je umožňováno prodejem výborných brožurek
„Životem“, v poslední době drobných letáčků „Posel Pravdy“,
různých „Drobných pomůcek pro duchovní správu“.

Potřeba letáčků, nazvaných po vzoru tiskovin sektářských
„Poslem Pravdy“, pro drobnou agitaci ukazovala se stále zřej
měji, ale bylo třeba velkého úsilí, než zakotvily. P. Schikora C.
SS. R. z Hlučína píše o začátcích a výsledcích tiskové akce hlu
čínské šéfredaktoru „Našince“ P. Zamykalovi toto:

„Již před 10 lety, když jsme začali vydávati sbírku „Životem“,
poznali jsme, že bude třeba tisknouti i laciné letáčky, které by
se zdarma rozdávaly těm, kteří nechodí do kostela. To jsme po
važovali za nutný doplněk naší náboženské literatury. Neboť
naše náboženské noviny a časopisy se z 99 procent čtou u katolíků
praktikujících. Kristus Pán však neřekl: „Opatrujte ty, kteří
jsou věrní,“ nýbrž: „Jděte, učte všecky ...“ Apoštolát katolické
akce znamená dobývati. Naše dosavadní časopisy však nejsou

anico do rozsahu ani co do obsahu k tomu, aby dobývaly duševlažné.
Cíl jsme měli před očima, ale k uskutečnění byla ještě daleká
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cesta. Skoro v každém kursu exercicií jsem prosil účastníky, aby
se modlili na tento úmysl a aby byli připraveni k spolupráci. Léta
minula. Tu nám asi před 2 roky psal dp. děkan Chalupecký
z Berouna, abychom vydávali takové letáky, které by zdarma dal
rozdávat u vchodů továren. Pokusili jsme se, vydali jsme čtyři
letáky, ale — pokus se nezdařil. Chyba byla, že letáky nevychá
zely ve formě časopisu, a že ještě nebyly dosti laciné. V minu
lém roce mě zastavil nějaký sektář na ostravské ulici a vnucoval
mi své letáky. Když jsem odmítl, dělal mi kázání, abych zachrá
nil duši svou... Zastyděl jsem se a rozhodl se, že začneme s vy
dáváním podobných letáků. Představený kláštera souhlasil, ano
obětoval na agitaci několik tisíc, a tak jsme začali. Napřed na
všechny české kněze reklamní letáček, „Veledůstojný pane!“ Vý
sledek: asi 120 objednávek. Neupustili jsme však od myšlenky.
Prvního čísla jsme poslali 50 exemplářů na každou adresu. Pak
se fo pomalu začalo hýbati. Dnes máme náklad 85.000. První
čísla jsme museli znovu vytisknouti, protože byla velká poptávka.
Ačkoliv je úspěch pěkný, jsme ještě daleko od cíle. Myslím, že
je asi 2.000 českých far. „Posla Pravdy“ posíláme asi do 500!
Nejsterilnější z velkých měst je — bohužel — Olomouc. V době
po napsání tohoto dopisu se situace v Olomouci změnila. Agitace
byla u kostelů provedena. Takové Troubsko má 53.000duší a p.
farář odebírá 1.000,„Poslů Pravdy“ a zdarma je rozdává. V Praze
P, Urban se svým laickým apošťolátem objednává na 5.000. Ale
do Prahy posíláme ještě mnohem více.

„Životem“ se také vzmáhá. Na 6 milionů brožur jsme vydali,
na 5 milionů se jich už rozešlo do světa. Jsou překládány do
slovenštiny, němčiny (Lebenshefte), některé do polštiny a ma
ďarštiny. I Chorvati žádali o dovolení překladu.“

Potud dp. Schikora, z jehož prostých, skromných slov vidíte
celou tu houževnatost hlučínských horlitelů. Je nutno ještě při
pomenouti účinný, jimi vydaný „Apoštolský kalendář“, který je
praktickou pomůckou pastorační, zvláště se zřetelem k šíření
myšlenky duchovních cvičení. Některé ročníky „Životem“, jako
VII. r. „Naše světla“ (životopisy svatých) a IX. r. „Šťastné dě
ti“, vyšly jako vázané levné knihy.

Podtržením významu iniciativní práce exercičního hnutí hlu
čínského nechceme zastíniti Stojanův odkaz na Velehradě.

Velehrad je přece vůbec kolébkou exerciční myšlenky u nás.
Stačí prolistovati příslušné kapitoly Cinkova díla o Stojanovi,
aby se to vidělo. Velehrad zůstane i nadále zdrojem lásky k exer
ciciím.

Exerciční dům „Stojanov“

v minulém roce viděl ve svých zdech 33 kursů s 2.395 účastníky,
t. j. více jak 28 9%všech exercitantů toho roku. V počtu účastníků
duchovního hnutí Velehrad se Stojanovem vede. Z účastníků bylo
374 jinochů, 135 studentů, 50 akademiků, 222 mužů, 45 učitelů,
176 železničářů, 532 žen, 40 sodálek, 50 terciářek, 464 dívek, 92
studentek, 126 učitelek a 87 kněží. Dobře vybavený Stojanov své
poslání velice dobře plní. Ve srovnání s Hlučínem má daleko
vyšší účast na jednotlivých kursech, asi 72 osob průměrně na
jednom. Aby mohlo býti Stojanova co nejvíce využito, pečuje se
o rozhojnění počtu kursů.

Velehradský Stojanov je ideálním místem pro konání exercicií.
Prakticky vybavený dům, krásná vzdušná kaple, dostatečná za
hrada, každoročně zvelebovaná, v sousedství basilika s celým
tím pokladem historických památek, s hrobem sv. Metoděje, tře
bas nenalezeným dosud, s královskou kaplí a v ní s místem po
sledního pozemského odpočinku apoštola exerciční myšlenky
u nás, svatého kněze A. C. Stojana, všude klid, mír a pokoj. Jak
ta duše pookřívál Touhou všech českých katolíků pro věc exer
ciční zaujatých mělo by býti, aby aspoň jednou uzavřená duchov
ní cvičení konali na Velehradě ve Stojanově!

O Stojanov a exercicie v něm pečuje zase Cyrilometodějské
družstvo „„Velehrad“, jehož nenahraditelným faktotem dnes je
hradišťský katecheta, inspektor P. Jan Mlčoch.Družstvo má práci
znesnadněnu tím, že na Stojanově vázne ještě velký statisícový
stavební dluh. Vedle zvelebování Stojanova a udržování ruchu
exercičního musí mysliti dále na úroky a anuity. To representuje
ročně úctyhodné obnosy, které pokladník musí stůj co stůj sehna
ti. Je povinností celé čsl. katolické veřejnosti, aby mu bylo pomá
háno Stojanův odkaz udržeti nejenom neztenčený, nýbrž aby bylo
lze tento odkaz stále zvětšovati a jeho duchovní působení vždy
více rozšiřovati. Vedle mecenášských darů ta pomoc může se díti
také přisťoupením za člena CM. družstva Velehrad. Buď poklad
ník nebo jednatel, horlivý P. Ant. Šuránek, spirituál arcib. semi
náře v Olomouci, pošlou informace a dodají brožurky o činnosti
a potřebách družstva.

Duchovní vedení Stojanova čili exercicií je svěřeno velehrad
ské koleji OO. jesuitů, kteří dle dávné své tradice dodávají exer
citátory a všemožně usilují o to, aby Velehrad náš rozkvétal vždy
znova.

V dalším chci se omeziti v podrobnostech jen na rozmach du
chovních cvičení v zemi Moravskoslezské. Až budou k disposici
data o Čechách, vrátím se k tomu zvláštním článkem, protože
myšlenka exerciční potřebuje stálé propagace.
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Moravskoslezské v r. 1934.

Uvedli jsme výše, že v minulém roce bylo na Moravě oelkem
5.967exercitantů, t. j. 70.6 % všech exercitantů v českých zemích.
Exercičních středisk je na Moravě 12. Hlučín a Velehrad jsme již
probrali podrobně. Ostatníjsou:

Bludov na severní Moravě, kde v období zimním používá se lá
zeňské budovy. Bylo tam 6 kursů se 179 účastníky (25 m., 56 ž.,
35 jinochů a 63 dívek). Péči o tento dům má po stránce exerciční
snaživý kaplan bludovský, P. Fr. Jašek.

Brno. 2 kursy se 1053účastníky (51 jinochů a 52 studentů).
Červenka, kde je klášter OO. redemptoristů. 5 kursů se 45 ú

častníky (21 mužů, 10 jinochů a 12 Orlů).
Frýšták, v domě OO. salesiánů. 2 kursy s 54 účastníky (20 Orlů,

34 Baťových zaměstnanců).
Chorýň, v býv. mateřinci sester sv. Kříže. 3 kursy s 54 účastníky

(15 Orlic, 32 žen, 7 mužů). Tento dům vzal si na starostlenergický
duchovní správce ústavu hluchoněmých ve Val. Meziříčí, P. Leo
Pospíšil. Chorýň jistě stane se exercičním centrem celého Valaš
ska.

Moravec. 7 kursů se 421 účastníky (188 jinochů, 175 dívek, 60
učitelek).

ynramov. 3 kursy se 135 účastníky (27 žen, 55 jinochů, 51 dívek).
Nová Říše, v klášteře premonstrátském. 7 kursů se 169 účast

níky (12 mužů, 116 jinochů, 41 studentů).
Rajhrad, ve velkém matefřinci sester těšitelek. 10 kursů s 555

účastníky (292 dívek, 67 studentek, 125 žen, 38 dělnic, 33 kněží).
Sv. Kopeček, v nové klášterní budově „Norbertinum“ sester

premonstrátek. 6 kursů s 297 účastníky (34 varhaníků, 57 žen, 66
Hlubinářek, 27 jinochů a 113dívek). Exerciční kursy svatokopecké
koná a v plné patrnosti vede olomoucký kanovník Dr. Jos. Fol
tynovský.

Vranov u Brna. 5 kursy s 59 účastníky (26 jinochů, 21 Orlů, 12
kněží).

Kromě toho jsou ještě kursy v Jaroměřicích u Jevíčka (péčí
dp. faráře Aloise Koláře) a budou v Pačlavicích na Nezamyslic
ku.

Je třeba horlitelů pro exercicie.

Ze všech českých diecésí jediná arcidiecése olomoucká může
ukázati v práci pro duchovní cvičení mimořádnou aktivitu. Část
vratislavské diecése ovšem s ní. V říjnu 1951jmenoval olomoucký
p. arcibiskup z kněží diecése, u nichž byla naděje, že s celou
duší chopí se exercičního apoštolátu, exerciční horlitele, kteří se
scházejí nyní čtyřikrát za rok za předsednictví metropolitního
kanovníka Dra Foltynovského. Je jich 16. V těchto schůzkách po
dávají jednotliví horlitelé zprávy, návrhy a dotazy, správcové
domů exercičních referují o vykonaných a chystaných exerciciích,
sdělují se zkušenosti z propagace a organisace exercicií, projed
nává se jejich finanční stránka atd. Pročteme-li si zápisy na př.
dvou posledních schůzí horlitelů (konaly se v Přerově) 28. listo
padu 19534a 6. března f. r., máme před sebou jasný obraz, že du
chovní cvičení u nás mají své silné kořeny, ale že je třeba ještě
více pro jejich rozšíření udělat. Výše vzpomenuté jedno promille
nestačí a nelze se spokojovati ani jedním procentem. Zde musí
příklad olomoucké diecése nalézti ohlas i v ostatních diecésích

Dr. J. O. Martinovský:

Atomy a elektrony.
V minulém článku se čtenáři dověděli, že kus železa, kamene,

či čehokoliv jiného hmotného není, čím se býti zdá, totiž kom
paktním hmotným celkem, bez mezer, nýbrž je jakýmsi vysoce
komplikovaným soustátím molekul a ještě menších jednotek —
atomů. Ale ani atomy nejsou — jak se za to delší dobu mělo —
poslední stavební jednotkou hmoty, nýbrž opět představují větší
či menší společnost ještě drobnějších tělísek. Abychom použili
přirovnání, jsou molekuly obcemi, atomy rodinami s příslušníky,
s nimiž bychom čtenáře rádi seznámili v tomto článku.

Moderní fysika a chemie budou slaviti za rok vzácné jubileum.
Bude tomu čtyřicet let, co byla objevena radioaktivita. Tímto

objevem počíná vlastní podivuhodný rozvoj názoru na složenímoty.
R. 1896zjistil francouzský fysik Becguerel, že z rudy uranové

vychází záření, dotud neznámé, jež bylo později nazváno zářením
Becguerelovým. Ukázalo se, že lze mezi póly silného magnetu toto
záření rozložiti ve tři složky. Jedna skupina paprsků ubývá vpra
vo, druhá vlevo, třetí prochází nerušeně. Z toho však plyne, že
první a druhá část paprsků jest hmotné povahy, čili že jsou to
částečky hmoty, z nichž jedny jsou kladně, druhé záporně elektrickynabité.Prvébylynazvány«-částicemi,druhé- částice
mi. Třetí část záření, na niž magnet nepůsobí, bylo nazváno
v - zářením. Jsou to nehmotné paprsky, téže povahy, jako na př.
paprsky světelné nebo Róntgenovy.

Když bylo nové záření objeveno, byl hledán intensivně jeho pů
vod. Ukázalo se, že je nevysílá uranová ruda sama, nýbrž prvek
dotud neznámý — radium. Šťastnými jeho objeviteli byli manželé
Curieovi. Souvislost mezi radiem a jeho paprsky vyložili pak an

V CESKYCIL ZCITNICII.JCUINOTIIVCI HCESOUDIIIMC, ale JC ITULNO DralI OZ
dělit úměrně na více horlivých kněží. Že je možno a nutno vycho
vati pomocníky v této akci pro šíření duchovních cvičení z laíc
kých exercitantů a zvláště z katolické inteligence, netřeba zvlášt
zdůrazňovati.

Na příklad důležitou složkou moravských pomocníků jsou olo
moučtí bohoslovci, kteří posílají na přerovské schůze také sv
zástupce. Pomáhají v korespondenci, chystají exerciční filn
s obrazy jednotlivých domů a pořizují ze svých úspor knihovní
pro exerciční dům na Velehradě. Poskytují tak exercitantůn
solidní duchovní četbu. Dosud dali Velehradu 200 vázaných knih
Je to nadějný dorost hnutí.

Vrátíme-li se k zápisům z posledních dvou přerovských schůz
horlitelů, pozorujeme množství drobné práce, která nese pak ovo
ce. My vidíme často jen výsledek, aniž si uvědomíme, jak dlouh«
se ta či ona věc vytvářela.

Několik momentů ze schůzí:
Exerciční neděle. Rozumí se fím neděle, o které má kázán

objasnit význam duchovních cvičení. V září vyjde v Hlučín
obsáhlý kalendář „Ulehčení kněžské práce“, kde bude materiálen
pamatováno i na exerciční neděli (bude jí vždy neděle po svátk:
sv. Ludmily). Kanovník Msgre Fr. Jemelka, ústřední tajemníl
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, navrhl, aby se otázka exercičn
neděle předložila čsl. episkopátu k příští poradě, aby byla sta
novena všude jednotně.

Duchovní dni v Orlu. Podle usnesení ústř. vzdělavatele Čsl
Orla P. Křenka byli vyzváni všichni vzdělavatelé Orla, aby bu
dili ve svých župách zájem o exercicie a aby z toho důvodu v
všech jednotách zavedli „duchovní dny“. P. Křenek ukazuje, ja!
se u členstva, které prošlo duchovními cvičeními, projevuje prak
ticky katolicism.

Na př. odmítáním konání zábav v sobotu. Stalo se i, že závod
nici, absolventi duchovních cvičení, odmítli závoditi se členy
kteří si nevykonali nedělní náboženské povinnosti. Podle plán
Ústředí Čsl. Orla mají všichni funkcionáři a členové vykonat
duchovní cvičení do konce r. 1936. Doporučeno, aby se nekonal
exercicie podle krajů a spolků, nýbrž prostě podle stavů, na pi
ne pro Orly, nebo Omladináře zvláště, nýbrž prostě pro jinochy
Omladina, která je v exercičním hnutí trochu pozadu, dostan
exercičního referenta, určeného výborem Jednoty duchovenstv.
olomoucké arcidiecése.

Jak umožniti chudším exercicie? Na Velehradě má mláde:
je-li účastníků aspoň 30, slevu. V Hlučíně spojili apoštolát tis
kový s exerciciemi tak, že kdo rozšíří za rok 500 „„Poslů Pravdy
a pošle za ně peníze, dostane poukázku na bezplatné exercicie
konané v nejbližším pro něho exercičním domě. Podobně kd
prodá 2.000 brožur „Životem“. Možno počítati, že ročně se takt
dostane 500 lidí zdarma na exercicie. Časem vzroste řada vyškole
ných horlitelů tisku a spolu i horlitelů exercičních. Týdeník „NeWV 2wO
děle““ těm, kdo rozšíří 50 exemplářů, poskytne. 10 99 na exercičr
fond.

*

Účelem tohoto článku bylo upozorniti na práci pro šíření
umožnění duchovních cvičení. Kdo může přikročiti k dílu, ne
meškej!í Kdo nemůže poskytnouti obět osobní, nezapomínej n
hmotnou podporu exercičního hnutí, zvláště pak na Stojanov n
Velehradě, který pořád těžce zápasí s dluhy. Musíme míti horlite
le v každé farnosti, aby byli brzy i v každé — rodině! Pro obrc
zení národa je to nezbytné!

gličtí badatelé Rutherford a Soddy takto: Atomy radia (a jinýc
t. zv. radioaktivních prvků, jichž je známo dnes na 40) tvoří slc
žité, nestálé celky, jež se samovolně rozpadají, vymršťujíce z
svého jádra částečky hmoty, čímž se mění v atomy prvků jinýci
Tím okamžikem byly ovšem popřeny základní vlastnosti aťfomti
jež jim přiřkl Dalton, totiž jejich nedělitelnost, neproměnnos
Tato samovolná rozpadová schopnost určitých prvků byla nazv:
na radioaktivitou.

Čtenář jest jistě již poněkud unaven suchopárným výklade:
dosavadním. Bude však dobře, když s příkladnou trpělivostí dc
savadní bude sledovati i další výklad, z něhož teprve vysvitn
vlastní povaha záhadných «, f a y paprsků.

a - částice jsou úlomky hmoty vyletující podivuhodnou rycl
lostí — 14.000 km ve vteřině i rychleji. Přes tuto rychlost 1z
je už tenkou folií papírou zachytiti. Neletí také daleko. Nejvýš
11-5cm po přímé dráze. Mají dva kladné, t. zv. jednotkové náboj
elektrické. (Jednotkovým nábojem nazývá se velmi nepatrn
množství elektřiny, a sice nejmenší vůbec možné.)

p - částice jsou rovněž úlomky hmoty. Jsou asi 7.400kráte leh
než « - částice. Váží 9.10-28 g, t. j. 0-, pak 27 nul a na 28. míst
by stála devítka. Průměr je 10-15cm. Nejrychlejší dosahují té
měř rychlosti světla, totiž 297.000 km za vteřinu. Jsou opatřen
jedním jednotkovým nábojem záporné elektřiny.

O 4- záření jsme už řekli, že jsou fo paprsky obdobné papr:
kům Rontgenovým.

Vycházejí-li tyto tři části Becguerelova záření z radia, jsou ol
saženy v jeho atomech. Jakým způsobem, to vykládá moderni
theorie o složení hmoty následovně:



Atomy všech prvků jsou složeny z dvojího druhu hmotných
částic, jež jsou tedy základem veškeré hmoty světové. Jsou toprotonyaelektrony.

Elektrony jsou totožné se zmíněnýmiR - částicemi. Není
fo nic jiného, než náboje záporné elektřiny. Tak jako hmota se
skládá z atomů, tak záporná část elektřiny je složená z elektronů.
Tím se ovšem elektřina silně k hmotě přibližuje.

Protony jsou opatřenyjedním jednotkovýmelektrickýmná
bojem kladným. Podle některých badatelů jsou protony s těmito
náboji totožné, čili jsou to nejmenší částice elektřiny kladné.
Z toho ovšem by plynulo, že hmota je jen jakýsi způsob elektric
ké enersie a tím by i zmizela dvojice hmota a energie a zůstala
by pouze energie, jíž by byla hmota jedním druhem, jako jinými
druhy jsou světlo, teplo, energie pohybová atd. « - částice pak
jsou složeny ze 4 protonů a 2 elektronů. Dva náboje protonů jsou
vázány dvěma náboji elektronů, takže celek se jeví nabit dvěma
náboji kladnými.

Nejjednodušší atomovou stavbu má vodík. Jeho atom se skládá
z jediného protonu, který jako jádro stojí uprostřed atomu a
kolem něho jako planeta kol Slunce krouží jediný elektron úžas
nou rychlostí, jež předčí rychlost oběhu planet kol Slunce. Toto
otáčení je nezbytné, jinak by elektron byl stržen protonem do
středu a atomová stavba by byla porušena. Všechny ostatní prvky
mají atomy složitější. Představují jakési miniaturní planetární
soustavy neméně ovšem podivuhodné než jejich titanské obdoby
v kosmu. U nejsložitějšího afomu nejhmotnějšího prvku uranu
krouží kol jádra hejno 92 elektronů v přísné zákonitosti na vyme
zených drahách.

Rozměry těchto atomových planetárních soustav jsou nepřed
stavitelně malé. Nepřesahují 10-8 cm. Mezi jádry a obíhajícími
je elektrony jsou volné prostory, takže vlastní hmota je vskutku

ln. prof. Dr. Otto Schilling:

velmi řídce rozložena. Anglický fysik a astronom Jeans vyjadřuje
tyto poměry následovně: Šest prášků vznášejících se po rozlehlé
nádražní dvoraně může býti obrazem, jak prostor je vyplněn
hvězdami, ale spíše je vyplněn ještě méně. A stejně několik vos
— šesít v afomu uhlíku — poletujících v téže dvoraně, je obra
zem, jak je atom vyplněn elektrony; vše ostatní je prázdnota.“

Čtenáři si již zajisté dovedou představiti, co vymršťování ©
a B částic znamená — atom jednoho prvku se tím mění v atom
prvku druhého.

V aťtomechje obsaženo veliké množství energie. Je to jednak
elektromagnetická energie unikající při rozkladu atomů v podo
bě + záření, jednak pohybová energie « a f částic, jež se po
sléze mění v teplo. Odhaduje se, že v několika miligramech radia
je obsaženo takové množství energie, že by mohla poháněti hodinu
motor o několika koňských silách. Tato energie se však uvolňuje
velmi zvolna. Gram radia se rozpadá teprve během 20.000let. Ta
to pozvolně vyzařovaná energie je ovšem prakticky (ve smyslu
technickém) nepouživatelná a nižádným způsobem se dosud ne
podařilo tento výdej urychliti. Nicméně, uvážíme-li, jaké ohrom
né zásoby energie máme na př. v každém zrnu písku, vkaždém ú
lomku bezcenného popela či sazí, nelze se diviti, že se horečně
hledají metody k uvolnění této energie. |

A na konec bychom čtenářům ještě rádi prozradili, že byly mi
nulého roku objeveny další členové atomové rodiny — neutrony,
jež mají váhu protonů, jsou však bez elektrického náboje, a posi
trony, o hmotě elektronů, avšak s nábojem kladným. Někteří
soudí že vznikají z y-záření. Dokáže-li se to, pak tu budeme míti
příklad přeměny energie (zde elektromagnetické) ve hmotu —
důkaz to, že hmota a energie jsou v podstatě totéž. A k tomuto
překvapujícímu závěru, zdá se, moderní fysika a chemie dospívá
s více stran. Úloha neutronů a positronů ve stavbě aťfomůnení
dosud úplně jasná.

Totálne náboženstvo a totálny štát.
Uvedené téma zahrňuje v sebe tri otázky. Kedy

možno hovoriť o „totálnom“ náboženstve, v akom
smysle o totálnom nároku cirkvi a v akom smysle
o tom istom nároku štátu? Pokůúsimesa odpovedať
na tie otázky celkom jasne bez toho, aby sme priliš
daleko zabiehali, bez fráz a rečových prikás, ktoré
samotnů vec viac zatieňujů než vysvetlujů.

1. Totálny nárok náboženstva. Móže byť reč 0 ta
kom nároku? Keď pod pojmom „náboženstvo“je za
hrnuté pokorné uznanie a detinské uctievanie jedné
ho, osobného Boha, ktorý stvoril svet a všetko, čo
je na ňom a v ktorom spafrujeme jak póvod, tak aj
ciel všetkých vecí, vtedy musíme odpovedať na túto
ofázku bezpodmienečne kladne.

Cím isftejšie patrí stvorenie svojmu fvorcovi, čím
viac človek má ďakovať svojmu Bohu za to, čím je a
čo má, čím isfejšie v ňom žijeme, pohybujeme sa a
sme, čím istejšie móžeme mysleť, chceť a jednať len
z jeho sily, tým istejší je totálny, všetko zahrňujúci,
nezůžitelný nárok náboženstva, ktorý sa vzťahuje na
celé naše myslenie a chcenie, na celé naše počínanie,
bytie a život. Kto si takto myšlienkove odvedie tento
nůtny vzťah stvorenia ku Stvoritelovi zo stvoritel
ských idei, nemóže dojsť k inému záveru, než k tomu,
že my sme celkom boží, že sme v každom okamžiku
závislí od Boha, že sme Mu zodpovední za každý
okamih života: v ničom, v žiadnom prianí, v žiadnej
myšlienke nemóžeme a nesmieme pred Ním utiecť:
za dobro stvorenia sa mu móžeme odvďačiť len tým,
že Mu úplne odovzdáme svoju mysel a vólu, že mu
venujeme celů svoju podstatu bez jakéhokolvek za
držania alebo výnimky. Taká oddanosť nie je poro
bou, tým menej je to nehodným ofroctvom človeka
k Bohu: fo je len pravá sloboda. Veď pravá sloboda
je v tom, že človek to koná z lásky k dobru, čo mu;
káže rozum. Sů činy, ktoré nie sů ani dobré ani zlé
samé v sebe, ale keď ich berieme subiekfivne, všetky
Tudskéčinypriberajů na seba mravný charakter, keď
že pohnutkou k nim sů pre nás rózné ciele s mrav
ným charakterom, ktorý potom priberá indiferentný
čin na seba. Preto platí vo všeobecnosti: všetko, čo
robite, robte preto, že je to vóla božia: robte to pre
slávu božiu.

2. Od totálneho nároku náboženstva ostro sa odli
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šuje totálny nárok cirkvi. Aby sme mohli určiť hra
nice toho nároku, musíme najprv presne určiť pojem
cirkvi. Pri určení toho pojmu móžeme brať do ohla
du buď vonkajšiu formu cirkvi, alebo jej vnůtornů
stránku a cief. V prvom prípade definujeme: „Cirkev
je viditelná spoločnosť vykůpených, ktorí spojení
vyznávaním tej istej viery a účasťou na tých istých
sviatostiach, sú podriadení pápežovi a biskupom.“
Vnůtornů stránku viac vyzdvihuje Móhler, keď defi
nuje: Pod cirkvou na zemi katolíci rozumia viditel
nů, od Krista založenů spoločnosť všetkých veria
cích, v ktorej pokračuje činnosť rozvinutá za jeho
pozemského života o zbavenie hriechov a posvátenie
Tudstvaa udržuje sa pod vedením jeho ducha v apoš
toláte od neho ustanovenom, neprerušitelne trvajů
com až do konca sveta a vedie v behu časov k Bohu
všetky národy.“ Druhá definicia je pre nás preto tak
velmi dóležitá, lebo jasne vyzdvihuje cieť cirkvi a
tým aj jej kompetenciu. Cirkev je Kristom ustanove
ný spásonosný úrad, ktorého úkolom je sprostredko
vať milosti vykůpenia všetkým Iuďom. Cirkev spája
vykůpených páskou tej istej viery a tej istej lásky vo
viditelnej spoločnosti. V nej musia tiecť nepretržite
pramene požehnania: pravda a milosť, ktoré cirkev
verne chráni a za ktoré máme ďakovať Kristovi.
V nej žije Kristus jakonajvyšší kňaz, jako učitel, ja
ko král. Teda ciel a úloha cirkvi spočíva v tom, že
sprostredkuje ludom večnů spásu, že ich vedie k bla
ženosti. Cief je celkom nadprirodzený a prostriedky
zodpovedajůce jej podstate sů tiež nadprirodzené:
pravda, ktorů zvestuje, je nadprirodzená: prostried
ky milosti majů nadprirodzený charakter.

Z tohoto raz navždy pevne stanoveného ciela vy
plývajů určité hranice, obmedzujůce ftotálny nárok
cirkvi. Jej ríša je na tomto svete, ale nie z toho sveta.
Podla vóle božej z kompetfencie cirkvi sa zásadne
vylůčujů čiste šťátne, hospodárske a svetské záujmy.
Cirkev tu smie len natolko zasahovať, nakolko je
to nůtne z ohladu na dosiahnutie označeného ciela.
Keďby cirkev prekročila túto normu a hranice, vtedy
by prešla na cudzie územie. Preto kompetencia cir
kvi sa nevzťahuje na čiste hospodárske a politické
otázky či už vo verejnom alebo súkromnom živote.
Keď teda katolíci sa sdružujů pre nejaký dovolený



svetský ciel a keď z toho združenia nevzniká žiadne
zvláštne nebezpečie pre ich mravný život alebo vie
ru, cirkev nie je nijako oprávnená, aby tu použila
svojej autority. To isté platí o ústave a o vedení šťátu.
Len za zvláštnych okolností, nakolko by to vyžado
val ohlad na spásu duší, smela by cirkev i tu účinne
a pravoplátne zasahovať. Avšak odhliadnuc od také
ho prípadu, keby cirkev vynášala predpisy v Čiste
hospodárskych a politických veciach, nikto nie je po
vinný ju poslůchať. Samozrejme nemiení sa to tak,
ako keby cirkev nemala nijakého slova v otázke prí
rodzeného mravného zákona a prirodzeného práva.
Jako ináč by mohla cirkev viesť veriacich k blaženo
sti, keby nemohla strážiť a neomylne vykládafťaj pri
rodzený mravný zákon, ktorý sa jednoducho nedá
odlůčiťod ciela, ku ktorému sa ubiera človek? Jako
náhle prichádzajů do úvahy dobro, zlo, spravodli
vosťa láska, povinnosť a hriech, má cirkev právo po
dať svoje rozhodnutie a úsudok. To je pradávne prá
vo, ktoré jej prináleží. Avšak keď otázka mravnosti
vo svetských záujmoch nie je ohrožená, ba ani so
záujmami nie je spiatá, tu cirkev nesmie obmedzo
vať slobodu veriacich. Kompetencia cirkvi je prisne
obmedzená ohladom na ciel, ktorý je jej určený od
Boha. K tomu sa druží ešte ďalšia hranica: je daná
v prirodzenom práve. Cirkev sama zo seba nemóže
určovať prirodzené právo: ona ho len má chrániť a
v pochybnom prípade vykládať. Jednotlivec má ur
čité prirodzené právo na majetok, slobodu, česť a
iné dobrá: tieto práva nezávisia ani na cirkvi ani na
štáte. Cirkev musí si úctiť tieto práva, chráni ich svo
jou autoritou a háji, keď sů ohrožené. Keby sa stal
pripad, žeby cirkevná vrchnosť zasahovala do takých
práv bez toho, aby mala k tomu dostatočný dóvod,
vtedy nie sme povinní ju poslůchať.

3. A teraz ešte totálny nárok šťátu. Možno hovoriť
o takom totálnom nároku šťátu? V istom smysle mož
no odpovedať na otázku kladne, v určitom smysle
zase nie. U sv. Tomáša najdeme obidve odpovede:
na prvý pohlad sa zdá, že odpovede si profirečia,
keď ale ich dobre porozumieme, nief v nich vóbec
žiadneho protikladu. V prvej čiastke svojej morálky
Tomáš zdórazňuje (guaestio 96. 4), že jednotlivec je
členom spoločnosti a keďže spatrí spoločnosti so
všetkým, čo má a čím je, jako to vždy býva tam, kde
je reč o vzťahu čiastky k celku, preto aj sama príro
da niekedy urobí škodu čiastke, aby zachovala ce
lok. A hneď dalejv tej istej čiastke morálky Tomáš
hovorí (guaestio 21.4 ad 3): jednotlivec nepattríštát
nej spoločnosti celou svojou osobou: ináč je to s jeho

Lacordaire.
(K stému vývtočí jeho první konference

Bylo-li snahou 18. století vyhladiti křesťanství ze vzdělaného a
myslícího světa, chtěl-li „patriarcha bezbožnosti“, Voltaire, křes
ťanství zničiti a usilovaly-li materialismus, volná myšlenka, rea
lismus, proudv tohoto století, odplaviti jakékoliv zjevné nábo
ženství a církevní zřízení, které bylo prohlášeno za kněžský vy
nález, pak úkolem 19. stol. bylo obnoviti křesťanství v celé jeho
velikosti, prohlásiti jeho svrchovanost, dobrodiní, dáti mu ve
všech oborech jeho spasitelnou roli. Našlo se několik geniů a vel
kých talentů té doby, kteří representovali katolickou ideu a byli
jí oživováni. Jejím prorokem a hlasatelem ve Francii byl i velký
Lacordaire.

Roku 1802,kdy francouzské kostely byly znovu otevřeny a ode
vzdány veřejnému kultu, narodil se v Rec2y tento velký apoštol,
který jednou ony chrámy měl naplniti davy, toužícími po prav
dě. Lacordaire, který měl vytáhnouti tolik duší z temnot nevěry a
rozohniti je žárem víry, musel sám nejprve zakusiti bolestnou
opušťěnost duše bez Boha, úzkost myšlenky a srdce bez světla
zjevení a útěch křesťanských nadějí. Víru pozbyl brzy na ško
lách, které byly v té době buď nábožensky indiferentní, nebo
oreinfovány proti víře křesťanské. Atheismus, voltairovský duch
mnohých učitelů otřásal vírou jejich žáků. V tomto prostředí
brzy Lacordaire ztratil prostotu své duše a víru v Boha své
matky. „Ke stolu Páně jsem přistoupil ve dvanácti letech. To
byla má poslední náboženská radost, a poslední paprsek světla

vzťahom k Bohu: človek je závislý na Bohu so všet
kým, čím je, čo móže a čo má.

Kto vie, že Tomáš je neporovnatelným systemafi
kom, skoro najde vyrovnanie medzi týmito myšlien
kami. Keď sa berie do úvahy občan jako občan, člen
jako člen, vtedy jednotlivec patrí šťátnej spoločnosti
po všetkým, čím je a čo má: musí byť pripravený, keď
to vyžiaduje ohlad na všeobecné dobro, obetovať nie
len svoj majetok, ale i svoj život. Keď sa berie do
úvahy jednotlivec jako človek alebo jako kresťan,
vtedy musíme sůdiť ináč. Jednotlivec nesmie nikdy
spáchať hriech tým, že sa stane neverným, príkazu
svojho Boha, aby skór dal prednosť nespravedlivé
mu zákonu zemského vládcu. Musíme posluchať viac
Boha jako človeka. Tým zretelne rozoznávame dve
medze pro šťátnu moc: jedna je vo všeobecnom dob
ru, alebo v sociálnej potrebe. Šťát a šťátna moc móžu
Kďakovaťza svoje bytie len tomuto cielu, ktorý majů
uskutočniť a len jemu slůžiť: totiž všeobecnému dob
ru: šťát smie obmedziť práva občanov len natolko,
nakolko je to nůtne z ohladu na všeobecné dobro.
A ihneď už máme aj druhů medzu, ktorá vyplýva
z toho, čo sme povedali: štťátnamoc nesmie nikdy nič
rozkázať, čo by sa protivilo vóli božej: nesmie nič
predpísať, čo zakazuje božský alebo prirodzený zá
kon, nemóže nezakázať, čo je zakázané božským zá
konem. Prirodzené právo tým značí pre štát a štát
nu moc podstatné obmedzenie. L'udia vedení pri
rodzeným pudom vytvorili štát nie preto, aby ich ni
kto nepoškodil v ich prirodzených právach na život,
slobodu, majetok, česť, alebo preto, aby boli v tých
to právach chránení: a preto len v medziach sociálnej
nůtnosti musia brať na seba zodpovedajůce obete.

Teda skuftočne v určitom smysle je totálny nárok
štátu: občan jako taký, člen jako taký je povinný
štátnej spoločnosti svojím životom a majeftkom, na
kolko to žiada ohlad na sociálne potreby celej spo
ločnosti. Ďalej tento nárok nesiaha, musí zastať pred
svedomím, pre ktoré viac platí vóla božia než Iud
ská; musí zastať pred prirodzenými právmi, ktoré
Boh sveril človekovi. Nikdy nemožno žiadať ani pri
nášať obeť na účet duše: obeť prirodzených práv
možno len vtedy žiadať a prinášať, nakolkoje fo nůt
ne z ohladu na všeobecné dobro. Tieto pravdy aspoň
čiastočne už znal pohanský starovek i keď sa o ňom
hovorí, že mu vraj bola idea individua s jeho osob
nými právmi ešte neznáma: velký filosof Aristote
les pozná dobre prirodzené práva a z druhej strany
hovorí o zlých činoch, ku ktorým sa nemóže dať nikto
prinůtiť i keď by musel preto obetovať svoj život.

Preložil E. St. Hertničan.

pvNotre-Dame.)
duše mé matky padl na mou duši. Brzy mne obkličily tmy...
a necítil jsem Boha ve svém svědomí... V sedmnácti letech od
cházel jsem ze školy bez víry a s ohroženými mravy, avšak
čestný, upřímný, toužící po ideálech.“ V tomto stavu odchází na
právnická studia do Dijonu.

„Zde, jak sám podotýká, mezi dvěma sty studenty, navštěvují
cími právnickou školu, se nachází nějaká dvacítka těch, jejichž
inteligence proniká dále než civilní kodex, kteří touží po ně
čem jiném. Bezbožnost vede k nepravostem, zkažené mravy plodí
zhoubné zákony.“ Třebaže neměl víru, přece neupadl do radi
kálního atheismu. „Miluji evangelium, pravil, poněvadž v něm je
obsažena nevýslovná morálka; respektují jeho učedníky, poně
vadž jejich vliv na společnost je spasitelný.“ Jeho duše měla
touhy, kterým země nemohla zadostučinit. Proto hledal odpo
činek v duchovním světě, hledal pravdu s upřímným srdcem.
„Jsem unaven životem, píše, nic mne netěší. Nechci však své
srdce nechati v hromadě bláta.“

Z Dijonu jako advokát odchází do Paříže s fouto trapnou
prázdnotou své duše, která však byla počátkem jeho návratu
k náboženství. Četba „Ducha křesťanství“ (Génie du Christi
anisme) od Chateaubrianda, rozjímání evangelia ho hluboce do
jímají. Jeho nepokojný rozum hledá, kde by našel pravdu. Ptá
se po cíli člověka. Zdá se mu, že rozřešení tohoto problému ne
bylo dáno filosofií, která je „věčným předmětem sporů“ a jejíž
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„vliv na srdce je téměř žádný“. Kde tedy nalézti pravdu? Prav
da nutná pro všecky lidi, vždy a všude, nemůže býti privile
giem jednoho člověka. Ona musí náležet sociálnímu tělu, které
neumírá i přes ustavičnou smrt jeho údů a která existuje po vše
cka století pro dobro lidstva. A právě tyto nové úvahy soci
álního řádu mu ukazují křesťanství jako jediné schopné při
nésti „řád, spravedlnost, svobodu“. Studuje „historickou zřej
most“, která vyhlazuje naprosto „„pochybnosti, vdechované se
vzduchem university“. Přihlašuje se ke katolictví, milost Boží
se ho dotýká. „Církev je to, jak řekne později, která učinila „„mo
derní Evropu“, vnášejíc do ustanovení „jemného ducha a har
monii neznámou pohanství“. Církev se svou neporušenou morál
kou a dogmaty je mu zárukou jeho Božího poslání. Lacordaire
se stává pomalu opět křesťanem duchem i srdcem. Ale ještě ne
praktickým. Jsa přesvědčen, že veškeré obrácení se uskutečňuje
Boží milostí, žádá ji od Boha, aby dokonala dílo. Bůh této upřím
nosti více neodporoval. A Lacordaire se cítí „jistý nepřemožitel
nou jistotou“, jeho víra, ztracená po deset let, znovu se objevuje
v jeho srdci. Odchází ve 22 letech z advokátské kanceláře, vstu
puje do semináře, odevzdává se úplně Bohu.

Lacordaire stává se apošťolem. Nalezené náboženství, které
vyléčilo jeho úzkosti, poskytuje mu prostředek odevzdání se Bo
hu i lidem. V lidstvu své doby je „velká nemoc, která potřebuje,
aby on jí přinesl pomoc“ —ve světě „pohroma, složená ze všech
neštěstí minulých století“. A snažily-li se velké talenty a geniové
poskytnouti své době vše, čeho potřebovala a po čem volala, pak
se to uskutečňuje také na Lacordairovi.

*

G. Goyan napsal: „Revoluce r. 1848 zničila monarchii z roku
1830a druhá Republika trvá již několik let. Sociální zlo v pravý
čas přilákalo pozornost katolických myslitelů. Lacordaire uká
zal na rozšťěpenou sociální disciplinu v rukou lidí, kteří se
chtějí obejíti bez Boha“ — a jeho závěr zněl: „Volejme Boha
na pomocí“

První postní neděli r. 1855 Lacordaire vystupuje na kazatelnu
v Notre-Dame. Ohromné davy, které naplnily rozsáhlou kate
drálu, byly prvními slovy kazatelovými strženy. Předmětem jeho
konferencí je Církev. Poukazuje na její spasitelné účinky pro
jednotlivce a společnost, co Církev koná ve světě a pro svěť, co
učinila ze světa; ukazuje na harmonii, která existuje mezi lidskou
přirozeností a naukou katolickou.

Originalita této nové apologetiky, která tvoří novou etapu v ná
boženské historii Francie XIX. stol., kouzlo výmluvnosti „hlu
bokého přesvědčení, hořícího srdce, lámala hroty všech námitek,
odporů, ideí i věcí a vymáhala katolictví svá práva. Proto také
musel býti aklamován ten, který představoval křesťanství „tak
široké, otevřené, sympatické — kde člověk a Bůh, Církev a spo
lečnost se opět objaly, aby se milovaly po půlstoleté rozluce; to
křesťanství, kde víra a rozum se objímají jako dvě sestry, kde
všecky velké věci mají své místo, kde vítězství patří budoucno
nosti, nebo, lépe, Bohu“, jak praví P. Chocarne O. P.

Ve svém prvním vlastním díle „Pacification religieuse“, knize

Vilém Bitnar :

Osobnost a dílo jesuity Františka Žáka.
Než již před počátkem noviciátu počal se Žák obírati i pra

cemi povahy umělecké. Příchod nového faráře, Monsignora Ferdi
nanda Josefa Lehnera, na Královské Vinohrady znamenal i v ži
votě Žákově nové obohacení zájmů kulturních. Žák byl Lehne
remzískánpro prácina policyrilského hnutí hudeb
ního. Básník a hudebník našel v Žákovi úrodné pole pro sémě
vyšších vznětů. Žák účastnil se práce ve vinohradské „Cyrilské
jednotě“, o jejíž činnosti psal zprávy do Lehnerovy revue „Cy
ril“. Smysl životní práce farářovy zachytil v životopisné stati
o Lehneroví v olomoucké revui „Dáš Domov“ (1896). Noviciát
a studia na jesuitských učilištích odvedly ho na čas od zpěvu
a hudby, ale po návratu do Prahy odškodnil se Žák zvýšeným
tempem činnosti. Vešel do styku s celou řadou předních našich
hudebních skladatelů, psal pro ně básnické texty a záhy objevila
se hojná úroda hudebních skladeb Doušových, Trumpusových,
Zapletalových, Říhovského, Lexy, Josefa Wiinsche, Novotného,
Sychrových, Zelinkových, Sismundových, Wowesových a jiných.
Čestně druží se k nim i vlastní skladby Žákovy, kryté skromně
anonymitou auforovou. Jeho činnost skladatelskou však převy
šuje neúmorná a živá práce sbormistra „Družinské Cyrilské jed
noty u svatého Ignáce“, jeho horlivý zájem o všecko konání na
poli duchovní hudby a reformovaného církevního zpěvu.

Roku 1896 objevil se ve „Vlasti“ článek „Brunetiére a Berthe
lot“, jímž se Žák přihlásilmezi literární kritiky. Hned
v této prvotině prokázal Žák smysl pro rozbor i synthesu posu
zovaného zjevu. Kritická činnost Žákova vykazuje mnoho po
sudků knih všech literárních oblastí. Oceňoval zajisté spisy bo
hovědné i filosofické, historické i literárně dějepisné. Upoutal
z nich pozornost takový posudek Odvalilovy knihy o francouz
ském romanopisci Huysmansovi, takový rozbor „Husových svá
tečních kázání“, stejně jako analysa nových spisů o Šalomou
nově „„Písnipísní“, o beletrii Konráda z Bolandenu a o historic
kých povídkách Václava Beneše Třebízského. Žák znalecky uva
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boje, ale s hlediska míru, prohlašuje, že hledá „ne to, co dělí,
nýbrž to, co sbližuje“; tato kniha obsahuje větu, která vyjadřuje
mistrnou myšlenku: „Revoluce povstala prohlášením lidských
práv a skončí prohlášením práv Božích.“

Nezapomínejme, že tato obnova apologetického kázání tak, jak
je chápal a jak si to přál Lacordaire, byla především určena
mládeži, kterou chtěl získat v prvé řadě. Nebyl to Ozanam a
jeho přátelé, kteří žádali církevní autoritu o křesťanské vyučo
vání novým způsobem a neoznačili všichni Lacordaira jako „pro
roka nové doby“? Apoštol, o kterém snili, nesměl podle jejich
plánů věnovati se jen věřícím, jak to bylo v předešlých stole
tích. Voltairovský skepticismus vykonal své dílo, místo věřících
byli nevěřící a u těch doutnaly touhy po nových ideách společ
nosti, svobody, mravní reformy a lidské důstojnosti.

„Ukázati rozbouřené společnosti, že Církev je také společno
sti, že se s ní zabývá ve prospěch člověka, reformy, blaha, dů
stojnosti a svobody; že je božská ve své nauce, zřízení, ve svých
účincích, které působí v jednotlivcích a davech, ukázati nevidou
cím tuto životnou věc, která se jmenuje Církev.“ To byl program
jeho konferencí v Notre-Dame, praví M. Gillet O. DP.,to bylo
také uskutečnění ambicí a přání těch, kteří je vyvolali.

Lacordaire sám se prohlásil za příslušníka této generace, „kte
rá žádala od Církve tuto mladost forem a ideí“. Stará společnost
zahynula, poněvadž byla bez Boha, a nová trpí, poněvadž v ní Bůh
úplně nepanuje. Bez evangelia se rodina boří, svoboda se stává
nevázaností, autorita despotismem. Nejpotřebnější ctností spo
lečnosti: pokora, čistota a láska je katolicismus a jediné ten je
může vytvořiti. Těmito myšlenkami smazával všecky narážky a
hany, napsané 18. stoletím proti Církvi. Zástupy lidí všech věků,
vyznání, mladí i staří, ale zvláště mladí, kteří vyšli ze škol prá
va a mediciny, řečníci, učenci, vojáci, republikáni a monarchisté,
atheisté i materialisté, Paříž a Francie, synové Voltaira, byli
zavěšeni na rtech katolického kněze. Vše se podobalo vidění pro
roka Ezechiele, tomuto rozsáhlému poli suchých kostí, které se
pomalu zvedají, berou své maso, dostávají svou barvu a očekávají
silný hlas proroka, aby jim vdechl ducha života a učinil z ních
ohromné šiky bojovníků.

Slova nového Savonaroly, nového Pavla, který volal: „Jste
Francouzové? — Jsem jím také. Jste filosofy? — Já také. Jste
svobodní? — Jsem ještě více než vyl“ — zvedala Církev Kristo
vu z pokoření 18. století, obracela zraky všech k ní, působila nové
hnutí zvláště mezi mládeží a akademiky. Konference v Notre
Dame a téměř v té době společnost sv. Vincence z Pauly — víra
a láska — jsou prvními výhonky vznešeného stromu, který dnes
rozkládá své větve po celé Francii.

To byla jen čásť práce pravého dominikána Lacordaira, kus
působnosti jeho apoštolského ducha. To je jeho apoštolát na
kazatelně. Jeho výsledkem byla změna názorů odpůrců Církve, a
to už znamená nesmírně mnoho.

Defunctus adhuc loguitur... O Lacordairovi musíme říci, že
třebaže je již mrtev, mluví dále. Mluví o spravedlnosti, nadšení,
dominikánské velkodušnosti a cti; o vědě, intelektuálních povin
nostech; o víře a lásce. Mluví, povzbuzuje a učí mluviti pro Boha,
pro Krista, pro Církev a jejich triumf. Vojtěch M. Můller.

(Dokončení.)

žoval i o tom, „je-li Svatopluk Čech pantheistou“ (1908) a již
od roku 1905obracelzřeteli ke studiu jesuitského baro
k a. Ocenil staré vzácné dílo jesuity Jana Sleziny, přeložil vý
bor latinských epigramů velkého národního buditele Bohuslava
Balbína (1907), napsal studii o latinských bohovědných spisech
jesuity Matouše Linka (1908).

Kdo se bude jednou obírati podrobným soupisem literárního
díla Žákova, bude překvapen mezerou, kterou zjistí mezi roky
1898 až 1905. To je doba plodného odmílčení, jež se vysvětluje
Žákovým noviciátem a jeho studiemi v jesuitském řádě. Jakmile
učinil zadost všem požadavkům řádu, vrhl se Žák v pravém slova
smyslu hltavě do práce spisovatelské. Průprava, jíž se mu dostalo
v těto přechodní době, nesla znatelné ovoce.

Jestliže Žákova činnost předjesuitská nesla na sobě pečeť
úsilí více sociálního, politického a organisačního, období jesu
itské zrodilo Žáka učence, který se zrovna houževnatě pokou
šel znovu a znovu o zpracování katolické dog matiky. V čes
ké literatuře nebylo nikdy nouze o spisy věroučné, ale byly to
buď školské učebnice, vyvrcholivší knihami Josefa Kašpara, nebo
v době nejnovější díla učená. Co nám chybělo, bylo zpraco
vání katolické věrouky pro širší vrstvy lidové, přizpůsobené je
jich chápavosti, při tom však neopouštějící podklad vědecký.
Takové dílo napsati je věc obtížná. Čím populárněji se má vylo
žiti tajemství víry, tím žulovější musí býti jistota, kterou spiso
vateli poskytuje přísně vědecké studium bohovědy. Odborná ka
tolická kritika uznala, že Žák při svých pokusech o stvoření ta
kové lidové věrouky byl mužem povolaným.Je zajímavo,
jak vtipně počal řešiti tento obtížný problém. Započal zajisté
tím, že dogmatickénámětyvykládal ve věroučných kázá
ních a konferencích. Celý velký cyklus takových řečí je věno
ván poučení „O Bohu a jeho vlastnostech“ (1908), později ještě
je to osm promluv „O andělích strážných“ (1921). Posledním dí
lem tohoto druhu je třísvazkový spis „Pán Ježíš Kristus“ (1950),



v němž ve formě promluv podává dogmatiku christologickou,
pojednávaje o osobnosti Páně, o jeho vykupitelství a o jeho ži
votě. Odtud byl jen krok k monosrafickému zpracovávání látek
věroučných, jež Žák zahájil čtyřsvazkovým dílem „O nebi“ (1911),
o němž se olomoucký profesor dogmatiky, Richard Špaček, vy
slovil, že je to rozprava důkladná a jasná. Patří sem i jeho po
slední knižní studie „O eucharistii“ (1933), především však jeho
vrcholné a stěžejní dílo, jež pod názvem „Soustavná katolická
věrouka pro lid“ vyšla nákladem Svatojanského Dědictví v Praze
dosud ve třech svazcích. Svazek závěrečný připravil Žák k tisku
ještě před svou smrtí a doufáme, že vyjde již brzo na světlo boží.

Z povahy přísných bohovědných studií, jimž se Žák v jesuit
ských školách podrobil, vyplynula potřeba uplatniti se i na kol
bišti apologetiky. Žákovi naskytla se k tomu záhy příležitost,
když profesor pražské university, František Krejčí, vydal spisek
„Náboženství budoucnosti žádné náboženství“, na který mu Žák
ostře a přesvědčivě odpověděl (1905). Potřeba doby nutila Žáka
studovati nové proudy vědecké, jak se projevovaly ve spisech pří
rodovědců Arnošta Haeckela a jemu příbuzných. Výsledek studia
objevil se v řadě statí „Zkácená modla“ (1906), jednající o po
rážce Haeckela Chwolsonem, o vzniku nových druhů morfologic

(ou „(1908),o pudu či rozumu u zvířat (1998) a o racionalismu0).
Do oblasti apolosetické nutno zařaditi též polemické stati, spa

dající svou povahou do mravouky. Bylo fo v roce 1908,kdy profe
sor František Krejčí vydal svůj spis „Svoboda vůle a mravnost“,
na který Žák ihned navázal řadu odpovědí. Žákova brožura „Svo
boda vůle a mravnost“ vyšla knižně 1908, v časopisech se pak
objevila řada statí, pojednávajících o „rozsahu determinismu a
svobodné vůle“ (1908), o „třech námitkách proti svobodné vůli“
(1908), a o „některých námitkách proti svobodné vůli“ (1908).
Mnoho mravoučně apologetické látky pak zpracoval v knize „Sed
mero hlavních hříchů“ (1909).

Jiným důsledkem vědeckých studií Žákových byla snaha pro
spěti nové křesťanské asketice. Prodchnut duchem ignáciovských
„duchovních cvičení“ napsal Žák líbeznou knížku „O modlitbě
prosebné“ (1906), již mu biskup Podlaha vydal ve „Vzdělávací
knihovně katolické“. V Podlahových „Rozhledech v oboru vědy,
víry a umění“ otiskl Žák 1908 celé cykly rozjímání o článcích
víry, o napravování lidských chyb a „podobných námětech. V nové
úpravě vydal stará praktická rozjímání polského jesuity Mikuláše
Lenčického „Chléb duchovní“ (1910). Patří sem i časová duchov
ní knížka pro vojíny „Bojem k vítězství“ (1914), částečně pak
soubor asketických aforismů „Mudroslav“ (1918), věnovaný vy
šehradskému prelátu Antonínu Wiinschovi. V rukopise zanechal
posmrtně vydané kratičké úvahy o modlitbě Svatého Ignáce
„Duše Kristova posvěť mne!“ (1935). Vyvrcholením tohoto oboru
byla kniha „Asketika, neboli nauka o křesťanské dokonalosti“
(1924), již biskup Podlaha přijal v své recensi slovy srdečnéhouznání.

V obor asketiky spadají ovšem i některé kulty, jichž obzvlášť
horlivým ctitelem stal se Žák jako jesuita. K nim náleží na prvém
místě i jeho úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Projevila se i li
terárně záhy vydáním spisku „„Malé hodinky k Nejsvětějšímu
Srdci Páně“ (1911),projevila se cyklem promluv o tom, jak světci
následovali božské Srdce Páně, vydaných pod názvem „Učte se
ode mne“ (1912), a posléze celou sbírkou půvabných veršů „Pís
ničky k Božskému Srdci Páně“ (1921).

Jiným rysem osobní záliby Zákovy byl kult Jezulátka, projevo
vavší se s počátku asketickými statěmi o „vánocích“ (1908), po
zději pak výrazným uctíváním Ježíška poesii. Patří sem sbírka
koled „U jesliček“ (1920), jež vyšla ve dvou vydáních, „Vánoční
legenda“, jež se čte v sborníčku „Legendy veršem a prózou“

Fašistická milice.
Jak povstala.— Její poslání.

Když před třinácti lety dosáhl fašismus úspěšným
pochodem na Řím svého cíle a Mussolini se ujal vlá
dy, nevědělo se co počíti s „černými košilemi“, to jest
pretoriány, kteří se dali do služeb tak riskanftního
podniku. Benito Mussolini, bývalý sociálně-demo
kratický předák a chefredaktor bojovného „Avanti“,
si však věděl záhy rady. Jako na slovo vzatý znalec
davové psychosy patrně předvídal, že nezaměstnaní
žoldnéři by se mohli státi nebezpečím vlády a proto
již tři měsíce po pochodu na Řím sáhl k nouzovému
řešení: vřadil své lancknechty do stálého vojska, po
něvadž se prý zasloužili o vlast, poslouživše k vítěz
ství novému světovému názoru. Tak se stala černou
košilí oděná milice součástí stálého královského voj
ska. Tu a fam vypukly v prvních letech spory o kom
petenci. Milice byla používána k tomu, aby jako věr
ná a spolehlivá opora fašistické vlády pomáhala
uskutečňovat změny ve smyslu fašistických zásad a

(1910), několika básněmi v „Lupenech“ (1919). Několik písní o
Ježíšku je v „Družinském zpěvníčku“ (1909). V časopisech „Kříž“
a „Maria“ je celá žeň veršů i povídek. Vyvrcholením této úcty je
„Vánoční kantáta“, ozdobená hudbou Václava Judy Novotného.

V jesuitském období vyskytuje se hned s počátku nová oblast
motivická, Žákova mariologie. Podniku tehdejšího svatovítského
kanovníka Antonína Podlahy, pořádajícího v Praze velkou ma
riánskou výstavu, zůčastnil se Žák studií „Panna Maria v prozře
telnosti božské“, otištěnou v „Almanachu Mariánském“ (Praha
1905). Kultu mariánskému věnoval se jesuita Žák cílevědomě a
soustavně. Aby si svůj úkol usnadnil, založil v Praze roku 1908
revui „Ve službách Královny“, redigovav ji jako „věstník Ma
riánských družin českých“ od prvého ročníku až do pátého, pře
dav redakci 1912 pro nával jiné práce rukám mladším. V této
revui nalezneme dnes soubor krásných prací Žákových, ať již
jednají o Lurdech (1908), ať o „korunovaci Panny Marie“ (1910),
ať o „Panně Marii v Dantově Božské komedii“ (1911), či o „krá
lovně svatého Růžence“ (1911), nebo o „královně radosti“ (1912).

Tímto věstníkem připoutal se Žák ovšem co nejtěsněji k čes
kým Mariánským družinám, jejichž rozvoji věnoval se až do smrti.
I literárně projevila se jeho láska k družinství statěmi časopisec
kými, zejména pak knižní publikací „Památka na třetí sjezd ma
riánských družin v Praze roku 1910“,v níž uložil práci „U koléb
ky mariánských družin“, dramatický výstup z roku 1648,nazvaný
„Den slávy“ a „Ve šlépějích otců““. Žákova mariologie se pro
jevila i formou mariánských promluv „Ave Maria“ (1914), po
jednávajících o námětu „neposkvrněného početí“, určených pře
devším mariánským družinám. Vyrostly z této půdy i jeho ma
riánské partie věroučné, a formou promluv historických zpracoval
i dějinný „vývoj mariologie do roku 400“ (Hradec Králové 1924).
Ovšem že se tato láska projevila i formou četných básní a písní
mariánských, jimiž se vepsal do srdcí věrných katolíků. Sou

(1909). jich pěkný výbor i ve svém „Družinském zpěvníčku“1909).
Vedle činnosti vědecké ozýval se v Žákovi stále zřejměji vy

nikající praktický kazatel. Nejen však jeho činnost na kazatelně,
ale také literární tvorba homiletická počala se utěšeně rozvíjeti.
Žák se poučil o umění kazatelském i teoretický dobře, takže mohl
s prospěchem napsati podobiznu chersonského arcibiskupa Inno
kentije jako kazatele. Jeho zdatnost v tomto oboru prozrazuje
fakt, že mu bylo svěřeno i doplnění proslulých „vlasteneckých
homilií“ Rudolfa Horského. V bohaté české literatuře kazatelské
zaujímá vůbec místo významné i počtem svých publikací. Po
řadě řečí, otiskovaných časopisecky, vzbudil pozornost knižní
cyklus dvanácti řečí „Svatý Václav“ (1906), údiv vyvolal soubor
85 řečí a konferencí „O Bohu a jeho vlastnostech“ (1908), jakož
i cyklus osmi postních kázání „Sedmero hlavních hříchů“ (1909),
o nichž jsem se již zmínil. Roku 1912záhájil Žák svého druhu je
dinečný podnik homiletický, pozůstávající z osmi cyklů, nazva
ných souborně „Promluvy“. Během desíti roků uskutečnila se
tato práce ve svazcích, nadepsaných „Učte se ode mě“ (1912),
„Výklady o Svatém Písmě“, „Ave Maria“, „Svatá Ludmila“, „Vý
klad perikop“, „O mši svaté“, „Církev a stáť“ a „O andělích stráž
ných“. Usadiv se v Hradci Králové, rozvinul Žák novou činnost
homiletickou, již uložil do svazečku „Knihovny Svatého Voj
těcha“. Tam najdeme soubory řečí jeho vlastních i řečí jím re
disovaných, jako jsou „Doba po Zjevení Páně“ (1925),„Devítník“
(1925), „Doba postní“ (1923), jakož i májový cyklus promluv „O
církvi prvních tří staletí“ (1925) a mariánský cyklus „Sedm slov
Panny Marie“ (1925). Jeho péčí vyšly v hradecké knihovně i
„Kruh velikonoční“ (1924), jakož i promluvy a přednášky „Man
želství“ (1924). I z našeho stručného vypsání je zjevno, jak hlu
bokou brázdu vyoral jesuita Žák v naší duchovní kultuře!

působit na menfalitu obyvatelstva. Že to nebyl snad
ný úkol, lze si snadno představit; nezřídka bylo pou
žíváno drsných prostředků, s oblibou na př. ricinové
ho oleje.

Fašistický miliční sbor neustále vzrůstá; početný
stav jeho jest neobmezený. Milice italská nedá se
srovnávati se švýcarskou milicí, ve které jest záko
nem stanovena služba pro muže od 20 do 48 let. Snad
by se dala spíše srovnati s anglickou zálohou milice,
kdyby nebyla stále doplňována dorostem.

Živnou půdou „černých košil“, jak se milici zkrá
ceně říká, jest mládež. Každoročně v den výročí vsťu
pu Italie do světové války, to jest 24. května, koná se
v celé zemi slavnostní fašistický odvod. Miličníkem
může se stát pouze ten, kdo prošel všemi útvary
předvojenské výchovy. Již v osmém roce žačíná tato
průprava ve sboru mladistvých „ballila“, ozbrojeném
vzduchovkami. Ve čtrnáctém roce stáváse „ballila“
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avanfýardisfou a v osmnáctém pak členem milice a
současně vojínem stálého královského vojska.

Současná služba v milici a vojsku Činí ovšem hrani
ci mezi oběma útvary mlhavou, takže se nikdy neví,
kde končí milice a začíná vojsko. Tím se stává počet
ní stav ozbrojené moci nekontrolovatelným. Číslice
nováčků jesť sice známa, ale výstup? To je celý k ob
raně vlasti vycvičený národ. Vláda fo sama přesně
neví, neboť není prý zajímavo, kolik lidí koná vojen
skou službu, nýbrž kolik je ve zbrani vycvičeno. Fa
šistická milice, plným názvem Milizia volonfaria si
curezza nazionale (MVSN) jest sborem dobrovolní
ků. Nikdo není sice ke vstupu nucen, ale úřady při
hlížejí k tomu,aby každý zdravý kluk dovršivší osmý
rok svého života stal se „ballilou“. Kdo se však jed
nou přihlásil, skládá při vstupu do milice slavnostní
přísahu na kázeňský řád, jehož 18. článekje zvláště
příznačný: miličník nemá žádných práv, nýbrž toliko
povinnosti a zadostiučinění z jejich vykonávání.
V osudových chvílích může milice zasahovat buď ja
ko samostatné těleso, nebo v pravidelném vojsku.
Nekonečná řada odzbrojovacích porad se již otázkou
milice v Italii zabývala a na otázku, má-li Ifalie voj
sko nebo milici, bylo odpověděno: vojsko a milici.
Nejvyšším velitelem vojska je Mussolini jako ministr

Mpa, (Bělehvad):

Balkán - vývoj sociální.
Tíseň hospodářská, kterou skoro celý svět již po

několik leftpociťuje, v různých formách, ale hlavně
v nedosfatku, té nejpotřebnější součástky bytí člo
věka — chleba, na poloostrově balkánském právě
naopak projevuje se krise (asi tak to bylo i zde na
zváno) ve velkých přebytcích poživatin, ať již živo
čišných, či plodinných. Důsledek této „krise“ z pře
plnění chleba jeví se zase v naprostém nedostatku,
všeho toho, co mimo potravu vytváří život kulturní
ho tvora. Tak vyrostla určitá bída ve zjevu sytého
člověka, který však postrádá mnohé, co jaksi zemím
západu stalo se zcela běžným zjevem jich denního
života i v nářku o hospodářské krisi, trvající již lé
ta. Nechceme snad tímto bráti v ochranu právě ten
západ s ubohostí, jak se jeví, při pohledu na takový
Est End v Londýně s příšernou zanedbaností, řekně
me Half Moon Lanestreetu, neb zářící Paříž na konci
Montparnassu, ale Balkán dovedl vytvořiti bídu a
nouzi zvláštního typu, která nečiní lidi nešťastnými
a rozvratnými jedinci společnosti.

Zatím co západ i střed Evropy spěchá ve svém po
vrchním vývoji, na Balkáně nevěnuje se příliš po
zornosti „povrchnostem“, ať již jest tímto výrazem
myšlen kartáček na zuby či zpřístťupněnácena mýdla
jako prostředku veliké důležitosti v celkovém obra
zu hygieny národa. Někdy se zdá, že snad ani není
možno dospěti k takovému sťupni rozedranosti ze
vnějšku, jak to vidíme na Balkáně u některých obča
nů, jichž „oděv“ jest vlastně skladbou roztrhaných
cárů různé barvy a jevící známky nečistoty opravdu
jedinečné. Každý by se domníval, že takový otrha
nec nosí ve svém nitru zášť proti společnosti lidské,
smíšenou s hořkostí a zatvrdlostí citovou; ve skuteč
nosti jest tomu zcela jinak, tito lidé jsou zcela klid
nými a rozvážnými občany, kteří v prvé řadě dbají
jen a jen o svůj žaludek a teplý příbytek pro chladné
noci. Sociální vývoj, lépe řečeno plán sociální práce,
stojí tu tedy před velikým problémem. Jeho úkol jest
těžký; podle pojmů vyspělých názorů vědy, která se
nazývá sociologie, mělo by se zde začít od základů;
skutečnost ale odporuje plně příkazům názorů vědy
jako prostředníka mezi snem a pravdou života. Proto
též celý vývoj sociálních opatření omezuje se na vět
ší střediska, kde vyrůstají dispensáře, ochrany ma
tek a kojenců, registrace chorob pohlavních i tuber
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války a vrchním velitelem milice je zas Mussolini ja
ko její zakladatel a organisátor.

Členové milice jsou přiděleni různým veřejným
službám. Provádějí na př. kontrolní službu ve vla
cích, v přístavech, na poště. Jsou oddíly pro ochran
nou službu leteckou, pro vysoké školy, pro lesní hos
podářství, pro veřejný pořádek a pro zvláště choulo
stivé politické úkoly. Miliční sbor jest dnes v Italii
respektován; zejména turisté se obracejí s důvěrou
na „černé košile“, které ochotně podávají informa
ce a vycházejí cizincům všemožně vstříc. Proto také
návštěvníci Italie na ně pohlížejí s mnohem větší
sympatií než v dřívějších letech, kdy v nich viděli
jakýsi druh bubáků a drábů.

Italie se hrdě přiznává k tomu, že chce býti náro
dem ve zbrani. Mussolini při každé příležitosti pro
hlašuje, že nová Italie dává před zbraněmi přednost
traktorům a hospodářským strojům, než první po
vinností státu jest zabezpečení míru, neboť na světě
jsou národové, jimž neimponuje nic jiného než moc,
národové, kteří na mírové výzvyodpovídají jen „non
capisco“ (nerozumím). Uhýbání k vůli míru si vyklá
dají jako zbabělost a proto Italie musí disponovat
pro krajní případy železnou mocí, která se vyrovná
slavným legiím Césarovým. —alm—

kulosy — zároveň s šířením názorů o nutnosti i vý
hodnosti čistoty pro zdravou budoucnost státu.

Veliká většina balkánského venkova zůstává „ne
dotknuta“ vůně lysolu, profylaktických sfanic atd.
Selský domek na mnoha místech jest ještě společ
ným příbytkem člověka a němé tváře s prostým roz
dělením dřevěné přepážky. Že jest zde teplo a záro
veň že vzduch neodpovídá ani v nejmenším požadav
kům něčeho, co se zove „hygiena obydlí“, nemusíme
ani zdůrazňovati. A přece právě v těchto krajích vel
mi málo řádí tuberkulosa či jiné choroby, jichž zá
rodky bují právě za okolností výše uvedeného „po
řádku“ zdravofního. Důkladnost theorie osvědčuje
se v tomto případě na sfo procent —chce se fofižpo
dle thesí o sociální praksi pomoci i zde, ačkoliv nut
no předem říci, že jest to práce zdlouhavá, která si
snad vyžádá celá desitileftí, než budou zaznamenány
první positivní výsledky. Těžko proniknoufi do hor
balkánských s poučnou literaturou, když lid je ve
směs negramofný a k tomu značně nedůvěřivý. Bosen
ské kraje jsou příkladně známy dědičnou příjicí, zva
nou zde „freuga“, která se přenášíjiž po sto let (byla
tam zavlečena Francouzi za dob napoleonských vá
lek) a jest nijak neviditelná na postižených (pouze
rozborem krve), projevujíc se pouze občasně paraly
sou (fabes dorsalis), obrnou páteřní neb zrůdností
novorozeňat. Boj, který zde vedou odpovědní zdra
votní činitelé jihoslovanští, naráží skoro na živelný
odpor mohamedánského obyvatelstva. Některé kraje
v Řecku jsou zase zamořeny dědictvím padoucnice, a
tážete-li se po příčinách, odpověď tatáž — dědičné
vady.

S tuberkulosou jest veden na Balkáně též neúpros
ný boj — boj skoro skrytý, poněvadž nikoho z laiků
by ani nenapadlo, že zde mikroby této zákeřné cho
roby provádějí pravý hodokvas na mládeži i dospě
lých. Ale tato choroba táhne se podél měst jako prů
vodní znak odporu Balkánu proti všemu pozápadně
ní a touhám přiblížiti se modernímu tempu života.
Jako rostlina přesazená z tepla do zimy, silný a zdra
vý občan hor balkánských sklání se pod pachem
automobilů, kouřem fovárních komínů a silou ničivé
civilisace. Vzduch přírody nahrazuje zde lidem vše
chny léky, co jich skýtá farmakologia moderního svě
ťa;proto též neradi jdou pracovati do fováren a tím



brzdí i rozvoj průmyslu ve státech balkánských. Sko
ro cítí, že hned, jakmile vyroste továrna, vyroste ine
mocnice a u nového kostelíka nový hřbitov...

To jsou tedy veliké kontrasty životní na poloostro
vě balkánském, kde africké vedro léta střídá se se
sněhovými bouřemi sibiřskými, mrazem a závějemi,
dusícími dopravu obrů, lokomotiv expresních rych
lovlaků. S kraji, v nichž potkáte občany, kteří s úspě
chem začínají druhé století své pozemské pouti, ve
dle mrzáčků a zatíženců bez péče a ochrany. Největ
ší kus práce sociálního pokroku děje se zde zase pod
znamením Krista. Ať jsou to sirofčince, chorobince
nebo ústavy pro úchylné neb mrzáky, vždycky může
te směle počítati, že byly vystavěny velikým kouzlem
hřejivé lásky Ježíšova učení. Ale nejenom svým tech

Ž i V o t n 0

Pronásledování náboženství v Rusku. P. Broussaleux shrnul ve
své knížce o nynějším pronásledování náboženské ideje v Rusku
takto svůj soud: „Bolševismus je novým náboženstvím se svým
dogmatem, možno-li tak říci, se svou mravoukou, svým kultem,
mystikou a svým nesmlouvavým a nesnášenlivým fanatismem.
Jeho dogma prohlašuje božské vlastnosti hmoty, která je prin
cipem a posledním cílem člověka a všeho bytí. Jeho doktoři
chtějí každému vepsat do srdce: Jsi jen hmota a ve hmotu se
obrátíš. Jeho mravouka praví: Jsi jen tělo, krev a smysly a tvé
štěstí se uskuteční celé jen na této zemi. Opuštěn od všech
zbytečných předsudků, ze kterých ještě žijí slaboši, užívej, vy
hov všem svým žádostem. Jediným zlem, proti němuž musíš
bojovat, jest utrpení. Byl-li jednou pozemský ráj ztracen, musí
býti zase obnoven. Toto náboženství má svůj kult. Lenin je mod
lou a prorokem, proti němuž nelze mluvit, jemu byl vystavěn
chrám a oltář: mausoleum Leninovo s jeho skutečnou přítom
ností. Vodí k němu procesí, věří, že on chrání republiku sovětů.
Jeho jménem se uděluje milost i chléb. Předsedá slavnostem,
rudým křtům, rudým manželstvím, rudým pohřbům. Veleknězem
je Dzugasvili-Stalin, skrývající se v Kremlu, všemohoucí a vše
vědoucí, jehož stín již budí hrůzu. Mystika těchto sektářů má
za základ mesiánské poslání ruského proletariátu, jemuž připadá
úloha osvobodit lidstvo v duchu zásad Karla Marxe, pod du
chovním vedením Lenina a jeho žáků. Stát se stává Prozřetel
ností, která jediná si osvojuje právo rozdělovati všechna dobra
pozemská a zajistiti individuální štěstí. Ovšem lid musí v tuto
moc slepě věřit. Proto bolševismus vyhlásil boj na život a na
smrt křesťanství, ať již v jakékoliv formě bylo v Rusku hlásáno.
Je zničení víry v Ježíše Krista v duši ruského lidu cílem, nebo
jen prostředkem v duchu Lenina a jeho nástupců? Snad jen pro
středkem: musí býti zničeno město Boží, aby mohlo býti založeno
město komunisticko-materialistické.“ Rusko prožívá gigantický
boj předchůdců Antikrista proti Kristu.

Boj proti katolicismu i v Sársku. Soudilo se, že Sársko, nedávno
přivtělené k Říši, bude ušetřeno protikatolického boje, poněvadž
katolíci, ačkoliv dobře věděli, co podniká hitlerismus v Říši, hla
sovali pro připojení. Ale, jak události ukazují, tyto předpoklady
byly mylné, a ještě více se zklamali ti, kteří se domnívali, že
loyálnost katolíků sárských přispěje ke zmírnění pronásledování
v ostatních částech Říše. Hakenkreuzleři se nejen nestali spra
vedlivější, nýbrž ještě s větší odvážností šíří své novopohanské
ideje. Několik zpráv z posledních týdnů, které přináší cizí tisk,
to aspoň výmluvně dokazuje. Všemi cizími listy prošla zpráva
o zatýkání v klášterech, a.to nejen v mužských, nýbrž i v žen
ských. Že prý se vyvážely z nich devisy do ciziny, tak odůvod
ňoval hakenkreuzlerský tisk zásah úřadů, ačkoliv šlo jen o ode
slání sbírek na misie, které, jako každoročně, i letos byly uspo
řádány ve všech katolických chrámech. Kdysi si voltairiánská a
combesovská Francie vedla stejně, dnes ovšem smýšlí jinak, a
i Němci by se mohli z toho něčemu naučit, kdyby jim v tom
ovšem nebránila pyšná zaujatost. Pobouření dále vzbudilo od

Ž o t k<

Potěšitelný kulturní úspěch. Valná hromada Společnosti přátel
starožitností čsl. v Praze konala se ve znamení úspěcbů v minu
lém roce 1934. Zjev sám ukazuje, jak i v dnešní době krise sou
stavnou a čilou prací možno docíliti nových úspěchů. Se zdarem
vydáván Historický místopis země Moravskoslezské, jehož vyšly
tři díly; ve vydávání jeho bude se pokračovati, aby v dohledné
době bylo vydáno ohlášených všech devět svazků. Současně ko
nány jsou přípravy pro místopis země České, který vydá 16
svazků; místopis Podkarpatské Rusi vyjde asi za dva roky. Po
někud větší potíže působí otázka místopisu Slovenska. Na pod
zim letošního roku vydá Společnost učebnici dějin čsl. umění,
kterou píší Dr. Zd. Wirth a prof. Dr. Matějček a která dopro
vázena bude 150 obrázky. Též ministr Dr. K. Krofta přislíbil

b o

nickým vybavením tyto útulky lidského milosrden
ství mohou se pochlubiti, ale čímsi vyšším — trpěli
vou obětavostí všech, kdož místo bouřlivého života
v tanci tužeb po přepychu možností dvacátého sto
letí zvolili si úkol plnění velikého zákona — přiká
zání lásky k bližnímu. A tak, jako se praví v Evan
geliu, že není možna láska k Bohu, kterého člověk
nevidí, necítí-li tohoto citu k svému bližnímu, tak
i v životě jednotlivců můžeme pozorovati, že všude
tam, kde vyrostla láska k bližnímu v účinnou pomoc,
sídlí i pravá víra v Bohaa jeho veliká přikázání 0 ži
votu, který jest nesmrtelným pro ty, kdož plníce zá
kony jeho plní pravý úkol obrody lidstva, třeba po
smíváni a zneuznáni loutkami žijícími jepičí život
světa hmotného!

XNc e n S

souzení faráře Lefersa na 18 měsíců, kterýžto kněz se stal obětí
tří studentů, agentů-provokatérů, kteří k němu přišli o radu, po
kud se týče názorů obsažených v dílech Rosenbergových. Svoji
lásku k duším a svoji kněžskou starostlivost zaplatil kněz těžce.
V Sársku není sice hnědý teror tak viditelný, ale projevuje se
rovněž. Z Kolpingova domu křesťanských tovaryšů v Sarre
brůcku byl sňat násilím obraz Kolpingův k veliké bolesti kato
líků, kteří milují tohoto velikého kněze celým srdcem. Nejvíce
byli zklamáni vůdcové Centra a křesťanských dělnických odbo
rových organisací, kteří pobádali členstvo k hlasování pro ná
vrat k Říši. Dostalo se jim za to hodně slibů, které však nyní
nejsou dodržovány. Ani jeden z nich neobdržel mandát do říš
ského sněmu, všechny byly dány osvědčeným národním soci
alistům. Žádný z nich nedostal místa ve státních úřadech. Syn
dikáty jsou připojovány k dělnické německé frontě a jejich ta
jemníci byli sesazení. Nenávist hakenkreuzlerů odnáší i katolický
tisk, který je soustavně odstavován, zatím co oficielním listem
vlády je list socialistický, kterému se dělá veliká propaganda.
„Landeszeitung“, oblíbený list sárských katolíků, je před zasta
vením. A katolická mládež, která byla velice silná? Řádí v ní
zle agitace hitlerovských svazů mládeže, ubírá jí členy, takže
její budoucnost je velice nejistá. J. Sv. Pius XI, který v těchto
dnech pravil 1600německým katolickým jinochům, které přijímal
ve slyšení, že žijí ve vážných a bolestných chvílích, se nemýlil.

Důležité jubileum. Na letošní rok připadá významné jubileum
dekretu Pia X. „Auam singulari“, kterým papež stanovil směrnice
a věk pro první přijímání dětí. Byl to návrat k tradicím prvotní
Církve, jako je návratem k ní Katolická akce, tolik doporučovaná
nynějším papežem Piem XI. Oboje ustanovení se tak doplňují,
že Katolická akce by byla nemožná bez generací vyrůstajících od
dětství ve světle svaté Hostie. Dekret Pia X. nebyl přijat všude
se stejným nadšením, ale zvolna všude pronikal a dobýval srdcí.
I u nás můžeme dnes často viděti děti sedmileté často přistupu
jící ke stolu Páně, a jistě by jich bylo mnohem více, kdyby bylo
dosti kněží, kteří by je mohli připraviti v časném věku k těm
to hodům lásky. V některých zemich, jako ve Francii a v Bel
sii, poslední dobou i v Italii, jsou založeny a zakládány zvláštní
spolky, jejichž členové si předsevzali připravovat děti ke svaté
mu přijímání, a tyto spolky se velice osvědčují. V Německu
tato příprava byla silně zdůrazňována ve spolcích rodičů, a prá
vem, neboť matka jest jistě na prvém místě povolána připravo
vati své dítě k tomuto významnému kroku. Proto byly pro mat
ky pořádány zvláštní kursy, v nichž zkušení kněží je učili, jak
si vésti při tomto krásném díle. V Německu byla i vydána velice
pěkná kniha jedním alsaským jesuitou, nadepsaná: „Maminko,
rád bych přijímal“, kterážto kniha je velice vhodná jak pro ro
diče, tak pro děti. Byla již přetlumočena do franzouzštiny, ne
boť právě ve Francii je akce pro první přijímání dětí v raném
věku velice intensivní. Dekret „Ouam singulari“ byl vydán 10.
dubna r. 1910, tedy před 25 lety.

vydati Dějiny českého sněmu. Časopis Společnosti vzhledem
k většímu počtu členů vydáván v 1599 výtiscích. Počet členů se
stále zvyšuje, což vidmo z porovnání s r. 1926, kdy bylo členů
pouze 180. Jednatelská i pokladní zpráva bez debaty schválena
a při volbách nového výboru zvolen jednomyslně výbor dosa
vadní, v čele se sekč. šéfem Drem Zd. Wirthem jako starostou
a prof. Drem J. Pelikánem jako jednatelem. Přednáškou Dra
K. Heraina o pražských uměleckých sbírkách v 19. stol. byla
schůze skončena. —jp—

Od Oresteje k pašijovým hrám. V předmluvě k překladu Aischy
lových dramat poznamenal P. Claudel, jak je mylný názor těch,
kteří vidí jen radost ve starých řeckých tragediích. Opravdové
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Řecko, pravil básník Claudel, je celé zakrvácené. Vidíme v něm
slepého Oidipa, mrtvou Wigenii. Co činí tato veledíla drama
tického umění řeckého lidskými, toť jakási hrůza před odpovědí
na otázku: Proč je tolik zla a tolik bolestí ve světě? Nedávno se
rozmluvila o řeckých tragediích Marie Delcourtová a její úsu
dek se podobá názoru P. Claudela. Cituje verše Baudelaira (,„Pa
ne, nejlepším svědectvím, jež můžeme dát o své důstojnosti, je
ten bolestný vzlykot, který proniká z věků do věků a zmírá na
pokraji Tvé věčnosti“) a praví: Zdaž tento vzlykot neproráží
silně z minulosti tragedie řecké? Ifigenie je zabita svým otcem,
Agamennon zabit svou ženou, Klytaimnestra svým synem, Eume
nidy pronásledují Oresta. V odpuštění, kterým končí poslední
tragedie, jako by byla nápověď Boží odpovědi na mučivé otázky
zla a cítění křesťanského řádu. Ale světlo starověku pohanského
je tak matné, že pravý smysl dostává teprve od světla Kristova.
Slovo je jediné skutečným světlem, osvěcujícím každého člově
ka přicházejícího na tento svět. Kříž zapudil tmu a všude vnesl
světlo. Na úzkostlivou otázku starověku Vykoupení dává nád
hernou odpověď. Utrpení se stává modlitbou, jež otvírá brány
ráje. Čteme po „Oresteii“ Ghéonovo „Tajemství nalezení svatého
Kříže“, nebo „Tajemství mše svaté“, či dramatické básně Clau
delovy a pochopíme smutek starověku a radost křesťanského
novověku.

Pařížská Schola Canftorum mizí. Tato slavná škola pařížská pro
církevní hudbu a zpěv, jejímž posledním ředitelem byl veliký
skladatel Vincent D'Indy, prodělávala v posledních měsících kri
si, která vyvrcholila v dubnu. Tato škola byla založena r. 1896
skladatelem Ch. Bordesem a jeho dvěma přáteli, A. Guilmantem
a Vincenftem D"Indy. R. 1900 se usídlila do ulice Saint Jacgues
a od té doby její sláva stále rostla. Dobrota jejího ředitele, který
vykonal pro ni nesmírné dílo, a vysoká úroveň způsobily, že tafo
škola přivábila i mnobo studujících z ciziny a byla právem pova
žována za nejlepší svého druhu. Letos vše padlo, k moci se do
stali lidé, kteří neměli zdravého ducha a výsledkem bylo, že
celá správa, která ústav řídila po smrti V. D'Indy, odstoupila a
s ní opustilo školu 49 profesorů, které následovaly tři čtvrtiny
posluchačů. Mezi profesory jsou uznaní skladatelé světové pově
sti, jako L. de Serres, Guyde Lioncourt, Roussel a j. Poněvadž
všichni byli přesvědčeni o nutnosti práce v oblasti církevní hud
by a zpěvu, nelenili a hned založili novou školu, již nazvali:
„Schola César Frank — Škola Césara Franka“. Tento z největších
skladatelů minulého století, autor „Blahoslavenství“, byl učitelem
V. D'Indy a název školy je tudíž dobře a pietně volen. Sympatie
francouzských katolíků jsou na sfraně nového ústavu i jejich
podpora hmotná, takže hned po nájmu místností na Boulevardu
Raspail se začalo vyučovati.

Misionářské umění. Veliká mnichovská revue „Die christliche
Kunst“ věnovala celé březnové číslo misionářskému umění. Na
prvém místě uveřejňuje studii uznaného odborníka v těchto ofáz
kách, prof. J. B. Aufhausera, autora několika děl. „Máme dovážet
do misijních oblastí křesťanské umění evropské?“ táže se, a od
povídá: „Ne! Ani gotika není na vývoz. Taková Čína a Japonsko
mají ostatně znamenitou architekturu národní, skvělé dekora
tivní umění, krásnou ikonografii. Bylo by tedy zbytečné dovážeti
fam umění z Evropy. Ale ani tam, kde není umění příliš vyvinuto,
jako třeba v Africe nebo v Oceanii, není možno ofrocky napodo
bovat evropské umění. Totéž platí i o hudbě církevní a o cho
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Domácí
Volby. Sněmovní volby byly vypsány na 19. květen a volby okres
ní a zemské na 26. květen. Dochází k nim předčasně, proti pů
vodnímu úmyslu vlády, jež chtěla je vykonati až na podzim, kdy
plně vyprší funkční období poslanecké sněmovny, zvolené v roce
1929.Příčiny urychlení voleb nespočívají tentokráte v rozporech
uprostřed vládní koalice, ale vyžádala si je jednak mezinárodní
situace, jednak naléhání republikánské strany. Ta žádala dokonce
provedení voleb již v měsíci březnu, třebas program politických
prací nebyl ješťě ani z poloviny absolvován. Jednostranný poža
davek byl pak vyřešen kompromisem, z něhož vyšel 19. květen.
Letošní volby budou míti zcela mimořádný význam. Bude to
první velká zkouška naší demokracie, zda tato obstojí v tom
přívalu převratových myšlenek a hnutí, jimž propadly téměř
všechny naše sousední státy. I u nás jsou strany, jež hlásí se
k těmto ideovým směrům a jejich typickými představiteli jsou
fašisté (Národní obec fašistická) a Národní sjednocení. Třebas
dnes tato hnutí ujišťují svou demokratičností, jejich politické
aspirace jsou v pravém opaku k demokracii. Konečným cílem
obou jest — diktatura. Svého času vyskytly se podobné aspirace
u největší naší politické strany a některé projevy krajních pra
vicových radikálů strany republikánské (Stoupal) ukazovaly, že
myšlenka totality nalezla i zde zalíbení. Dlužno s povděkem kvi
tovati, že frakce tato zůstala v menšině a že zvítězila i zde vět
šina, přející si udržení a zabezpečení demokratických základů
našeho státu. Není to jen prázdné heslo, že demokracie jest jedi
ným režimem, který vzhledem na zeměpisné podmínky, národní,
kulturní i sociální rozvrstvení naší renubliky může tento stát
udržeti. Poučením pro nás nejdůležitějším budiž fo, co děje se

rálu, který přece je daleko universálnější, než jiná umění. Divili
bychom se střeba, kdybychom poznali hudbu takových černochů,
kterou zatím zná Evropa jen po jedné stránce, a to té horší.
Historie Církve je nejlepším vůdcem. Ona od pohanů přebírala
krásy jejich architektury, dovedla užít i jejich hojných symbolů
ve prospěch nového kultu, měla v úctě zvyky a stil všech ná
rodů a užila jich ke slávě Boha a k spáse duší. Bůh, od něhož
pochází všechna umění, má býti opěvován, vzýván, slaven vší
uměleckou řečí. Ostatně, každý, kdo viděl r. 1925 misionářskou
výstavu v Římě, musí uznat, že často i primitivní národové se
rozhovoří v umění krásnou řečí.

Sociální konferenci katolických pracovníků ducha pořádá Sva
továclavská Liga v rámci prosramu celostátního sjezdu katolí
ků jako zvláštní vlastní podnik v Praze ve Strahovských dvora
nách v pátek dne 28. června 1935 s tímto programem: O 7. hod.
mše sv. u Karmelitek v Praze IV., Hradčanské nám. O 8. hod.
ve Strahovském sále zahájení konference, jež bude trvati asi do
12 hodin, pak oběd a pokračování v konferenci o 14. hod. Slova
se ujmou tito referenti a korreferenti: 1. Dr. Stanislav Beroun
ský na téma: Společenský řád v zemích germánských, zvláště
v Německu. 2. Karel Cvachovec (ref.), P. Dr. Urban (korref.):
Společenský řád v zemích slovanských, zvláště v Rusku. 3. Jan
Brechensbauer (ref.), Dr. Sýkora (korref.): Společenský řád v ze
mích románských, zvláště v Italii. Jmenovaní referenti podají
v celkové době asi 1 a půl hodiny hlavní obsah svých referátů,
načež po krátké pause bude zahájena debata, kterou zavedou
korreferenti. — Důležité upozornění pro účastníky konference:
Témata mají tři části: a) historický vývoj společenského řádu,
b) kritické stanovisko a c) uplatnění jeho předností v domácím
řádu společenském. Budou vypracována podrobně písemně, pak
doručena korreferentům k vypracování rovněž písemných korre
feratů. Písemné korreferáty budou zaslány referentům, referáty
pak s korreferáty těm přihlášeným účastníkům konference, kte
ří o ně zvláště požádají a fím zároveň projeví zájem zůčastniti
se debaty. Jen tito účastníci konference budou se moci v debatě
ujmouti slova. Vývody jejich musí však býti co nejstručnější
a věcně se pojiti k thesím a zásadám referátů a korreferátů.
Eventuální písemná vyjádření budou vítána. Touto sociální kon
ferencí má býti učiněn počátek vážného řešení našeho domácího
společenského řádu na podkladě učení církve; nebude jí tedy
věc skončena. Proto podstatným úkolem konference jest podati
základní věcnépředpoklady pro vážné řešení sociálních problé
mů doma, najíti kvalifikované interesenty a určiti způsob další
ho řešení. — Technické pokyny: K dosažení největší úspory ča
sové a soustředění účastníků učinila Svatováclavská Liga opa
tření, aby venkovští účastníci byli ubytováni a stravování v bez
prostřední blízkosti místa, kde se bude konference konati. Je
proto nutno, aby ti, kdož chtějí bráti podíl na sociální konferenci,
přihlásili se přímo u Svatováclavské Ligy, jež obstará eventuálně
ubytování a stravování. Konference se mohou zůčastniti všichni,
kdož se vykáží sjezdovou legitimací nebo zvláštní pozvánkou.
Přihlášku nutno učiniti co nejdříve, nejdéle do konce května 19535.
Ubytování bude v soukromých domácnostech. Jeden nocleh a
celodenní strava přibližně Kč 11— 20 za osobu. Sjezdové lesi
timace opatřte si prostřednictvím místního farního úřadu. —
Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské nám. č. 8, číslo
telefonu 617-70.

A:

na našich hranicích, které stále nemáme dosti zabezpečeny. Pů
jde tedy v těchto volbách především o to, abychom zajistili
naši demokracii. Půjde však také o to, jakou náplň naší demo
kracii dáme. Zda bude to demokracie, chápaná s úzkého hle
diska stranického, třídního, či zda to bude opravdová demo
kracie, zabezpečující klidný vývoj celého státu a zajišťující ži
vobytí všem jejím občanům. Naší demokracii scházela dosud
pevná ideová, mravní základna. Každý si ji vykládal po svém
neuměli jsme ještě v plné demokracii choditi, neuměli jsme si jí
vážiti a proto se stalo na počátku republiky tolik chyb. Pravou
náplň demokracii může dáti jen křesťanství. Jen prolnutím vše
ho našeho národního snažení a politického života zásadami křes
ťanské spravedlnosti, lásky a oběťavosti může se dostati naší
demokracii plného výrazu i nejjistějšího zabezpečení. Těžká hos
podářská krise přivodila spoustu těžkých sociálních škod a ne
bezpečí. Bude třeba ochrániti ty sociálně slabé, kteří bojují
dnes již jen o holou existenci před dalšími pohromami. Bude
třeba je ochrániti však i před tím největším nebezpečím, před
ztrátou naděje v opětovnou lepší budoucnost, před ztrátou víry
k demokracii. Naše demokracie musí míti tedy i charakter so
ciální. Národně, křesťansky, sociálně! To jsou směrnice, prokla
mované již před 30 lety na památném sjezdu křesťansko-sociál
ním v Litomyšli. A o ně budeme bojovati i dnes. Jsou nesena
československou stranou lidovou, která i letos kandiduje na ce
lém území státu — od Šumavy k Tatrám. Jest povinností všech,
kdož si přejí, aby zabezpečena byla republika a její demokratické
zřízení, aby v ní i ve veřejném životě byly uplatňovány zásady
křesťanské, aby vykonali plně svou státní povinnost. Nesmíme
ohlížeti se na malichernosti, musíme dívati se přes osoby ke ko
nečnému cíli: vybudování křesťanského státu. ff.



.Zahraniční
Světový mír zdá se zase na několik let zabezpečen. Po konfe
renci velmocí ve Sfrese, po ženevských poradách došlo k uza
vření smlouvy Francie s Ruskem a v nejbližší době dojde k uza
vření středoevropské dohody. Systém smluv má býti doplněn
úmluvami východoevropskými a středoevropskými. I když smlou
vy samy o sobě nezabezpečují plnou bezpečnost, dlužno každou
jednotlivou vítati, když pro nic jiného, tedy proto, že každou ta
kovou smlouvou se přece jen oddaluje nebezpečí fysického kon
fliktu. Proto také státníci Evropy tak úzkostlivě hasí každý ohni
ček, který hrozí vypuknouti na mapě Evropy, neboť jest dnes
jisto, že dnes každý takový plamínek rozpoutal by veliký po
žár. Práce není snadná, ale snad právě proto, že každá maličkost
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vyžádá si tak velké námahy, lze věřiti, že každý, i ten malý
úspěch v práci pro zabezpečení míru má cenu trvalou.

Volby v Jugoslavii přinesly sice Jevtičově kandidátce veliký
úspěch vzhledem k tomu, že šel do voleb s úplně novým systé
mem, který rozleptal i dosavadní jednotnou vládní stranu, ale
přece ne takový, aby jím mohly býti vyřešeny komplikované
politické poměry v Jugoslavii. Jevtič dostal 62 procenta hlasů,
ale oposice nezůstala o mnoho za ním. Předností Jevtičova poli
tického skupenství jest jednotnost prosramu, která schází Mač
kově oposici. Bude záležeti na další práci Jevtičovy vlády, zda
podaří se jí vhodnými opatřeními správními, hospodářskými i
kulturními zainfteresovati pro svou věc i dosavadní své odpůrce.
Proti jejich soustavné negaci musí postaviti positivní práci. A ta
na konec vyhrává všude, i v polifice.

Středoškolský konvikt augustiniánský u sv. Tomáše v Praze III.
přijme letos opět nadané a zbožné hochy, kteří by byli schopni
a ochotni se státi augustiniánskými kněžími. Za byt a stravu se
platí jen nepatrný obnos. Úplně chudým, ale obzvláště způsobi
lým žadatelům se povoluje částečná neb úplná sleva. Do 1. třídy
se přijímají žáci obecné nebo občanské školy ve věku 11—12let.
Žáci občanské školy ve věku do 14 let mohou býti přijati do 2.
nebo 3. třídy gymnasijní, avšak jen pokud na občanské škole
znamenitě prospívají a koncem června složí. ministerstvem pro
sl. gymnasia předepsanou dodatečnou zkouškuz jazyka ně

meckého. Beze zkoušky možno přestoupiti z prvňích dvou tříd
kterékoliv střední školy. Pro studenty vyšších tříd zvláštní do
hoda. Žádosti do 15. května na: Středoškolský konvikt augusti
niánský u sv. Tomáše v Praze III.

Sleva našim odběratelům v lázeňských domech! Tak jako jiná
léta poskytne i letos našim odběratelům Kněžská nemocenská
pokladna v Přerově zvláštní slevu ve svých lázeňských domech,
a to: v Leopoldeu v Karlových Varech, v Ivance v Píšťanech, ve
Věře v Luhačovicích a ve Vlastě v Teplici u Hranic. Od 15. IV.
až 15. VI. bude státi naše odběratele v kněžských domech byt,
strava, obsluha, světlo, 1090 dávka z přechodného ubytování atd.,
zkrátka všechno denně 25 Kč. V Leopoldeu se připlácí za den a
osobu 3 Kč. Kdo chce této výhody použíti, nechť požádá správu
Kněžské nemoc. pokladny v Přerově o bližší informace.

Do článku „Jdeme dál“, vloudilo se několik nemilých tiskových
chyb. Na str. 81 v levém sloupci a druhém odstavci místo Josef
Soukup má státi Jan Soukop, v pravém sloupci v třetím od
stavci místo slabý stůj stálý, na str. 82 v druhém odstavci le
véhosloupcemísto úradky stůj úsudky.

Kristovýin rytířem (M. Czeska Maczyúska:
Kristův rytíř, stran 260,vyd. Občan
ská tiskárna, Brno, brož. Kč 18.—, váz. Kč
30.—) jest polské spisovatelce M. Czeska
Maczyňské náš světec a při tom apoštol Po
Jáků a Maďarů, svatý Vojtěch. My Češi
opravdu bychom se měli rdíti studem (mož
ná, že už jsme fo dávno zapomněli), pře
kládajíce sobě románově zpracovaný život
svého světce. Ovšem, bude-li kdo upřímný,
namítne, že my si tohoto světce (a kterého
vlastně si vážíme?) docela nevážíme, jej ne
milujeme. Proto, když nakladatelství nám
poslalo tuto knížku o 260 stranách, zara
dovali jsme se nad ní, ale při tom jsme ne
chápali odvahu konkurovati takovou kníž
kou všelijakým Martám a Mariím a podob
né „lehké“ četbě pro katolické rodiny. Ob
sah knížky netřeba zde líčiti, neboť obsa
huje celý život druhého českého biskupa,
prvního z domácího rodu. Autorka na po
zadí velmi pečlivě a věrně historicky při
praveném kreslí nám řadu pohledů do ži
vota světcova a tím vlastně líčí kus Čes
kých dějin. Zajisté nepůsobí na čtenáře ten
ťo román takovou tragickou silou jako Du
rychův Sv. Vojtěch. Autorka jako žena jest
si vědoma, že by uškodila svému dílu, kdy
by se stavěla zbytečně na vysoké kothur
ny, po nichž ženy jako dramatické spiso
vatelky velmi zřídka dovedou přejíti jeviš
těm. Vnesla by zbytečný nesoulad do své
ho vypravování a tak porušila plynulost a
harmonickou jednotu svého díla. I když vy
znám, že sv. Vojtěch dávno již mne zajímal
i jako historika i ve slabé chvíli vybízel
k napsání života v podobném obraze, jako
učinila autorka, přece možno mně věřiti,
že už dávno jsem nečetl jinou knížku s vět
ším zájmem. Jsou obrazy, kde děj má sku
tečně dramatický spád (u smrtelného lože
Dětmarova, smrt Boženina), zatím co z ji
ných zavane k nám jarní vánek ottónské re

nesance, která ve sv. Vojtěchu dala nám
vypučeti takový krásný květ! Doporučovati
knížku bylo by dělati reklamu. Jsou-li ještě
čtenáři knih, tož nepochybně sáhnou po ní
pro potěchu srdce. Mám-li výtku, tož pro
sím, aby po druhé větší pozornost byla vě
nována českému jazyku. Všeobecně tím
trpíme při překladech ze slovanských lite
ratur. Příbuznost jazyková svádí a proto
třeba dáti čísti překlad ještě jednou bez
originálu. Leč to nemá býti závadou. Autor
ce pak musíme i zde poděkovati z upřím
ného srdce. Boř. Benetka.

Časopis Společnosti přátel starožitností čsl.
v Praze zahájil nový ročník (45.) rozpravou
o čsl. hradech a zámcích. V prvém čísle jed
ná Dr. Zd. Wirth o stavebním vývoji jejich,
koriguje běžné názory o starobylosti a pou
kazuje, že před 12. stoletím nebylo u nás
hradů vůbec, jen hrazených míst. Hrad je
vůbec výtvor kultury gotické. Jeho vývojové
schema nemá pravidelnosti, stavba řídila se
terénem a cíly obrannými. Až renaisance
sestupuje se strmých skal do nížin, vstupuje.
do měst, kde pak barokní kultura vytvořila
vylkorysý umělecký formát, jehož řešení
kontrastů a řešení prostorové je vrcholem
uměleckého chtění. Dnešní doba s novými
možnostmi technickými a zvláště komuni
kačními dává přednost zahradní vile. V 2.
čísle bude pokračování o tomto zajímavém
tématu. — Dr. Fr. Roubík vykládá život
idealisty praž. Ant. Langweila, který vedle
své úřední povinnosti zaměstnával se v le
tech 1826—55sestavením plastického plánu
Prahy. — Prof. Fr. Vacek píše dějiny vsi
Olšan u Prahy, kde původně na místě dneš
ních hřbitovů byly dva poplužní dvory a
několik chalup. Dr. Lad. Hosák kritikou
pramenů opravuje starší dějiny Uher. O
strohu na Moravě a nově lokalisuje husit.
války s tímto jménem spojené. Ředitel mu

sea L. Domečka popisuje dějiny komendy
řádu němec. rytířů v Král. Hradci, která
zanikla válkami husitskými. Dr. Josef Do
stál podává dokument, nalezený v Čechách,
z doby velké francouzské revoluce. Dr. Jo
set Šmída líčí hospodářskou politiku vlády
a brněnské textilní cechy v 18. století. Fr.
Zuman pranýřuje lajdácké referování o sta
roboleslavských památkách, jak se stalo na
př. v Národ. Politice. — Seznam vlastivědné
literatury a její ocenění zakončuje Číslo.

Časopis zasílá se členům Společnosti
zdarma. Členský příspěvek činí ročně Kč
16.—.(Adresa Společnosti: Praha-Vršovice,
Třebízského 5.) —jp—

Dr. Gustav Friedrich: Rukověť křesťanské
chronologie. Vydalafilosofická fakulta Kar
lovy university v Praze. Stran VIII. a 540.
Rozvoj historických věd, zvláště t. zv. věd
pomocných, způsobil, že starší stejnojmen
ná kniha Emlerova byla rozebrána. Nové
vydání nebylo možno bez náležitých korek
tur, které si nové studium pramenů vynu
tilo. Proto také úkol fen převzal prof. Frie
drich, nástupce Emlerův, který jako vyda
vatel našich písemných nejstarších pamá
tek byl nejpovolanější. Prof. Friedrich kni
hu značně rozšířil. Již v prvé části v pěkně
členěných kapitolách podal jasný výklad o
římském kalendáři, rozmanitých způsobech
měření času, různém určování počátku roku
a svátků, dělení roku, atd. Důkladně pro
brána $regoriánská reforma kalendáře a je
jí význam. Intensivní mnohaleté studium
starých památek písemných, které prof.
Friedrich podnikal pro vydání Codexu regní
Bohemiae et Moraviae, nebo pro Acta re
sum a pod., to dalo novou možnost zvlášt
ního výkladu o české chronologii, zvláště
pak vyznačení četných odchylek svěcení
svátků v diecési pražské a olomoucké na

Objednávky,reklamace a čísla na ukázku zašle
ČASOPIS „ŽIVO “ Praha II..Spálená15.



Veliká obec 107.000vkladatelů
projevila již svoji důvěru

Lidovým záložnám a raiffeisenkám
neboť u nich uložila 335 milionů Kč
vkladů. Této důvěry si plně vážíme.
Chcerne jiudržet a upevnit. Přispějte
ivy kdalšímu rozvoji našich záložen,
svěřte jim
se členy.

svévklady a staňte

Ústřední záložna lidová v Praze e Svaz hospodářských družstev čsl. v Praze
Adresa: PRAHA SPÁLENÁ UL. 15. Telefony 483711,43831, 456609

rozdíl od ostatního křesťanského světa. Řa
da chronologických tabulek k vypočítávání
letopočtů a dní nově revidována a stejně i
seznamy čes. králů, řím. papežů a císařů,
všech čs. biskupů a arcibiskupů (jak to uči
nil již prof. V. Hrubý v knize „Úvod do ar
chivní theorie a prakse“) a budou vítány
všem; nadto přidal nově prof. Friedrich se
znamy českých kněžen a královen a morav.
údělných knížat. Poslouží tedy kniba prof.
Friedricha skutečně širokému okruhu naší
inteligence, jimž svou přesností bude bez
pečným průvodcem československou minu
lostí. —jp—

Jón Svensson: Člunem přes moře. Nonni
po příjezdu do Kodaně zahlédl s Kulaté
věže za mořem švédské moře. Se svým pří
telem Valdemarem podniká k němu o jar
ních prázdninách smělou plavbu na malé
loďce „Lauře“. Zažijí při tom četná dobro
družství na ostrově Saltholmu, na obchodní
lodi. Utkají se v nerovném boji s mořskými
loupežníky, jež však přemohou. Nonni se
osvědčí dobrým námořníkem a za velké
mlhy přistanou šťastně u švédských bře
hů. Přenocují ve švédské chatě, kde se se
tkají s jedním z oněch lupičů, avšak smíří
se a ten s nimi pluje do Malmó. Pak se ví
tězně vracejí do Kodaně, kde jsou uvíťáni
s velkým jásotem od tamějších dětí.

Jón Svensson: Nonni. I. a II. díl. Nonni od
nejůtlejšího mládí toužil poznat daleký
svět. Jeho přání se uskutečnilo a r. 1870
rozloučí se se svou matinkou, se svými zná
mými a rodným Islandem a jede na malém
jednostěžníku do Kodaně. Plavba trvá pět
neděl a je plná dobrodružství a nebezpečí
na rozbouřeném moři, mezi obrovskými le

dovci, před i daleko za polárním kruhem.
Končí však šťastným příjezdem do dánské
metropole, kde Nonní žasne nad nádherou
a novým světem, který ho obklopuje. Tato
kniha je nejčtenější dílo Svenssonovo. Jím
pronikl do celého světa a získal svěťovou
slávu. Spisy Svenssonovy, jeho křišťálověčistépovídkyoNonnimaMannimo jejich
přátelích znamenají pro svou literární a
uměleckou hodnotu skutečné obohacení
krásné literatury a zvláště literatury, hod
notné pro mládež.

Zdeňka Nyplová: Zámek Zbraslav. Vydáno
vlastním nákladem. 25 obr. — Historický i
umělecký význam tohoto zámku, který au
torku obklopuje, dovedl vzbuditi i mimo
řádně živý interes. Zdeňka Nyplová s po
rozuměním upravila a srovnala archiv, se
známila se literaturou a majíc umělecké po
chopení, podala v této knížce skutečně hod
notnou, třebas stručnou práci, která i vzot
nou výpravou potěší a poučí. —jp—

Ernst Troeltsch: Z dějin evropského ducha.
Vydal Historický klub v Praze, 1934,stran
255, cena Kč 30.—. — Zajímavý jásot po
krokové skupiny našich historiků nad tím,
že z díla Troeltschova u nás, v českém pře
kladu Werstadtově, dostává se do veřejno
stí kniha širšího významu, měl dvojí cíl.
Jednak skutečně široký rozhled Troeltschův
po duchovním evropském vývoji jest věc li
terárně dosud jedinečná, jednak také byl
jásot i nad tím, že pod autoritou prof. Pe
kafe vyšla kniha německého pastora. V
mnohých referátech tato druhá radost zdá
se závažnější. Počátky kultury v Evropě (vy
jma hitlerismus) začínají se křesťanstvím.
Tím začíná i Troeltsch, který v době prvé

celkem jasně proniká a vykládá zápas křes
ťanské kultury se stávajícími starými hos
podářskými řády, na něž křesťanství vítěz
ným svým pochodem působí stále mocněji
a spořádalo je podle svých zásad. Horší si
tuace nastává pro Troeltsche, když přistou
pí k době reformační a protireformační. Tu
již dává přednost iuterství a kalvinismu
před katolictvím; katolictví je mu spíše
ztrnulým, nepraktickým a v poměru k hos
podářským řádům nemožným, zatím co ži
votnost a duchovní základnu hledá v pro
testantismu. Nechci podezírati Troeltsche
z úmyslného stranictví, spíše myslím, že
příčinou jeho zahrocených projevů ke kafo
lictví jest jeho neznalost, která úměrně
stoupá s přiblížením se k době nové; napo
máhala tomui vlastní Troeltschova ideolo
Sie a vnitřní přesvědčení cechovního pasto
ra. Troeltsch jest již mrtev, snad je to pro
něho i štěstím. Nová ideologie Německa,
jak ji nyní vidíme, a trosky „silného, zdra
vého i praktického“ protestantismu ukazu
jí zcela názorně, jak krásná chaloupka, kte
rou Troeltsch namaloval, byla jen osobním
spíše přáním historikovým. Radost našich
některých historiků je tedy zakalena tvt
dou, ale pravdivou skutečnosti. Kniha tato
jest pro nás skutečně poučná. Ukazuje, že
i veliký duch, jakým Troeltsch nesporně
byl, může ztroskotati, není-li jeho vědomost
pevně zakotvena ve skutečném poznání. Mi
mo to při čtení knihy vidíme jasně, co jsme
dosud u nás nevykonali a jak daleko od po
dobné synthese jsme ještě vzdáleni. Je to
znovu vážné připomenutí (po kolikáté
již?), že jen silou ducha a vědeckými prace
mi, přísně katolickými a nestrannými, bu
deme vítěziti. K tomu kniha Troeltschova
je důkazem skutečně pádným. —jp—

Toto dvojčíslo o 20 stranách vyšlo 10. května. — Příští číslo, jež bude celé
věnováno památce Dr. Fr. Noska, vyjde v druhé polovině měsíce května.

Jednotlivá čísla 1.50 Kč.
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Dr. Šimon Bárta: Za služebníkem Božím. — P. Dr. Jan Ev. Urban:
Duchovní jádro osobnosti. — Rud. Beran: V parlamentní úsporné
komisi. — Ant. Remeš: Věrný kamarád. — Fr. Světlík: V parla
mentě. — JUDr. Jar. Pipek: JUDr. Frant. Nosek čsl. ministrem
pošt a tel. — Mayr-Harting: Vděčná vzpomínka. — B. Benetka:
Žil Dr. Nosek životem zvláštním? — L. Peřich: Křesťanský poli
tik. — Msgre F. Vaněk: Dr. F. Nosek v hosp. otázkách. — A. S.:
Vesněmovně. — F. M. Horák: Vděčnost chudých. — K. E. Vlček:
Život, — J. Janoušek: Dr. Nosek a mládež. — Poslání sv. Františ
ka z Assisi. — A. Šorm: Výstavy Lid. Akademie, uspořádané na
podnět Dr. F. Noska. — Dr. J. Durek: Z mých vzpomínek na Dra
Noska. — V. Tichý: Vzpomínky na + JUDra F. Noska z Poříčí
« S. — A. Hrůza: Lístek do pohřeb. věnce min. m. sl. Dra F.

Noska. — Josef Řezníček: Několik vzpomínek na Dra Noska.

časopisproveřejné otázky současnosti náboženství kulturu a politiku

/ o .
V Praze dne 28. května1935.Ročník XVII.Číslo 1 O

ZA SLUŽEBNÍKEM BOŽÍM.
Smrť služebníka Božího JUDra Fr. Noska je velikou vanou pto katolické hnutí v naší vepublice. Sklání

me se pokotně před úradkem Božské Prozřetelnosti, která řídí osudy jednotlivců a národů. Snad chtěl
Bůh nám v zesnulém v Pánu před oči postaviti vzotťkatolického pracovníka, politika na vinici Páně. Bylť
v Pánu zesnulý Dr. Nosek vpravdě ozdobou a vzorem lidového poselstva v našem Národním shromáždě
ní. Byl vzácným příkladem, jak máme pracovati pro vozšíření království Kristova v našem národě. Nemů
žeme oceňovati dnes jeho ptáce a zásluhy, jakých si získal o věc katolickou; k tomu je zapotřebí většího
odstupu od přítomné doby; to jest jisto, že ztráta jeho jest bolestně pociťována ode všech, kteří milují cít“
kev a vlast. Kéž jeho příklad má mnoho následovníků!

V Českých Budějovicích 11. května 1055. + Dr. Šimon Bárta, biskup.

DUCHOVNÍ JÁDRO OSOBNOSTI
Budovy a chrámy se nestaví na písku. Chrám Ducha svatého, lidská osobnost jest tak veliká, jaké má základy a jádro.

Náboženská stránka takové většiny věřícíchjen proto tak často jeví nedostatky, trhliny, nečekané obraty, nedomyšle
nosti, poddává se nižším pohnůtkám než Božím, dává přednost slávě pozemské, nemá pevné a samozřejmé důvěry,
v jistoupomocBoží,že stojína náboženských pojmech a nikoli na náboženských skutečno
stech. A některá část náboženské literatury ještě podporuje tuto písečnou strukturu náboženských podkladů, takže
veliké části i horlivě věřících lidí jest Bůh, náš Pán Ježíš Kristus, církev, svátosti pouhým pojmem, jeho náboženský zá
klad jest symbol, analogie, mravní moment tradice, ne-li zvyk,čilipouze nebo aspoň předevšímuvě
domělémyšlenkové formy.

Proto jest i jejich duchovní život lehký, nezatižitelný, nedůsledný, neplný. Forma, symbol, fantom neunese mnoho
a nevydá mnoho.

Celá sílanáboženského života se projeví teprve v tom okamžiku,když se stane svatá pravda zažitou skutečno
stí. Tehdy, když duše se propracuje k tomu, že si uvědomí, že Bůh není pouze její myšlenkou, nýbrž že jest kolem
ní tak jako vše ostatní, co vidí a vnímá, že Bůh jest tu nezávisle na mém poznání a vědomí.

Tato skutečnost náboženských pravd byla u Dra Noska skutečně-jádrem jeho duchovního života.
Myšlenku neb pojem lze na čas vyřaditiz postupu jednání, a proto když mnozí jednali o věcech pozemských kte

réhokoli druhu a odsunuli mimoděk, čili zapomněli bráti ohleď na některý požadavek víry, ku př. na pokoru, na
mírnost, na odpuštění a lásku blíženskou. Dr. Nosek nemohl odsunouti myšlenku, jako nemůžeme si odmysliti sku
tečnou přítomnost některé osoby, před níž mluvíme, kterou vidíme. Počítal s duchovními pravdami tak jako s jinými
smyslovými skutečnostmi. To jest jeden důsledek.

Jiný: Ve svém smýšlení a poměru k některým projevům víry měl základem vždy otázku: Jest to tak nebo jest to pou
ze obraz, analogie? — A také podle toho se nedovedl nadchnouti pro to, co jest v náboženském životě pouze příkra
sou, lidskou potřebou, symbolem a pod. Tedy ku př. těžko pochopil, proč musí ten, kdo chce žíti v duchu sv. Františka
a býti v jeho řádě, nositi škapulíř a cingulum, — jen málo měl smyslu pro náboženské umění a zpěv, jako zase beze
všech forem nade vše cenil svaté přijímání a mši svatou. Průvody, které neměly účel a byly jen k tomu, aby byly, ne
mohl vystát jako vše, co nebylo tím, čím se dělalo.

Nuže, takový život, který stále byl zahleděn do věčných a stále přítomných skutečností, musil býti plný mimořádnédůvěry,v nížpočítalspomocíBožíprávětakurčitě,jakospenězi.Vtétoživévířenemusilsezhroutitipododcho
dem svého synáčka ani pod bolestnou nemocí své manželky. V této jasné víře nemohl však také souditi o věcech po
litickýchi o osobních názorových rozdílech tak, aby klidně se vnitřně přeorientoval a přijal klidně nějakou nepravdu,
nebo s ni spolupůsobil, nemohlklidně přehlédnouti nekřesťanského ducha v řečecha jednání ať osob nebo celků, pro
tože dá se podle potřeby potlačiti a upraviti myšlenka, ale nedá se vůbec odmysliti nebo upraviti to, co jest! |

Tato stavba života na skutečnosti, a to na skutečnostivěčnýchpravd,byla jádrem jeho myšle
ní i jednání a podává vysvětlení k jeho někdy nepochopitelnému chápání věcí: proč byl někdy strohý a jindy až
slabošsky ústupný, někdy prudký a jindy až nápadně mlčelivý. Proč si nevšiml sebe krásnějšího náboženského projevu
a proč měl pečlivýsmyslpro drobné práce exerciční,přednáškyo světcícha pod. Přotože hledal, včem jest
něco, a vyhýbal se, kde bylo jen zdání, a uvnitřnebylo pravdy, protože soudil ne podle okolností a ohledů, nýbrž stále
podleskutečného a úplného stavu věcí. Kdo Životněpochopírozdílmezipojmem a skutečností
a provede jej ve svém životě do důsledků, ten teprve uvidí, jak se odliší od okolního světa, jak zůstane brzo sám, proto
že žijeme více z jevů a dojmů než z celé pravdy. P. Dr. Jan Ev. Urban.
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V parlamentní úsporné komisi.
Spolupráce v parlamentní kontrolní a úsporné komisi vyvíjela se zvláštním způsobem. Již za mého před

chůdce, nynějšího ministra vnitra Dra J. Černého, vznikl mezi členy úsporného a kontrolního parlamentní
ho výboru v našich poměrech opravdu zvláštní přátelský, upřímný poměr. Všichni členové bez rozdílu po
litického přesvědčení prodchnuti byli snahou loyválněvzájemně spolupracovat, bez ohledu na cokoliv a
jediné ku prospěchu státu. Jen tím bylo umožněno, že zachována byla vždy naprostá důvěrnost jednání
parlamentního kontrolního a úsporného výboru. Není příkladu, aby některý parlamentní výbor konal ta
kový počet pracovních schůzí jako tento výbor. Bylo to několik sef schůzí a nikdy se v těchto schůzích.
zbytečněnejednalo a nemluvilo. Práce na státním rozpočtu, činnost kontrolní a revisní, projednání mnoha
set případů ukázalo, že v tomto parlamentním výboru se opravdupracovalo. Ačkoliv ve výboru zasedali
ipříslušníci jiné národnosti a oposioce,přece nebylo tam nikdy vzájemné nedůvěry. Tento pracovní duch za
choval se v parlamentním úsporném a kontrolním výboru až do konce. Tato vzájemná loyální spolupráce
byla zásluhou všech členů. Nutno ale po pravdě přiznat, že z veliké míry získal si zvláštní zásluhu o tuto
spoluprácizesnulýnáš kolegaposlanecDr. František Nosek.

Poslanec Dr. Nosek ještě v době své nemoci pracoval několik referátů pro parlamentní kontrolní a ů
spornou komisi; ačkoliv byl upoután na lůžko, ještě pracoval na návrzích o novelisaci zákona o poku
tách z přestupků daňových a poplatkových. Dr. Nosek byl v úsporné parlamentní komisi referentem pro
otázky školství a spolupracoval ve všech důležitých otázkách, které parlamentní úsporná a kontrolní ko
mise projednávala. Všichni členové komise měli ho upřímně rádi. Proto nebylo jediné schůze parlamentní
komise od doby onemocnění poslance Dra Noska až do jeho smrti, vekteré by nebylo vzpomenuto předního

člena komise a nebylo projevováno přání, aby se tento vynikající pracovník pozdravil. Bohužel určeno bylojina
Všem nám, kteří jsme s poslancem Drem Noskem měli příležitost dlouhé měsíce spolupracovat, zůstane

krásná vzpomínka na dobrého kolegu, upřímného vlastence a loyálního spolupracovníka. Rud. Beran.

VĚRNÝ KAMARAo
Pracoval jsem s Drem Noskem od počátku existence našeho samostatného státu v rozpočtovém výboru poslanecké

sněmovny, v rozpočtové sedmičce a poslední léta též ve výboru parlamentní úsporné a kontrolní komise. Měl jsem
proto příležitost seznati osobní vlastnosti zesnulého tím více, ježto těsná spolupráce pro stát způsobila, že poměr náš
vyvinul se v opravdové osobní přátelství. Píši proto tyto řádky s hlubokým pocitem bolesti u vědomí, že s touto dobrou
a ušlechtilou duší a velikou státnickou postavou se více neshledám.

Dr. Nosek byl především člověkem práce. Konal ji s obdivuhodnou houževnatostí a svědomitostí. Dr. Nosek byl
člověkemvzdělaným, mnoho věděl, mnoho uměl a v parlamentě patřil k těm, kteří nehoní se za slávou, ale dovedou
bez ohledu na svoji popularitu tvrdě podívat se pravdě do očí a nevyhýbají se odpovědnosti. Dr. Nosek byl reálným
politikem, který budoval na skutečnostech, nenáviděl fráze a sváděl odvážně a statačně zápas s každou neupřímností.
Měl rád svůj stát a v pravém slova smyslu zemřel v jeho službách. Bezprostředně před svým ulehnutím vykonali jsme
ještě spolu revisi fondu, vytvořeného z důchodkových pokut v ministerstvu financí. Dr. Nosek vypracoval pak návrh
na změnu důchodkového řízení trestního, který však již ve výboru komise odůvodniti nemohl, aby se více mezi nás
nevrátil.

Škoda, přeškoda tohoto zlatého člověka, přesvědčeného a ryzího demokrata a statečného muže. Dru Noskovi ze
mřel syn, on si nepostěžoval a přišeldruhý den do schůze vyřizovati a starati se s námi o státní záležitosti. Zemřela mu
žena a jen v zamlklosti Dra Noska jsme poznali, že stihl jej zase tvrdý osud. Nesl jej odhodlaně u vědomí, že nenív lid
ské moci vrátiti životu ty, jež měli jsme rádi. Dr. Nosek byl živým příkladem ušlechtilé zásady, vyslovené velikým
křesťanem: „„Neshromažďujte pokladů na zemi, kde je rez kazí“ a štědrou rukou rozdával vše, co měl. Zemřel napro
sto chud a neobtížen žádnými křivdami, jichž by se byl na svých spolubližních dopustil.

Dr. Nosek byl někdo! Stát i jeho strana budou jej dlouho postrádati. Litujihluboce ztráty tohoto věrného kamaráda
v práci pro stát a jeho demokratické principy vládní formy, jejichž byl neohroženým zastáncem.

V Plzní dne 7. května 1935. Ant. Remeš, člen stálého výboru podle $ 54 ústavní listiny.

V parlamentě.
Tato črta nevyčerpává thematu, ježto je napsána narychlo, abych vyhověl přání redakce, poslati ji včas

do listu. Činnost Dra Noska v parlamentě byla velmi obsáhlá a infensivní a zasluhuje ocenění a rozboru
podrobného zvláště proto, že Dr. Nosek vědomě hleděl, kde jen fo bylo možno, vnášet do svých referátů
a řečí ducha vlastního, který se tolik odlišoval od hromadného smýšlení v našem parlamentě, zvláště
v prvých letech naší samostatnosti.

Dr. Nosek v parlamentě patřil k pilným a dochvilným poslancům. Jestliže se vytýkalo právě poslancům
z Prahy, že nedocházejí do parlamentu a že tam „presenci drží“ hlavně poslanci přespolní, fož o Dru Nosko
vi, který bydlel v Praze, se to říci nemohlo. Ať zasedal klub — fam jsme bývali s Drem Noskem obyčejně
první — nebo výbor nebo plenum, stával vždy na svém místě. Činil tak i když přestal býti ministrem. Bý
Ivalíministři často se už nemohou vžíti do úkolu prostých poslanců a ignorují všední parlamentní práci, ale
Dr. Nosek takový nebyl. Vstoupil znova do řad pilných a pracujících poslanců, jako by jakživ nebyl býval

ministrem. Zkušeností z ministerské rady a z resortů, jež spravoval, ovšem jeho parlamentní činnost značněpovznesly.
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Dr. Nosek nepatřil však jen k poslancům nejsvědomitějším, nýbrž i řadil se k onomu nepříliš čeftnému
ýběru členů parlamentu, kteří k činnosti zákonodárné měli plnou kvalifikaci. Parlament měl nadbytek tri
unů lidu, ale měl málo lidí, kteří byli s to, aby formulovali zákony nebo zaujali stanovisko k jejich znění,
:dyžtězákony pravidelně předkládá legislativní sekce příslušného ministerstva. Běželo-li o referáty v klu
novníchschůzích o předlohách zákonů, byl to nejčastěji Dr. Nosek, který podával klubu zprávu a kritiku.
Lproto klub ho vyslal dvakráte do kabinetu, zvolil ho svým místopředsedou, který řídíval někdy klubovní
chůze, vyslal ho do rozpočtového výboru, do úsporné parlametní komise a volíval ho pravidelně jakosvé
10representačního řečníka pro plenum v rozpočtových debatách. Ocenění, kterého se mu dostalo v klubu,
»řeneslose také do celé sněmovny, kdež byl vážen neméně, Vědělo se, že svým postavením, které si ve
němovně vybudoval, nabyl významu všenárodního.

A ježto Dru Noskovi bývaly svěřovány četné referáty nejen v klubu a výborech, nýbrž také v ple
lu, stal se i referentem o kongruovém zákonu. Připomínám tento jeho referát zvláště proto, že při tomto
eferátě stal se Dr. Nosek cílem hlavního útoku levice podniknutého v památné celně-kongruové debatě na
němovní tribunu. Dru Noskovi rvány byly tehdy spisy z rukou, byly mu drženy ruce, aby nemohl jako re
erent dávati při hlasování znamení, jak se má hlasovat, a za všeobecné vřavybyl insultován nejhorším způ
obem. Není potřeba podotýkat, že tehdejší kongruový referent snesl to všecko statečně a s chladnou krví
Lv ničem neustoupil teroru, takže také jeho velkou zásluhou byl kongruový zákon odhlasován. Že se mu
a to nedostalo vděku a brzy se na fo zapomnělo, rozumí se v politickém životě samo sebou.

Vynikajícího místa v klubu, ve straně a v parlamentě vydobyl si Dr. Nosek nejen svým velkým vzděláním
re vědách právních, národohospodářských a finančních, nýbrž i svým vynikajícím charakterem přesvěd
tenéhoa praktického katolíka. V dobách levicové oposice volali na něho, hájícího na parlamentní tribuně
'ájmy katolické, že je „jesuita“. Dr. Nosek to nikdy. neodmítal, ježto v tom viděl dobrou charakterisfiku:
svéosoby. Je pravda, že byl cele oddán učení Kristovu, že podle něho žil — že promítal stanovisko kře
fanské také do zákonodárství. Náboženský ráz Noskovy osobnosti byl znám celému parlamentu, který
alněoceňovaljejí ušlechtilé smýšlení a nezištnou práci pro všecko dobré —velké. Ani příští Klub lidových
aoslancůani parlament vůbec nenahradí tak snadno vynikající osobnost Dra Noska, který stává se vzorem
satolického parlamentárníka a zůstane tak v duších žíti a zářiti do nejdelší budoucnosti. Fr. Světlík.

|UDr.František Nosek československým ministrem
pošt a telegrafů.

(12. X. 1026—1. II. 1029.)

V deváté vládě (třetí Švehlově) a v desáté vládě
první Udržalově) byl ministrem pošt a telegrafů
JUDr.František Nosek. Československá strana lido
rá vyslala ho do těchto vlád, poněvadž on — vedle
Vséra dra Jana Šrámka a dra Josefa Dolanského —
aylve straně vždy jedním z prvých propagátorů její
10programu státně-konstruktivního a z nejpřesvěd
ženějších bojovníků za myšlenku koaliční. JUDr.
František Nosek, když se stal ministrem pošt a tele
srafů, byl stár teprve 40 left,ale nováčkem ve vlád
níchfunkcích nebyl, neboť předtím již byl ministrem
vnitra v sedmé vládě (druhé Švehlově) (10. XII. 1925
až17. III. 1926), tedy šéfem resortu velmi významné
ho. Ale i v ministerstvu pošt a telegrafů čekaly ho
těžké, odpovědné úkoly. Vždyť dobře řízené pošty
se svým důležitým posláním národohospodářským,
— jako nezbytný instrument obchodu, průmyslu a
všehoživota veřejného a soukromého —co neposfra
datelná složka státního aparátu, významná velkým
počtem zaměstnanců (v ČSR. cca 45.000 lidí) i vel
kou majetkovou hodnotou v ní investovanou (v ČSR.
v ceně cca 21/22miliardy) jsou jedním z předpokladů
pokroku sťátu a ukazovatelem všeobecné jeho kul
ťury,právě tak jako pošty špatně řízené či nedosta
tečně vybavené jsou brzdou všeho hospodářského
dění a svědectvím nízké úrovně státu. Čsl. pošty a
teleórafy v době, kdy dr. Nosek ujal se jejich řízení,
nacházely se na osudovém rozhraní svého vývoje:
uskutečňovala se právě tehdy jejich veliká proměna
na podnik spravovaný dle zásad soukromopodnika“
telských, obchodních, tak jak to přikázal zákon čís.
404/1922a jeho prováděcí nařízení čís. 206/24,promě
na, která — od základu měníc jejich strukturu a
zvláště finanční hospodaření — byla úkolem plným
nesnázía proto vlastně ještě ani dnes není skončena.
A jiná neméně těžká úloha čekala tenkráte jejich mi
nistra: zmodernisovati zvláště po stránce technické
některá zařízení poštovní, telegrafní, telefonní, vy
budovati vozhlas, provoz automobilový a jiná odvět
vípro dopravy zpráv, zvěstí a zboží, jak to vynucova“
la neúprosně jednak doba tolik oživená rostoucí
hospodářskou konjunktuvou a rozmachem obchodu

a průmyslu, jednak důležitá poloha Československa
na významné křižovatoe hlavních cest evropských a
mezi státy, v nichž zvláště pro elektrickou dopravu
zvěstí v nejnovějších a nejdokonalejších formách vše
potřebné již bylo hotovo nebo urychleně prováděno.
Dr. Nosek všechny tyto mnohostranné úkoly přijal
jako samozřejmé s opravdovostí, která tolik charak
ferisovala jeho pracovitost, ba s nadšením, které
pro zářný cíl nevidělo nesnází a překážek. Neumen
šuje nikterak jeho zásluhu, že v mnohém budoval na
základech položených spolehlivě jeho předchůdci na
křeslu ministra pošt a telegrafů a že tehdejší hospo
dářská prosperita skýtala mu potřebné finanční pro
středky, neboť pokračovati v dobrém díle podle zvý
šených potřeb doby, ba i správně hospodařiti, resp.
účelně upotřebiti značné zisky — přebytky českoslo
venské pošty v roce 1927 byly 132 milionů a v roce
1928 180 mliionů — to bylo — zvláště při závažnosti
leckterého rozhodování — velkým podnikatelským
risikem a leckdy opravdovou zkouškou státníkovou.
Bystrý finančník a prozíravý národohospodář, jakým
právě ministr dr. Nosek byl, postřehl ihned velký
význam a dosah všeho investičního podnikání v Čes
koslovenské poště pro celý stát a pro všechny jeho
hospodářské složky a proto s vervou chopil se právě
investičního díla. Bylo to v prvé řadě pokračování ve
výstavbě telefonní kabelové sítě dálkové, která v ro
ce 1926 dospěla z Prahy jednak do Lovosic, jednak

VDĚČNÁ VZPOMÍNKA
Málo slov, mnoho skutků. Spolehlivost a věrnost. Pra

covitost a skromnost. Zbožnost a vlastenectví. To byl
František Nosek. Byl můj stálý souseď v ministerské ra
dě a pomáhal mi, co mohl. Nesouhlasili jsme vždycky
spolu, ale hádek mezi námi nebylo. Jeho rada byla mi
vždy nadzlato. Pozbyli jsme v něm vzácného člověka,
vzorného politika, nepřekonatelného katolíka. Zacho
vám mu stálou a vděčnou památku. Mayr-Harting.
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do Jihlavy a její připojení na siť německou a rakous
kou, resp. maďarskou. Za jeho účinné podpory ná
sledovaly v rychlém tempu další úseky spojující Pra
hu přes Plzeň s Norimberkem, dále přes Brno, Olo
mouc a Místek dvěma větvemi jednak přes Český Tě
šín se sítí polskou, jednak přes Moravskou Ostravu
se sítí německou. Vedle toho došlo k uskutečnění
dálkové trati z Prahy do Liberce pro další připojení
na síť německou.

Takto zapadlo Československo v pravý čas do $i
gantické telefonní dálkové sítě svých sousedů západ
dních, jižních a severních, stalo se její organickou
složkou a průchodištěm čilého telefonního ruchu ve
střední Evropě. Neomeškalo žádné příležitosti, aby
stalo se účastníkem nových a nových telefonních sty
ků se všemi kulturními státy, neboť po vzoru ostat
ních zemí s vyvinutým systémem telefonním dosáhlo
v roce 1928 i telefonního styku se zámořím pomocí
vhodné kombinace provozu kabelového s bezdráto
vým přes Londýn. Československé veřejnosti, jejímu
obchodu a průmyslu byla tak dána k disposici tele
fonní síťneodvislá od atmosférických poruch, síť vy
soké provozní kvality také proto, že stala se předpo
kladem pro výstavbu a zahušťování domácích vedení
meziměstských v přilehlých oblastech státního úze
mí. Že šlo tu o podnik finančně i technicky velmi zá
važný,je nejlépe viděti z toho, že v letech 1925—1950
bylo vynaloženo na toto odvětví činnosti přes 300
milionů Kč.

Nemenší péči věnoval ministr dr. Nosek i felefon
nímústřednám. V tom poměru,jak rostl významPra
hy pro styk meziměstský, vnitřní i mezinárodní, při
růstala utěšeně nová spojení, takže brzy pražská me
ziměstská ústředna nestačila všechny pojmouti. Pro
to byla zde v roce 1927 spoluprací tuzemské firmy
Telegrafia s anélickou společností International
Standard Electric Corp. vybudována v Praze-Žižko
vě moderní meziměstská ústředna, skýtající možnosti
rozšíření v budoucnu na 560 vedení.

Poněvadž ministr dr. Nosek vždy kladl důraz na
prohloubení technické kultury mezi všemi kategorie
mi zaměstnanců, byl v této ústředně současně zařízen
i poštovní technický zkušební ústav, jemuž za úkol
dán technický výzkum a studium nových problémů
pošty, teleórafu, telefonu a radia, dále zřizování vý
chovných kursů a pořádání přednášek.

Stejnou pozornost jako telefonnímu styku mezi
městskému věnovala pošťovní správa, vedená jeho
pečlivou rukou a povzbuzovaná častou jeho iniciati
vou, i zdokonalení a zmodernisování telefonního sty
ku místního v rušných střediscích obchodních a prů
myslových. Byla to opět v prvé řadě Praha, kde i za
ministra dra Noska plánovitě pokračováno v auto
matisaci telefonu; byly zřízenynové ústředny na Let
né, v domě československých inženýrů a ve Vršovi
cích. Při tom nebylo zapomínáno na města, kde te
lefon také hlásil se k čilému životu. Jako nejvýznač
nější lze zde uvésti: Mariánské Lázně, Brno a Morav
skou Ostravu, kde byla aufomatisována vnitřní měs
fa i s pásem přilehlých vnějších ústředen, dále Luha
čovice, Opavu, Růžodol, Jihlavu, Varnsdorf, České
Budějovice, Most, Cheb, Znojmo, Chomutov, Turnov,
Trenčín, Bratislavu, Ružomberok, Prešov, Žilinu,
Českou Kamenici. Celkový náklad věnovaný tomuto
telefonnímu odvětví dosáhl výše 90,000.000Kč.

Jak všestranná byla péče ministra dra Noska
o provozní prostředky všech odvětví, o tom svědčítéž
skutečnost, že za jeho správy pro účely pošťovního
a teleftechnického provozu byla postavena řada účel
ných budov, které jsou cennou podstatou zakládacíchaktivpodniku.Z nichnejvětšíjsouvzemičeské:
novostavby pro poštovní úřady v Plzni, Slaném,
Rychnově n. Kn., v Hlinsku v Č., v Kostelci n. Orl.,
budovy pro dálkové zesilovací stanice v Lovosicích,
Holoubkově a Boru u Tachova, vysílací stanici v Sa
talicích a garáže v Karlových Varech; v zemi Morav
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skoslezské novostavby poštovních a telegrafních úřa
dů: v Luhačovicích, Břeclavi a Hranici, dále budovy
pro vysílačku v Moravské Ostravě a pro zesilovací
stanice v Brně, Příboru a Olomouci a mn. j.; v zemi
Slovenské a Podkarpatoruské vystavěny budovy
v Košicích pro hospodářský úřad, dále pro poštovní
a telegrafní úřad, pro studia rozhlasu a konečně pro
vysílačku; dále v Trenčíně, Nitře a Piešťanech pro
poštovní úřady a vysílačka v Bratislavě. Také stavba
budovy československého rozhlasu v Praze vyšla
z rozhodnutí zesnulého ministra. O rozsáhlosti sta
vebního programu na tomto poli činnosti minister
stva pošt a telegrafů svědčí číslice 57,000.000Kč.Vzácnéporozuměníprojevildr.Noseki prozrych
lení listovní a telegrafní dopravy v Praze, když roz
hodl nahraditi zastaralou a dávno nevyhovující pod
zemní potrubní poštu zařízenímzcela novým; to dnes
umožňuje ideálně rychlou dopravu psaní a telegramů
do telegrafní ústředny a na pražská nádraží.

Také v oboru radďiotelegtafie a tozhlasu učiněn
podstatný pokrok za ministra dr. Noska; byly insta
lovány dva vysilače rozhlasové v Moravské Ostravě
a v Bratislavě a stanice v Brně pro větší výkon zesí
lena. Hlavní událostí v té době byla však výstavba
mocné vysílací rozhlasové sťtanicev Liblicích u Čes
kého Brodu. Všechny rozhlasové stanice byly spoje
ny pro účely soudobého vysílání společných progra
mů speciálními okruhy jak v dálkové kabelové síti,
tak i na vedeních vzdušných. Zdokonalení radiotele
érafní a rozhlasové techniky si vyžádalo značného
nákladu asi 30,000.000Kč, ale trvalé přirůsťání po
sluchačů a kulturní prospěch z činnosti těchto zaří
zení jsou nejlepším měřítkem těchto investic.

Dr. Nosek dovedl velmi dobře vystihnouti obchod
ní ráz podnikání československé pošty a staral se při
každé příležitosti o její popularisaci; zde sluší zmí
niti se o velké jeho zálibě v předvádění nových zaří
zení Československé pošty vynikajícím činitelům ve
řejného života (na př. premiérovi dr. Švehlovi) ne
bo představitelům veřejného mínění (zástupcům fis
ku), od čehož vždy právem očekával jejich podporu
také pro další své záměry. Jiná jeho záliba byly osob
ní návštěvy a prohlídky nejen velkých provozoven
poštovních (kamž přicházel pro vlastní poučení, ni
kolik jako přísný dohližitel), ale i soukromých závo
dů průmyslových, pracujících pro Československou
poštu, ale i podniků z oborů zcela odlehlých, jen aby
povzbudil a posílil praktický svůj smysl, při čemž
záměrně bral s sebou na tyto prohlídky i své spolu
pracovníky z ministerstva pošt, neboť vždy a všude
hlásal, že státní úředníci, jmenovitě v ministerstvech
pracující na úpravách často osudově důležitých pro
své poslání, nikdy nemohou býti dosti vyzbrojeni
praktickými znalostmi skutečného života. Při pro
hlídkách velkých závodů a fováren poznával práci
všeho druhu, hmotnou i duševní, její prospěšnost, ba
vznešenost, ale žel i její stinné stránky. A z tohoto
poznávání jen rostl jeho zájem o souvislosti hospo
dářskéhoživota a rostlo i jeho přesvědčenío potřebě
jejich harmonického zladění, — tam sílil jeho živý
sociální cit a mohutnělo jeho spravedlivé pochopení
pro všechny účastníky výrobního procesu. Třeba bys
tře kritický, byl ke všem ze svého okolí — vyšším
stejně jako nižším —nesmírně laskavý a lze-li to říci
— až vzácně pozorný. Měl osobní vlastnosti, které
trvale získávaly lidská srdce a dovedou i po letech
vzbuditi vděčné vzpomínky. Takovou jest i tato vzpo
mínka, tryskající z živéhocitu, také raněného před
časným skonem tohoto šlechetného člověka, aby da
la svědectví o poctivé a dovedné snaze zesnulého ve
funkci ministra pošt a telegrafů a o jeho velké a obě
tavé ptáci pro zdar Československé pošty, ptáci, kte
rá mu zajistila v její histovii čestnou památku.

JUDr. Javoslav Pipek.



ŽIL DR.NOSEK ŽIVOTEM ZVLÁŠTNÍM?
Smrt jest tečkou našeho vezdejšího života. Až k ní svobodně

píšeme běh svého života. Skončivše život, předkládáme účty ze
všech svých skutků, jimž svobodná vůle naší duše ponechávala
sice plnou volnost, ale které u duše křesťanské nejsou omezo
vány, ale ří ze ny základními pravidly křesťanského života. Jsou
to pravidla jednoduchá, prostá, jimž naučí se dítě na obecné
škole a která stačí po celý život všem. Snad právě ta jednodu
chost svádí, aby mnozí si ta pravidla upravovali podle svého.
Leč to je stejně nerozumné počínání, jako bychom chtěli přímé
zrcadlo proměniti v duté či vypouklé, aby ukazovalo tvář podle
našeho domněnílépe.

Zemře-li proto v našem středu člověk, který nepokoušel se
ani ta pravidla měniti, reformovati, ani zrcadlo svých skutků při
způsobovati svým osobním zálibám, vynikne prostota jeho duše
v plné kráse ne proto, že žil výjimečně, ale proto, že regule jeho
života byla prostá a jednoduchá jako každého dítěte. Ta prosto
ta, ta jednoduchost, to jsou v naší společnosti ve skutečnosti
nejzřetelnější rozdělovací a rozpoznávací třidítka.

Smrt dra Františka Noska otevřela nám dosud uzavřenou kni
hu jeho života. Nahlížíme-li pak do těch zápisů, chápeme, proč
zvolil si sv. Františka, Chudáčka Božího, za svého vůdce. Jeho
regule byla prostá, neumělkovaná. Svým životem hlásal lásku
ke všemu tvorstvu. Miloval člověka, miloval květinu jako jakého
koli živého tvora. Neboť to vše vyšlo z rukou Stvořitelových.
Láska k tvorstvu prýštila z lásky k Bohu. A odsvých druhů, od
svých přátel a od své tisícihlavé rodiny nežádal nic jiného, než
lásku. Hle, jaká to prostá regule pro křesťanský život! Celý náš
život shrnut pod jediné pravidlo, neboť „„kdybyslásky neměl, nic
nejsi“.

Vstoupil-li proto dr. Nosek do družiny sv. Otce Františka, ve
psal na první stranu svého životního díla lásku, která v srdcích
bratří sv. Františka dosud hoří stejným plamenem, jaký v nich
zažehl svatý zakladatel. Sjednotiti lásku k Bohu a lásku k lidem
pod jedno srdce, to se podařilo právě v prosté, nevyumělkova
né duši Františkově. Věříme proto, že duše, naplněné láskou
ke všemu, co Bůh zde stvořil ke své slávě, že ta duše najde
onen mír a pokoj, který tak často býval u dra Noska obdivován.
Je-li náš život sešněrován řadou pravidel a společenských ohle
dů, jest i naše duše v područí těchto pravidel, vymyšlených
lidskou společností jako náhražka pravidel života křesťanského.
Dovedl-li proto dr. Nosek obeplouti ta úskalí, která zejména
člověku společensky exponovanému jsou často pravou Scyllou
a Charybdou, ukázal nám, jak nutno usměrniti život křesťana,
život katolíka, život dobrého člověka podle obrazu svatého Fran
tiška. Tento prostý světec nechtěl nikdy, aby jeho bratří vylu
čovali se ze společnosti, aby se vyhýbali životu. Neboť skoro
na každém kroku mohou vykonati dobrý skutek. A k čemu by
byl celý náš život, kdyby nebyl rozdělen řadou dobrých skutků,
jako rok se dělí na dny a týdny? Co platno žíti podle úzkostli
vých pravidel, když by hlavní regule, láska k Bohu a láska
k bližnímu, byla jen v teorii? Vzpomeňme, že mezi starozákon
ními židy právě farizeové byli strážci těch nejpřísnějších před
pisů Mojžíšových. A přece, držíce se mrtvé litery, zapomněli už
dávno na obsah, který tu byl hlavní. Co platny krásné zásady,
když z nich zůstanou jen prázdné fráze, třebas napsané nej
krásnějšími literami!

Podle statistiky máme u nás 76 procent katolíků. Jsou to tři
čtvrtiny obyvatel. Kdo se drží jenomčísla, domníval by se, že
také veřejný život, život naší společnosti, život rodinný a život
jednotlivce jest katolický. Zkušenost nám však tuto domněnku
popírá, ba obrací na rub. Byl by dr. Nosek mnohým lidem ta
kovou záhadou, kdyby sami byli křesťany jako on, kdyby jejich
život běžel ve stejných kolejích jako jeho? Vždyť právě ten jeho
život je udivoval. Neměli jsme zajisté možnosti nahlédnouti do
jeho vlastního duševního života, ale i to, co proniklo pootevře
nými dveřmi pokojíku jeho duše, i to stačí, abychom pochopili
údiv, který se uhostil na tvářích a ve zraku lidí, když smrt při
kázala dru Noskovi, aby vydal počet z vladařství svého. Neboť
v té chvíli teprve se ukázalo, že ukládati na úrok k Bohu je to
nejlepší uložení časných statků.

Četl jsem kdesi, že má býti pravidlem katolického křesťana
pro upravení jeho pozemského života: buď oddati se službě
Bohu, nebo založiti křesťanskou rodinu jako základ, jako novou
buňku křesťanského života. V obou případech ukládá se člověku

přesný a často hodně přísný řád, kterému musí podříditi všechny
svoje skutky, všechno svoje myšlení. Přijal-li proto dr. Nosek
svátost stavu manželského a při tom zůstal synem svatého Fran
tiška, ukázal nám, že možno spojiti v jedno, co mnohému už
samo o sobě se zdá těžkým břemenem. Řekli bychom, že na
značil, co potřebuje dnes katolický život, aby stál na pevných
základech: upevniti otřesené základy života rodinného regulí
křesťanského života. Jako horolezec vyzbrojí se na zlézání ve
lehor a zaopatří si řádného vůdce, tak i křesťan, když vstupuje
do stavu manželského, má se vyzbrojiti vším, co mu výstup
usnadní. Kde číhá více srázů, více propastí než právě na této
cestě? Kde se nám může spíše státi, že jsme stržení s vrcholku
svého časného štěstí přímo do propasti? Kolik bolestí číhá, jen
aby nám ukázaly, že každé lidské štěstí jest vlastně jenom rych
lým obrazem, pouhou episodou života? Ztratiti ženu, státi u hro
bu svého dítěte, co může býti větší bolestí pro lidské srdce?
Kolik lidí prosí u smrtelného lože Boha za milost uzdravení ne
mocného, a kolik jich, když se zklamou, t. j. když nepochopí
vůli Boží, obratem reptá a rouhá se! Když dru Noskovi zemřel
hošík a matka klesala pod břemenem bolesti, jakou jenom mat
ka může pocítiti při smrti dítěte, tehdy prý dr. Nosek zacho
vával onen obdivuhodný klid, který může míti jenom duše křes
ťanská. | jeho srdce zasáhla bolest, i jemu otecké srdce se za
chvělo, ale duše křesťana dovedla i to přinésti jako obět lásce
k Bohu. Přišla smrt ženy. | duše nejotrlejšího muže se otřese,
když stojí u rakve ženy, kterou třeba nemiloval. Jaká proto mu
sela býti bolest Noskova, který svůj rodinný život měl za klidný
záliv, kam se uchyloval po největších bouřích veřejného živo
ta, aby zde aspoň si oddechl! A přece ani v té chvíli neslyšel
nikdo z jeho úst nic, co by se mohlo nazvati jenom zapochy
bováním.

Nejlépe však se ukáže duše křesťana, když stojí před brana
mi smrti. | ten, kdo pohrdal svým životem, kdo jej úmyslně ničil,
i ten v té chvíli pocítí jeho hodnotu. Snad právě ten se nejvíce
brání, aby anděl smrti nevdechl na jeho tvář studený dech, pod
nímž lidský život tuhne a srdce se zastavuje. Težko se umírá
otci nezaopatřených dětí, zejména když není zde matky, která
by aspoň část péče o sirotky převzala na sebe. To vše jistě i dru
Noskovi nemohlo uniknouti. A přece hledí vstříc smrti s klidem,
který nás udivuje. Tak může jenom umírati ten, kdo věří, že vše
jest v rukou Božích. Ne, není to spoléhání na Pána Boha. Tady
se uplatňuje ono pevné vědomí, že Bůh sice dopouští, ale ne
opouští. A toto vědomí, tato víra nedovolily, aby otec, louče se
se svým dítětem, nevěřil, že Bůh přijme sirotka za své dítě.

Už těchto několik pohledů do života Noskova ukázalo, jak se
mýlili ti, kdož viděli v jeho životě, v jeho činech a v jeho smrti
něco — zvláštního. Spíše bychom měli říci, že my jsme zvláštní,
že my se lišíme svým životam, svými skutky, než dr. Nosek se
lišil od života, jehož základní pravidla jsme se učili v obecné
škole z katechismu. Jako ten, kdo sedí v jedoucím vlaku, má
klamné zdání, že vlak stojí a krajina kolem ubíhá, tak i nám se
zdálo, že dr. Nosek žije životemzvláštním, zatím co onžil tak,
jak bychom měli žíti všichni. Řídil-li proto celý svůj život, veřejný
i soukromý, pravidly, která se mnohému zdají býti zvláštními, a
přece na konec se jim obdivuje, neznamená to nic jiného, než že
tato pravidla byla dobrá, že tato pravidla, zavedená do veřejné
ho i soukromého života, mohou přinésti státu, obci i jednotlivci
to, čím udivoval dr. Nosek: klid, mír duše, který činí zázraky.
Takový mír duše, mír Kristův jediné může zachrániti nás, za
chrániti národ, zachrániti lidskou společnost.

Proto chtěli bychom věřiti, že i ta smrt Noskova, třebas byla
těžkou ztrátou pro jeho dílo i pro jeho přátele, přece i ta smrt
mohla by vykonati mnoho dobrého, kdyby v duši každého, kdo
ho znali, nebo aspoň viděli a slyšeli o jeho díle, kdyby v duši
těch všech lidí se zachytila aspoň jiskérka z toho plamene,
kterým plápolalo jeho srdce. Potom by snad i mezi námi vy
zmizelo mnoho zla, mnoho sobectví a na jich místě by se usíd
lila ona láska, která udivovala, ale přec tak málo lidí nadchla
k následování. Neboť obdivovati neznamená ještě milovati, což
jest jediná cesta k následování. Mnohdy jen smrt dovede po
hnouti kamennými srdci. Dej Bůh, aby smrt Noskova aspoň po
hnula několika srdci. Potom ani on by nezemřel marně. Potom
by zůstal v životě i ve smrti tím, čím vždycky se snažil býti:
jedním z nejmenších bratří pracujících. Bořivoj Benetka.
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Křesťanský politik.
Po smrti člověka zazáří jeho dobré vlastnosti svět

lem jasnějším, jako světlo za dne v pokoji, když za
vřeme okenice. Co nám bylo skryto a co nám připa
dalo všední, běžnou činností člověka, jenž koná po
ctivě své dílo, objeví se nám naráz v podobě vy
broušeného drahokamu, jenž láme a odráží paprsky,
jimiž osvítil ho blesk smrti.

To viděli jsme zřejmě a průkazně při smrti dra
Františka Noska. O činnosti soukromé jsme toho vě
děli málo, jen nahodilé drobty, neboť dobré skutky
dějí se ve skrytu. Nad jeho přednáškovou činností
kulturní jsme stáli často s nepochopením a údivem,
neboť byl to přece politik, a v jeho činnosti veřejné
hledali jsme stopy stínů, v nichž bují květena našich
politických bažin. *'

A přece z jeho osobnosti a z jeho díla vyzařovala
síla, jež mimoděk přitahovala a budila úctu. Tak stal
se dr. František Nosek, myslím, jediným z politiků li
dové strany, jenž našel poměr, či spíše k němuž na
šla poměr nová generace katolíků, jež dospívala a
dospěla v letech popřevratových. S počátku byl to
poměr úcty a vážnosti ke staršímu druhuz řad slavné
kdysi České Lisy akademické a později se z toho vy
vinul —-také vlivem jiných okolností —poměr srdeč
né a poctivé spolupráce.

Je jistě zajímavé, že s pochopením u generace po
válečné souběžně a téměř ruku v ruce šlo odcizení a
nepochopení u oficielních politických vůdců a pro
pozorovatele nebo sociologa stavu dnešního politic

kého života bude v budoucnosti důležitým poznat
kem zjištění, že dr. František Nosek na vrcholu své
veřejné činnosti stál tu jaksi politicky osamocen
s hrstkou věrných přátel.

Tvrdím, na vrcholu své politické činnosti. V po
slední době všecky složky jeho pracovního zájmu by
ly vystupňovány do horečné přímo intensity a jeho
osobní poměr k veřejné činnosti nabýval krystalické
formy, se všemi přednostmi i nebezpečími této po
doby. Byl jasný, čistý, nesmlouvavý, bylo tu nebezpe
čí řezu a z toho rostla i jakási apodiktická jistota.
Jestli někdo v katolickém táboře měl vlastnosti vůd
ce, byl to dr. Nosek, a ten byl téměř v ústraní. Jed
nak silou své osobnosti, jednak také tím, že po mno
hých stránkách ztělesňoval ideál křesťanského poli
tika, jemuž veškeré jednání a tak i veřejná činnost
je jen prostředkem k cílům daleko vyšším, dokazoval
stále všem a na konec stal se svým životním dílem dů
kazem nejlepším pro všecky ostatní, co jest to laický
apoštolát.

Práce veřejná byla mu jen prostředkem k dosažení
cílů duchovních. Politika i hospodářství byly mu
službou, ale musily zase též sloužiti principům vyš
ším. Tak postupoval přesně podle stupnice věčné
ho, immanentního řádu a naplňovaljej. A v tom pře
devším zůstává velkým, bohužel však dnes příliš
vzdáleným ideálem všech politiků současných a zů
stane jím i pro budoucno, jestliže chceme věřiti, že
vývoj lidstva bude spěti dále a výše. L. Peřich.

Dr. František Nosek v hospodářských otázkách.
Nezdálo se vám to někdy být paradoxní, že dr. No

sek, muž tak nábožensky hluboký, vrhl se na studium
otázek hospodářských a finančních? Kdo ho však
znal blíže, nedivil se.

Věděl, že svět se brzy bude svíjet hospodářskou
krisí. Věděl, že právě tento úsek bude vážnými pra
covníky opuštěn, a proto přiložil své ruce fam, kde

nejúsilněji bylo voláno: Žeň mnohá, dělníků všakmálo!
Svou práci dával vždycky do služeb vyšších, nad

zemských. Každá práce byla mu podstavcem, který
měl nésti světce. Chtěl pomáhat lidu v jeho bídě, aby
pak jeho uklidněnou duši mohl pozdvihnouti k nebe
sům dřív, než jiní mu nabídnou svou pomoc, ofráve
nou nevěrou. Arcibiskup Kordač sám volával přímo
prorocky: Dva tábory naposled zůstanou: Kristův a
bolševismu, slibující nebe na zemi. Dr. Nosek neza
pomněl Kristových slov nad hladovějícími: Líto je mi
zástupů! Nezapomněl, že hladový půjde za tím, kdo
mu dá chléb.

A proto rozdával nejen sám chléb, takže umřel
chud jako jeho miláček sv. František, proto zakládal
sirotčince a útulky, proto zakládal Lidové záložny,
pracoval v bankách, aby vymanil náš lid z područí
liberalismu a fím i nevěrv. |

Byl to finanční talent, který už za universitních stu
dií udivoval kolegy i profesory a který chtěl zakotvit
na universitní katedře. Ale když ho předáci lidové
strany uprosili, aby jako finanční úředník dal své na
dání a vědění do služeb nejen státu, ale i naší politic
ké strany, začal i zde vzdělávat pole u nás nejvíce
opuštěné, hospodářské a finanční. i

To, co vykonal pro konsolidaci Svazu od r. 1926,
je dosud nedoceněno, a já, který jsem jeho záchran
nou práci hodně zblízka pozoroval, v duchu jsem mu
často ruce zulíbal. A nejen mě uváděl v úžas jeho fi
nanční rozhled, jeho houževnatost, ale ještě více jeho
důvěra v Prozřetelnost Boží. Nedá Bůh zahynouti,
bylo jeho heslo. Nezapomenu jeho klidu, když líčil
delegátům raiffeisenek situaci: Byla to loď, která na
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razila na skalisko, a do níž vnikala voda. Ale užje
s pomocí Boží ofvor zacelen, porouchané stroje se
silně opravují a nepotrvá dlouho, co bude třeba jen
loď ještě očistit, vyleštit a zase vesele popluje za
svým cílem. A delegáti odnášeli si uklidnění do svých
ústavů. A to uklidnění (a to bylo tehdy všecko) ne
mohl zajistiti nikdo tak jako osobnost ministra dra
Noska. Finanční autorita, křišťálový charakter. Jeho
zásluhou jsou dnes posice Svazu fak zpevněny, že
mohou mu naše raiffeisenky nyní bez obavy své vkla
dy svěřovati.

Jeho práce byla nejenom záchranná, ale dávala se
iimavýboj. Který z našich pracovníků zanechá po so
bě trvalejší pomník své činnosti, než dr. Nosek, za
kladatel 84 Lidových záložen? Znal předem, kam mí
ří chystaný bankovní zákon: zamezit od r. 1934 za
kládání nových finančních ústavů. A proto horečným
tempem kladl základy našim novým ústavům, a na
jednou, takořka přes noc, viďí užaslá nepřátelská ve“
řejnost hustou síť našich hospodářských, finančních
ústavů.

A nejen zakládal nové Lidové záložnya s nimiraif
feisenky. Byla by to práce velmi pochybné ceny, kdy
by se nestaral 0 jejich vybavení odbornými silami,
o stálou kontrolu a spolupráci. Finanční ústavy, druž
stva, Lidové záložny a raiffeisenky jsou dobrodiním
strany a kraje, jsou-li odborně a poctivě řízeny, ale
kletbou, když neznají svou odpovědnost za svěřené
miliony. Peníze vlastní jsou svaté, svěřené svatější,
říká náš lid. Ovoce 100 svědomitě řízených našich
ústavů nevyváží škodu jednoho, který by připravil
své vkladatele o jejich úspory.

Proto dr. Nosek zakládá Poradní sbor Lidových
záložen, který se schází, z každého ústavu delegát,
nejméně čtyřikráte do roka. Na 100 nás vždycky bý
valo. Dr. Nosek přednášíval o všech zahraničních
i vnitrozemských zjevech finančních. Jeho přednášky
o pádu amerického dolaru, o pádu anglické libry,
o zřízení Reeskontního ústavu, o devalvaci měny,
o státním rozpočtu, o práci jeho v úsporné a kontrol



ní komisi uvádějí přítomné delegáty odborníky v ů
žas, neboť je vždy vyzbrojen takovými vědomostmi,
které ovládá jen finanční kapacita.

Ale nespoléhá jenom na sebe. Povolává na tyto
přednášky odbotníky, jako je dr. Engliš, ředitele Ná
rodní banky, Moravské banky, Reeskontního ústavu;
právníky, kteří vysvětlují delegátům směneční zákon,
zkušenosti se státnímia j. cennými papíry, řídí deba
tu účastníků, kteří podávají dotazy a auforitativně je
dr. Nosek zodpovídá. Vodí delegáty na exkursi do
peněžní bursy, do šekového ústavu a neopomíjí ni
čeho, aby mohly býti naše záložny vyzbrojeny všemi
potřebnými vědomostmi a zkušenostmi, které by za
jistily jejich prosperitu.

Není divu, že tyto mladé ústavy vostou, přímo ky
nou, jako děti, které matka nejen živí, ale i žárlivě
opatruje a svou láskou zahřívá, takže v den smrti za
kladatele spravují už 332milionů Kč vkladů, Ústřed“
ní Lidová záložna už přes 40 milionů Kč a tato se

stápá největším peněžním katolickým ústavem čes“ým.
Finanční činnost dra Noska měla však širší základ

nu. V rozpočtové debatě byl vždy poslouchán po

Ve sněmovně.
Před 15 lety, dne 7. ledna 1920, komisař zem. fin.

řed. dr. František Nosek, slovem „Slibuji“ vzal na
sebe povinnost, že jako poslanec republiky bude za
chovávati zákony republiky Československé a zastá
vati svůj úřad podle svého nejlepšího vědomí a svě
domí. Tento slib byl pro něho svatým, uloženou po
vinnost konal po 15 let bez oddechu, bez dovolené,
vždy ochotný nejen převzíti každou další práci, ale
také ji svědomitě, přesně a v určenou dobu provésti.
Všichni, kdož s ním pracovali, vědí, jak krásná a
snadná byla s ním práce. Poznámka do zápisníčku
byla pevnou zárukou, že referát v slíbenou dobu budeodevzdán.

V prvém voleném Národním shromáždění byl čle
nem výboru imunitního, soc. pol., úst. práv., rozpoč
tového, Stálého, komise pro zkoumání činnosti Stálé
ho výboru a komise pro kontrolu dávky z majetku.
O tom, že fo nebylo jen pouhé členství, nýbrž ne
úmorná, vysilující práce, svědčí fakt, že dr. Nosek
byl 52krát zpravodajem pro plenum sněmovny, nej
více ze všech poslanců.

V druhém volebním období jako ministr vnifra a
pošt a telegrafů pracuje v ministerstvech, takže ve
sněmovně byl zpravodajem pouze o platech státně
zaměstnaneckých a kongérue.

V třetím volebním období podává zprávu 15krát
a jeho činnost vrcholí ve funkci člena výboru Par
lamentní úsporné a kontrolní komise, kde mu byl
přidělen referát o školství, financích a poštách. Zde,
tak jako jinde, neznal únavy a oddechu. Zbytečně ne
mluvil, ale když se ujal slova, jeho věcné důvody by
ly plně přesvědčující. Zde s ostatními členy úsporné
ho výboru vykonal pro sfát práci, o níž veřejnost ne
má ani tušení. V té době, kdy výbor pracoval, nezna
je dovolené, přes léto, umírá mu náhle synáček, umí
rá po hrozné noci. A dr. Nosek sedí druhý den ve
výboru, vždyť slíbil konat povinnost. Za dva roky
po řadu měsíců umírá mu manželka. Tráví u ní be
zesné noci, hrdinsky ji utěšuje a ráno zasedá na své
místo v Úsporné komisi beze slova tiše a přesně.
Proto právem ve své řeči v poslanecké sněmovně
brání se profi obviňování poslanců a senátorů, jako
by „Národní shromáždění nebylo nic jiného, než vy
brané shromáždění korupčníků, lumpů, zlodějů a da
rebáků“. Prohlašuje: „Nikdo, kdo takovýmto způ
sobem tyto věci líčí, nekoná žádným způsobem dobré
služby ani demokracii, ani parlamentu, ani celému
národu. Domnívám se, že začíná býti čas, abychom
jasně, zřetelně a otevřeně také začali proti tomuto

slanci všech stran s respektem, který odpovídal jeh
světovému rozhledu, jeho přímosti a jeho nobles
takže „Národní Politika“ po jeho smrti, navazuj:
na jeho nefalšovanou přímočarost v rozpočtové d«
batě, si posteskla: Škoda, že takoví poslanci nát
z parlamentu odcházejí!

A soc. dem. posl. Remeš, jeho spolupracovník v ro:
počtovém výboru, byl by jistě zásluhy svého protivn
ka v plzeňské „Nové Době“ tak vysoko nevyzdvih
kdyby si toho byl nezasloužil. Váha jeho v úsporn
a kontrolní komisi byla taková, že když ministersk
rada zamítla její pracný elaborát, a proto chtěla s
komise demonstrativně rozejít, dovedl ji dohromad
udržet, naší republice zachovati s poukazem na hou
ževnatost sv. Františka z Assisi, který vykonal n«
smrtelné dílo jen proto, že rozeznával mezi snaho
člověka a holou skutečností!

Ministr dr. Fr. Nosek zachraňoval čest naší dob:
V době korupcí, defraudací a provisí dotýkaly se j«
ho ruce sice milionů, ale přece zůstaly čisté jak slu
neční paprsek. Ten se jich také denně dotýká, ale ne
porušen od nich vždycky odejde.

Msgre Fr. Vaněk

paušálnímu, všeobecnému a neodpovědnému štvat
a nactiutrhání mluviti. Není to prostě pravda a je:
mravní povinností většinových stran, aby jedenkrát
jasně a zřetelně veřejnosti pověděly, že fo neustál
štvaní a vykládání o bezpříkladné korupci, o které s
stále mluví v některé části denního tisku, není ni
nežli neodůvodněné, protisfátní, nemravné osoče
vání.“

Vidíme-li dnes před sebou celou jeho osobnost
zakončený život, jedna jeho vlastnost jest nejma:
kantnější: byl to život naprosto konstruktivní. Vše
chno jeho úsilí nese se jen k budování, stavění, k pc
sitivní činnosti, jak najít cestu k lepšímu. Nebyl sn
lek, v jeho slovníku o věcech profánních vyskytu
se stále a stále slova: „rozumné důvody“, „lze ro:
umně očekávati“, „nelze rozumně žádati“, „lidské vz
dy a nedostatky nedovolují“, ale ve věcech božíc
tento reálný politik jako hluboce věřící křesťan vi
nalezl slova „svatá lehkomyslnostť“.

Trvalým pomníkem v Praze zůstanou po něm zé
klady položené zakoupením pozemků pro stavbu pe
riferních kostelů, které budou postupně vyrůstati n
místech, která zakoupil ve spolku „Dilo bl. Anežk
Přemyslovny“, a která by byla bývala pro tento úče
provždy ztracena (Kobylisy, Spořilov atd.).

Celá jeho činnost je jediným applikováním zákon
Božích ve všech směrech jeho působení, je to jedin
touha prokázati, že i v politice nejen je možno ř
diti se přikázáními Božími,nýbrž že je to pro katolík
jediná cesta, jak dojíti k cíli. Ti, kdo s ním pracova
z jiných stran, věděli, že dr. Nosek —bystrý a obrat
ný politik — nelže a že fo, co řekl, je pravda, a san
se vyjadřovali, že v tom je právě nebezpečným pr
své protivníky. Kolikrát vykládal příslušníkům dri
hých stran a dokládal citáty z Písma svatého, pro
pro tu či onu věc nemůže lidová strana za žádnýc
okolností býti získána a přistoupiti na kompromi:
neboť jde o zákon Boží. Kolikrát během jednání uvé
děl vzory a analogie ze života sv. Františka či j
ných velkých svatých a dovedl to podati takovýt
způsobem, že přítomní vždy s úctou naslouchali.

Všemi jeho řečmi jako červená niťtpronikají dv
motivy: jednání musí býti mravné (mravní a osobr
odpovědností), a sociálně spravedlivé. (,Sociálr
spravedlnost = justitia distribufiva, spravedlnos
která dává každému, co mu náleží.“) V r. 19253,kdy
ve sněmovně mluvil o úpadku banky Bohemie, ne
využívá toho politicky, aby ukazoval na druhé, al
poctivě hledá příčinu. Nachází ji v mravním rozvra



tu společnosti. Kdo se tehdy staral o mravnost, kdo
tehdy dbal o mravní hodnoty, jak se k tomu dochází
teprve dnes po 12 letech? A tehdy Nosek zdůrazňu
je: „Je nedobře přehlížeti, že zde hrají velkou roli
také momenty mravní, zde jsme u velkých bolestí,
mravních nemocí současné společnosti“, a uvádí pří
klady nepoctivého získávání úvěrů a nepoctivého
utrácení vydlužených peněz. Vůbec když Nosek po
suzoval něčí provinění, nezkoumal jen činu samého,
nýbrž vždy se rozhlédl po okolí, pátral, proč vůbec
k tomu činu mohlo dojíti a teprve podle toho sou
dil. Tehdy končí svou řeč: „Jestliže znovu opakuji, že
vedle hospodářských důvodů, které jsem naznačil,
jsou fo i momenfy mravní, které spolupomáhají k bu
dování a napravování současnýchneblahých pomě
rů, pak jsem toho přesvědčení, že jest třeba tyto
mravní momenfy víc a více zdůrazňovati.“

Jiným pronikavým rysem jeho povahy byla poko
ra. Pokorný, ale nebojácný sluha Páně. Jeho poko
ra byla až nepříjemná, poněvadž jsme sami nedovedli
následovati ho v jeho pokoře a bylo nám trapné, že
nedovedeme býti tak pozorní ke svým spolubližním
a opomíjíme spoustu těch maličkostí, které však u ně
ho byly samozřejmostí. Na stránce 2365 fěsnopisec
kých zpráv posl. sněmovny IL volebního období, kde
je vytištěna zpráva dra Noska jako zpravodaje o kon
grue, čteme: „Potyčka mezi posl. Kreibichem a zpra
vodajem posl. drem Noskem.“ Byl to bouřlivý den
ve sněmovně. Oposice chce za každou cenu znemož
nit odhlasování kongruy, zpravodaj je obklíčen opo
sičními poslanci, a fu komunistický německý posla
nec Kreibich napadne dra Noska, chce mu vyrvaf
spisy, a tu tento pokorný a mírný člověk u vědomí,
že koná svou povinnost, vypořádává se s p. Kreibi
chem tak, že tento záložní důstojník neměl již od
vahy napadnouti po druhé tohoto pokornéhoa klid
ného civilistu. Dr. Nosek vytrvává na svém místě, ne
usfoupí násilí a zprávu dokončí.

Posledně mluvil v plenu sněmovny dne 7. listopa
du 19534.V naší sněmovně nebývá zvykem, aby po
slanci jiné strany projevovali souhlas s vývody po
slance strany jiné. Tentokrát tomu tak však nebylo.
Celá sněmovna, silně obsazená, naslouchá pozorně
jeho vývodům. A po jeho řeči, při níž projevovali
souhlas někteří poslanci strany soc. dem., nár. soc.
a agrární, zvláště evangelický farář dr. Ruppeldf,
óratulují dru Noskovi. A o čem mluví? Líčí, jak libe
ralismus neblaze působil na veškeré podnikání a po
rovnává dnešní poměry se středověkem, mluví 0 in
vesticích a půjčkách na ně, jak středověk vycházel
se stanoviska zatížení člověka prvotním hříchem, a
tedy náchylného ke zlému, a proto reguluje jeho lač
nost po zisku, kdežto liberalismus, pokládaje člo
věka za dokonalost samu, ponechává ho působení
těch přírodních sil, kterými je sám ovládán jako vše
chno ostatní. — Vůbec dr. Nosek vždy měl na mysli
lidskou nedokonalost, náchylnost člověkovu ke zlé

Vděčnost chudých.
Bylo fo přání našeho zvěčnělého dra Noska, aby

na jeho rakev se nekladly věnce, ale aby místo toho
bylo pamatováno na Družinu svaté Kláry. A když
jsem procházel seznamy dárců, kteří jeho památku
uctili věnováním daru. tu jsem se zaradoval nadčísli
cí: Křesťanští odboráři z Hradčan 25.— Kč.

Řeknete — 25 Kč, to je toho! To je nějakých pe
nězí Ale nesmíte zapomínati, že v tomto případě jde
o vdovin groš, že skupina našich odborářů na Hrad
čanech, která má polovinu členstva nezaměsťnaného,
těžce a velmi těžce shání groše na fo nejnufnější, že
často není s to dostáti svým účelům charifativním a
sociálním a že hluboká, vroucí vděčnost chudých a
nezaměstnaných našich odborářů rýsuje se v jejich
daru. A co skupina bude skupinou, bude v její po
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mu a vždy s nimi počítal, když šlo o praktické prová
dění nějaké normy. — Dále mluví o nacionalismu,
o ušlechtilém závodění národů a celá jeho řeč, jeho
poslední slova k národu, jsou vyznáním foho, co ce
lým svým životem prokazoval, vyznáním demokra
cie. A tento přesvědčený demokrata státník končí tě
mifto památnými slovy: „Záleží na větší nebo menší
míře trpělivosti většiny tohoto státu, aby fufo no
vou formaci (fašismus) přežila do té doby, až zase
ztratí více své nevalné soudržnosti. Takový hyper
nacionalismus český, italský, německý by nezname
nal nějakou cestu dorozumívací, ten by znamenal při
osfřování mezinárodní situace, až ke konečné zhoub
né konflagraci, která by ve svých plamenech musila
zničiti všechnu civilisaci současné Evropy.“ Zdůraz
ňoval: „Ale, prosím, po této stránce, aby bylo jasně
rozuměno, neznamená fo nějakou lhostejnost národ
ní, nebo něco podobného. My nesmíme zapomínafi,
že je to přirozený řád, který pro nás znamená řád
Bohem daný, aby jednotliví národové vyvíjeli své
schopnosti, které jsou u nich individuální. To zna
mená, že každý národ bude si hleděti svých zvlášt
ností a bude pěstovati to nejlepší, co dovede vytěžiti
z těch svých individuálních vlastností, aby je repre
senfoval nejen pro sebe, nýbrž i pro velikou společ
nost a rodinu národů, pak fo znamená myšlenku ná
rodního vyrovnávání, vzájemné výměny hospodář
ských statků, nemluvě ani o vzájemné výměně statků
duchovních. To znamená možnost vzájemného doroz
umívání, a fo znamená také zabezpečení skutečně de
mokratického způsobu rozhodování nejen na foru
vnitřním, nýbrž také na foru mezinárodním. Tato de
mokracie myšlenek pak vyplývá zase z přirozené po
vahy věci samé.“ Připomíná, že my, jako slabé Ada
movy děti, nejsme s to, abychom každou věc vykonali
sftoprocenfně. A pokračuje: „Z těchto vnitřních dů
vodů vyplývá naše přiznání k demokracii, odtud vy
plývá také obava. že by se na těch věcech mělo něco
změniti, poněvadž, jakmile se opustí základna demo
kratického řízení veřejných záležitostí, dříve nebo
později — nemůže to býti jinak — dochází k jedno
strannému reglementfování ať jednotlivce nebo ně
iaké politické skupiny, znamená to úžasné ohrožení
bezpečnosti osobní svobody a znamená to také dříve
nebo později nastoupení špatných, bludných cesťt,po
něvadž ony nejsou výhodným, prospěšným způsobem
kontrolovány a korigovány od všech těch, kteří jsou
také spolupovoláni k tomu, aby o otázkách věřejných
spolurozhodovali. S těchto hledisek. prohlašuje, sna
žíme se o fo, aby všechny snahy předsedy vlády a mi
nistra zahraničí a celé vlády o řádné soužití Česko
slovenska se všemi sfáty, se všemi národy byly pod
porovány co nejvíce, abychom fak uplatňovali prak
ticky to, co jsme si svého času hrdým způsobem dali
do vstupních slov před ústavu československéhostá
tu, že jsme národ mírumilovný a demokratický.“

kladní knize poznámka o tom, že vděčně pamatovala
muže, který jí nebyl lhostejný.

A bude i v jednatelské knize.
Bylo to dne 12. lednaf. r., kdy hradčanští odborá

ři ověf uspořádali jednu ze svých pravidelných schů
zí. A nepřišlo tehdy jen členstvo, strahovská klubov
na, kde odborářské schůze se pravidelně konaly, byla
plná, přímo nabitá, tolik přišlo i hostů. A nebylo to
nic divného, vždyť se vědělo, že bude mluviti dr. No
sek. řečník, kterého na celé řadě schůzí již předtím
na Strahově hostili jak naši odboráři, tak i Katolická
akce pro Prahu IV.

Dr. Nosek přišel. Prostě, pokorně. Ani aktovku,
ani kabát nesvěřil nikomu. On, který všem chtěl a
dovedl sloužiti, nechtěl, aby jemu někdo sloužil. A



mluvil. Prostě. Jeho referát nebyl, jak se říká „vábi
vý, scházela mu veliká gesta a nabubřelé fráze. Zato
byl tím věcnější,hlubší, a tím pravdivější. Tak jako ve
svých předcházejících přednáškách mluvil i tento
kráte, nevyhýbal se pravdě, byť byla sebe smutnější.
Chtěl, aby každý z přítomných měl před očima celou
vážnost naší doby i celou vážnost zítřků, bez okraš
lování, bez zatušování. A z úst a hlavy dra Noska,
který tehdy již churavěl a předem omluvil svou hla
sovou indisponovanost, řinula se myšlenka za myš
lenkou, zásada za zásadou, a vše to bylo podepřeno
takty a jasnou mluvou číslic. A ze všeho vanula jeho
hluboká, vroucí víra, jeho nesmírná touha po oprav
dovém křesťanství, které každému dává, co jeho jest
a které nezná nic většího a nic krásnějšího, než lás
ku a zase lásku.

O hornících na Duchcovsku tehdy mluvil, o lidech
mozolných dlaní, kteří z osmdesáti procent odpadli,
ale přece folik jako marnotnatní synové si odnesli
z otcovského domu, že dovedli —křesťansky milova
ti. Že přistoupili na snížení počtu vlastních směn, jen
aby se našla práce a aby se našel chléb pro nepracu
jící druhy. ©

+„Dovedememy fak křesťansky jednati, jednáme-li
my vůbec tak, když jde o to, abychom vlastními těž
kými hmotnými obětmi přispěli druhému, jemu do
pomohli ke chlebu a existenci?“ zpytoval svědomí
přítomných dr. Nosek. A jeho řeč a jeho myšlenky
nesly pak se zatajeným dechem naslouchající dál, až
vyvrcholila v jásavém přímo vyznání víry v Boha, je
dinou záchranu i nás, dítek dvacátého století, ze
všech běd a krisí naší doby. „Byl jsem tehdy ještě
ministrem,“ řekl dr. Nosek, „když za mnou přišla pí
posl. X., abych prý něco učinil pro pí Y., že prý žije
ve strašné bídě. Manžel její byl pošťovním radou a
dal se s ní rozvésti a vzal si druhou. Pak zemřel, a
pensi po něm dostává druhá žena, s kterou žil hrst
let, zatím co druhá žena, se kterou žil snad dvě dese
tiletí, nedostává po něm ani haléře pense a od jeho
úmrtí je úplně bez prostředků a důchodů. A tu chtěla
pí posl. X., abych jí pomohl. Já jí řekl, že nejde 0 oje
dinělý případ, že se takové případy budou víc a více
hromaditi, ale není prostě zákonitého titulu k povo
lení výpomoci takovým ženám. Je mi toho velmi líto,
ale co není v mé moci, prostě není. Ale přesto znám
prostředek, který by všecky budoucí manželky u
chránil takové mizerie, v jaké se octla vaše prosebni
ce: Žrušme manželskou rozluku, a takové případy se
více opakovati nebudou!“

Jako saň vylítla prý pí posl. X., zasyčela něco
o zpátečnictví a již byla pryč. „A přece, chtějte co
chtějte, nic nepomůže, nic nepřispěje, dokud se u nás
zasev malém i velikém nebude zachovávati zákon Bo
žíť“A mistrně, od srdce a duše, jak jen dr. Nosek to
dovedl, mluvil pak o zákonu Božím, a když skončil
svůj referát, tu nechtěli jsme věřiti svým zrakům —
přednáška začala v 8 hodin a nyní bylo půl jedenácté.

A pak ještě účinná slova i činy pro tisk, pak ještě
jsme spolu rozmlouvali © nových knihách, které se
chystají pro mládež, „ženský hot“ že to bude, sl.
Chudáčková že již pracuje na překladu, a na památ
ku mi věnoval jeden exemplář německého originálu.
A pak stiskl ještě jednou všecky ty mozolné ruce,
které vděčně se k němu vztahovaly, a pak i my jsme
se loučili. Netušil jsem tehdy, že naposledy jsem
stiskl ruku muže,kterého jsem měl tolik, tolik rád...

Nevědomky jsme se loučili pro celý život...
A pak — vůle Boží volala mne na jiný úsek práce,

pryč z Prahy, a z nového prostředí, jak bylo domlu
veno, chtěl jsem mu dopsati, kdy sem má přijef, aby
zkypřil svými myšlenkami, svojí vroucností tvrdý
úhor. A zatím —k nám již dr. Nosek na schůzi nepři
jel a přijeti nemohl, ale on mluvil svým životem, svým
umíráním, svou smrtí. Celým tím velikým, krásným
souladem života muže veliké víry.

Dvacet pěťtkorun věnovaných drahými mi hrad
čanskými odboráři místo kytice na rakev dra Nos

ka, jsou tichou, nenáročnou zvěstí o tom, že dra Nos
ka měli rádi a mají rádi lidé mozolných dlaní a pros
tého cífění, nezfalšovaného nikým a ničím. Že ho mě
li a mají rádi, jako jsme ho měli rádi my všichni, kte
ří jsme se k němu utíkali o radu a pomoc, když na nás
dorážela bída jiných, kteří jsme ho znali jako muže,
jehož čistý životní štít a jehož hluboká víra i ne
smírnost vědění ho učinily něčím, s čím sotva kdy
ještě v celém žití se setkáme...

Frant. MatviaHorák.

K. E. Vlček:
hd aZivot

PamátceTfdra Fr.Noska.
Zazněly nejmenší zvony na věžích,
zalkaly bolestí, jež do srdce padla.
Rvaly se s vichrem o nářek lásek svých,
plakaly, zvonily, plakaly, zvonily:
„Zivot je pryč, život je pryč, život je pryč“
Do slz svých věrných a do smutku všech
Ikaly svou smutnou zvěst:
Dotlouklo srdce, v němž byla láska,
jež všecky milovala.
Pohasl zrak, jenž těšil a hřál;
ztuhla již ruka, jež všecko rozdávala.
Dotlouklo srdce, pohasl zrak, ztuhly již ruce...
Příkrovy černé přikryly hlavu,
v níž ještě dřímal velkých věcí vzlet.
Nic nechtěl sám, ale pro svou slávu.
On hřivnu svou, již oď Boha měl dánu,
svou prací rozmnožil a druhým dal.
Žil v práci, neúnavný a Bůh jej miloval.
A proto seslal přeukrutnou ránu
a proto seslal přetěžký mu kříž.
Syna, hle, otec, s pláčem klade v hlínu,
slzami kropí malý jeho hrob.
On, v bolu silný, nereptá, křížoddaně dál nese
a o pomoc se modlí k zemřelému synu.
Neoschly ještě slzy, nedozněl ještě pláč,
choť mu již nesou v náruč jeho syna.
Zdrcený stojí nad hrobemchoti a syna,
oddaně volá: Tvá vůle, Pane, je jiná,
však Tvá se vůle staň. A pracoval dál.
Práce mu tišila srdce a mírnila žal.
V bezesných na lůžku nocích,
život když kolem něj ztich,
trpěl svou bolest vtělenou v prsa a hruď,
trpěl svou bolest a zapíral slzy
předtou, jež sirotou bude,
až dopije kalich bolestí všech a posledních.
V své duši prosil: Ó Pane, milostiv mně buď!
„+ Dotrpěl, dotrpěl život.
Zazněly zvony a s jejich hlasem
vznesla se k nebi za věčným jasem
duše, tak vzácná jeho duše.
Odchází v nejprostší rakvi, jak sám si přál,
odchází v rouchu jak svatého Františka syn.
Odchází, odchází k choti a synu,
tělo se klade v země klín,
duše však letí výš a dál
přijmouti odplatu za vše, co vykonal.
Odešel, odešel k Bohu.
Zvony mu zvonily, plakaly, zvonily:
Odešel křesťan. A odešel chud.
Nechal nám památku, nechal nám vzor,
nechal nám příklad, jejž nezkalí nepř“
Ó, buďme jako on.
Jako blesk příkladem zazářil,
ctnost jeho kéž se však přeleje do nas
Srdce a zvony mu na pozdrav bijí, —
všechny zvony mu zvoní unisono:
Svou smrtí odešel v Život!
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Dr. Nosek a mládež.
V krátké úvaze lze jen letmo naznačiti činnost zemřelého Dra

Noska v mládeži, kterou měl vždy tolik rád. O jeho činnosti v ka
tolickém studentstvu nebo Orlu napsali jiní, já chci vzpomenouti
jeho činnosti a pomoci ve Sdružení katolické mládeže.

Dra Noska získal pro SKM. první sekretář SKM. P, V. Chlum
ský již v roce 1918.A Dr. Nosek se nevyhýbal žádné práci v mlá
deži, o niž byl požádán. Stejně obětavě pomáhal lepit adresy a ex
pedovat Dorost v Salmovské ulici, jako rád zajížděl na nesčetná
shromáždění, schůze a kursy mládeže. Na památné schůzí na
Chlumku u Luže v r. 1921,kde byla mládež napadena a zkrvavena,
byl Dr. Nosek slavnostním řečníkem a účinně intervenoval pro
obnovení pořádku. Do prvních ročníků Dorostu napsal řadu člán
ků o ústavě Čsl. republiky, o peněžnictví a pod. Od r. 1918 byl
Dr. Nosek po několik let volen do smírčí komise SKM.

Dr. Nosek na mládež nezapomínal ani později, když byl po
slancem a ministrem. Mládeže se vždy zastal, pomohl a nebylo
snad jedné valné hromady, aby se nepřišel potěšit z pracovních
výsledků mládeže. Na několika valných hromadách byl slavnost
ním řečníkem.

V novém pracovním nástupu SKM. v roce 1928,kdy jednalo se
též o založení mladé generace čsl. strany lidové, doporučil SKM.,
aby se též věnovalo občanské výchově mládeže, aby při opomenutí
této výchovné stránky se mládež veřejného života nestranila
anebo nevstupovala do právě se tvořící strany fašistické. Dr.
Nosek nesouhlasil pouze s politickou výchovou mládeže (mladé
$enerace) a stále a stále kladl důraz na hluboké náboženské uvě
domení a výchovu mládeže, která musí předcházeti školení po
litickému. Sám se dal mládeži plně k disposici pro přednášky na
„Pracovních kursech mládeže“, kterých bylo na podzim v roce
1928pořádáno 10. Na těchto kursech mluvili P. Ad. Pelikán S. J.,
taj. J. Janoušek, K. Nerad a ministr Dr. F. Nosek. Jeho před
nášky byly s nadšením od mládeže přijímány a účast na některých
shromážděních činila až 400 mladých. V Pelhřimově po takovém
to kurse děkoval starosta města, živnostník Hrubant, Dr. Noskovi
se slzami v očích za tuto výchovnou práci mezi mládeží a pro
jevil přání, aby i jiní státníci takto československou mládež vy
chovávali.

Na jaře v r. 1929z popudu Dra Noska organisovala mládež hro
madný zájezd do kraje nepomuckého, kde během 5 neděl bylo
absolvováno 50 přednášek o životě sv. Jana Nepomuckého, jehož
dvousté výročí svatořečení připadalo právě na 16. V. 1929. SKM.
konalo tehda svoji zemskou valnou hromadu v Nepomuku u ko
lébky sv. Jana Nep. a slavnostním řečníkem byl Dr. Nosek. Nutno
ještě připomenout, že přednáškám o sv. Janu Nep. předcházelo
rozeslání 20.000 letáků o životě sv. Jana Nep., které Dr. Nosek
napsal. V podzimním období v r. 1929—1950zůčastnil se Dr. No
sek několika samosprávných kursů a na podzim téhož roku
osmi sociálně organisačních kursů SKM., na každém měl 5
přednášek. Kromě zde namátkou vzpomenutých přednášek vy
konal Dr. Nosek každoročně nesčetně přednášek ve Skupinách,
na kursech, sjezdech atd. V roce 1932 byly to hlavně „Pracovní

a revisní dni“ a v roce 1933 „Dni hospodářské a výchovné prá
ce“.

Zvláštní kapitolou jest otázka kolonií SKM., které byly za
loženy za tím účelem, aby mohla býti podchycena zvláště školní
mládež městská a aby se jí dostalo v létě možnosti pobytu ve
zdravé krajině a v katolickém prostředí. Zvláště pak se jednalo
o mládež z chudších vrstev. Dr. Nosek počítal při budování ko
lonií se spoluprací mládeže ze Skupin z okolí kolonií, aby mládež
sama na chudé děti sbírkami opatřovala potraviny, dary a pod. a
učila se tak od mládí křesťanské charitě. Toto dílo Dra Noska
bylo uvedeno v život a bude jistě od těch, kteří s ním spolupraco
vali, i nadále v činnosti udržováno a rozšiřováno.

Dr. Nosek velmi dobře znal poměry mezi mládeží a přímo se
hrozil rostoucího mravního úpadku. Aby alespoň podle svých sil
přispěl mládeži v jejím boji o mravní čistotu a náboženskou ob
rodu a podpořil tak práci generálních duchovních rádců SKM.
vdp. P. Ad. Pelikána S. J. a vdp. P. F. Nesrovnala S. J. v jejich
eucharistické výchově mládeže, rozdal během několika let tisíce
hodnotných knih mezi mládež. Byly to hlavně knihy o mravní vý
chově od P. H. Schilgena: „Ty a ona“, „Ty a on“, „Ve službách
Stvořitelových“, od P. K. Rebana: „Z poupat do květů“, od P.
Ad. Pelikána S. J.: „Víno ze sodomských vinic“, od Bertrama:
„Krev mučedníků“, od Bazina: „Obilí, které vzchází“ a „Čtyři ma
lé dítky“, od Schpilmanna: „V říši chrysantem“, od Wissemana:
„Fabiola“ atd. Vždy daroval knihy hodnotné s výslovným po
dotknutím: „Vaše ústředí vám posílá tyto knihy, půjčujte je do
všech rodin v obci, aby každá přinesla co nejvíce užitku.“ Jedna
osmdesátisvazková pufovní knihovnička, jím darovaná, jest prá
vě v Hlinsku.

Hnutí eucharistické a exerciční podporoval Dr. Nosek, jak mu
bylo možno. Získané kolonie SKM. ve Skalici, Dvorku i v Jí
lovicích sloužily za exerciční domy. Dr. Nosek měl velký zájem
i o stavovské potřeby mládeže, jak zemědělské, tak dělnické,
úřednické, dívčí. Sociální studijní kroužky vděčí Dru Noskovi za
darovaných 40 knih Dra Vaška: „Spravedlnost v životě hospodář
ském“. A první „Domovina katolických jinochů při SKM. Praha
XII.“ byla zřízena jeho podporou.

Byli však také mnozí, kteří v jeho práci spatřovali nějaké
osobní zajišťování anebo žárlili na něho, že jej měla mládež ráda.
Klamali se ovšem, poněvadž nedovedli pochopit, že práce Dra
Noska v mládeži není diktována jenom zájmy pozemskými a chy
tráckou mazaností, ale opravdovou láskou k nesmrtelným duším
mládeže, kteří jsou nadějí národa a státu. Pro budoucnost Dr.
Nosek pracoval a chtěl, aby mládež tuto budoucnost národa sta
věla na pevných základech křesťanské víry, spravedlnosti a
lásky. On velmi dobře věděl, že zasévá semeno, které vzklíčí te
prve po letech a proto na vděk a okamžitý výsledek své práce
nečekal.

Katolická mládež bude na Dra Noska dlouho vzpomínat, zvláš
tě ti, kdož jej znali a bude jí stále velkým vzorem praktického
katolického křesťana. Jan Janoušek.

Poslání sv. Františka z Assisi.
Když Chudáček Boži, svatý František z Assisi, u

mítal, zanechával světu svoji toďinu, ve které bylo
mnoho svatých řeholníků. La Vetna, svatá hota ftan
tiškánská, by o tom mohla nejlépe vyptavovat. A tato
františkánská todďina pokusila se o něco skutečně
velikého: chtěla přetvořiti lidstvo, a ono se jí to po
dařilo. Čím pozotněji hledíme na vývoj událostí od
založení řádu, tím jasněji si uvědomujeme jeho dďůle“
žité poslání, a bylo by omylem ďomntivati se, že ve
XX. stoleti tohoto významného poslání již nemá. Ni
kdo menší než nesmrtelný Lev XIII. řekl, že sociální
otázka bude vozřešena třetím řádem ftantiškánským.
Slova veleknězova vecituje vektor university Božské
ho Srdce Páně v Miláně, P. Gemelli, františkán, ve
své krásné knize nazvané: Poselství svatého Františ
ka z Assisi naší době, kteréžto dílo, nejen protože je
sepsal velikán ďucha, nýbrž i pro svoji časovost je
třeba učiniti známým.

Známe dobu, ve které žijeme a pochopíme ptoč sv.
František může účinně přispěti k její záchvaně. „Chu
dobou, di P. Gemelli, se stal podle vzotu svého Mti
stra bratrem nejubožších tvotů, aniž se při tom vyhý“
bal chudým a mocným. Ale tim se úplně odlišil od
hnutí, které v tehdejší době ovládalo obce i měšťany.
činiti ze svatého Františka demokrata by znamena
lo zapomenouti, že jeho demokracie nechce ani sní
žiti druhé k sobě, ani povznésti se nad ty, kteří jsou
nad ním. Čo není demokracie, nýbrž láska, která se
dává celičká, nic nežádajic, láska, již naopak možno
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považovati za aristokracii těch, kteří opravdu a
vroucně milují Boha“ Čuto Chatitu, v dnešní době
tak potřebnou, františkánský řád a terciáři nejen
přejímají po staletích od svého zakladatele, nýbrž
prakticky ji i provádějí. Nejen v Italii, ve Francii,
nýbrž i u nás, což je k veliké naší vadosti a i nadějí.

Na jiném místě mluví P. Gemelli o sv. Františku
takto: „Svou přivozeností má ve svých úrodných kon
trastech impulsivnost intuitivů a houževnatost čin
ných lidí, jistotu hrdých a pokoru skromných, cíi
žádost povzněéstise a potřebu milovat a býti milová
nu, žízeň po slávě a hlad po zapomenutí. Je nakloněn
lásce, ale ne lásce smyslné. Jako v panoramatu Assisi
zahlédáme nad tvrdostí skalnatých hor údolí tak
sladká, že vtozněžňujíduši až k melancholii, tak v tom
intimním světě svatého Františka nalézáme nad muž
nou energií čistou citlivost, ale ne smyslnost. Jest
v něm spíše touha po kráse než po tozkoši... Je to
čisté stdce, a proto kdýž se setká se dvěma ženami
hodnými jeho ideálu, nespustí jich s očí a povede je
dvěma cestami, které se mu tolik libí: apoštolátem
odčinění a úctou k panenství. Apoštťolátem,modlit
bou a činností pro vdovy“ Není i v této kavakfteristi
ce poslání Chudáčka Božího pro moderní dobu? Ne
řekl ještě svého posledního slova a jeho duchovní
děti vovněžne.

V moderní době je kladen právemveliký důtaz na
inteligenci. Povrchnímu pozovovateli se může zdáti,
že sv. František nenáviděl vědu a že františkáni ve
Vědeckém i filosofickém světě nic neznamenali. P.
Gemelli uvádí četné doklady o opaku z minulosti



Výstavy Lidové Akademie uspořádané na podně
Dra Františka Noska.

Jest zajisté v dobré paměti našich lidových kulturních pra
covníků, kterak v roce 1922 o prázdninách byl svolán do Prahy
sjezd všech katolických literátů a kulturních pracovníků, na němž
p. poslanec Dr. František Nosek naznačil bohatý a pestrý pro
óram kulturní, jenž nemá býti opomíjen lidovou stranou, ale vše
stranně podporován, poukazuje na některé vážné zjevy zahrani

č Tehdy byl také zřízen Odbor pro rekonstrukci Mariánskéhosloupu.
Pokud byl tento program později prováděn a proveden, vděčí

me z největší části p. ministru Dru Františku Noskovi. Byly
to zvláště výstavy uspořádané v letech 1922—1924,které vzbu
dily zájem nejen v našich řadách, ale péčí ministra Noska i ne
jednou u našich politických odpůrců. Zahájeny byly nedlouho po
výše zmíněném sjezdování 1922.Koncem prázdnin toho roku ko
nal Dr. Nosek cestu po Německu. Praktický vždy Dr. Nosek vy
užil tehdy ohromných kursových rozdílů a za nepatrný takřka
peníz nakoupil v Německu řadu prvotřídních reprodukcí posvát
ného umění.

Nato ihned získal velmi výhodně tehdy ladem ležící letní re
fektář semináře v Klementinu, jenž měl býti ohniskem hlavních
podniků Lidové Akademie. Byla to věru místnost důstojná při
pravovaného nábožensko-kulfurního oživení. První podnik byl
v září či v říjnu, jakási výstava spojená s trhem našich živnost“
níků, které náš p. ministr také vždy hleděl podporovati vše
stranně.

Svědčí to konečně o promyšlenosti a důvtipu, s jakým vždy Dr.
Nosek všechny své akce podnikal. Byl to jakýsi vzorkový kato
lický veletrh, při němž až v nejzazší části tohoto obrovského re
fektáře prodávali z Německa p. poslancem přivezené obrazy, jež
měly korigovati poněkud krasochuť našeho jarmarečního zboží
obrázkového. Pamatuji se, že zvláště těšily se tehdy pozornosti
Kunzovy obrazy sv. Františka z Assisi. Tehdy byla v Klementinu
těž první exposice neprodejných obrazů a rytin Mariánského slou
pu, o němž p. poslanec v zahajovacím proslovu oné výstavky se
tak pietně byl zmínil.

Jako všecky podniky i pozdější výstavy byl již tenfo prvý u
spořádán velmí účelně s nejnevatrnějšími výlohami, ale tehdy
jistě úspěšně jak pro zúčastněné živnostníky, tak pro Lidovou
Akademii samu. K aranžování exposic dovedl si p. poslanec Nosek
najíti ochotné a obětavé pomocníky, službu pokladní a strážní
obstarávala — samozřejmě bezplatně — sama jeho sestřička.

Za rok naťo oživl refektář Klementina novým speciálním pod
nikem Noskovým — Jubilejní jesličkovou výstavou — pořádanou
na památku sedmistého výročí živých jesliček sv. Františka v ital
ském Greciu. Byly to pro mne velmi radostné vzpomínky (kdyby
tu bylo místa) na dovolenou, ztrávenou poutěmi za jesličkami

a přípravou výstavy, ale jen letmo dotknu se vzpomínek, v nich
na prvém místě stojí osobnost Dra Noska.

V červnu 1923 jednoho dne, jda kolem mého stolu v účtárn
Moravskoslovenské banky, kudy často chodíval do oddělení k«
respondenčního diktovati dopisy a různá „podání“, zastavil s
P- poslanec u mne a tiše mi šeptfal, že má v prosramu uspořáda
jubilejní jesličkovou výstavu, zda a jak by to asi bylo uskutečn
telné a které osoby bylo by třeba přibrati k spolupráci. Byl veln
povděčen, že jsem jej upozornil na hlavního pracovníka jesličká:
ského, arc. kons. radu Karla Procházku na Žižkově. Nastínil n
poťom několika slovy výstižně celý program. Když pak někd
jsem jej obtěžoval některými detaily, dovedl mne velmi jemn
odstaviti, ale jinak podrobně se dával informovati, pomáhal inte:
vencemi, kde bylo potřebí a teprve na podzim zahájeny schůz
jesličkového výboru. Jeho místnost v bance — nejmenší v celé:
ústavě — stala se najednou jesličkovou kanceláří i skladiště:
výstavních artefaktů, jež došly dříve, než bylo možno je ukl:
dati do restaurovaného právě sálu Klementina. Schůzí zúčastn
se jen na počátku, obyčejně pak odcházel do rozpočtovéhoneb
jiného výboru a nejednou nám naznačil, jak milo a příjemno k
mu bylo účastniti se raději jesličkové schůze než politickéh
hrdlování v různých těch výborech, kam jej povinnost volala, a!
kde jeho přítomnost ve prospěch našich věcí byla více než n:
zbytně nutná. Ale pomáhal všemožně, jak třeba znázorní tent
doklad. Potřebovali jsme dopraviti z Kovanic u Nymburka jesli
ky vzácné ceny, pro dopřavu velmi choulostivé. Majitel učin
podmínku, že vydá je jen p. poslanci, když si pro ně přijede s at
tem. Dr. Nosek tehdy vůbec ještě auta neměl a nepoužíva
V celé straně lidové měl snad k disposici auto, a to jen zřídk.
poslanec Dr. Jos. Novák. Ač asi valné chuti neměl, přimněl j«
Dr. Nosek přece jednoho škaredého listopadového dne, kdy
auto nikdo nestál, k cestě za jesličkami a sám s p. posl. Nováke
do Kovanic pro jesličky dojel. Na zpáteční cestě celou cest
musil Dr. Nosek jesličky držeti na klíně a pečlivě opafrova!t
ježto vitrina na jesličky se do auta nevešla a figurky-miniaturk
byly by se snadno balením poškodily.

Při schůzích jesličkové výstavy a rokování poznali jsme t
zcela odlišnou povahu Noskovu, která přinesla mu mnoho n
přátel, právě proto, že byla tak vysoko nad úroveň ostatních jet
kolegů. Odmítl třeba pozvati osobu, o níž jaksi samo o sobě :
předpokládalo, že jest její čestnou povinností výstavu navštíví
bez pozvání, ale naopak sám vypravil se zváti osobnosti z krut
nám nijak zvlášť nakloněných, ale které měly býti získány pi
naše ideje, jako ministra Bechyně a j. Takovýchto kontrastů, kte:
mnozí těžko chápali, bylo ve všech počinech Noskových velr
mnoho.

Musím též vzpomenouti jeho práce při dokončování jesličkor
výstavy, poslední noc před otevřením. Tehdy byl téměř celý de

dávné i blízké i přítomnosti, sám ostatně, světová
filosofická osobnost, je tovněž dokladem o myšlen“
kové vyspělosti a duchu františkánském. Jeden pří
klad je zvlášť silný. Rdo byl modernějším než Roger
Bacon, který „nedělal syllogismy, nefilosofoval zby
tečně. u něhož poznání bylo činnosti, jenž potřeboval
faktů“? Bacon „měl již duši Leonarda da Vinci se
zbožnosti františkánskou“. Mluví se o velikémLeo
nardovi jako o geriiovi, který první přišel na myšlen“
kv důležité pro nové objevy, ale zapomíná se, že již
Bacon chtěl založiti vědu na matematice. scientiarum
potta et clavis, bráně a klíči všech věd. Že Bacon byl
jedním z hlasatelů expetimentálního bádání, uvažuje
půltřetiho stoleti před Leonardem da Vinci o létacím
stroji, o parnich lodich. Že vynalezl brýle a byl zá“
roveň „ptotokem teotie vln, strojů bez koní se pohy
buiících a chemikem“.

Kdo jen poněkud studoval dějiny křesťanské zbož
nosti, ví, jaké význačné místo v ní zaujímají františ
kánští světcia spisovatelé od ptvých dnů řádovéhoži
vota. P. Gemelli uvádi jednu zajímavost nad jiné pou
tavou. Dom Guéranger ve svémveledile „I Année li
turgigue“ poznamenává, že druhá část Zdvávasu byla
hodně později formulována. P. Gemelli zjistil, že tato
modlitba: „Svatá Marvia,Matko Boží, pros za nás hříš“
né nyní i v hodinu smrti naší“, jest dílem františkán
ským. Četné pobožnosti mají původ tovněž ve fran“
tiškánských klášterech. A dnes, jako kdysi v době
rozkvětu duchovního života, se též stávají tyto kláš“
tery výhní zbožnosti opravdové a vroucí. Všechna
odvětví slavného řádu znamenají a působí ptrohlou“

bení duchovního života. A není jen tak náhodné, ž
ve třetím řádě sv. Františka iest hodně inteligenci
která se uplatňuje v životě velice slibně —u nás jsm
měli případ, ať uvedu jen jedno jméno, u dva F
Noska, nedávno zesnulého tevrciáře— a že vliv cht
dičkého řádu zasahuje daleko a hluboko do intel
gence.
> „Řaždý ví, jak často se dnes piše o htozící válce,
jaké úsili vynakládá se na zachování míru. P. Gemel
v kapitole o misiich ve XII. st. vykládá o dvou cht
dých, ale hetoických františkánech, kteří přišlipře
mocného vezívaa takto mu nebojácně obhajovali úči
své cesty: „Jsme posláni Panežem. Otcem všeho kř:
sťanstva. Nařídil nám, abvchom šli ke králům, kníži
tům, k tatarským národům, poněvadž si vřeje, al
křesťané s nimi žili v míru a přátelství. Naším pt(
střednictvím a svým listem je vybízí, aby se stali kř.
sťany a přijali víru našeho Pána Ježíše Krista, be
níž nemohou býti svaseni. Vzkazuje jim též svoji m
libosťza vraždění křesťanů. hlavně maďarských,sl
vanských a polských... Bůh je těžce uvažen takový
vražděníma jeho Papež vyzýváČatary, aby se např
ště vyvatovaíi takových omylů.“

Kniha P. Gemelliho iest velice bohatá, přine
jsem z ní jen několik myšlenek. ale již ony dokazuj
že se můžeme vadovat z java, které v modetní dol
ptožívá řáď sv. Františka z Assisi. Neboť lidstv
zbědované špatnýmifilosofiemi, duchovními ktiser
a zeslabené mrtavnímupadáváním. bude timto jaťní
květem omilostněno a oblaženo. A fo si přejeme i
nás.



přítomen v chladném a promrzlém sále Klementina; pomáhal při
všech možných pracech, jako přenášeti neb držeti vysoký žebřík,
na němž instalatér ve výši upravoval elektrické vedení, přenášeti
podstavce pod jesličky atd. Konečně připravoval do kafalogu
vplatní lístky pošt. spořitelny, vkládaje do každého katalogu
leták opět jiného našeho podniku, tuším, nějaké tiskové akce.
Byl by snad pracoval s námi až do rána, kdyby o 11. hodině v noci
nepřihodil se p. Ťoupalíkovi vážný úraz (zlomení nohy), kdy pan
poslanec rozkázal všechnu práci zastaviti. Druhý den při za
hájení výstavy omlouval nedokončení, „že ještě ani jedna řádná
výstava nebyla při zahájení úplně dokončena“ a proto že naši
výstavu počítá též k těmto lepším řádným výstavám...

Samozřejmě, že jeho účinné pomoci bylo všude potřeba, zvláště
jeho intervencí. Zatím co jiné současné výstavy pražské, nejed
nou iv menším měřítku pořádané, disponovaly značným kapi
tálem, často sumou statisícovou, výstava jesličková byla uskuteč
něna takřka za několik korun, třebaže musilo se stavěti náklad
né bednění pro koje, zříditi elektrické vedení o více než stu žá
rovek, obstarati pojištění, platiti dovozy atd. Pan Dr. Nosek
svými protislužbami získal zdarma dříví, některé dovozy, lesní
zeleň a pod.

Pro jesličkový katalo$ napsal poetický úvod, jehož rukopis
jsem si vyprosil a dosud uchoval.

Známa byla jeho láska k dětem a jesličková výstava zvláště
dala mu příležitost, aby ji mohl tlumočiti. Chodival do výstavy
často, i z parlamentu si sem rád zaskočil a tu měl vždy kolem
sebe skupinu, veselých dětí — sám tehdy ještě vlastních dítek
neměl. Často bral do náruče ty nejmenší, aby je pozvedl a ony
mohly popatřiti na veliké voskové Jezulátko, bavil se s dětmi u
velikého betlema z cukru, rozsvěcoval vedení elektrické u betlema
p- učitele Tupého, plného světelných efektů; jednou vešel jsem
do sálu výstavního, kdy skupina dětí s rozzářenými zraky nei
čistšího blaha za ruce táhla p. poslance k mechanickým jeslím,
aby k potěše malých u něho točil klikou; byl to věru čarokrásný
obrázek, důstojný jesličkového prostředí; škoda jen, že nezůstal
zvěčněn alespoň fotografickou deskou, ač byl by býval hoden
štětce velikého umělce. A p. Dr. Nosek šel častěji dětem zatočiti
klikou u mechanického betlema kde vše se pohybovalo, kohout
kokrhal... Jak byl ale málo chápán, jak lidská nenávist dovedla
obraceti tuto jeho pokoru k Božskému dítku v jesličkách, poznal
jsem potom z jednoho dopisu, který přišel mi do ruky, kdež p.
poslanci hrubě vytýkáno, že on, který jest lidovou stranou určen
za budoucího ministra, místo aby vymohl komusi místo ve státní
službě, hraje si s jesličkami, dělá dětem paňácu a točí klikou
u jesliček.

Podobně i mnoho vzpomínek na ministra Noska mohl bych
napsati z druhé veliké výstavy Lidové Akademie — totiž životního
díla misfra Č. Vosmíka a z výstavy Mariánského sloupu. Ale jeho
poměr k tomuto námětu si vyžádá samostatnou kapitolu. Ježto p.
Dr. Nosek se svým podnikáním nikdy nechodil na buben, sotva je
známo, co v tomto směru pro Mariánský sloup vykonal. Letmo jen
vzpomínám přednášky (úvodu) při schůzi v Plodinové burse r.
1925— tak poetické, která zněla jako pokračování Zeyerovy Ma
riánské zahrady. K nejkrásnějším bak svátkům svého života po
čítám den, kdy konali jsme, Dr. Nosek, mistr Čeněk Vosmík a
moje maličkost, pouť za zbytky Mariánského sloupu, odloženými
v lapidariu Národního musea, o nichž se měl mistr Vosmík vy
sloviti, zda bude je možno rekonstruovati. Bylo to záhy po naší
návštěvě u biskupa Dra Podlahy, věnované pouze Mariánskému
sloupu. Nezapomenu také nikdy, kterak přinesl p. Dr. Nosek
první dárek na Mariánský slouv, krásné zlaté hodinky; nikdy
jsem se ale nedopátral. kdo byl jejich majitelem. ale sotva se
mýlím, když se domnívám, že patřily kdysi rodině Noskově.

Na konci buďtež mi dovoleny dvě osobní vzpomínky na ministra
Dra Frant. Noska, u něhož celkem ve svých přímluvách za jiné
nebo i za své zájmy jsem štěstí nemíval. patrně přispěním lidí,
kteří mi snad nevřáli, že si mne p. minisfr zvolil za jednatele
a výkonnou sílu některých svých kulturních podniků.

Napsal jsem, a z větší části svým vlastním nákladem vydal. asi
na padesát knih, ovšem z oboru, za který nebývá honorářů. Jed

Vzpomínký nař JUDra Františka Noska z Poříčí
Do Doříčí nad Sázavou přistěhoval se v Pánu zesnulý JUDr.

Frant. Nosek v toce 1912 s matkou, sestrou a se svojí pozdější
manželkou Annou Kubešovou, kterou rodina Noskova vzala k so
bě již jako osmileté děvčátko.

Bydlívali zde pravidelně od začátku května až do konce září
neb i déle, ale byt měli zaplacený celoročně, takže sem i často
mezi tokem přicházeli.

Čento skromný byť, sestávající z jedné světničky a kuchyňky,
byl v domě čp. 8 u Clamichů, v kterémžto domě svého času bydlí
val i nynější p. opat strahovský Dr. Methoď Zavoral se svým
otcem a nevlastní matkou. i

Po roce se matka Dra Frant. Noska rozstonala, nebyla schop
na chůze a tu ji schovanka Anna Kubešová nosívala na zádech
na Čerstvý vzduch, starala se o ni jako matka o ditě. V Pánu ze
snulý Dr. Frant. Nosek mi říkával, že si ji bere jen pro její lásku
k mamince a její šlechetnou duši.

Každé neděle, každého svátku bylo viděti, jak Dr. Frant. Nosek
pokorně klečí na posledním mistě v kostele, odkud však bylo
dobře viděti na hlavní oltář.
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nou ale stala se výjimka, dostalo se mi honoráře knihy vlastního
vydání, kdy jsem se toho nejméně nadál, a sice za knihu „Sv.
František a příroda“, kterou jsem p. ministru jako zanícenému
ctiteli „Skřivánka Božího“ věnoval. Honorář ten po stránce nejen
obnosové, ale zvláště formou mne nanejvýš dojal. Umělť pan mi
nistr věnovati a darovati svým osobitým jedinečným způsobem.
Honorář ten totiž pozůstával z deseti svaťfováclavskýchdukátů,
našitých na kartičce bílého papíru ve formátu kříže. V údivu a
překvapení koktal jsem cosi, že ani zdaleka při věnování nebylo
pomýšleno činiti útok na jeho štědrost, při čemž mi s takovou
něžností pravil, abych jen si to ponechal, na své „lucrativní
podniky“, že uznává moji činnost na skále tak opomíjené, jakou
jsem si vybral za svůj vedlejší životní obor.

Poněvadž Dr. Nosek velmi často v bance dukáty kupovával,
domnívám se, že asi podobných zlatých křížů rozdal více.

Malou episodku o pokoře Noskově. Hledal jsem jednou věc,
o níž jsem se domníval, že jest u p. ministra ve stole, nebo že mu
byla zapůjčena, totiž v jeho pokoji v bance, kde byly zároveň u
schovány sbírky stříbrných a zlatých předmětů na Mariánský
sloup. Pan ministr prohlédl všechny zásuvky, ale hledané jsme
nenašli; než se naději, jest p. ministr na kolenou, hlavu na zemi
a již mi mizí pod sfolem, hledaje pod stolem, za záclonou, jež
zakrývala zastavené dveře do vedlejšího pokoje, zdali tam snad
hledané spisy náhodou nezapadly. To bylo v době, kdy již byl
ministrem.

Snad mohu ještě připomenouti, že kromě kufříků s akty no
síval p. Dr. Frant. Nosek, zvláště v letech popřevratových, sko
rem stále u sebe knihu Jórsensónovu o sv. Františku. — Když
jsem mu byl přáti k prvnímu jmenování minisfrem, pravil mí:
„Právě si jedu pro požehnání k nejdp. opatu Zavoralovi a pofom
jedu do ministerstva.“ Když zřídilo Chrámové družstvo v Pelhři
mově svoji filiálku a prodejnu potřeb pro chrámy v Praze na Ná
rodní třídě, jistě že ani žádný pražský farní úřad nebyl tak čas
tým a značným odběratelem oltářních svící jako ministr Dr. No
sek, který osobně si je odtud odnášel a rozdával zvláště ústavním
kaplím a chudým kostelům.

Šel jsem s p. poslancem Drem Noskem na svátek Hromnic —
tuším posledních to Hromnic jako svátek u nás uznávaných —
od mistra Čeňka Vosmíka z jeho atelieru na Hřebenkách Holeč
kovou ulicí ke Praze. Pan poslanec pln nadšení horlil, co by vše
v naší katolické Praze mělo býti doplněno sochařsky a prohlásil,
že Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, kdyby měl býti
rekonstruován, že není tu povolanějšího umělce než Vosmíka,
který tak zdařile dovedl provésti Brokofovu kopii sochy sv. Fran
ťiška Xaver. na Karlově mostě. Dále vypravoval, že by si před
stavoval a od Vosmíka chtěl provedenou nějakou význačnou so
chařskou výzdobu svatojanskou v čele našeho lidového ústředí a
tiskárny — myslil tehdy na dům v Panské ulici, bývalý klášter
Piaristů — podniků to tak často vystavených na pospas tolika
nectným a na cti uftrhačným jazykům! To docházeli jsme právě
před kostel sv. Gabriela, kdež se najednou zastavil, zvroucnil
svůj kategorický hlas, jako když přednášíval o sv. Kláře, a po
vídá: „Pane účetní, prosím pěkně, teďsi představte, jak to bude
krásné jednou v nebi, kde budeme míti kolem sebe jen samé ta
kové dobré, upřímné a poctivé lidi, jako jest mistr Vosmík....“
Pozoroval jsem i jindy, jak uprostřed různých námětů přeskočil
najednou Dr. Nosek k nejvážnějším, ale zase hned vrátil se k pro
gramu původnímu, což svědčí, jak často asi obíral se životem,
který bude jednou následovati za branou smrti.

Nenahraditelnou škodou kulturní a pro naše posvátné umění
jest, že nebyly uskutečněny ještě další výstavy p. ministrem
Noskem proponované na léta 1925—1926v sále Klementina, a to
výstava českého gotického umění, jež současně měla býti tichou
refrospektivou, co vše bylo u nás zničeno husity, dále výstava
velikonoční, výstava františkánská (na niž již byly konány
přípravy) a j. Snad jinde bude též vzpomenuťo, jak p. Dr. Nosek
umožnil dokončiti film svatováclavský. Tím ovšem ještě zdaleka
není vyčerpáno, co vše Dr. Nosek podnikl pro naše kulturní pod
niky. Antonín Šorm.

nad Sázavou.
Blíže jsem se s v Pánu zesnulým seznámil 10.července 1916,kdy

přišel na faru požádat, abych šel s Pánem Bohem k jeho nemocné
mamince. Řostelník byl právě na poli, prosil jsem o posečkání,
ale v Pánu zesnulý sám vzal zvonek a tašku a pokorně šel přede
mnou R nemocné a tam zbožně odřikával všechny odpovědi a
modlitby. Druhého dne 11. července 1016 matka zbožně zemře
la a byla pochována na hřbitově u sv. Havla v Poříčí nad Sáz.

Na pomník dal ji její syn nápis: „Kdo bližní miluješ a Boha
znáš, pomodli se za mne Otče náš!“

V tehdejší době válečné prokazoval Dr. Frant. Nosek velké
služby celému okolí poříčskému psaním žádosti a poradami. Mně
nosíval v batohu na zádech mešní víno a svíčky pro kostel.

Za vok po smrti matčině dne 21. srpna 1017slavil Dr. Frant. No
sek svůj sňatek s úplně chudičkou Annou Kubešovou v chrámu
Páně sv. Havla v Poříčí nad Sázavau. Vědomosti náboženské při
katechismu měl jako nejlepší bohoslovec.

Dři svatební hostině posadili si kněze doprostřed a sami usedli
jeden po pravici a druhý po levici, ale více snažili se posluhovati
hostům, než sťarati se o sebe.



Pro zájimávost uvádím z křestního listu, žé František Nosek na
rodil se 26. dubna 1886v Chrudimi, kde jeho otec, též František,
byl respicientem finanční stráže a pocházel jako syn sládka
z Navatova. Matka Albína, rozená Cisařová, byla dcera stavitele
z Dobrušky. Snoubenka Anna Kubešová, narodila se 10. Července
1683 v Chotěboři, byla tedy o 3 léta starší než její manžel.

Manželství jejich bylo manželství svaté, posvěcené modlitbou
a prací. Často jsem je vidíval při procházce v háječku, který je
u jejich bytu, společně modliti se růženec.

Dr. Frant. Nosek, jak jen mohl, rád si zajel s koňmi a svážel
obilí. Manželství jejich bylo požehnáno dvěma dítkami: Anna
narodila se v červenci 1023 v Karlíně a František 12. srpna 1024
též v Karlíně.

Svatá rodina vychovávala i svoje dítky svatě, Každého roku
o Božím Cěle vodíval v Pánu zesnulý sám své dítky v průvodu
před Nejsvětějším jako družičku a mládenečka. Jak povzbuzují
cím bylo pto zdejší osadníky, když celá rodina s ditkami ai pří
buznými přistupovala zde ke Stolu Páně.

Je to sice maličkost, ale je to charakteristické pro skromnost
v Pánu zesnulého, že jsem jej vidival vždy dělati jen 3 malé kříž
ky a nikdy velký latinský kříž. Čeď skoro každý stydí se dělati tři
malé křížky, jak je to maminka učívala, i kněží znají malý křížek
jen před evangeliem. Malé děti opičí se po velkých, i malá Anuš
ka Noskova začala ve škole malovati velký kříž. Napomenul jsem
ji: „Catínek je velký pán a dělá malý kříž, dělej to po něm!“ Od
té doby neviděl jsem, že by dělala velký kříž.

Dne 8. dubna 1929 zemřela Dr. Frant. Noskovi jediná svo
bodná sestra Marie, narozená 13. září 1893 v Čýně n. Vít., na
rakovinu prsu a byla uložena do hrobu ke svojí matce na hřbi
tově u sv. Havla v Poříčí n. Sáz.

Byla to předzvěst jen větší rány Jobovy, která potkala manžele
Noskovy dne 7. března 1933, když zemřel jim Fanoušek v ne
mocnici „u Milosrdných“ v Praze.

Byl to hoch opravdově zbožný, denně chodival k sv. přijímáni.
Někdy sestřička Anuška zaspala, ale on vždy přiběhl, třebas sám,
k sv. přijímání.

Jak snášeli manželé Noskovi tuto vánu? Maminka — jak jí ří
kávali: „naše zlatá máma“ — jen si povzdechla: „Čak, Fanoušku,
již nebudeš bosáčkem-františkánem!“ A tatínek? Když pevným
hlasem děkoval mládencům, družičkám a všem, pravil: „Přeji
vám, byste měli takovou smrť jako náš František“ V Pánu ze
snulý František uložen do téhož hrobu k babičce a tetičce na
hřbitově u sv. Havla v Poříčí n. Sáz.

Od smrti Fanouškovy chřadla pí Anna Nosková, až jako světice
dokonala svoji pozemskou pouť 18. července 1934 touže chorobou
jako její švagrová, takovinou prsu. Snášela svoji bolestnou, dlou
hotrvající chorobu s největší odevzdaností do vůle Boží. Před
smrtí mi říkala, že zde na světě již jiného nechce, jen místečko
u sv. Havla.

Coho místečka se ji dostalo blízko jejích milých. A její manžel
zase při poděkování všem přál neochvějným hlasem, by zemřeli
takovou smrti jako jeho Aninka.

Ani rok neminul a odešel velký František za svojí Aninkou
17. dubna 1935a vedle ní je pochován, jen slabá zídka hrobová je
od sebe dělí, tak leží vedle sebe, jak kdysi klečeli u oltáře, on
napravo, ona nalevo.

Co dobra v Pánu zesnulý ve světě nasel! Cak dobrý, tak pokor
ný! Nedávno mi říkala jedna paní, jak ji to dojalo, do smrti na
fo nezapomene: Když jednou Noskovi šli na hřbitov Ře svým
milým, kostel byl právě zavřen, Řlekli si venku přede dveřmi na
kamenných stupních, s jedné strany Aninka a s druhé Fanoušek
a vroucně se klaněli Nejsvětější Svátosti.

Nechť Pán všemohoucí v Pánu zesnulému a jeho manželce
hojně odplatí na věčnosti za dobro, které tady naseli, a za ten
dobrý přiklad, kterým tady naší osadě a všem ve světě suitili, ať
jim svítí světlo věčné! Václav Čichý, arcib. vikář a farář.

Z mých vzpomínek na Dra Noska.
Těch vzpomínek na Dr. Noska jest tolik, že nevím, kterou

z nich vybrati a s vámi sděliti, aby i ona přispěla k osvětlení cha
rakteru a apoštťolátu tohoto v plném slova smyslu služebníka
Božího.

o převratu, tuším, jsme se znali a spolu na Litomyšlsku pracovali.
Začal jsem veřejnou práci hned po převratu, a to nejdříve mezi

mládeží. Když se mi podařilo za pomoci zejména Štěpána Ne
Špora, nynějšího správce velkostatku na Volšovech u Sušice a He
lenky Říhové, později provdané (nyní již zemřelé) Pavlišové, se
sbírati předválečné trosky Jelínkovy mládeže a pak mládež na zá
kladě nových stanov znovu vzkřísiti a pod ústřed. vedením neza
pomenutelného P. Chlumského a jeho kdysi nejobětavějšího spo
lupracovníka P. Vajse ji řádně zreorganisovat, byl to Dr. Nosek
a po něm Dr. Novák, kteří (na doporučení p. Dr. Doležala)
byli mnou získáni především k spolupráci v mládeži na našem
Litomyšlsku. ,

Ne také, pokud se pamatuji, začala též politická kariéra Dr.oska.
Seznav totiž záhy vynikající schopnosti a osobní vlastnosti to

hoto pozdějšího nejideálnějšího našeho politika, státníka a vůd
ce, snažil jsem se, abych ho co nejvíce připoutal k Litomyšli a tak
ho uvedl též ve známost celého rašícího katol. polit. hnutí. To
se mi podařilo.

Dr. Nosek stal se v krátké době populárním v celém lidovém
hnutí a stoupal v něm výš a výše až na ministerské křeslo.

Na mne však, na Litomyšl a na náš kraj Dr. Nosek, ač ex
ponován na všechny strany, nikdy nezapomněl. Zůstal nám věren
a oddán až do smrti. A mohu říci, ať to jest naše dobře zorganiso
vané Okres. sdružení katol. mládeže, ať to jest i naše silné po
litické a hospodářské hnutí neb slibně rozvíjející se zde eucha
ristický život a naše charita, všechno nese pečeť práce neb při
spění Dr. Noska.

U všeho stál, nad vším bděl, všemu pomáhal slovem, radou,
finanční pomocí i zářivým příkladem svého křesťanského života,
posvěcovaného a síleného sv. Eucharistií a duchovními cvičeními.

Největší zásluhu má ovšem o záchranu „Lidového domu“, ohnis
ka nejen politického, ale i kulturního a náboženského života ce
lého východního koutu Čech. Prožil jsem po svém návratu z Ame
riky v r. 1924v Litomyšli mučivé chvíle. „Lidový dům“, který jsem
za pomoci našich hospodářských a finančních institucí v nej
dražší a nejtěžší době budoval, abych jím zachránil okres i
město před invasí a záplavou všeho toho, co nám jinde v Čechách
rozleptalo a ochromilo na celá padesátiletí náboženský život,
měl býti za mé nepřítomnosti pro finanční břemena likvidován.
Co by po tomto nepromyšleném činu bylo následovalo, dovede si
každý do věci zasvěcený domysliti. Byla by to bývala katastrofa
pro celé lidové hnutí na okrese, jeho hospodářských a finančních
podniků a s ním i mnoha kafolických rodin, které na něm byly
angažovány buď zápůjčkami neb vysokým ručením.

Mně by se bývala dávala největší vina, a jak znám sebe, snad
bych býval této katastrofy nepřežil.

Pán Bůh však, v kterého jsem vždy pevně věřil a důvěřoval,
mne neopustil. Vrátil jsem se včas z Ameriky, zabránil likvidaci
a když bylo nejhůře, třebas mne Bůh nechal projíti napřed ohněm
velké zkoušky, vzbudil mi na konec zachránce.

Byl to Dr. Nosek. Ten, mnou řádně o všem zpraven, ujal se sc
vší eneréií záchranné práce. Došed pochopení u Msgra Dra
Šrámka, začal s plánovitým ozdravováním našeho „Lidového do
mu“ a s'ními jiných kulturních, hospodářských a finančních pod
niků lidového hnutí u nás, tak jako v Praze a jinde v Čechách.

Že dnes náš „Lidový dům“ jest zachráněn, že i naše hospodář
ské a finanční podniky dobře prosperují, jest především zásluhou
Dra Noska.

Když „Lidový dům“ a naše hospodářské podniky byly ozdra
věny, přemýšlel jsem s Dr. Noskem o dalším plánu, jak vzkřísiti.
prohloubiti a podchytiti i pro budoucnost náboženský život
v městě i na okrese.

Usnesli jsme se na fom, založiti charitativní ústav pro zestárlé,
osamocené a opuštěné osoby pod vedením Milosrdných sesfer
sv. Karla Bor. Charita jest nejkrásnější květ katolictví, který
nejvíce působí na lidské srdce. Lid chce nejen slyšeti pravdu naší
sv. víry, ale viděti i její nádherné plody.

Od myšlenky přešli jsme hned k činu. Byl založen v Litomyšli
»Domov sv. Kláry“, pro který byly zakoupeny za určitých pod
mínek dva vilové objekty se zahradami p. Sedláka.

Ač se mi samému podařilo do začátku ústavu sehnati větší ka
pitál, přece opětně největší starost a tíha o udržení řádného
chodu tohoto nejvýznamnějšího našeho podniku spočívala na
bedrách Dr. Noska a „Družiny sv. Kláry“, v Praze jím založené.

Jestli tedy nyní kdo pocítil bolest nad ztrátou skromného duch.
syna sv. Františka, p. min. Dr. Noska, byl jsem to já a náš charit.
ústav sv. Kláry.

Pro náš „Domov sv. Kláry“, jak řekl sám starý domovník v ú
stavě tak často p. ministrem při návštěvě nenápadně obdarovaný,
jest smrt p. Dr. Noska ztrátou nesmírně těžkou.

Pravda, „Družina sv. Kláry“ bude pokračovati v díle svého za
kladatele, ale ministr Dr. Nosek byl jen jeden a ten bude všude
dlouho nenahraditelný.

Šťasten bych byl, kdyby se našel mecenáš, který by zvěčnil pa
mátku Dr. Noska, apošťola charity, zabezpečením zejména jeho

Wownejcennějšího odkazu „Domovů sv. Kláry“.
Náš ústav potřebuje nezbytně svého rozšíření — mám tolik

přihlášek a tak rád bych na všechny strany pomohl, — ale nemám
místa a dobrodinců, kteří by pomohli dílo Noskovo dobudovati
v takový ústav, který by byl záchranou stům potřebným a zá
roveň skvoucím pomníkem té lásky, jíž plálo za živa tak málo chá
pané srdce po Bohu našeho největšího dobrodince.

Tolik krásného se toho napsalo o Dr. Noskovi, ale dosud jsem
nikde nečetl, že by se našel mezi těmi jeho tisíci ctiteli z našich
řad, který by význačnějším peněžitým darem pomohl zachrániti
alespoň díla charity, jež on z víry Žijící pro čest a slávu Boží a
záchranu bližních budoval, ale pro nečekanou smrť nedokončil.

Snad se najdou konečně tací, třebas námi nečekaní.
Ale jest ještě jiné dílo, kterým si Dr. Nosek zasloužil v Lito

myšli vděk farnosti. Postaral se na mou prosbu, aby i v Lito
myšli byla zřízena stanice laického apoštolátu III. řádu svatého
Františka.

Na podzim, tedy ne dlouho před bolestným svým ufrpením
a smrtí, dal do Litomyšle zavézti 2 sestry charitky, aby se zde
věnovaly ošetřování chudých nemocných po domech, ujímaly se
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děti a byly nápomocny i jiným způsobem duchovní správě v zá
chraně nesmrtelných duší. Sám také ze svého uhrazoval stravu
a nejnutnější potřeby sester.

Měli jsme však spolu v plánu i jiné a jiné podniky pro ze
sílení náboženského života nejen v Litomyšli, ale na celém našem
východě. Prozrazuji, že jak já, tak on toužili jsme vždy po tom,
aby v Litomyšli obnovila se v celém lesku tradice katolická z oné
doby, kdy zde působilo folik slavných řádů. Za tím účelem mimo
již vylíčené akce neslo se i to společné naše úsilí, aby Litomyšl
byla obohacena © nový a živý mužský český řád, kterého pro
nesmírný nedostatek kněží tolik nejen zde, ale v celé naší diecési
potřebujeme.

Chtěli jsme v nejkratší době postarati se zde též o exerciční
středisko, což by se bývalo stalo nejspíš při rozšířeném „Domově
sv. Kláry“ neb i jinde. Pomýšleli jsme dále v Litomyšli prosaditi
a zavěsti i určité typy našich katolických škol. O všem jsme
spolu často uvažovali, do budoucna osnovali plány a k tomu při
pravovali půdu a schůdnou cestu. Smrt Noskova mnoho z těch
plánů na delší dobu zarazila, ale, doufám, nezničila.

Památka Noskova zavazuje všechny jeho spolupracovníky, aby
šli dál v jeho šlépějích a hledali zase oni cesty, jak by uskutečnili,
čeho on bez viny nedokončil. Bylo by to velmi málo psáti na
dšeně a s obdivem o jeho ideálech, řaditi se mezi jeho nejvěrnější
přátele a utíkati od jeho rozdělané práce pro oběti s tím spojené.
Nejen osoba Noskova, ale i jeho svaté dědictví musí všem jeho
přátelům a spolupracovníkům býti nejvýš drahým. Zasluhuje si
to plnou měrou. Pro mne a nás v Litomyšli i na okrese, kde jsme
Dr. Noska znali, ctili a milovali, jest jeho předčasná smrt kate
$orickým příkazem, pokud Pán Bůh síly dá a bude sám chtíti, po
kračovati prozřetelně, ale energicky s jeho houževnatostí a za
všech okolností v jeho nám zanechaném díle.

K této činnosti, kterou Dr. Nosek v Litomyšli rozvinul, při
stupují ještě desítky přednášek z náboženského, duchovního a
finančního oboru při různých kursech, duchovních cvičeních,
slavnostech, jež ruku v ruce se mnou buď v Litomyšli neb na
okrese připravil a uspořádal.

A na konec nemohu zapomenouti ani kláštera sloupnického.
Nebýti Dr. Noska, jeho zásahu, nevím, co by se bývalo stalo

ve Sloupnici u Litomyšle s tamější dívčí měšťanskou klášterní
školou.

Vzpomínám jen té spousty rekursů, jež přímo sám neb mým
prostřednictvím odeslal nadřízeným státním úřadům, aby ta
mější klášterní školu zachránil před uzavřením. I to vyžadovalo
veliké enersie a obětavosti. A zachránil školu, ovšem nástavbou
jednoho patra na klášterní budově.

Z toho, co jsem letmo načrtl, vysvítá jasně, co znamenal Dr.
Nosek pro mne a celý katolický život v Litomyšli a na okrese, ba
i v celých Čechách.

Jestliže vy všichni, kdo jste se s ním intimně stýkali, s ním pra
covali, do hlubin jeho zbožné duše nahlédali, jeho živof, práce,
zkoušky, utrpení, nemoc a skon sledovali, o něm tolik pěkného po
smrti píšete a vyprávíte, s větším ještě právem mohl jsem tak
učiniti já, jemuž Dr. Nosek věnoval tolik lásky a důvěry.

Ale pochybuji, kdybych se snažil sebe podrobněji a věrněji vy
líčiti práci a charakter Dr. Noska, jak jsem je poznal z častých
osobních styků a dlouholeté spolupráce s ním, že bych ho plně
vystihl.

Duše Noskova byla a zůstala až do smrti tajemnou, nezbadatel
nou hlubinou, jen Bohu známou. Jedno mi jest jisté, že Dr. Nosek
nebyl zednářem, jak byl za živa pomlouván, že byl nejen zevně,
ale i niterně hluboce věřícím, že všechny jeho snahy a práce
tryskaly z křesťanského idealismu, rozněcovaného a udržované
ho Eucharistií a duch. cvičeními, že byl neobyčejně nadaný, vy
soce inteligentní a vzdělaný, a to v každém oboru vědy (i v boho
sloví), že nebyl nikdy povrchní, že šel až na kořen věci, že byl
společensky noblesní, ale vždy poctivě demokratický. Býval ně
kdy v řeči i v chování úsečný, ale příčinou toho bývala velmi
často přepracovanost a snad i jiné závažné důvody.

Co mi ho zvlášť přibližovalo, že o těch, kteří mu ubližovali,
přede mnou a jinými nikdy nemluvíval a když musil, vždy jen
krátce a velmi slušně, že nedával znáti nikomu své intelektuální
převahy, že se nechlubil svými charitativními činy, z nichž mnohé
konal skrytě, že neobyčejně trpělivě, bez jediného slova reptání
snášel všechny kříže, jež Boží Prozřetelnost v takové míře na
něho snesla. To bylo prakticky prováděné křesťanství.

V poslední době dožil se mnohého nevděku, snad ne ode všech
ze zlé vůle, ale i to nesl bez stesku, statečně a s pevnou vůlí
přes to se přenésti a pracovati dál houževnatě za uskutečněním
svých velkorysých ideálních plánů pro rozkvět království Božího
mezi námi.

Jako byl věrným víře a církvi, nezakolísal nikdy ve své od
danosti též k lidovému hnutí. To chtěl postaviti na pevnou basi
jak hospodářskou a finanční, tak i náboženskou. Miloval velice
mládež a v ní usiloval hlavně náboženskou a hospodářskou prací
vychovati lidové straně kádr schopných, zásadních a spolehlivých
průbojníků. Mládež považoval především za součást „Katolické
akce“. Nebyl však proti tomu, aby mládež nepoliticky organiso
vaná si všímala i otázek politických.

Kladl však důraz na prvním místě vypěstovat z mládeže žulové
katolické charaktery a praktické lidi, na které možno za všech
okolností spolehnouti, které možno bezpečně postaviti i na nej
nebezpečnější a nejexponovanější místa. V tom duchu a směru se
také nesly všechny jeho přednášky a akce v mládeži a pro mládež.

Tak jsem Dr. Noska poznal za mnoho leť infimní spolupráces ním.
Nemohu dnes pochopiti, že to vše již patří minulosti. Stále a

stále vidím Dr. Noska před sebou a kdybych neměl takové do
klady o jeho předčasném skonu, nevžil bych se snad v myšlenku,
že se zde s ním již více nesetkám.

Tolik jsem mu přivykl. Čím to? Nejen pro to vše, co dobrého
pro mne, Litomyšl a náš kraj vykonal, ale že byl ideálního zalo
žení a snah i mně blízkých. Byli jsme dvě duše rozdílné, ale roz
uměli jsme si a i po větších diferencích mezi sebou jsme se
opět sešli a shodli. Proto nedivno, že jsem nezadržel proudu slz
a smutek velký padl na mne po jeho prostém františkánském
pohřbu. Zemřel mně víc než přítel. Kéž i dál jest mně, Litomyšli
a kraji svým duchem nablízku a zůstane nám všem vůdčí hvěz
dou v každém našem podnikání a mocným přímluvcem u Toho,
kterého nade vše miloval a v životě, v utrpení i ve smrti tak krás
ně v sobě zpodobnilí Kéž jest mu za to Pán Ježíš štědrým od
měnitelem na věčnosti!

Kéž svatá památka Noskova věčně svěží žije mezi námi!

Dr. Josef Durek, kaplan v Litomyšli.

Lístek do pohřebního věnce ministra m. sl. Dra
Františka Noska.

Do věnců, jimiž uctiváme památku milých a zasloužilých osob,
bývají nezřídka vkládány buď národní obětiny nebo jen prosté
lístky s posledními pozdravy nebo vzpomínkami na okamžiky neb
události, kterými se zemřelí navždy zapsali do paměti těch, kteří
je přežili.

Přidružuji se tedy z velmi milé povinnosti k těmto projevům
piety k zemřelému,abych touto nepatrnou a prostou črtou přispěl
k věrnému dokreslení obrazu tohoto vzácného člověka, ušlech
tilosti jeho ducha i příkladné jeho skromnosti a velikosti jeho
upřímně věřící duše.

Měl-li jsem dosti zhusta příležitost obdivovati se jeho hou
Ževnaté vytrvalosti a příkladné křesťanské spravedlnosti na schů
zích, jimž předsedal nebo na nichž mluvil, vzbuzovala můj údiv
neochvějná trpělivost při slyšení zástupců odborových organi
sací, když mu jako ministru přednášeli svá přání, svě stesky a
požadavky. V rysech jeho obličeje neobjevila se únava, ani když
mu mluvčí organisace přednášel svá přání třeba po dvě hodiny
a v podrobnostech, jimiž chtěl u ministra — pokud šlo o jejich
propracovanost — sám se jako jejich aufor snad pochlubiti —
Dr. Nosek vyslechl ho trpělivě a neprojevil ani rozmrzelejším
pohledem, že v jeho čekárně je podobných deputací několik a že
by tedy bylo záhodno, aspoň v jejich zájmu, jednati stručně. Vy
bídl i ostatní členy deputace, s níž právě jednal, k podání event.
doplňků předmětného referátu, a kolem jeho rtů objevil se ne
popsatelně shovívavý, ale také milý — a soudím-li dobře — i
vděčný úsměv, když vybídnutý člen deputace jen krátce podotkl:
„Nemám, pane ministře, k věrně podané věci nijakých doplňků.“
Tuto šetrnost odměnil ministr při loučení upřímným stisknutím
ruky.
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Dr. Nosek byl horlivým obhájcem manželské nerozlučitelnosti;
jeho řeč, přednesená krátoe po převratu v holešovické organi
saci, nasvědčovala, jak Nosek látku tuto ovládá a jak se k ní
pečlivě připravil studiem pramenů a zákonů o manželství vůbec.
Dnešní katastrofální následky rozluk potvrzují bohužel všechnu
hrůzu rozvratu rodin, na niž řečník již tehdy s obavou a téměř
věštecky poukazoval.

V téže době zemřel současník počátku politické dráhy Nos
kovy, poslanec ing. Bedřich Pospíšil. K jeho pohřbu na olšan
ských hřbitovech dostavila se snad celá katolická Praha. Nad
otevřeným hrobem promluvil i Dr. Nosek. Pravil v zásadě asi
toto:

„Stojíme u hrobu, do něhož bude uložen náš milý přítel, inže
nýr Pospíšil. Jak velikou by byla naše bolest, kdybychom neměli
víry v nesmrtelnost duše. Proto nás, katolíky, pohled do otevře
ného hrobu neleká, hrobu se bojí jen nevěrec. My však víme, že
hrob je branou do života věčného, denně se modlíme ve svém
vyznání víry, že věříme v život věčný. Pohřeb katolíka nenahání
nám tedy strachu ze smrti, ale nabádá nás k modlitbě za pokoj
a spásu duše zemřelého.“

Několik prostých slov z úst katolického laika, ale jaký byl
v nich poklad duchovní útěchy pozůstalým přátelům i členům
rodiny zemřelého katolického politika.

„Víro svatá, čím bychom my, synové prachu, byli bez tebe,“
napsal v jedné ze svých povídek moravský kukátkář P. Václav
Kosmák. Jen tato pravda a naděje z ní plynoucí byla Dr. Noskovi
posilou v těžkých zkouškách, když ukládal do hrobu své nej
dražší. Ale Nosek, horoucně zamilovaný do chudáčka Božího,
sv. Františka z Assisi, přijal s pravou křesťanskou pokorou a sta



tečnosti toto navštívení Boží, tato duševní stigmata bolesti, ale
aké záruky lásky Noskova svatého patrona.

Případ Noskův plní duši posvátnou úctou a také svatou zá
vistí. Je v něm, povrchně posuzováno, tolik bolestné tragiky, že
byzdrtila duši zoufalstvím, kdyby nebylo víry, že právě tato bo
lest ji předurčila k bohatému podílnictví na kráse a bohatství
nebes. A v tomto předurčení stává se i bolest sestrou a mění se
v rozkoš.

Několik vzpomínek na
Jak jsou prostředky lidské řeči nedostatečné,

chceme-li vyjádřiti něco, co má býti výrazem vzpo
mínky, lásky a úcty k osobnosti, jakou byl náš
velký zesnulý. Zvláště když jde o dra Noska, který
neznal shovívavosti vůči slovům a nade vše a do po
předí všeho stavěl — čin, čin hodný praktického ka
tolíka. To jej dělalo nedostižitelným, nedostupným
tém,kteří jsouctiteli mnohomluvnosti, laciné uliční
demagogie,na kterou se redukuje u nás — bohužel
—často politická aktivita.

Bylo vzpomenuto po smrti dra Noska v novino
vých článcích nutnosti, aby jeho dílo nezahynulo,
aby bylo jeho spolupracovníky a následovníky ko
náno stále a přivedeno k potřebnému rozmachu, pod
zorným úhlem, platným pro posuzování činů i kaž
dého slova podle zásady: „Co by tomu řekl dr. No
sek?“ Doslovné splnění této zásady znamenalo by
snad vzdáti se jakéhokoliv slova uznání jeho práce,
protože on nikdy svou práci neocenila viděl ve všem
svémkonání jen projev Boží vůle a usouzení Božské
Prozřetelnosti. Ne pro památku dra Noska, ale pro
ty, kteří chtějí poznati vnitřní a vyšší stránku jeho
celoživotní práce, přervané smrtí před padesátkou,
chciv těchto řádcích pozměniti —jen pro tentokráte
—onu směrnici v těchto několika řádcích vzpomí
nek v ten smysl: „Co nám říkal dr. Nosek svou prací,
celým svým životem?“

Po prvé poznal jsem dra Noska v prosinci 1925,
kdy Sdružení katolické mládeže v Čechách mělo
v Praze kurs pracovníků za vedení P. Klementa. Zá
jem o SKM, probuzený čtením „Dorostu“ již na
střední škole — třebas hnutí na Moravu nezasahova
lo organisačně, zato svým morálním vlivem a vzo
rem — vedl mě do řad posluchačů kursu, před něž
v defilé vybraných řečníkůa pracovníků předstoupil
také poslanec dr. Fr. Nosek. Za několik dní nato
stal se ministrem vnitra. Pro nás, kteří jsme na střed
ní škole a zvláště na universitě vstřebávali do svého
myšlení papírový infegralismus „Rozmachu“ a měli
jsme předem o „partajnících“ určitý úsudek, málo
schopný kladně posuzovati politickou práci českých
katolíků, mohlo býti téma přednášky dra Noska ba
nalitou. Mluvil o katolících v politice, o možnosti a
nutnosti čistoty v politice, o souladu veřejné činno
sti s katolicismem. Každý, kdo prošel vývojem naší
úenerace, měl jistě chvilky, kdy se mu rojily určité
pochybnosti o politické straně jako správném výra
zu tužeb československých katolíků ve veřejném ži
votě, při čemž skrupule byly posilovány disharmo
nií mezi myšlenkou a činem, slovem a praktickým ži
voftemnejednoho representanta našeho veřejnéhoži
vota.Že tyto pochybnosti měopustily a že jsem nikdy
v další své práci nepochyboval, zvláště jako novinář,
o nuťfnostinaší politické práce, o to má zásluhu dr.
Nosek. V jeho výkladu nebylo slovíčkářství. Byla to
prostá, upřímná slova, za nimiž stojí vykonané činy
a současně s každým slovem zraje nový čin, čin hod
ný katolického politika.

Při práci v mládeži několikrát jsme se setkali
s drem Noskem. Nepociťoval jsem nijak jeho uza
vřenost. Vyplývala jako samozřejmá z jeho celé by
tosti. Byl to typpolitika, kterému je cizí t. zv. duše
davu a snaha zalíbiti se lidu. Jeho práce v mládeži
byla nezištná pastorace laika, který viděl, jak je za
nedbáván lán katolické obrody, která jediné může

Bývali jsme se zemřelým Dr. Noskem nejednou sousedy v mno
hých časopisech a listech katolických. Toto duchovní příbuzenství
i upřímná sousedská láska dalo podnět k napsání tohoto lístku
do věnce zemřelého politika a vědce. Kladu jej ne bez hlubokého
pohnutí na Noskův hrob a z hloubi sousedské duše přidružuji se
k veliké obci jeho přátel i k jejich modlitbám za mír a pokoj jeho
duši.

Antonín Hrůza.

Dra Noska.
vyrůsti z mladých, ale jen z těch, kteří jsou praktic
kými katolíky, svědomitými v plnění svých občan
ských povinností a pevnými a odhodlanými sefkávati
se na cestě k ozdravění našeho katolického života
s překážkami a nevděkemprávě tam, kde se nejméně
očekává — ve vlastních řadách. Dr. Nosek jako po
litik byl úzkostlivým strážcem nepolitického charak
teru SKM. Není to paradox. Je to skutečnost, která
je odůvodněna opravdovým žitím s Církví, která
chce nábožensky silnou a dobře vychovanou mládež,
aby pak jednou ve veřejném životě zasáhla na stráži
katolických zásad svým praktickým životem a svý
mi schopnostmi. Polovičatost je největším škůdcem
katolíků v politice.

Co udělal dr. Nosek pro výchovu katolické mlá
deže k správnému chápání životního poslání česko
slovenských katolíků, neoceníme v přítomnosti. Cí
tíme již dnes, že jeho živý příklad odešel nám dříve,
než jsme se dovedli postaviti na jediné pevnou a bez
pečnou základnu naší veřejné práce, opříti se o mlá
dež obrozenou a prodchnutou duchem kafolicismu
činem. Vůdcové mládeže mají možnosti v praksi pro
vésti ideál dra Noska tak, jak jej on sám činempro
váděl. Píši to nejen jako bývalý funkcionář SKM, ale
jako novinář, který je si vědom své povinnosti říci
včas rozhodné slovo.

Kdybych měl kvalifikovati dra Noska podle jeho
vztahu k novinám, musil bych říci, že nikdy dr. No
sek nestál o registraci své práce, tím ménějejí uzná
ní, v tisku. To byla jeho chyba, protože je ještě tolik
lidí, kteří věří o politické práci a schopnosti politi
ka jen fo, co 0 nich napíší noviny. Význam tisku pro
věca katolické zásady nikdy však nepodceňoval. Ne
byl z politiků, kteří se specialisují na výklady novi
nářůmna každém kroku, aby byli jisti jejich zmínkou
o své osobě. Neměl smyslu pro takovou reklamu,
podceňoval interview jako odřený zjev žurnalistické
mašinerie. V užším kruhu dovedl však říci několika
slovy novinářům, k nimž měl důvěru, leccos, co pro
spělo věci a novinám lépe než sáhodlouhé výklady.
Jeho vlastní články v novinách a časopisech měly
zvláštní ráz, neobvyklý v našich listech. Ukazovaly
na politickou a žurnalistickou kulturu, s jakou se se
tkáváme v renomovaných listech románských a ger
mánských katolíků. Z jeho článků bylo zjevno, že je
píše odborník, ale také katolík, třebas dovedl býti
v tomto smyslu podle potřeby i nenápadný, ale vždy
cky rozhodný.

Chtěl bych připomenouti ješťě jednu myšlenku
dra Noska. Měl na srdci jednotu katolíků i ve veřej
ném životě. Proto měl ministr Šrámek v něm velkou
oporu, zvláště v poměru k udové straně. Věren své
zásadě, kterou viděl slovem vyjádřenu v citátu z Car
lylových „Hrdinů“, tak často jím v poslední době
užívaného: „Známkou každého hrdiny všech vě
ků, všech míst a za všech okolností jest, že proniká
ke skutečnosti a opítá se o věci a ne 0 zdání věci,“
studoval dr Nosek ofázku sjednocení českosloven
ských katolíků důkladně a jeho stanovisko k politic
ké jednotě veřejného katolického života Čechů a Slo
váků kryje se proto s míněním seriosních politiků
a ne nekritických snílků. Vývoj událostí potvrdil sta
novisko dra Noska i v tomto směru. Posledním člán
kem zvěčnělého v „Životě“ je také nepodepsaná stať
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„Autonomie českých zemí a autonomie Slovenska
(v posledních číslech min. ročníku). A o ftomfochys
taném článku mluvili jsme s drem Noskem v posled
ní z těch několika rozmluv před mým odjezdem do
Olomouce na chodbě před rozpočtovým výborem.
S jakým pochopením rozvíjel tehdy celou myšlenku!
Obraz, který nikdy nezapomenu!

Mladí čeští katolíci mají zvláště v náležitém pocho

Promoce Dra Noska 19. února 1910.

Právník Nosek docházel do České Ligy akademické v posled
ním roce svých studií takřka každý den navečer, kdy pak s kolej
níky Arnošta z Pardubic chodíval na procházku po nábřeží od
Národního divadla k železničnímu mostu, neb byl námi vyprová
zen k cestě do Karlína. Již tenkráte u nás čekatelů Č. L. A. budil
respekt nejen svými vědomostmi, ale i skromným vystupováním.
Jeho zdvořilost uvedla mě samotného mnohdy do rozpaků. Nej
více jsme se těšili na Noskovo poučování, kdy nás tehda nej
mladší zasvěcoval do různých národohospodářských theorií a ná
boženských polemik. Tím více vzrostla moje úcta k právníku Nos
kovi, když jako pomocník administrátora Studentské Hlídky jsem
vypátral, že apolegetické příspěvky otištěné ve Stud. Hlídce pod
značkou J. Ch.(rudimský) jsou dílem Noskovým. A když pak ob
jevila se na černé tabuli vyhláška předsedy Gájy o Noskově pro
moci, nebylo z nás mladších nikoho, kdy by chyběl. Sám jsem
šel již ze zvědavosti, jak taková promoce vypadá. Dr. Nosek ke
konci své děkovné řeči nezapomněl také na hrstku přítomných
lisistů a děkoval nám za účast tak vřelými slovy, že mě to docela
dojalo k slzám a co nejvíce nás nadchlo a na co jsme byli nejvíce
pyšní bylo, že s tohofo fora ozvalo se několikráte z úst Dr. Noska
jméno České Ligy akademické. Dnes se to snad zdá trochu všední
a naivní, ale tenkráte, kdy o nás nikdo nevěděl, kdy nás byla
hrstka, co by nás na prstech spočítal a kdy jsme museli zápasiti
na všech stranách proti pokrokovému studentstvu, mělo fo pro
nás velký význam a znělo to jako první programová řeč budoucí
ho státníka. Zv.

Z matriky arciděkanského úřadu v Chrudimi. František Nosek
narodil se v Chrudimi č. 78/IV. dne 26. dubna 1886 jako manžel.
syn Františka Noska, respicienta fin. stráže v Chrudimi, manžel.
syna Frant. Noska, sládka v Navarově, hejtm. Semilské a Františ
ky rodem Kramářové z Vysokého, hejtm. Jilemnice. Maťka jeho:
Albína, manž. dcera Jana Císaře, stavitele v Dobrušce, a Terezie
rodem Kuželové z Dobrušky. Oddán byl v Poříčí n. Sázavou
dne 17. srpna 1917 s Annou Kubešovou.

Z mládí Dr. Fr. Noska. O životě pana Frant. Noska, ministra m.
sl. vypravuje pí Žofie Urbanová, vdova po úředníku Občan. zá
ložny v Chrudimi: Od své maličkosti byl velmi zbožný, chodíval
s našimi dětmi denně do chrámu Páně a největší radostí jeho bý
valo dělat věnečky a zdobit jimi kříže a sochy. Byl dítkem skrom
ným, více v sebe uzavřeným a rád vodil ze školy domů mamince
chudé spolužáčky na oběd. Jeho poslušnost, pilnost a ve všem
svědomitost byla ve škole i doma příkladnou.

pení slovanské otázky a v následování souladu života
soukromého a veřejného dra Noska nejlepší směrni
ci pro veškerou působnost. A mladí jsou přesvědče
ni: Odešel křesťanský rytíř, který nechtěl na světě
dojíti slávy. Jeho duch zůstal, protože je to duch ka
tolické regenerace v našem národě. Věřímev jeho ví
tězství! |

Josef Řezníček.

Monografi
o životě a díle
Dra Fr. Noska

hodlají společně vydati III. řád sv. Františka,

Spolek „Život"“, Klub Dra Fr. Noska „Život“ na

podzim letošního roku. Prosíme všecky, kdožpo

znali Dra Fr. Noska, aby na redakci našeho časo

pisu poslali své vzpomínky, sdělili adresy osob,

které bychom o ně mohli požáďati, jakož i sdělili

vše, co by mohlo přispěti k zachycení charakte

ristiky osobnosti a díla zesnulého Dra Fr. Noska.

Za každé upozornění budeme vděčni.

Redakce časopisu
=: “„ZIVOÚ,

Praha II.,Spálená ul.č. I5
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Do tohoto čísla přispěli: Bořivo

Benetka, A. Hroch, P. Silv. Braitc

©. P., dr. J. ©. Martinovský, dr

Jan Bartoš, dr. Jos. Pelikán, E. St

í Hertničan, F. V. Habětínek. Život

| náboženský, kulturní, politický. Cc

život dal.

časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku
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Boř. Benetka:

Poslání katolického sjezdu.
Ještě minulá generace by teprve letos slavila tisící výročí mučednické smrti Dědice české země, svatéhc

Václava. Snad jest to náhoda, že tento rok byl zvolen za první společnou manifestaci katolíků našíříše. Al
není náhodou, že u hrobu toho světce shromáždí se katolíci všech národností naší vlasti, by si slíbili stát
pevně a svorněza jeho dědictvím: vírou katolickou, která právem v něm vidí zakladatele náboženské tra
dice české. Můžeme směle říci, že svatý Václav jako první nositel katolické tradice v plném a srozumitel
némvýznamu toho jména i svojí smrtí utvrdil a upevnil Kristovo náboženství na pomezí germánskéhc
světa.

Před šesti lety, když jsme před celýmkatolickým světem osvědčovali svoji katolickou, tisíciletou minu
lost, nedovedli jsme toho využíti i ve smyslu tisícileté tradice českého státu, který trval pocelých tisíclet
i když snad různými opatřeními posledních panovníků na venek se popírala nebo zakrývala. Panovníci z ně
meckého Lotrinského rodu (František Josef se nazýval sám německým knížetem) sice navenek se osvědčo
vali jako panovnícikatoličtí, aby mohli uplatňovati z toho plynoucí prospěch osobní a prestižní, ale svým
skutky daleko prokazovali svého domnělého katolického přesvědčení. A jako se neosvědčili skutečnými ka
tolíky, tak stejně nestáli o to, aby se projevili dobrými a řádnými držiteli koruny svatováclavské, kterou
přece nazývali perlou ve svém císařském diadému. Směle můžeme říci, že známýmzákonem císaře Fran
tiška Josefa L, kterým rušil dosavadní ústavu a nastolil v Předlitavsku centralistický systém, popíraje tal

Vté chvíli už bylo jasno, že popřením i těch zbylých, skoro jen ideálních práv české koruny zřekl se stary
císař také koruny svatováclavské, kterou sice v těžkých dobách sliboval přijmouti u hrobu svatého. Václa
va, ale vždy se tomu vyhýbal, v té chvíli bylo zjevno, že tocísař rakouský sám trhá pouta mezi Dědictvín
svatého Václava a svým rodem.

Rozklad podunajské monarchie byl už jenom otázkou času. Obnovení plnésvrchovanosti českéhostátu by
lo logickým důsledkem neústavního gesta císařova. Proto snad ani Vatikán neměl námitek, aby národ, jeho:
se panovník zřekl, neusiloval o obnovení státu.

Dnes, kdy i ta krátká doba od roku1918 ukazuje, že obnovení českéhostátu nebylo vyvoláno jenom na
hodilým rozpadem soustátí rakousko-uherského, dnes právě sjezd katolíků celého státu v Praze jest toh«
dokladem, že katolický národ (mám na mysli národ ve smyslu státním) má primérní nárok na to, aby tentc
stát, posvěcený tisíciletou existencí, aby tento stát nejen zde byl, ale aby vykonal poslání, které už odvěki
zde měl: byl mostem mezi západem a východem, severem a jihem. Na západě roste germánské pohanství
na východě rudý prapor pod heslem:bezbožnictví drtí poslední zbytky pravoslavnéhokřesťanství.

Tam u hrobusvatého Václava sejdeme se všichni, kdož v pevné víře v moca sílu katolické víry nejel
doufáme, ale pevně také věříme a jakověřící chceme sloužiti, jak se patří synům a dědicům svatéhoknížet«
míru a pokoje. A spolu s námi budoui tři Otcové svatého kollegia kardinálského: ze západukardinál paříž
ský, z východu kardinál hnězdenský, ochránce katedrály, zasvěcené českému biskupu svatémuVojtěchovi
a z jihupřijde kardinál vídeňský, aby ukázal, že i tam pochopili významčeského státu prokatolické nábožen
ství.

Doposud jsme se zdáli státembezbarvým a kdybychom chtěli souditi podle toho, jak se hledělo na ná:
v cizině, můžeme říci dokonce nekatolickým. Podařilo-li se proto svolati do Prahy katolíky všech národ
ností naší říše, podařilo-li se sjednotiti je ve jménu Krista Krále, potom rázempadají ty mlhavé závoje nac
Dědictvím svatováclavským a celému světu zvěstujeme, že jsme státem katolickým. Toto veřejné přiznán
však zavazuje. Zavazuje zejména nyní, kdy jako stát s většinou slovanskou jsme vlastně vklíněni do územ
Říše, kde pohanství Rosenbergovo a Ludendorffovo snaží se tambýti náboženstvím oficielním. Vztyčů
jeme-li nad Prahou kříž Kristův, představujeme se celému světu jako stát křesťanský. A katolický s
který k nám vysílá své zástupce, s radostí kvituje toto veřejné přiznání, tím důležitější, že pod tím kříž
schází se všechny národnosti republiky ve svorné jednotě. Co nedovedla spojiti rozmanitá hesla stranick
stavovská, slovem efemerní, to jest stmeleno jménem Kristovým. Až budete potkávati po Praze hloučk:
lidí ze všech koncůrepubliky, nebudete v nich viděti příslušníky některé společenské třídy nebo národnosti
Ne, to budoukatoličtí křesťané, kteří aspoň na těch několik dnů přioděli svoji duši ve zbroj vojáků Kristo
vých. Už na očích jim uvidíte, že radostněji hledí kolem sebe, neboť všade, kam pohlédnou, budou se setká
vati se stejným radostným pohledem.

MlPu



Proto katolický sjezd není pouhým sjezdem. Řekl bych, že jest to generální zkouškou katolické pohoto
vosti. Ovšem, nepojedouulicemi těžká děla, neuvidíte vojenských formací, ba ani meče, ani pušky. Takových
zbraní Kristus-Král nepotřebuje. Jest účinnější zbraně, než všechny tytonástroje, vymyšlené spíše nepříte
Jem člověka, než rozumem lidským. Jest to zbraň modlitby, která poráží všechny úklady proti Církvi, proti
duši křesťanské. Tím si vysvětlíme, že vrcholné body sjezdu projeví se modlitbou. Liturgická modlitba, toť
jest přehlídka vojska Kristova. Neuslyšíte planých hesel a výkřiků. V duši se rozezvučí často už dávno po
hřbené ohlasy našich lepších časů, když jsme ještě byli dětmi Božského Spasitele. A tyto tóny splynou
v harmonickou jednotu. Zapomeneme. že nás dělí stavovské či národnostní rozdíly. Budeme křesťany, ka
tolíky, kteří snad teprve v této chvíli si uvědomí, že dědictví svatováclavské nebylo nějakou frází, ale sku
tečným základem, z něhož vyrostl i tento stát a na němž stojí i jehoexistence, jeho budoucnost.

Katolický svět osvědčil nám, že stojí za námi. Nejsme proto opuštěni, nejsme jen vystrčenou výspou.
Jsme tvrzí, hradem, nad jehož věžemi vysokose tyčí kříž Kristův.

Nelze si proto představiti, že by sjezd nepřinesl dobro i našemu státu. Ukáže se, že máme tu základ, na
němž může se budovati jeho budoucnost. Základ v jeho katolické většině. Nemám tak na mysli ani většinu
číselnou, ale většinu náboženské a kulturní převahy. Z ní, jedině z ní může vyvěrati to ostatní.

Rok 1929 byl jarem, probuzením katolickým nadějí. Rok 1935 pak jest už něčím více. Radostným přísli
bem. A za jeho vyplnění všichni se modlíme!

Biskupové ze zákopů.
Předválečná Francie postavila duchovenstvo na

stejný stupeň před zákonem i v plnění občanských
povinností ve službě vlasti ve zbrani. Teprve během
světové války pozvolna překládáni kněží od zbraní
k sanitě a k službě polních kurátů. Vliv na tentopře
rod ve smýšlení měli v prvé řadě kněží samotní, ti
četní, kteří položili v prvních měsících války život za
vlast i ti, kteří ve vojenských kabátcích ukázali se
jako vzor statečnosti a odvahy a zdroj posily pro
spolubojovníky. Dnes má Francie stovky kněží, kteří
si odnesli z války válečný kříž, Čestnou legii nebo
aspoň jmenování v armádních rozkazech. Po světo
vé válce je kurs „anciens combattants“ bývalých bo
jovníků. Jsou předmětem úcty celé vlasti a v četných
jejich svazech v departementech jsou předsedy —
katoličtí kněží-bojovníci. Nyní se dostalo. jim zvlášt
ní pocty. Byli jmenováni čtyři noví biskupové a vši
chni čtyři jsou náhodou bývalí bojovníci.

Staroslavná diecése amienská dostala biskupem
msgre Martina. Je mu nyní 52 let a hned 2. srpna 1914
rukoval jako dobrovolník-kurát do pole. Když byl
demobilisován 27. srpna 1919,odcházel z armády ja
ko rytíř Čestné legie, nositel válečného kříže, čtyři
krát citován v rozkazech armády a svého pluku. Je
radost čísti úryvky z těchtorozkazů.

„Zraněn dosti vážně na ruce úlomkem granátu a
odvezen ambulatoří, dal výraz své statečnosti tím, že
se hned druhý den vrátil opět do služby.“

Rozkaz z 15. října 1914.
„Vyznamenává se od počátku války odvážností a

neutuchající obětavostí. Vždy ochoten pomoci a do
dati odvahy, súčastnil se všech útokůa šel vstříc bez
váhání nejnebezpečnějším situacím.“

5. září 1916.

„Již po tři leta nepřestává obětovati se pro dobro
pluku, kde každý ctí jeho vysokou kulturu, jehopo
vznášející city, jemnost jeho ducha a rozvahu, Jibe
rálnost, uchvacující a bezpříkladnoudobrotu. Je vždy
na místě při nejobtížnějších chvílích, při nejtrudněj
ších okamžicích, aby dodával odvahy, utěšoval a po
máhal, účastnil se všech útoků, nasazoval svůj život a
zdraví, aniž by myslil na sebe.“ 4. srpna 1917.

„...súčastnil se s plukemod srpna 1914všech vel
kých bojů povznášeje morálku vojska svým zname
nitým příkladem ...“ z odůvodnění udělení rytířství
Čestné legie.

Nedivte se, že je diecése amienská a s ní všichni
bývalí vojáci hrdi na svého nového pastýře!

Ostatní tři biskupové mají podobný lístek z vojen
ské služby. Msgre Durand byl 26letý licenciát filoso
fie, když narukoval jakoseržán 2. srpna 1914k 15.pě
šímu pluku. Za rok byl podporučíkem, v říjnu 1916
poručíkem a 29. května 1918 dvakrát zraněn a zajat
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Němci a internován až do konce války. Že sedmi ci
tací v rozkazech několik úryvků:

„Skvěle se choval v ohni palby ve dnech 9. a 10. lis
topadu 1914u Yprů. Jeho chování je hodno největ
ších pochval a je rázu naprostohrdinského.“

Rozkaz z 21. listopadu 1914.

„Při útoku 25. června 1917 ukázal tolik chladno
krevnosti a aktivity při zabezpečování a krytí boku
oddílu, na nějž nepřítel soustředil svůj protiútok.“

Rozkaz z 3. července 1917.

„Důstojník, obdivuhodný zřeknutím sebe sama, od
vážný, prostý a skromný. Provedl se svou samostat
nou skupinou výkon, který umožnil tomuto elitnímu
oddílu splniti delikátní poslání. 1. října měl vésti sku
pinu 80 mužů za svitu měsíce 500 m vpřed do posic
nepřátelských, aniž by vzbudil pozornost. Ve zvole
nou hodinu výtečně dovedl svou skupinu k posicím
nepřátelským, jichž podrobnou znalost získal. Zpět
dirigoval návrat svéhooddílu k vlastním zákopům za
střelby dělostřelectva a kulometů chladnokrevně a
tak, že nebylo ztrát.“ 5. října 1917.

„v noci na 29. květen1918 zastavil a zadržel ne

přítele,na poslední linii v úseku, který mu byl vykázán. 20. března 1919.

V odůvodnění vyznamenání rytířem Čestné legie
čteme:

„Důstojník vysoké morální hodnoty, jehož akti
vem je mnohokrásných činů statečnosti, svědčících
o velkém duchu obětavosti. Dvakrát zraněn, pětkrát
citován v rozkazích...“

Nyní povede duchovní voje ze své residence bis
kupské v Langres!

Nový biskup z Montaubanu msgre Choguet naro
dil se r. 1878,vysvěcen byl r. 1903.Když vypukla vál
ka, rukoval hned jako vojín sanitní služby a jako sa
maritán dovedl ukázati odvahu a velkou láskuk trpí
cím v poli. Od 1. listopadu 1915 působil jako kurát,
ale ještě jako saniťák dostal v rozkaze tuto pochvalu:

„Od začátku války za všech okolností dával ne
ustále nejkrásnější příklad naprosté obětavosti a ab
solutního pohrdání nebezpečím, zvláště 22. srpna
1914,kdy pomáhal do naprostého vyčerpání soused
nímu oddílu těžce sklíčenému, a ve dnech 9. a Il.
května 1915 přinášel za stálého bombardování lidi
těžce zraněné a vrátil se dobrovolně ihned, aby byl
po boku kamarádům v palebné baterii a prokazoval
jim dále své velké služby, jak materielní, tak mo
rální.“ 6. srpna 1915.

Když se stal vojenským duchovním, byl opět po



boku svých drahých kamarádů vojákův prvnílinií a
měl podle jiné citace v rozkazu „svýmklidem za
ohně a bombardování neobyčejný morální vliv na
vojáky“ Byl však polootráven při střelbě plynovým
střelivem a odvezen dozázemí. "o bylo v říjnu1917,
ale abbé Choguet se brzy zase vrátil k vojákům do
fronty. V rozkaze z 2. října 1918 čteme krásná slova
uznání, že potřicet dní nepřetržitého boje jehodi
vise pronikl k oddílůmnejvíce ohroženým, aby do
nesl bojujícím „ať byli již jakéhokoliv náboženského
vyznání, útěchu svého vlasteneckého zápalu, učil je
vesele snášeti nejtvrdší obtíže a získával je pro velké
jejich poslání“ A následují slova chvály na jeho

velkouzásluhu 6 udržení a povžnešení morálky voj
ska v palbě nepřátelských děl.

Ani nový biskup z Belley msgre Maisonobe nedí
val se na válku z bezpečné dálky. Rukoval hned
4. srpna 1914jako sanitní vojín, zůstal pět let ve fron
tě, demobilisován byl v březnu 1919 jako desátník
s válečným křížem a vrátil se ihned ke svékatedře
v semináři, kterou před lety opustil, aby na četných
válečných úsecích konal dílo samaritánské.

Francouzskélisty uvítaly jmenování nových bisku
pů uznánímjejich občanských ctností. Biskupové ze
zákopů dovedouimponovati i sebezatvrzelejším oveč
kám diecése. J. H.

Náboženská síla dostředivá a odstředivá.
Základem katolictví jest jednota všech v Ježíši

Kristu. Tomáš Akvinský mluví o Církvi jakoo ta
jemném Těle Páně. Ve století XVI. byla více zdůraz
ňována vnější forma, čili společnost v Církvi pro
ti novotářům, kteří zdůrazňovali duchovní, vnitřní
prvek Církve, zacházejíce až tak daleko, že anticipu
jíce, definovali Církev jakožto shromáždění před
určených. (Tím jednouCírkev bude, ale nyní má jako
archa Noemova shromažďovati všechny trosečníky.)

Ale ačkoliv tento bludný pojemabstrahoval tak
od lidského, že vlastně počítal už jenom s věčným a
ačkoliv rušil vnější formu Církve římské, přece jeho
uskutečnění provedlo nejdokonalejší decentralisaci
věřícíchpodle hranic národů a třeba i stavů. Kletba
odloučení od Říma, vytržení z obecnosti, z živé jed
noty a tíhnutí k pozemsky ohraničeným a zdůvodně
ným skupinám!

Vytýkali novotáři Církvi katolické, že si osobila
pozemskou moc a tím odpadla od čistého Kristova
evangelia, ale tragický osud všech těchto odštěpe
ných náboženských společností jest nakonec zdůraz
nění státní společnosti v otázkách nadpřirozených.
Katolíci tvoří tajemnoujednotu Těla Kristova, která
se projevuje také navenek, odštěpené křesťanské
společnosti vyšly z čiře duchovníhospolečenství, aby
skončily v územně spoutaných náboženských spo
lečnostech.

Protonení divu, že protestantské církve mají v zá

pětí zvýšené národnostní sebevědomí. Vím, coří
kám. Jsou doby, ve kterých budou tímto katolíky
bíti po hlavách, ale zoufalé katastrofy, končící v hrů
zách válek pro vypjatý národnostní duch, ukazují
požehnané dílo katolické pospolitosti, duchovního
společenství, ke kterémutíhne celá katolická nauka.

Tím ale není řečeno, že bychom zavrhovali nebo
podceňovali národní myšlenku. Katolík ji nepodce
ňuje, ale zasazuje ji do rámce soužití a společného
cíle nejvyššího, nadpřirozeného, všech. Každý národ
musí co nejvíce vypěstiti své osobité dobré vlastnos
ti, protože církev se skládá z národů. Bylo by její
smrtí, kdyby chtěla slepě uniformovati život a formy
všech národů, protože by tím ochudila nakonec sebe.
Společnost, která by chtěla míti lidi omezené, robo
ty, aby mohla jimi slepě vládnout, by nakonec. při
pravovala smrt sobě samé, protože společnost skládá
se z osob. Čím více těchto osob je osobnostmi, tím
je společnost bohatší a její život zaručenější. Ale ne
může dojíti k tomu, aby se osobnosti vyvíjely jedno

směrně, bez ohledu na společnost, bez ohleduna jejícíl.
Jsme jednímtělem Kristovým v Církvi katolické a

směřujeme k tomu, aby byl jeden ovčinec. Aby na
stalo vyrovnání, vzájemné obohacování a prolínání
hodnot jednotlivých skupin a národů. Toto je cíl
nadpřirozený křesťanství. Proti tomutocíli rozhod
ně směřuje přepínání důležitosti v různostech, hra

K. Hroch:

Ústa spravedlivého.
Ústa spravedlivého pronášejí moudrost a jazyk jeho

mluví to, co pravé jest. Žalm 36.

Není snadné psáti vzpomínky na dr. Noska, protože teprve po glo
bálním pochopení duchovního jádra osobnosti Noskovy (viz čl. dr. J.
E. Urbana v „Životě“ č. ro) lze si ujasniti mnobá slova 1 mnohé činy,
před tím zdánlivě nepochopitelné a paradoxní.

Seznámil jsem se s drem Noskem při jedné schůzi v Čáslavi. Inž. Ko
pecký mě představil a nikdy nezapomenu, že tehdejší ministr, který při
jel řečnit o bospodářských otázkách, dal mi přednost před ostatními
účastníky schůze, kteří čekali, až se k dr. Noskovi dostanou na několik
slov. Dnes teprve si uvědomuji, že to byl jebo velký zájem o potřeby
mladých a ještě větší zájem o duchovní blabo dětí, protože první jeho
otázka byla, jak to vypadá ve škole, kde působím a na celém okrese.
Snad byli tenkráte někteří účastníci schůze netrpěliví, že musejí čekati,
až bude ukončen bovor s mladičkým učitelem, ale dr. Nosek tím průkaz
ně ukázal, že přivšech starostech o hospodářské zabezpečení a o usku
tečnění hospodářského programu nelze ani na chvíli zapomínati na věci
kulturní a zejména že je potřebí neustále míti na zřeteli otázky školské.

R. 1929 jsem byl přikázán na Podkarpatskou Rus. Nastoupil jsem, ale
měl jsem tenkráte silný pocit osobní křivdy vida, že na okrese zůstává
několik nezkoušených sil na měšť. školách, zatím co zkoušený must jít do
kraje pod Karpaty. Žádal jsem o zrušení příkazu z důvodů zdravotních

a foněvadě kladné vyřízení naráželo na Četné potíže, požádali moji přátele z S. K. M. o pomocministra Noska. Když jsem se vrátil do Čech,
byl jsem mu poděkovati © ministerstvu post. Přijal mě beze vší okáza
losti, s nestrojenou prostotou jako rovný rovného. Na mé díky odpově
děl otázkou: „Které opatření byste ještě považoval za nutné, aby bylo
dosaženo úplné spravedlnosti?“

Pověděl jsem mu; spojil se telefonicky a v nedloubé době bylo žádané
opatření uskutečněno.

Věru vzácný smysl pro spravedlnost! Vážil jsem si dra Noska vždy
cky, ale tenkráte jsem bo začal milovat. Nebývá vždycky m starších lidí
dost porozumění pro mladé, pro jejich ukvapenost, chyby, omyly, ale
také pro jejich přímost a žízní po spravedlnosti. Dr. Nosek ukázal cestu
mnobým. Spravedlnost mu byla nade vše. Jistě cítil jako ministr veli
kou odpovědnost za to, že by mobl pomoci a nepomobl, kde byla spra
vedlnost v útisku, a protopomáhal.

Veliký zájem Noskův o školství jsem poznal i na ústavě Školských
bratří. Dr. Nosek snažil se kdysi vybudovati Školským bratřím moderní
učitelský ústav v Praze, ústav, který by vyhovoval všem podmínkám a
zabezpečoval řádnou výchovu katolických učitelů. Mělo to býti ukon
čení provisorid dočasného přenesení uč. ústavu z Bubenče da Sv. Jana
p. sk., které se protáhlo na dvě desetiletí. V poslední chvíli sešlo z celé
bo jednání a mezi drem Noskem a Školskými bratřími zůstalo cosi ne
vyjasněného, ač musím doznati, že se Školstí bratří vžďy takřka úzkostli
vě vybýbali každému slovu, kterým by snad dr. Noskovi ukřivdili. Sou
dím, že šlo o vzájemné nedorozumění způsobené snad bodně tou okol
ností, že dr. Nosek vždycky hledal, v čem něco je, vybýbal se jen zdání
a snažil se pronikat až ke skutečnému, neokraslovanému a úplnému stavuvěcí.

Přes tento rozchod neztratil dr. Nosek zájmu o katolické pedagogium
a když jsem bo v Praze navštívil, vyptával se zejména na cvičnou skolu,
hovořil o dětech a při té příležitosti pronesl také se svéráznou strobostí
kritiku jiné řebolní skoly. Zprvu jsem se zarazil tím tónem a takřka aris
tokratickou povýšeností, se kterou mluvil o těch ubobých dětech sebra
ných někde na periferii, zanedbaných a nenadaných. Teprve později
jsem si uvědomil, že jsem tenkráte nedobře pochopil Noska a že jsem
mu křivdil. Nebyl to odsudek dětí, nebyla to povýšenost, bylo to jen
úmyslné zbustění černě, aby vynikla velikost práce obětavých řehbolnic
spravujících onu skolu. Bylo to velké porozumění pro obtíže práce uči
telovy. Dr. Nosek tu zase šel až na kořen věci, jako vždy.

Jeho ústa byla ústa spravedlivého a je to veliký odkaz zachovaný ze
jména všem, kdož usilují o katolickou výchovu v katolických školách.
Je to návoď k oprostěnosti od všebo pomíjejícího pozlátka, k odpoutání
od false a pokrytectví a podnět k proniknutí až do biubir tajemství úspě
chu práce, k opravdovému katolictví zavazujícímu do všech důsledků.
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nicích, omezení. Čili jinými slovy odstředivásíla žene
národy k bezohlednému vlastnímu vyžití na úkor
společenství, celku. A jako jednostranné přepínání
osobnosti vede ke sporům a utlačování druhých, po
dobně zapomínání na zásadní a základní jednotnost
všech se všemi tak, jak je hlásá křesťanstvísvoupod
statou, vede ke vzájemnému odcizování, nepřátelství
a.rasovémuběsnění. Katolíci občas zapomínávají, že
jejich místo není v přehánění národnostní myšlen
ky, nýbrž v poctivém sloužení společnosti, obecnosti
skrze národ výchovou, zdokonalením kladných hod
not ve službě pospolitosti. Naši nepřátelé sami toto
pudověcítí, takže i když různí nadšenci katoličtí spo
lupůsobí, nevím, jak intensivně, na přehánění národ
ní myšlenky, nejsou nikdy uznáni jako prvek a živel
národnostní. Jak na příklad u nás se dovede vždycky
zapomínat na nesmírné služby kněží buditelů, spolu
zakladatelů matic, jednot, knihoven, museí, národ
ních divadel atd. I nepřátelécítí, že toto není ústřed

Dr. J. O. Martinovský:

Kolonisace na účet našich
„Pravým základem národního bohatství není zla

to, nýbrž dřevo.“ (F. L. Oswald.)
„Národ bez lesů je národ vymírající.“

ské přísloví.)
(Francouz

V 5. a6. čísle „Života“ byly uveřejněny dva články
dra V. Šauera „Vnitřní kolonisace proti krisi“ a ,„Ma
jí lesy vliv na podnebí?“, v nichž autor propaguje ze
mědělskou kolonisaci, jež by se podle něho dala pro
vésti na úkor našich lesů. Je to jistě názor ojedinělý
a podle mého soudu naprosto pochybený. Důvody,
pro něž by autor věnoval část československých lesů
kolonisaci, jsou dva: 1. zbytečněveliká —-podle au
tora — rozlehlost našich lesů, 2. okolnost, že úbytek
lesů by nepoškodil naše klima.

Povšimněme si nejprve blíže druhého bodu. V člán
ku „Mají lesy vliv na podnebí?“ autor dokazuje, že
lesy nemají vlivu na množství srážek. Avšak množ
ství srážek není ještě podnebí. Pod pojem„podne
bí“ náleží také vlhkost vzduchu, teplota, větry, po
měr teploty denní a noční, letní a zimní atd. Autoro
vi šlo ovšemo to, dokázati, že složka, jež je proze
mědělství nejdůležitější — množství srážek — není
lesy ovlivňována. Avšak ani to není dosud s napros
tou jistotou rozřešeno. Prof. Vitásek v nedávno vy
šlém „Fysickém zeměpise“ píše: „Vliv lesa na atmo
sferické srážky není dosud přesně stanoven, ani ne
sporný.“

Že lesy nerozhodují o deštivosti, dokazuje autor
takto: Anglie, Belgie a Holandsko mají více srážek,
ač jsou na lesy nepoměrně chudší než Českosloven
sko a lesy požehnané. To je ovšem srovnání zcela
chybné. Srovnávají se tu země přímořské se zemí,
jež je na přechodu k zemím vnitrozemským. Chce
me-li tu srovnávat, musíme srovnávat místa o stejné
zeměpisné poloze. Zůstaňme při Čechách a srovná
vejme jednotlivé oblasti. Pohled na mapulesů a srá
žek nám ukáže zajímavou věc. Kraje na srážky chu
dé jsou kraje bezlesné a naopak. Proto tomuto zjevu
autor uvádí, že „ve skutečnosti les podnebí nedělá,
nýbrž sám je na němzávislý“ a jako doklad uvádí
Rusko. Tam, kde je dosti srážek, po čáru Kijev—Ka
zaň, jsou lesy, dále na jihovýchod je step. Nikdo ne
bude ovšem popírati, že klima umožňuje vznik a roz
šíření lesů, to však ještě neznamená, že lesy neovliv
ňují také podnebí. Čechy patří do oblasti lesů. Taci
tův popis lesnaté Germanie vztahoval se i na ně.
I ony byly druhdy lesy pokryty. Dnešní klimatický
rozdíl mezi jednotlivými oblastmi Čech dá se vysvět
liti jen tak, že některé kraje Čech byly pronikavěod
lesněny. Tak vzniklo téměř stepní klima v Poohří,
v Českém Středohoří,na Slánsku a Pražsku. (Tím ne
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ní myšlenka katolictví, nýbrž, že jejím středem jest
poněkud více hrdi na tento klad a na tuto hodnotu,
která jest velmi silnou oporou proti sobeckým, šíle
jednota, společenství, obecnost. Měli bychom být:
ným válkám a nepřátelstvím mezi národy.

Dodal bych ještě jednu zajímavou podrobnost.
Protestantství chtělo zdůrazniti osobnost, ale tam,
kde z něhovyrostl vypjatý nacionalismus, tam se je
dinec dokonale ztrácí. Co ale bude z národa, kde bu
duje se dům a neopracovávají se jednotlivé kameny,
z nichž je sděláván?

Zůstaňme svoji, budujíce na katolickém, obecném
podkladě, směřujíce k jednotě v Kristu! Tím zame
zíme anebo přispějeme k zamezení oné zoufalé iso
lace, která nastavěla nesčetných hranic, pasů a vis a
celních přehrad a staletých nenávistí a hořkých při
pomínek, které na konec vedou nutně ke krvavému
střetnutí. P. Silv. Braito O. P.

lesů"
chci ovšem tvrdit, že všechny stepi na kopcích Čes.
Středohoří jsou umělé.) Lesy v těch krajích nejsou
proto, že snad by se jim tam nedařilo, nýbrž proto, že
byly vykáceny.

Avšak připusťmei to, že by měli pravdu ti, již vliv
lesů na množství srážek popírají, znamená to. už, že
se lesy v klimatu vůbec neuplatňují a že nemají vlivu
na zdar zemědělství? Vedle srážek se na vlhkosti pů
dy pronikavě uplatňuje vlhkost vzduchu, a to přímo
i nepřímo. Že lesy se význačněna vlhkosti vzduchu
uplatňují, nebude přec chtíti nikdo popírati. Lesy
svým podrostem, hlavně mechovým, a svou půdou
jsou reservoiry vody, kterou zvolna vydávají do
ovzduší ve vodních parách, čímž neustále zásobují
vzduch nad sebou i vokolí vlhkostí. A ukázalo se, „že
vláha v půdě není odvislá jen od srážek atmosferic
kých, nýbrž v dalekovětším procentu vzniká kon
densací par obsažených ve vzduchu, který proniká
do půdních kapilár“ (Doc. inž. dr. Klečka v časop.
„Krása našeho domova“.) Nepřímo pak působí vlh
ký vzduch na půdní vláhu tím, že ztěžuje vypařování
vody z půdy. Není tu věru názornějšího příkladu
o pravdivosti tohoto tvrzení, než loňské katastrofál
ní sucho. Stačí jen porovnati, kde působilo nejproni
kavěji: Byly to vesměs kraje bezlesné (Lounsko,
Slánsko, Žatecko, okolí Prahy, Českobrodsko). A pře
ce nedostatek vláhy byl celkem v Čechách stejno
měrný. V krajích lesnatých přesto úroda byla ob
stojná.

Je tudíž patrno, že důvod, pro nějž mají být lesy
v Československu káceny, že se neuplatňují na pod
nebí, neobstojí.

A nyní, pokud se týče hospodářskéhovýznamu na
ších lesů, jež autor shledává rozlehlými a po omezení
vývozu do Maďarska i zbytečnými. Vybírám tudata
z Reichovy knihy „Základy organisace zemědělství
čsl. republiky“ (1934). V roce 1927 činil vývoz dříví
5.2 proc. hodnoty zahraničního obchodu. V posled
ních letech se tento podíl pohybuje kol 3 proc. V pěti
letí 1920—1924se vyvezlo 24 miliony g v ceně 9198
mil. Kč, v druhém pětiletí 22.7 mil. g za 648 mil. Kč.
Aktivum bilance zahraničního obchodu činilo za 14
let, 1920 až 1933, 8 a půl miliardy Kč. Krise, jež po
stihla náš vývoz v posledních letech, je dočasnáa při
dobré organisaci vývozu bude činiti dřevo význač
nou položku v zahraniční bilanci.

Je ovšem pravda, že v našich lesích naroste tolik
dřeva, že je sami nespotřebujeme a musíme počítati
s vývozem. To však je naše veliké plus. Dřevo není
artikl, v němž by mohly státy trpící jeho nedostat
kem státi se tak snadno soběstačnými jako ve výro



bě průmyslové. Uvažme tato čísla. V Evropě se vy
pěstuje ročně 502miliony m*dřeva a spotřebuje se ho
480milionů m?. "Toby na prvný pohled svádělok to
mu, že by bylo lze evropské lesy o něco redukovati.
Avšak v tomto přebytku je započten i přírůstek v le
sích východoevropských, jež jsou z valné části ko
munikačně nedostupné. V Rusku na př. ročněpřiros
te na 198 mil. m“ dřeva a těží se pouze 178 mil. m.
Tím je tedy onen přebytek 20 mil. m* ztracen. Mož
no tudíž soudit, že v Evropě je hospodářství dřevem
právě v přítomné době vyrovnané. Avšak spotřeba
dřevastále stoupá. Jaká tedy čeká budoucnost? „Vše
obecně se uvažuje, že na celém světě setěží v přítom
né době asi o polovinu více dřeva, nežli ho pravidelně
přirůstá (1,500 mil. m* proti 1,100 mil. m*“),a že za
každých asi 50 roků se spotřeba dřeva zdvojnásobu
je. Z té kalkulace pak se vyvozuje, že již asi za 2() ro
ků nebudou moci ani dnešní evropské exportní státy
(vyjímajíc ještě Rusko, nebude-li zatím ve svých le
sích příliš kořistiti) vyvážeti své dřevní přebytky vů
bec a proto že se blížíme dobám; kdy se dřevostane
velmi oceňovaným a hledaným materiálem, s nímž
bude třeba zacházeti velmi hospodárně.“ (Dr. inž.
V. Weingartl v encyklopedii „XX. století“.)

Všechny tyto a podobné úvahy vedou k příkazu:
Chraňme si své lesní bohatství, jehož cena s časem
rychle bude stoupati! Každého hektaru vyrubaného
a nenahrazeného lesa je škoda.

Ostatně nejsou naše lesy jen zdrojem příjmů stá
tu, několika jedinců, či samosprávných celků. V člán
ku „Naše lesy“ (Zemědělská přítomnost) píše les
mistr V. Horáček a inž. dr. O. Farský: „Aby uvedená
roční výtěž mohla býti zpracována, je nutno zaměst

Dr. Jan Bartoš:

Mailáčkovénašich čtenářů.
Kapitola z učebnice vytržená.)

Kdyby se miláčky obecenstva stávali autoři sku
tečně krásných knih, tudíž umělecky cenných, nebylo
by co namítati, ba naopak bychom ten zjev jenom
vítali. Bohužel, to se přiházívá velmi zřídka. Neboť
čím větší umělec, tím nacházívá méně chápajících
čtenářů; podává totiž skutečnost nebo své nitrobar
vami úplně odlišnými, takže málokterý jedinec najde
tam sebe. Proto už napřed můžemes jistotou souditi,
že kniha příliš populární je asi málo umělecká, když
v ní všichni čtenáři nacházejí sebe, není-li docela pří
mošpatná a škodlivá. Takový autor líčí vše nejvše
obecněji a nejšedivějšími barvami nebo hoví zálibám
a vášním lidu, nikdy však neužívá při tom těžké for
my. Vždyť pravé umění nesmí kopírovati jen skuteč
nost a podávati to, cose tak často děje; ono musíjíti
dále, má zušlechťovati, má vyšší cíle, vidí vše barvami
minohem jemnějšími a půvabnějšími. V tom případě
může čtenáře také vskutku povznášeti.

I u nás máme podobných miláčků dost; o jedněch
se všeobecně ví, že podávají lehkou a nenáročnoučet
bu, a nikoho nenapadne, aby je hledal v učebnicích
o krásném písemnictví. O takových ostatněnení tře
ba mluviti, nejsou nebezpeční. Hůře je tomu však
s těmi oblíbenci, kteří podávají aspoň zdánlivě umě
ní, kteří se docela dostali i do školských učebnic a při
tom umělci přece nejsou! Divte se pak, že takový spi
sovatel vyjde z ankety, pořádané mezi našimi vyso
koškoláky, jako vítěz, když jako gymnasisté musili
o něm papouškovati v hodinách celé strany. Jde
o učebnice řádně schválené nadřízenými úřady, proč
by tedy neměl věřiti jí student, proč by nakonec i ne
uvěřil leckterý profesor, ba i ředitel?

Mezi prvou skupinu už dlouhá leta náleží všude
známý romanopisec Bohumil Brodský. Vyhrál to
u čtenářů a zejména u čtenářek hned prvními svými

návati asi 230.000 dělníků a lesních úředníků, a při
7 Kč na 1 m" vyplatiti jen lesním dělníkům 126 mil.
Kč rubačských mezd za 6 mil. pracovních dnů. Aby
tato výtěžná hmota mohla býti z lesa vyvezena, je
nutno zaměstnati ročně 70.000 až 75.000 povozníků,
včetně zemědělců, lépe řečeno výhradně zemědělců;
činí-li dovozné 10—15Kč od 1 m, je třeba vyplatiti
nových 180až 270mil. Kč mezd povozníkům za 4a půl
mil. pracovních dnů... Dalším zpracováním dřeva
v našem pilařství jest zaměstnáno asi 50).000dělníků
a úředníkůa dalších 7500 až 8000obchodníků dřevem
zaměstnává zase 20.000až 25.000lidí, a konečně v prů
myslu, který dřevo dále zpracovává, je zaměstnáno
ještě asi 120.000osob. Celkem tedy 490.000až půl mi
lionu osob, což znamená plných 9 proc. obyvatelstva
v čsl. republice.“

Také jinak sociální funkce lesů je významná.
V chudých horských krajích východu republiky je
les často jediným zdrojem hotových příjmů. Jsoutu
díž naše lesy samy už jakýmsi přirozeným druhem
kolonisace.

Ostatně kde jsou ty naše lesy? Byly zatlačeny tam,
kde už se půda nedá obdělati. Kolik by se těch lesů
dalo vykáceti, aby poskytly rentabilní půdu?

Žádný národohospodář, jenž si je vědom své od
povědnosti před budoucností, nemůže souhlasiti s ja
kýmkoliv umenšením naší lesní oblasti. V nich máme
poklad nesmírné ceny, z něhož těží přítomnosťa jenž
jmenovitě v budoucnosti projeví se nedocenitelným.
Kolonisace — rád uznávám — je znamenitá sice věc,
leč prováděti ji na úkor lesů znamenáasi tolik, jako
kdyby někdosčesával ovoce stromu tak, že by uře
zával větve, které je přinesly.

knihami, těší se dosud jejich přízni i ve stáří, jak se
můžete přesvědčiti z hojných statistik a z poptávek
u antikvářů. Smysl jehoknih je jasný: chtějí pobavit
a tomuto jedinému účelu plně vyhovují. Nikoho do
sud nenapadlo, aby Brodským plnil stránky učebni
ce, aby jím přetěžoval pamět studentů. K jeho chvále
lze podotknout, že tyto romány nikoho nezkazily,
i když už čtenáře nepovznesly. Snad i takové knihy
musejí býti nebolze je trpěti. [ jim můžeme přičísti
nějakou malou zásluhu.

Pamatuji se, bylo to za války. "Tehdy i na venkově
byla sháňka po knihách a dost se čtlo. Překvapí mne
jednohodne moje švagrová, abych jí přivezl z Prahy
něcoke čtení, nejraději prý čte Brodského. Bohužel
jsem jí nemohl úplně vyhovět, neboť tento autor v mé
knihovně chybí, ale přinesl jsem stejně lehké autory,
ale přece jen cenné, Raise, Baara a j. Zájem o četbu
už byl jednou probuzen, proto čtla a čtla, až se do
stala k Světlé, Svobodové, Zeyerovi. „Poslechni,“ pra
vím obmyslně jednoho dne, „neměl bych ti přivézti
konečně nějakého Brodského?“ „A já už po Brod
ském netoužím, tenhle Zeyer je lepší!“ A tak tato
prostá venkovanka bez literárních výkladů rozeznala
hodnotnou četbuod zábavné. Je ovšem otázka, zdali
by začala čísti, kdyby nebyla zlákána lehkým Brod
ským. Tak každý jehočtenář dříve nebo později sáh
ne po něčem jiném, už proto, že řada i takových
Brodských je vyčerpatelná. Brodští a jemu podobní
zaučují první čtenáře. Kolik lidí vůbec nečte jenom

proto, že začali s těžší četbou! Nečtou tedy nica niy!
Hůře je tomu s druhou skupinou, ti už jsou nebez

pečnější a působí mnoho škod. Nedejte se zmýliti
učebnicí, že ho tam uvádějí, nedejte se oslniti tím, že
už dávno je v Akademii, kam se nepodařilo přijíti
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ani největším současným básníkům, Durychoví a
Demlovi,kde není ani Čapek. Jejich jménobývá ve
ice populární, neboť dovedou svou známost šířiti
sasto i v rozšířených žurnálech mocných stran nebo
ořednáškami. Nebezpečí tkví v tom, že vkus čtenářů
se do té míry otupí, že polepším a hodnotnějším spi
sovateli už nesáhnou. Příkladem této druhé skupiny
miláčků čtenářské obce může námsloužiti spisovatel
Jan Vrba.

Vrba se narodil v Klenčí roku 1889 z učitelské ro
diny, působil na hájenské škole na sklonku války
v Berouně, později přešel na Moravu, aby se za čas
asadil trvale v Domažlicích, kde jen píše. Již záhy
orojevil své nadání spisovatelské, zejména lyrické
jednak sbírkami básnickými, psanými ve šlépějích
Březinových,jednak lyrickými líčeními krás aživota
ořírody v knihách próz pod vlivem světové tvorby
podobného rázu a módy. Po prvé na sebe upozornil
širší obec čtenářskou svým Lesem, když roku 1916
byl poctěn cenou Akademie. Napsal jej však už
o čtyři leta dříve, tedy v dvaadvaceti letech. Takové
líčení přírody v celé knize bylov české literatuře no
vinkou, a to dosti zdařilou, kromě některého kazu,
Vrba sám užpak z tohoto oboru nic lepšího nena
psal. Pak už rychle následovaly další přírodní obráz
ky, ale čím dál různorodější ařidší, Kniha z přírody,
Dražinovská hora, Borovice, Bažantnice, Vysoký sníh
a j. Chromáliška je už klasickýmdokladem, do:jaké
banality upadl tentoctitel přírody.

Pro tohle opěvování přírody mohlo by se jediné
snad mluviti v učebnici o Vrbovi, ale nemohl by býti
uváděn mezi pěstiteli románuvesnického za realis
mu jako nejplodnější romanopisec Chodska! (Menšík,
str. 21.) V těchtopřírodních obrazích má i živel lid
ský, to jest část epická, a ta právěje nezdařilá. A při
hlédneme-li blíže, není to realismus, u Vrby je to na
turalismus. Proto by musil býti uveden v kapitole,
kde se mluví u nás o ohlase naturalismu. Ale to by
tam musili uvésti i mnohojiných, kdyžuž by tam byl
i Vrba. Příkladem nezdaru Živlu lidského je Borovi
ce; známo je též, jak příkře odsoudil Otokar Březina
dívku z Vrbova Lesa! Tak by mohla promluviti je
nom prodejnáláska!

Jako epik napsal už množství románů a povídek,
kořeněných notnou dávkou naturalisticky zabarve
ného erotismu, aby jimi bavil široké vrstvy čtenář
ské. Ze všech za zmínkustojí svým dramatickým
spádemBoží mlýny, podlehl však v nich příliš vzoru

svéhokrajana Jindřicha Š. Baara. Jako zvláštnost je
ví se kratší práce Člověk Boží, v níž líčí dojmy a zá
žitky ohluchlého kamaráda. Jinak všecky ty práce
z oboru vesnické epiky jsou více méněnezdařilé po
stránce umělecké, většina pak posledních je úplně
rozbředlá.

Jak vidíme, Vrba měl tři dary, potřebné každému
umělci: viděl krásu, dovedl o ní vyprávět, a byl velice
pilný. Ale tonestačilo, aby sestal umělcem — chyběl
mu dar čtvrtý, autokritika, aby nevydával vše, co ho
kdy napadne! K takové nekritičnosti ho svedla příliš
snadno nabytá sláva už v mládí. Ta v něm zabila
umělce! Proto dnes kritita o jeho nových knihách ne
referuje, ty do umění už dávno nenáleží! Krása za
hrnuje v sobě pravdu a dobro, ale knihy Vrbovy ne
jsou umělecké, nejsou ani pravdivé, ani v maličkos
tech. Srnčí milování je dvojí, ale jenom jednou se fo
dí mladí srnečkové. To prý je proto, že oplodněný
zárodek počká s vývojemdo druhé lásky! V Zeleném
šeru svedená dcera drvoštěpa si nechce vzíti mladého
lesníka, počká prý si na obyčejného ženicha! V Dra
žinovské hoře modlí se babka za chudéhoŽida, aby
také zbohatl atd.! Kdo by takovým pohádkám věřil?

Učast na politickémživotě a na měnění nábožen
ských poměrů svedla ho i k tendenčnosti. Chtěl pře
konati Baara a zejména jeho farské historky, ale vze
šlo z toho jen tendenční a nejasné horování o česko
bratrském a vlasteneckém knězi — Jan Martin Šan
da. Hrdina se ukáže slabochem, jímž vládne podle
chuti starosta obce. Nespokojeny byly Domažlice
s jeho Zubřany, nejvíce však nesouhlasu vyvolal je
ho„historický“ román Chodské rebelie. Proti Jirás
kovi, proti historické pravděchtěl udělati z Psohlav
ců bojovníky za víru! Spisovatel Vrba přes svou po
pularitu dobře cítí, že jehosláva umělecká zvadla do
cela, proto se tak rád dovolává blízkého příbuzenství
Baarova, proto na záchranu zavolal docela i samot
néhovelikána Otokara Březina, když vydává objem
nou knihu o něm, v níž polemisuje s Jakubem Dem
lem, kde uvádí příznivé soudy o svých knihách. Je
to počínání zbytečné. Jan Vrba stal se lidovýmpopu
lárním spisovatelem, baví po svém způsobu čtenáře,
ale umělec se při tom ztratil. Proto Vrba nepatří do
učebnice, tím méně na to místoa v takovém rozsahu,
jak se uvádí, studenti se jím zbytečně pletou a přetě

žují. Kapitolu o Vrbovi je nutnoz učebnice vytrhnouti.

Bojoškolu v Německu vyvrcholuje.
Před druhým pololetím: vlastně začal, několik mě

síců se v něm pokračovalo, ke konci roku před zá
pisem vyvrcholuje. Jaké jsou v němnaděje konfesij
ní školy?

Víra nového Německa je shrnuta v těchto dvou
bodech programu: 1. Po politickém sjednocení naše
ho národa musí přijíti k jednotě víry. Německá zbož
nost, ale bez křesťanství. Německé chápání Boha,
ale bez církve. Svaté německé hodinky, ale bez kněží.
(Chceme úplnou národně-socialistickou obrodu ně
meckého společenství i v oblastech víry. 2. Německé
dítě má právo na výchovu pravověrně německou.
Každý konfesionelní vliv musí býti potlačen.

K tomuto programu připojujeme heslo, které po
celý rok, hlavněv posledních měsících před zápisem,
bylo hlásánov celé Říši, ministry počínaje a posled
ním řečníkem konče: Německé dítě patří do němec
ké školy a ne do konfesijní, ve které je vychováváno
protiněmecky. Tento názor nám.objasní těžké posta
vení katolíků v nynějším zápase o konfesijní školu.

Konfesijní škola jest zaručena konkordátem, ale
toho se nedbá. V lednu a únoru -před zápisem musili
biskupové užít vší své autority a přece, dokonce
i v katolickém Bavorsku a Mnichově, poklesl značně
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počet žáků do katolických škol. S protestantskými
to bylo ještě horší. Ale od února se agitace nacistů
zvýšila a důležité je, že byla vážně ochromena čin
nost rodičovských sdruženíi spolků katolické mláde
že, kteréžto organisace od počátku byly nejspolehli
vějšími bojovníky za konfesijní školu. Nesmíme ani
zapomenout na zášť,která byla rozšířena proti řádům
a kongregacím, z nichž některé se věnovaly čistě
školské výchově. Tajné policii byly dány pokyny,
aby přísně dohlížela na ty, kteří by agitovali pro ka
tolickou školu, a každý ví, že na tento orgán lze
plně spolehnout. Episkopátu je téměř znemožněno
v tisku podati směrnice, neboť všechen tisk propadá
hned konfiskaci. Ovšem to neznamená, že by neměli
biskupové nic dělat. I přes všechny obtíže, které se
jim stavějí v cestu, jsou odhodláni vésti boj. Tak vy
dali ke konci dubna společný pastýřskýlist, jímž na
řídiliuspořádání „týdnůkatolické výchovy“ ve všech
diecésích ve dnech 28. dubna až5. května.

Bůh sám, připomínají arcipastýři, dal rodičům od
povědnost za výchovu mládeže a žádná moc na svě
tě nemůže odníti Církvi, rodině a vychovatelům prá
vo vykonávati povinnost, jež jim ona odpovědnost
ukládá, Dokud bude německý národ podle vyznání



rozdělen, dotud bude nutnou konfesijní škola, kterou
vzdělaný národ musí respektovat. „Ve stupni, v ja
kém rostou nebezpečí, ve stupni, v jakém- jsou opuš
těny ve veřejném životě principy křesťanské výcho
vy, se musí zvětšiti i vaše horlivost, musíte ze svých
rodin vytvořit svatý asyl, v němž budoumoci vyrůs
tati vaše děti jako křesťané uvědomělí u víře.“ Je
pravda, že tyto týdny, nařízené biskupy, byly koná
ny ve všech diecésích, i když na mnohých místech
byly rušeny. Jest i pravda, že tím byly posíleny na
děje, že nepoklesne příliš počet dětí, zapsaných do
konfesijních škol. Ovšem nesmí se zapomínati na
jednu věc nesmírně závažnou: Nepřítel chce napad
nout Církev zezadu. I byl dán pokyn, který jest ho
den opravdu budovatelů novopohanského státu, aby
do t. zv. Landjahru — toje rekvisice 30.000dětí, které
mají býti odňaty rodičům a vychovávány 12 měsíců
společně na venkově — byly zvlášť brány děti kato
lických rodičů, navštěvující konfesijní školy. V těch
to táborech není činěn rozdíl mezi dětmi různých vy
znání, aby prý „byla potlačena v zárodku všechna
konfesijní nesvornost“ "Tamjsou vychovávány v na
prosté náboženské lhostejnosti. Netřeba dále ani po
znamenávat, že jest vykonáván silný nátlak na ro
diče, zaměstnané ve státní i soukromé službě, aby
své děti poslali do jednotné školy. "To všechno na
svědčuje tomu, že nejde jen o chvilkový rozmar.

Ale zdá se, že se vzpamatovávají i protestanté. Sy
noda Evangelické církve starého Pruska vydala totiž
prohlášení, které tomu nasvědčuje. V osmi bodech

2? VZtrnulá tvář
V československém politickém táboře nepřinesly

parlamentní volby podstatných změn, s nimiž se na
mnohých místech počítalo. Nejvíce zklamání jsou
agrárníci, kteří počítali, že předběhnou daleko ostat
ní strany a v této naději měli nekritické kalkulanty
v t. zv. politickém nacionalismu, representovaném
u nás emblemem velkého N. Nestalo se tak. Obě
tato zklamání mají svůj důvod v přecenění a nezna
losti mentality českého voličstva a v event. podce
ňování morální kvalifikace vůdců, ucházejících se
o hlasy. Chceme tu ukázati na příčiny nezdarupoli
tickéhonacionalismuu nás.

Sjednocení chystalo se na volby za těchtoperspek
tiv: Národ je znechucen dosavadními politickými
stranami. Je velká nezaměstnanost, snížení životní
úrovně zaměstnanců. V celém světě jde vlna na
cionalismu, i v německém táboře unás. Stříbrný dá
nápady, národní demokracie peníze a národ hlasy. —
Tedy kalkulace povrchní, špatná a právem ztrosko
tavší. Ukázalo se zas jednou zřejmě, že český národ
je národ český a ne německý, italský atd. Sjednoce
ným prohrálo volby, vedle nedostatku mravní kvali
fikace u hlavních osob tohoto útvaru, boucharonské
mladočešství. které teklo zas jednou mohutnými pro
dukty řečnických frází i tiskařskou černí. Kalkulace
sjednocených ztroskotala i na Praze, té velképolitic
ké falešnici, která se přetvařuje tak, že do nedávna se
domnívali lidé v politice, že kdo má Prahu, mávše
cko. Zklamaná naděje na rozmach projevila se vel
kou kocovinou.

Český národ prokročil od doby nacionalistických
frází dále, někdy až příliš daleko, k realitě. Český
národ je národ organisovaný. Na zájmovém pod
kladě. Nemůže v něm proniknouti hnutí, kteréje
kalkulovánona rýpalství štamtišů a čamarovité vlas
tenectví. tedy na anachronismu. Český národ nemá
strany, která by ohrožovala národ. Je rozdělen podle
světových názorů, politických doktrin a stavovských
zájmů, ale ie to dohromady nároď, třebas jsou jinde
národy scelenější. Komunisté jsou věcí pro sebe a
věčným talonemv politické hře.

ohlašuje svůj program ovýchově mládeže. „Církev,“
tak praví, „musí se především obraceti k mládeži,
která je nejsilněji dotčena náboženskými zápasy ny
nější doby. Církev máprávo na všechnu mládež, kte
rá je křtem postavena pod vládu Ježíše Krista, a kte
rá je k němu vedena z vůle rodičů křesťanskou vý
chovou. Církev připomíná rodičům jejich odpověd
nost k dětem. Připomíná jim též, že práva státu nad
nimi jsou omezená slovem Božím. Církev nesmí
mlčet, zamýšlí-li se odloučiti z veřejné výchovy bi
blické poselství a nahraditi náboženstvím rasistic
kým. Náboženská výchova se musídíti na Písmusva
tém, na Starém i Novém zákoně podle vyznání Cír
kve evangelické. Rodiče musejí bdíti nad svými dět
mi, aby plnily své náboženské povinnosti. Církev při
znává státu právo na občanskoua tělesnou výchovu
mládeže. Ale sama má právo vychovávati ji v křes
ťanském společenství. Církev evangelická považuje
za neevangelický zákon ze dne 2. března 1934, vyda
ný říšským biskupem. Církev má právoorganisovati
ve všech farnostech mládež podle svých směrnic.“
Toto příméprohlášení bylo též zakázánoa tiskune
bylo dovoleno uveřejniti je. To je dnes v Německu
na denním pořádku.

Některé švýcarskélisty se domnívají, že snad v po
slední chvíli nebude vykonáván nátlak na rodiče
s ohledemna sliby, učiněné katolíkům sárským. Ale
tato domněnka jest málo pravděpodobná a spíše se

lze nadít, že v Sárskuse bude díti totéž co v RL

českého politického nacionalismu.
Ani kalkulace na politické mrzoutství se sjednoce

ným nepovedla. Vydělali na tom jen fašisté, kterým
pomohl nelovální boj koaličních stran mezi sebou,
zvláště nápor agrárníkůproti lidovcům. Na úkor fa
šistů ztratili ti i oni, ale to je zjev, zdá se, přechodný.
Fašisté nejsou u nás hnutí, které by mohlo hráti ve
státě vůdčí úlohu.

Otázku, zda by bylo možné, aby v českých pomě
rech vznikl český politický útvar takové úměrné mo
hutnosti, jako je Henleinova fronta, možnoa priori
zodpověděti záporně. V tomto směru jsou všechny
kalkulace našich nacionalistů falešné a beznadějné.
Silný nacionalismus Němcův Říši, postavení menši
nové a ideologie rasismu nemá obdoby v českých po
měrech. Panslavismus je jen vzpomínka na kvašení
předválečného mládí.

Český národ nepotřebuje zvláštního politického
nacionalismu, takového „nacionalismu pro naciona
lismus“ Nesnáší to jeho povaha. To, co potřebuje
náš národ, je mravní podchycení mladší generace,
poválečné generace, její výchovu v duchu mravním
a náboženském, její odpoutání od přežitků švejkov
ství a výstřelků trampingu, zbožnění kultu těla a za
krňování ducha a v oblasti národního života žádá
lásku k vlasti, projevující se ochotnou a pozornou
službou ve vojsku, v občanském povolání, v praktic
ké soudržnosti celého národního kmene, v péči oná
rodně ohrožené menšiny a jejich podporou ideovou
i hmotnou, v rozumnépolitice k jinonárodnímmen
šinám ve státě, aby se netvořilo ovzduší nebezpečné
životu státu.

Potřebujeme rozvážné, nesobecké vůdce, kteří by
dovedli národ ztmelovati i přes různost názorů a
stavovských orientací. Naše vlastenectví pak dosta
ne formu takovou, jaká odpovídá našemu dějinnému
poslání. Českému vlastenectví dal k postoji vůči
ostatním národům Rieger heslo: „Přijdou-li k vám
s láskou, ať i ve vašich srdcích ozve se láska, při
jdou-li s bojem, nebojte se, přijdou-li s křivdou, ne
dejte sel“
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O naše menšiny.
—le-—.Jsou lidé, jejichž velikou nectností je ne

skromnost, a k této kategorii lidí patří ne na posled
ním místě značná část našich menšinářů. Čtete-li
mnohou jejich resoluci, sledujete-li někdy velmi dů
razně projevované jejich požadavky, divíte se tomu,
že tam neboonde, odkud projev pochází, není niko
ho, kdo by výbojnost brzdil a zmirňoval, není nikoho,
kdoby jim předvedl před duševní jejich zrak faktic
kou, těžkou situaci, v níž národ náš žije a kdo by měl
odvahu říci slova někdy samozřejmě velmi nepopu
lární o tom, co je možné, myslitelné a — rozumné a
cone.

Kdojen trochu zná poměry v menšinách, ten ví, že
to, co se tam děje, není vždy dobré a správné. Tam
vyrostla od převratuveliká řada velmi krásných škol
ních budov, ba, místy jsou to učiněné paláce, jejichž
budovánía zařízenípohltilo obnosy do milionů jdou
cí. Kdoje budoval? Stát. A pro koho je budoval? Pro
děti onšinářů. Ano, ale nejen pro ně — v menšino
vých našich školách najdete celé spousty dětí napros
to nečeských. Najdete tam na měšťanských školách
řady dětí, které česky nedovedou ani mluviti ani psáti
ani čísti, a to nikterak ne děti nadané, od nichž by se
právem daloočekávati, že v dohlednédobě doplní me
zery ve svých vědomostech, že nebudoubalastem pro
učitele a pro celou třídu ne-li školu, ale děti namnoze
hloupé a velmi hloupé. Znám konkretní případ —
kluk, Němec jakopoleno, a hloupý, lidově řečenoja
ko'boty, propadl na německé občanské škole a rodiče,
aby se pomstily, daly jej do české občanské školy.
Ba, najdete tam, a to nikterak ne v malém počtu, děti,
z nichž kdysi bude všecko, jenomne živel, sympati
sující s naším národem — jak by také,když žák nebo
žákyně české občanské školy v menšinovém území
horlivě navštěvuje německo-nacionální urnverein.
Kdyby se přijímaly jjenom české děti anebokdyby byl
při nejmenším svědomitý výběr pokud jde o schop
nosti a mohutnosti duševní, pokud jde o společnost
mimoškolní a záruku pro budoucí smýšlení dítěte ně
meckého, naše menšinové školy by místy sice nebo
dokonce ve zdrcující většině případůztratily veliké
procento žactva, ale za to by byla dána možnost, řád
ně je vychovati, vštípiti jim vědomosti, odpovídající
učební osnově a zpracovati je konečně i v duchu ná
rodním. A to, co jsem uvedl o školách občanských,
platí plnou měrou i o obecných školách.

Je to ironie, strašná přímo ironie, že v době, kdy
byly dávány miliony na zbytečně nákladné školní bu
dovy v menšinových krajích, byly nuceny všemi mož
nými paragrafy do stavby škol četnéobce, a namnoze
obce velmi chudičké, v uzavřeném českém území.
Denním tiskem prošlo několik zpráv o tom, že tam
nebo onde je žalována obec, která byla nadřízenými
instancemi nucena do stavby školy a která nyní mar
ně čeká na subvenci nebosubvence a nyní nemá ani
na úroky, neřku-li umořování dluhů. Ryze české obce
s houfem ryze českých dětí musely si školy budovati
samy a nemohou se dočkati subvencí — a pro němec
ké děti ve zněmčenémúzemí, navštěvující české men
šinové školy, budovaly se nebobudují se zbytečně ná
kladné budovy! Tomu rozumějž, kdo může!

Po všech těchto zkušenostech a nutných přece zá.
věrech z nich plynoucích přijde najednoučeská men
Šina chebskás požadavkemdruhé českéstřední školy
v Chebu a domáhá se této školy docela energicky, a
člověk věru neví, má-li se tento požadavek bráti váž

vážně! Snad řekne
někdo, že by to byla produktivní péče o nezaměst
nané, kdyby se budovala nová, veliká školní budova,
že by snad dvě desítky nezaměstnaných profesorů se
na ní uchytilo a Bůh ví kdo ještě — ale zapomínalo
by se při tom, že nová střední škola nebyla by prostě
ničím jiným, než fabrika na velkovýrobu nových, rok
co rok desítky mladých lidí čítajících nezaměstna

156

ných a že každému, komu jen trochu na tom záleží,
aby se republika neutopila přímo v nadvýrobě. mladé
inteligence, velmi musí záležeti na tom, aby u nás no
vých středních škol bylo, pokud možná, nejméně,
jestli vůbec jaké, a mnohem větší zájem aby na od
povědných místech byl věnován restrikci středních
škol místo novémujich budování.

Nepovažuji statistická data naše za naprostone
omylná, ale přes to cítíme. všichni, že situace mladé

Ministr Marchant obhajuje svoji
konversl.

Resignace nizozemského ministra školství, umění a vědy, vůdčího
politika liberální strany, vzbudila sensaci doma i v cizině. Neboť
současně byl uveřejněn důvod této resignace i na ministerské křeslo
1na posici ve straně: ministrova konverse k Církvi katolické. Samo
zřejmě, že noviny doprovázely tento krok jednoho z nejvážnějších
členů Colijnovy vlády komentáři, mezi nimiž nechybělo ani útoků
na ministra proto, že se přihlásil ke katolické Církvi. Tyto útoky
byly nepřímo živeny mlčením ministra Marchanta o motivech a pří
činách jeho konverse. Předmětem útoku byla také ta okolnost, že
Marchant půl roku mlčel o své konversi a teprve po vyhrůžném pří
mo dopisu svého ministerského kolegy Ouda, člena téže liberální
strany jako Marchant, oznámil svoji konversi. Jest zajímavo, že
min. Oud jest čelným funkcionářem zednářským a teprve při této
příležitosti se tato utajovaná jeho funkce dostala na veřejnost.

Ministr Marchant vydal o své konversi zvláštní publikaci „Tot
Verweer“ (Na obranu), v níž statečně, objektivně a velmi jasně
obhajuje svoji konversi a zejména politické důsledky, plynoucí z té
to změny životního názoru. V úvodě uvádí dva motivy, jež vedly ho
k uveřejnění této brožury: hledí věc vysvětliti a nežádán poraditi.
Chce vysvětliti své rozhodnutí, neboť řada lidí jej má za nějakého
prospěcháře, který snad konvertoval pro nějaký politický nebo
hmotný zisk. „/To mně docela nic nepřekvapilo,“ píše ministr Mar
chant, „bezpočet jiných, kteří mne předešli a kteří byli mnohem
větší, než já, setkali se se stejným osudem.“

35 let jeho politického: života dostatečně dalo mu pocítiti podob
né nedoložené útoky. Neboť každý politik se stává terčem podob
ného ostouzení. Ale osobně má nyní nepochopitelně větší duševní
zisk. Marchant potom připomíná své odmítnutí individualismu Rous
seauova, své dvacetileté vedení liberální strany (liberálně-demokra
tické ligy), mluví o svých řečech v parlamentě, za rozmanitých pří
ležitostí, z nichž bylo možno pozorovati jeho přibližování se k pra
vému křesťanství.

„Leč jak to, že když já nenávidím klamání, jsem mlčel o svém
vstupu do katolické Církve 21. prosince 1934 (na den sv. Tomáše,
p. r.)? Kdybych se byl stal žákem Rossembergovým a Ludendorffo
vým, kdybych přijal za svého proroka Kristnamurti-ho, kdybych se
stal budhistou nebo dobrým protestantem, nebylo by zájmu o tento
můj krok, ale nyní, nyní jsem konvertoval ke katolicismu. Ano,
vždyť můj spolustranník Kranenburg říkal, že naše strana má řadu
katolických členů. Nekatolík nedovede pochopiti, jakou silou jest
člověk zachvácen ve chvíli svého rozhodnutí. Tu už nelze jíti zpět
nebo odkládati.“ Ministr Marchant říká, že kdyby byl svoji konversi
oznámil ihned, jakmile byl pokřtěn v prosinci, znamenalo by to bý
'valo velký debakl pro jeho stranu. Mlčel proto v zájmu své strany
a na prospěch vlády.

Přímým důsledkem konverse bylo, že musel o ní mlčeti až do té
chvíle, kdy to uznal za vhodné. Důrazně podtrhává, že po své kon
Versi jako ministr neposkyl katolíkům žádných získů nebo výhod,
jak se několik lidí odvážilo vykřikovati. „Kdo má za to, že já, vě
řící katolík, nekontrolovaně by sloužil katolickým zájmům, ten mne
zná hodně špatně a neví zhola nic o postavení ministra“ a „za tu
dobu (po konversi) jsem se nerozešel s nikým ze svých nejbližších
spolupracovníků, ač mezi nimi není ani jediného katolíka.“

Na otázku „Proč katolická Církev?“ ministr Marchant odpovídá,
že měl vždy náklonnost ke katolické víře už od konce svých aka
'demických studií. Když za své činnosti přišel do styku s katolíky,
jejich institucemi, činností v jejich organisací a v katolickém životě,
cítil se puzen pátrati a studovati katolicism. „Hledal jsem nutné
vysvětlení a pozvolna jsem se přesvědčil, že staneme-li před Evan
gelii, musíme se rozhodnouti: buď jim věříme jako Slovu Božímu,
nebo tomu nevěříme. Kdo evangelia přijal jako Slova Boží, a po
kračuje, kdo studuje to, co na podkladě tom bylo vybudováno ve
smyslu katolického učení, ten se přesvědčí, že toto vše jest logicky
opodstatněno. Zde jsem nalezl onu pevnost, po níž jsem toužil.
A zde jsem nalezl tu jednu, všeobecnou Církev, kterou Bůh v Kris
tu založil.“

Hle, takto obhajuje starý, ale odvahyplný politik svoji konversi
ke katolické Církvi a politické důsledky z toho plynoucí. Třeba li
tovati skutečnosti, že byl donucen veřejně vydati tuto svoji Obranu,
ale při tom můžeme se i radovati, s jakou jasností dovedl potříti
všechny ty lži a nepravdy, které měly za účel podrýti skutečný
styk mezi katolicismem a politikou.

Vim van Heugten.
(Přel. Bka.)



generace naší je hrozivá a zoufalá. Stačí zajíti si do
některéhocentrálního úřadua promluviti si tam s pří
slušnými referenty a uslyšíte o úžasných tisících žá
dostí, podaných o hrst vypsaných míst, a myslím, že
se statistika valně nemýlí, píše-li, že u nás je středo
školáků nezaměstnaných na 25 tisíc, vysokoškoláků
deset tisíc a z nich že je mladých profesorů 1800 a
právníků 1700. A při tom nemluví statistika vůbec
o mladých inteligentech, kteří se uchytili jak se dalo
a kde se dalo, mají postavení, které podesetiletí jim
znemožňuje uzavření sňatku a založení vlastní rodi
ny a nutný důsledek toho všeho? Bída že se převalí
na ostatní stavy, že průmysl stavební a dřevařský,ne
mluvě o jiných odvětvích, na léta má takřka odzvo
něno...

Podíváme-li se na poměry, jak fakticky jsou, pak
je nutno přihlížeti i k další okolnosti, s níž dosud by
lo počítáno velmi málo: Jsme sice státem národním,
ale máme menšiny velmi početné a menšiny — pokud
jde o Němce — velmi kvalifikované. Dosud, ať se
přijímalo kamkoliv a kdekoliv, obsazovala se místa
takřka výhradně našimi příslušníky, Čechy, ale dřív
nebopozději, a konsolidace vnitropolitických pomě
rů nás k tomu donutí, budeme nuceni, abychom si
řekli:Tolik příslušníků nečeských národností je u nás,
takové tvoří procento a totéž procentovšech míst ve
veřejných službách musí dostati, chceme-li, aby u nás
byl pokoj a mír. Bajonety a kriminálem se šilhání za
hnědými košilemi nezastaví a nezabrání, ba naopak,
je zapotřebí, odložiti konečněvšechno revoluční a po
převratové blouznění a počítati s poměry, jak faktic
ky jsoua s jejich nejsamozřejmějšími důsleďky. Muž
tak povolaný, jako prof. dr. Pekař,poukázal nedávno
v „Přítomnosti“ na neudržitelnost nynějších poměrů
po této stránce. Jsou-li Němci, Maďaři a snad i Po
láci občany našeho státu, chceme-li po nich důsledné

mpa:

plnění všech státněobčanských povinností, pak je
věcí víc než samozřejmou, že se nesmí přehlížeti
problém jejich mladé generace proto, poněvadž jde
o Němce, Maďary a Poláky. My se neptáme poná
rodnosti, jde-li o daně nebovojenskou povinnost, my
žádáme poostatních národech naší republiky plnění
stejných povinností a proto nemůžeme se nadlouho
obejíti bez řešení otázky, dáme-li ve všech úřadech
do všech důsledků jdoucí spravedlivé zastoupení ne
bo chceme-li, aby zůstala nevyřešena otázka, která
pro nás jednou by mohla míti veliké a jistě nežádané
důsledky.

A s řešením této otázky musí počítati také naši
menšináři. Je nemožné a nemyslitelné, že by v městě
X. nebo Y. nebo Z. s devadesátiprocentní německou
většinou, kdejaký úřada na dráze, u pošty, u okresní
ho úřadu, na berní správěa na berním úřadě, na čet
nické stanici, u důchodkové kontroly a Bůh ví kde
ještě byl národnosti české a my většině místního
obyvatelstva přímo vnucovali přesvědčení, že pro je
jich příslušníky u nás ve veřejných službách není a
ani nebude místa, že se musí „ohlížeti po něčem ji
ném“ nebo abychom ve velkém vychovávali lidí zlo
mených páteří a dvojí tváře, „naoko“ aby někdo dělal
Čecha, zatím co v jeho srdci hoří žíravá přímo touha
po tom, aby se dočkal chvíle, kdy by -mohl vzkřik
nouti, seč síly jehostačí, že hraje komedii, nic než
bídnou, hloupoukomedii za žvanec chleba, za měsíční
gáži...

A tak bude nutno, aby se problém našich menšin
velmi bedlivě zkoumal a aby tím více bedlivosti a po
zornosti bylo věnovánorůzným bojovným a ohnivým
požadavkům menšinářů. Hypernacionalismus, který
s křečovitou nevšímavostí jde kolem všech těchto
problémů, na něž náš stát je tak bohatý, škodí. A to
je nutno si řícia uvědomiti a podle. toho také jednati.

Proč se nemohou dohovořiti...
Poznámky reportéra k poměrům v Jugoslavii.

Bylo by skoro zaslepeností nepřiznati, že ve státě, který tak
jest blízek každému občanu československého státu, nejenom pro
blízkost krve, ale i pro jeho shodnost obrany, proti společnému ne
příteli, vládne ovzduší, které ne vždy jest projevem síly a společné
práce na národa roli dědičné, ví každý z Čechů i Slováků, že dě
jinný rozličný vývoj ze všech kmenů, z nichž skládá se veliká Ju
goslavie, vytvořil též rozličné typy lidí, společné krve a jednotné
řeči. Mezi Chorvaty, Srby a Slovinci, přesto, že zákonem o sjedno
cení přestal názvový rozdíl, do dnešního dne vládne bezesporně
odchylnost názorová, životních projevů, která musí přetrvati jedno
pokolení klidu, aby mohla být vytvořena nová základna pro oprav
dový typ občana — Jihoslovana. V Anglii na příklad žijí Angli
čané, Skotové a Keltové, Walesané, kteří, ptáte-li se jich, co jsou,
odpoví vám — Britové, skotské třeba národnosti. Žijí stejnou men
talitou staletími a jich životní názor jest sjednocen — vždyť i sa
motní Irové, kteří tak dokonalý příklad dali lidstvu, co jest to boj
za svobodu, žijí v Dublině i jinde ve své domovině životem, který
svojí formou jest totožný s anglickým. V Jugoslavii spojeny byly
kmeny po dlouhá staletí porobené se Srbskem, které již přece mělo
svoji politickou tradici, smysl pro vedení věcí státních atd. Ovšem
že připojení krajů chorvatských i Slovinska, tedy oblastí, které byly
odchovány jiným duchem školy i názorů na Život, proveden byl
veliký čin v dějinách Slovanstva a třeba bude delší doby, aby i roz
díly mentální byly vyrovnány. Stará Srbija žila minulost s puškou
a šavlí v ruce, bráníc svoji svobodu a křesťanskou víru, nucena
byla koupajíc se v krvi, celou ssvoji národní sílu vrhnouti na zá
jem obrany vlasti. Po staletí i po dobytí svobody, až do let po
světové válce, velmi málo času zbývalo občanům Srbska na rozvoj
kulturní, na oduševnělé prohloubení vzdělání širokých vrstev, za
tím, co turecký paša nestaral se o poturčení toho, kdo v jeho pa
šaliku řádně platil daně, vládci v rakousko-uherské monarchii sna
žili se zavedením germánské kultury ovlivniti slovanské miliony
Chorvatů a Slovinců. Tento tah se jim nepodařil, díky velikánům,
jakými byli P. Strossmayer, Juraj Bianchini, don F. Bulič a jiní
duchovní vůdci lidu, ale mentálně přirozeně doba prožitá ve svaz
ku rakousko-uherském zanechala své stopy v jiném postupu myš
lení, jiném projevu ať politického, tak i kulturního dění. I v rodině
velmi často se stává, že dva rodní bratři názorově se nechápou,
ba jdou v čistě protivných směrech, ale jest důkazem jich kulturní
a duševní vyspělosti, jestliže spory svoje vyřizují si způsobem klid
ným a důstojným. Tak jest tomu i mezi různými synky velké rodi
ny, kterou jest národní stát.

Mezi Srby a obyvatelstvem, jak zde se říká „preko“ (přes Du
naj), jsou rozdíly názorové, způsobu života a hlavně víry. Pravo
slavné obyvatelstvo Srbska stále ještě nemůže pochopiti, že kato
lické větve jsou též dobrými vlastenci, ba že u nich projev vlaste
necké kultivovanosti jest na mnohem vyšším stupni. Naproti tomu
mnozí z politiků chorvatských jsou přesvědčení, že nutno nespo
kojenost a nesouhlas dávati najevo těmi způsoby, jak činívaly opo
sice na sněmu ve Vídni, či Budapešti. Jugoslavie jest silná, pevná
hradba lásky k vlasti, kterou všichni bez rozdílu šli by obhajo
vati v případě potřeby, ale nesoulad, který — a řekněme to upřím
ně, po smrti velikého panovníka, dostává význačnější ráz, nemůže
se stát užitečným činitelem v kulturním rozvoji v rozkvětu přátel
ské a bratrské spolupráce. Více citově založení Srbové dávají se
častokráte unésti přírodním temperamentem a více rozumoví Chor
vaté bodavou někdy ironií rozpalují ještě více hranici, z níž plane
roztrpčenost a mnohdy i hněv. Třetím elementem jsou zde Slovinci,
kteří přes svůj malý počet velikým kulturním významem mohli by
mnoho přinésti ve formě uklidňujících a spojujících činů. Slovinci
však ve svém jádru jsou národem velmi prakticky založeným, který
práci člověka přece jen hodnotí též výsledkem materielním a tak
vidíme, že oni raději vůbec se ničeho nesúčastní, kde jde o zdání,
že dva se hádají.

Sjednocená Jugoslavie potřebuje veliký klid několika desítiletí,
aby tyto značné rozdíly byly srovnány. Nejvíce dnes. na poli užšího
sblížení, tedy toho, co by se těžko dařilo činitelům politickým, pra
cují kněží křesťanští — jak katoličtí, tak i pravoslavní (u kterých
bohužel jest mnohdy patrna veliká zanedbalost formálního vzdě
lání). Od hranic alpských, až po modrý Jadran a peřeje dunajské
— duchovní lékaři lidí jdou příkladem i slovem před řadami těch,
kteří pracují na výchově Jihoslovanů. Láska, která prýští z učení
Kristova, jde v čele, zářným symbolem pravého lidství — sv. Kří
žem. To jest nejužší pouto, užší mluvy mateřské, které, bude-li
řádně pochopeno, stane se tmelem mezi národy. Jihoslovanský sed
lák — i duševní pracovník, občan severních krajů i slunného jihu
jedině tehdy vytvoří jeden typ, stejnorodý, mentálně blízký úrovni
kulturních velmocí, když budou oba pevně přesvědčeni, že jediná
nauka. křesťanská, jest nejpevnějším základem státu, tak, jak tomu
věřili 1 velcí králové jihoslovanští Petr I. Osvoboditel a Alexan
der I. Sjednotitel — dějiny jižních Slovanů je o tom učí a stíny
hrdinů a mučedníků za křesťanskou víru mohou jim býti vzorem!
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Několik slov o farních archivech.
Jest nanejvýše žádoucí, aby církevní archivy byly

náležitě spořádány a organisovány tak, aby duchov
ní správce nalezl zde rychlou a přesnou odpověď na
rozmanité otázky, s minulým vývojem jakkoliv sou
vislé. Na důležitost těchto archivů poukázala namno
ze velmi důkladně pozemková reforma v patronát
ním právu (zvláště kde jest nějaký deputát), jindy
opětně opravy kostelů, nebo uplatnění právního ná
rokuv rozmanitých případech. Ale přes to vše vidím,
že organisace církevních archivů nedospěla žádoucí
ho stupně, jakéhojest třeba. Nepopírám, že jednou
z hlavních příčin jest značná přetíženost v duchovní
správě návalem tolikeré práce. Leč zájem a láska
k svatyním a církevním dějinám i k dějinám farnosti
samé dovedoui tu konati veliké dílo, tím spíše, jde-li
o dobro a prospěch farnosti samé. Byl bych velice
rád, kdyby o prázdninách ujali se této práce také bo
hoslovci; nalezli by tu procelý život přímýpohled do
vývoje našich farností a poznali by skutečnost, na
niž budou navazovati v dalších letech. Ale i svědo
mití inteligentní katolíci-laici mohli by přiložiti ruku
k dílu (nutna ovšem znalost latiny a němčiny).

Proto bude snad s prospěchem i několik poznámek
v tomto směru:

1. Uložení archivu. Veškeré písemnosti, pokud ne
tvoří součást běžného našeho úřadování, a všechny
písemnosti starších dob uložíme do suché místnosti
(ne slunci vystavené), proti ohni a jiným škodám
chráněné. Jednotlivé svazky (fascikly) vložíme do
desek nebo papírových krabic, aby byly chráněny
před prachem a světlem. Na krabici nebo fascikl na
značíme heslem a letopočtem obsah a dobu.

2. Rozdělení archivu. U malých archivů, zvláště
mladších far, rozdělení nemá celkem významu. Spíše
jest tu třeba rozdělení chronologické. Ovšem u archivůvětších,předevšímkdejsoufiliálníkaplea ji
né samostatné právní celky, tam bude nutno roztří
diti archiválie na skupiny tak, aby každá skupina
tvořila celek správního vývoje. Listiny, jednající o té
že věci téže skupiny (na př. o stavbě, opravě oltáře
atd.), v omezeném časovém intervalu, dáme dohro
mady do společného obalu.

Když jsme si taktorozdělili v hlavních částech ar
chivní materiál v jednotlivé skupiny, spořádáme jed
notlivá oddělení.

3. Pořádání. V starší době naleznou se někde per
gameny s pečetmi. Ty dáváme samostatně do zvlášt
ní krabice, když jsme je napřed pečlivě ošetřili. Do
ostatních listin jest výhodoupoříditi opis těchtoper
gamenů, který slouží běžné informaci, abychom uše
třili originál. Pergamen bývá složený a proto jej zase
tak ponecháváme, abychom rovnáním jej nezničili.

Jednotlivé listy a listiny důkladně přečteme, vloží
me do obalu (archu čistého papíru) a na obal napíše
se obsah listiny čili regest. Regest musí obsahovati:
místo, kde byla listina vydána a kdy (rok. měsíc,
den), jméno vydavatele listiny a jejího příjemce,
stručný obsah listiny, případně svědky a další zázna
my, vyznačující obsah listiny.

Místo vydání. Datum.

Obsah listiny: vydavatel, příjemce,

právní akt, svědectví.

Když celý archiv jest na jednotlivé právní celky
rozdělen: farní kostel, kaple, fara, záduší, zvony,
hřbitov, škola atd. a všechny listiny v oddílech bu
dou vloženy do obalů s nadepsanými regesty, při
stoupíme k signatuře.
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U některých archivů již tyto signatury jsou ze
starší doby. V tom případěnutno starší rozděleníre
spektovati a podle těch signatur provésti znovu spo
řádání archivu (rekonstruovati). Pravidelně však far
ní archivy pořádány nebyly. Přikročíme k tomuSa
mi. Jednotlivá oddělení naznačíme buď velkými pís
meny: A, B, C, D, E..., nebořímskými čísly: I, II,
III, IV... Tak na př. listiny farního kostela budou
míti všechny značku A, kaple B atd. Pak každý oddíl
časově spořádáme a každé listině dáme jednak znač
ku oddělení a běžné číslo v časovém sledu. Na př.
všechny listiny farníhokostela budou značeny: A 1,
A 2,A3atd.

Takto jest dána první orientace. Hledáme-li na př.,
kdy a kým byl opraven oltář v kapli, přistoupíme
k oddělení B a nahlédnutím doregest na obalech vy
hledám si potřebnou listinu. Ale při větším množství
listin i tu budetřeba času, aby se nalezla menší zprá
va, která v daném případě má svou velkou důleži

Lost- V této detailní orientaci poslouží lístkový katalog.
4. Lístkový katalog vyčerpává celé bohatství archi

vu a dělí se nejlépe na oddíl: jmenný a věcný. Prová
děti jej můžeme až po úplném uspořádání archivu a
označení signatur. Lístky u knihaře dobře seříznuté,
aby měly přesně stejnou velikost, z tužšího papíru,
mají v pravém rohu nahoře základní heslo ve středu
bližší označení věci, dole značku či signaturu listiny,
kde se o tévěci jedná. Na př.:

Oltář

sv. Václava, opr. 1745

Bad

Samek Josef

jmenován kaplanem zde, r. 1857 6. IX.

G 16 a

Obrázek první značí: oltář sv. Václava v kapli byl
opraven roku 1745,listiny nebo zápis o tom nalézá se
v oddělení B, v pořadí listina 8, čtvrtá strana ve spi
su (d). V druhém vzorku vidíme hned, že Josef Sa
mek, kaplan, byl sem jmenován roku 1857. Listina
o tom uložena jest v oddělení G, v pořadí 16., zpráva
na 1. stránce listu.

Při takto spořádaném archivu jest možno novému
duchovnímusprávci, aby ihned měl přesnou orienta
ci o všech nutných otázkách, jak je kdy čas vyžadu
je. Dobré bude pak podniknouti také v sousedních
archivech nebo panském arohivu prohlídku a listiny,
týkající se naší farnosti, si pečlivě opsati a spisy do
archivu vložiti. Kdo by snad potřeboval další rady
v neurčitých případech, najde ji v knize dra V. Hru
bého „Úvod doarchivní teorie a prakse“,' kde jsou
i pomůcky pro vypočítávání letopočtu a různé poky
ny praktické. Dr. Jos. Pelikán.

1 Knihu vydala Společnost přátel starožitností čsl. v Praze
Vršovicích, Třebízského ulice 3, která jest vždy ochotna poraditi
v jednotlivých případech.



E. St. Hertničan:

VýznamLacordairovej osobnosti pre francůzsky
katolicizmus

Začiatkom póstu Paríž a s ním celé katolícke Francúzsko spomí
nalo na svojho velkého kazatelá Henri Lacordaira, ktorý pred sto
rokmi po prvý raz vystúpil ha kazatelnici v kostole Notre Dame
so svojimi chýrnymi konferenčnými rečmi. Osobnosť Lacordairova
je ojedinelým zjavom v dejinách francúzskeho katolicizmu a dala
dobe, v ktorej žil, zvláštny svojráz a myšlienkovú náplň. Lacordaire
vedel vliať do zmalátnenej doby náboženského vvpátia a ochablosti
nový elán pružného, tvorivého katolicizmu. Idee francúzskej revo
lůcie, ktoré sa zrodily z krajného racionalizmu a ktoré hrozily vy
kopať hrob pozitivnému náboženstvu, Lacordaire prenáša do svoj
ho myšlienkového sveta a dáva im iné peršpektívy: snaží sa nimi
obrodiť duše. Vyzbrojený nadpriemernými darmi ducha, kazatel
mohutnej presvedčivej sily, muž ohnivých a strhujúcich ideí a pre
dovšetkým jemný psycholog, ktorý velmi dobre poznal myšlienko
vý svet svojich súčasníkov a duchovné složenie svojej doby, stojí
pred nami Lacordaire jako jedna z najváčších postav nielen fran
cúzskeho, ale aj svetového katolicizmu.

Vyrástol v ovzduší Voltairových racionalistických naúk a v po
mýlených filozofických principoch Rouseauových a preto nie div,
že v mladom veku bol stápencom a vyznávačom ich kreda. Mravne
zostal bezúhonným a v duši mu burácala tůžba poznaní pravdy.
Cíti, že osvetová filosofita, v ktorej vyrástol, zbavila ho smyslu ži
vota. Namiesto životnej radosti zalahla mu na dušu životná núda.
Skvelé triumfy, ktoré slávil jako právník ani zďaleka neuspokoio
valy jeho velké túžby. Berryer tušil, čo sa deje v duši mladého
advokáta a preto mu radí: „Vy potrebujete jarmo. Váš duch musí
mať nad sebou silný autoritu. Mal by ste sa stať kňazom a bol by
ste chýrnym kazatelom.“ Lacordaire uvažuje o tých slovách: pre
žíva tvrdý duševný boj a výsledok: kfačí u sprovedelnice v Notre
Dame. Zvíťazila milosť božia. R. 1824 vstupuje do seminára, aby
sa pripravil ku kňazskému úradu. Po vysviacke Lamennais ho pri
berá za spolupracovníka k časopisu „L'avenir“, ktorý huževnate
bojoval o práva katolíckej Cirkvi. Netreba zabúdať, že pósobenie
Lacordairovo spadá do rokov tuhého absolutizmu: musel byť preto
apoštolom slobody a borcom o cirkevné práva. Vo svojom zápale
ištel tak ďaleko, že pápež Gregor XVI. časopis odsúdil pre jeho
revolucionársky tón a zakázal jeho vydávanie. A tak Lácordaire
zostal osamotený: musel sa rozlúčiť so svojím priatelom, hoci mu
to ťažko padlo. Utiahne sa z verejného Života a oddáva sa štúdi1
základných kresťanských pravd. Výsledkom hlbokého »remýšlania
sú: „„Considérations sur le systěme philosophigue de M. de La
mennais“, ktorých potom použil jako predmluv ku svojim pozdej
šim kázniam. Onedlho sú mu sverené konferenčné reči v parižskom
stanislavovskom seminári, ktorými si dobyl velkého úspechu.

R. 1835 Lacordaire vystúpil prvý raz na kazatelnici v kostole
Notre-Dame so svojimi konferenčnými rečmi, ktoré sú ojedinelou
udalostťtouvo francúzskom katolíckom živote. Schádzalo sa pravi
delne na 5000 udí, aby počůvalo z Lacordairových úst večné prav
dy a tajomstvá evanjelia. Lacordaire svoiimi rečmi dokázal, že
vieroučné nauky nie sú žiadnymi ztrnulými formami, žiadnymi
skamenelinami, ale duchom a životom. Vedel podať konkretné ná

F. V. Habětínek:

boženské pravdy v novom svetle, priodel ich novou formou, dal im
pružnosť a vzlet svojho apoštolského ducha, aby šírily svoje bla
hodárne účinky v srdciach poslucháčov.

Lacordaire zavádza do svojich kázní novú, dosial neznámu feno
menologickú metodu: z velkolepého zjavu katolíckej Cirkvi od
vádza jej božský póvod. Z každého jeho slova sála oheň presved
čenia sprevádzaný silným pathosom. Umelecká skladba jeho rečí
je klasická a tón ich je tak hudobný ako čarokrásna symphonia,
hoci vela razy boly len improvizáciou. Fysické sily v rade prirod
zenom sú mu analogiou k názornému vysvetleniu večných pravd.
Hneď nato sa vznáša v čistých sférach metafyziky a úchvatným
slovom strhuje za sebou poslúchačov. Odputáva sa od preludov
fantázie a brodí svojím orlím zrakom v čistom pojmovom ovzduší
absolútna: preniká až k najvyššiemu principu metafyziky, k Bohu.

Bojuje celou dušou oproti racionalizmu a jeho úsiliu zničiť alebo
aspoň znetvoriť život Ježiša Krista. Vedecky dokazuje autenticitu
a integritu kníh sv. Písma. Hodnotí význam človeka jako bytosti
rozumovej, mravnej, sociálnej Jeho slovo rozptýluje pochybnosti
jako slnko, keď svojím víťazným jasom rozháňa mlhu v dolinách
hór. Líči úchvatnými obrazmi velkolepý zjav katolíckej Cirkvií.
Cirkev je Lacordairovi večným pomníkom Boha. Cirkev je Mojžiš,
cirkev — to všetci proroci, Cirkev je živý zázrak božej všemohúc
nosti. Na jednu stranu kladie zrúcaniny Babylonu rozbité bleskami
a na druhů jasnů postavu Kristovu, ktorý na výšinách storočí
S úsmevom večnej mladosti žehná celému svetu... Jedného dňa
sostúpil do hrobu, ale fudstvo pre ktoré umrel sa k Nemu sklonilo
a pozdvihnůc ho s láskou, ktorá už nikdy nemóže zhasnúť, drží ho
vzkrieseného vo svojich rukách.

Tragický koniec Napoleonových chuťfok na svetové vládarstvo
vyznieva vefkolepou hymnou na Kristovo božstvo: „Ja sa vyznám
v fuďoch a viem, že Ježiš Kristus nebol človek“ (Napoleonov vý
rok pred smrťou). Tak dokazuje večný a víťazný význam kresfan
stva a Cirkvi a tým sa stáva najváčším apologetom svojho času.
Nesený silou a velebou svojich myšlienok, za ktorými stojí celou
svojou apoštolskou dušou, víťazne si podmaňuje srdcia posluchá
čov. Pozná dobre ich psychologiu a záujmy; prenáša sa do ich duší
a tak vytvoril nový typ kázne, ktorý najlepšie pristal súčasnej spo
ločnosti. Vie šťastne použiť maliarskych obrázov a strhujúcich kon
trastov: Jeruzalem a Babylon: lev a baránok: obrovský obelisk na
námesti sv. Petra a malí ludia u jeho nóh: Cirkev v katakombách
a Cirkev dneška. Porovnáva starú a novú dobu: srovnáva ich pozi
tivné a negativné póly a tak posunuje do popredia pravdu. Svo
jimi kázniami v pravou smysle slova obrodil francúzsky katoliciz
mus v ovyššich kruhoch a určil mu pre budúcnosť nové méty.

Dielo Lacordairovo nezostalo osamotené: našlo šťastných dedi
čov. K Lacordairoví sa druží celý rad kazatelov, zváčšla domini
kánov, ktorí usilovné pracovali na diele svojho predchodcu. Naj
významnejší z nich sú: P. Monsabré O. P., P. Janvier O. P., Etour
neau O. P., d'Hulst a v dnešných dňoch: P. Pinard de la Bullaye
S. J.

SSSR - země neustálých změn a překvapení.
Sovětský svaz vznikl z revoluce roku 1917 a naše pokolení neza

pomene krvavou lázeň, kterou byla komunistická revoluce pro rus
ký národ. Tato revoluce není dosud skončena a jest zajímavo po
zorovati, do jaké míry se uskutečnily chiliastické plány komunismu
v Rusku jako neúnavného hlasatele světové revoluce, jak se usku
tečnily a za jakých obětí jejich sociální plány a jaká jest dnes rus
ká skutečnost. Ruská revoluce více než kterékoliv jiné revoluce
změnila ráz společnosti, neboť šla přímo na základy starého zří
zení, změnila sociální a kulturní ráz ještě větší měrou než třeba
jiné dvě velké revoluce v Evropě: Německo a Italie. Není možno
prováděti srovnání mezi ruskou revolucí a jinými revolucemi v Ev
ropě, jaké zde až dosud byly. Mají snad mnoho společného. Jest
to především prvek diktatury — jako technický prostředek moci —
uctívání moci státu a strany, ale tato podobnost zapadá, přihléd
neme-li k zásadnímu rozdílu, t. j„ k ruským změnám hospodářským
a sociálním. Dalším velkým rozdílem mezi naším a sovětským zří
zením jest samotný základ státu. Zatím co v celém světě jest stát
budován na velkých ideálech francouzské revoluce, hlásatící zá
kladní práva občana, jak byla vyjádřena v proslulém „Déclaration
des droits de 'homme“, kdy každý člověk bez rozdílu svého pů
vodu, povolání, vyznání jest svéprávným členem státní společnosti,
východiskem sovětské konstituce formulující práva občana, společ
nost jest Marxův manifest z r. 1848. Je to tedy společnost, která
má základy na diktatuře proletariátu, t. j. všech pracujících, která
jest stále v bojovném postoji a ve střehu proti všem vrstvám oby
vatelstva nezapadajícím v pojem sociologických teorií Karla Marxe,
jak byly interpretovány v ruské skutečnosti Vladimírem IYljičem
Leninem. Kdybychom hledali další rozdíly mezi naší, t. j. a SSSR
skutečností, je to vedle diktatury politické, sociální také diktatura

na praktické vyjádření svobody svědomí, jak je formulována v pro
tináboženském boji, který jest prováděn v měřítku a důkladností,
které až dosud dějiny neznají.

Proto vycházejíce z těchto skutečností, t. j. rozdílů mezi SSSR
a ostatním světem, jest Sovětský svaz pro evropského pozorovatele
země neustálých překvapení a úderů, země, která jako by stála na
hlavě. Návštěvník ze střední a západní Evropy, ať již jest nadšen
nebo rozhořčen, musí býti v prvních dnech stále zmatený, jak vidí
naprostou změnu všech zřízení státních, společenských, které do
ma pokládá za perfektní a téměř na věčnost svými zásadami tra
sované. Není možno ubrániti se velkému překvapení, když vidíme
ruskou skutečnost a provádíme srovnání mezi teoretickým marxis
mem, tím, co je u nás tak vynášeno a chváleno sympatisujícími a
filokomunisty, z druhé strany zase tak haněno. Nalézáme zemi na
prosto jiné sociální struktury, zemi naprosto novou, kde naše
pestré společenské složení úplně zmizelo a jest nahrazeno šedí jed
notné společnosti. Jsme také překvapeni tím, že i v této netřídní
společnosti vidíme pevné útvary vrstev, které vytváří ve skuteč
nosti zase nové třídní dělení, i když oficielně a teoreticky jich není
a nesmí býti. Návštěvník ze zemí západu vidí také. že zhodnocení
a sociální funkce jednotlivých zaměstnání jest v SSSR zcela jiná
než v jeho vlastní zemi. Jedním z největších překvapení proti ko
munistické doktrině jest různost hodnocení práce, jak ji vidíme
v ruské skutečnosti. Vezmeme-li za východisko výhody, které so
větské zřízení poskytuje armádě, vyšším státním úředníkům, odbor
níkům ze všech odvětví průmyslu, zejména těžkého, úderníkům, t.
j. vynikajícím pracovníkům ve všech odvětvích, shledáváme toto
lepší zásobování, dovolenou, lázně, prémie ve zboží, divadla, auta
atd. jako hlavní odměnu za práci, zatím co mzda, stejná jako pro
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jiné pracovníky této kategorie jest vlastně jen kapesným. To není
již teorie diluviálního komunistického názoru na práci a její na
prosto stejné hodnocení, ale skutečnost dnešního ruského socialis
tického realismu, jak zní samotná sovětská terminologie.

Dále velmi výrazným faktem odlišujícím SSSR od světa jest po
stavení ženy v rodině, ve společnosti. Zcela jiný poměr mezi po
hlavími jest vyjádřen sovětským zákoníkem i praksí. A zase jaký
rozdíl jest zde mezi názory prvních let komunismu a životní moud
rostí dnešního bolševismu. Stačí citovati jen novelisaci občanského
zákoníka v paragrafech o manželství a dnešní tvrdé potírání ho
mosexuality, která přece našimi komunisty jest prohlašována za
buržoasní předsudek a za věc přece tak přirozenou. Právě v ob
lasti morálky může západní pozorovatel sledovati, jakému prudké
mu vývoji podléhá dnešní ruská společnost a jak suché rudé teorie
vytvořené před 80 lety jsou měněny samotnými bolševiky, jakmile
se moudře seznává, že jsou špatné pro vývoj sovětské společnosti,
Mohlo by se zde uvésti, že každá změna v sovětském zřízení jest
vyjádřena jen materielní pohnutkou a nikoliv ideálním podnětem,
jak třeba vyplývá s tisícileté prakse Církve. Homosexualita ško
dila ne rudé teorii, ale rudé armádě a proto byla změněna — a
Církev mající zkušenost 2000 let a božské zákony dávno a dávno
zaujala k tomuto výstřelku stanovisko diktované jak božským pří
kazem morálky, tak i zkušeností, co je dobrého pro lidskou spo
lečnost. Jakému překvapení podléhá západní pozorovatel, když sle
duje i vývoj sovětské společnosti v umění, literatuře, stavitelství,
morálce, veřejném životě a společnosti. V SSSR se vše liší od na
šeho pojetí, v posledních dvou letech se mu ale sympaticky přibli
žuje v mnoha a mnoha oblastech, vše se mění tak výrazně od rudé
teorie, od internacionalismu k tomu, co vyžaduje skutečný zájem
160 milionů lidí, žijících na území celé šestiny světa.

Velkým překvapením ruské skutečnosti jest nesmírný přímo zá
Jem o věci veřejné. Na rozdíl od našeho nazírání a skutečností
v SSSR není hranice mezi státními — politickými a hospodářskými
věcmi. Každá otázka a problém jsou Rusku, SSSR otázkou a pro
blémem státním a politickým, každý dělník a pracující vůbec je
státním zaměstnancem. S tím souvisí také velkolepá státní a stra
nická propaganda stále přesvědčující a utvrzující občany sovětské
ho svazu o orthodoxnosti a samospasitelnosti sovětského zřízení a
jeho úspěších ve všech oblastech sovětského života.

Když byla válka považována za vždycky dovole
nou, bylo jedinou důležitou otázkou, kterak má býti
vedena; dnes se má naopak správně za to, že je snaď
nější zabrániti jejímu vzniku, nežli ji regulovati,
když už jednou vypukne. Je tedy třeba přidržovati
se mnohem spíše potlačení války, nežli úpravy váleč
ných prostředků.

Le Fur, profesor mezinárodního práva v Paříži,
praktický katolík.

Je nutno poznat duši katolicismu.
V Marseille byla uspořádána katolická výstava,

kferá vyvolává v celé Francii nesmírnou radost. Při
zahájení této výstavy pronesl biskup msgre Dubourg
řeč,z níž upoutfala moji pozornost tato věta: „Oprav
du, nepřátelé Čírkve nevědí, nevěřící rovněž nevědí
a katolíci často nevědí, co již Církev učinila a €o stá
le činí, aby život lidí, jejich inteligence byly krásněj
ší, a aby se na zemi radostněji bydlilo.“ A jeden zá
sfťupceúřadů, procházeje výstavou, poznamenal na
dšeně: „Marseille má duši a my jsme na to téměř vši
chni zapomněli. Katolická výstava nám ji odhalila.
Mnohým nám i ukázala katolickou duši, jež v nás
dříme.“

Že odpůri nebo nevěřící neznají duše katolicismu,
ani neudivuje. Neznalost a nevědomost jsou přečasťo
drahým darem pýchy a odměňují se jí tím, že ji chtě
jí předstihnout zlobou. To je ostatně všeobecně zná
mo. Horší je, že tato nevědomost zastírá i oči věří
cích, kteří nemají zlého úmyslu a tak jim znemožňu
je proniknout ke kořenům a zároveň je připravuje
o velikou radosť. Smutek katolíků, který je často ne
obsažitelný, pramení právě z toho, že nesestupují ke
kořenům, neznají duše. Domnívajíce se, že katolicis
mus je pouze souhrnem bohosloveckých pouček a
mravoučných směrnic, nechápou, že běží o spojení
člověka s Bohem, o život z Boha a v Bohu. V tom je
právě duše katolicismu a jedině tím vytvořila a tvoří
veleďila, ať již ve formě světců a světic, či uměleckých
veleďěl, či lidi šťastných a velkých u víře. K té duši
přiváďí věřícího studium, liturgie, zbožnost. Krásné
činy jsou ovocem fohoto snažení, na které myslí
msgre Dubourg.

Radosť, již pocítil v sobě onen Marseillan, zahléd
nuv duši katolicismu, je jako blesk, který svou inten
sitou prosvítí staletí. A této radosti se zbavují, často
úmyslně, katolíci, kteří netouží spatřiti v Církvi to,
co je božského, duši, a spokojují se jen povrchním
zachováváním přikázání. Vnějšek, to je málo pro dů
stojnost člověka, který je stvořen, aby patřil na tvář
Boží. Nitro třeba poznat. J. K.

mpa:

Listy z Balkánu.
Z deníku zahraničního reportéra.

Balkán — poslední slovo, vyjadřující pojem té nej
rozhodnější radikálnosti v jednání, jak tomu bylo do
nedávna, změnil svoji tvářnost dokonale a úplně. Jest
sice pravdou, že dnes nájďete, procházeje jako turis
fa, vzhled tohoto kraje týž, jak asi si to představuje
řádný občan střední či západní Evropy, s jeho divo
kostí vnější, forem velmi primitivních, ale již hodně
„zchládlý“ vnitřně, kde žár a prudká povaha byly
posunuťy na místo podřadnější a dnes vévodí duch
smířlivého názoru, na vítězství dohody, před útokem.
Význam Balkánu není naprosto druhořadý v běhu
kola osudů zemědílu evropského, jak konečně vysví
tá z četných pokusů velmocí západu o uplatnění své
ho vlivu. Balkán, toť průchodní stanice brány Orien
fu, spojů dvou světadílů. Po celémpoloostrově bal
kánském vine se silnice, jejíž počátek začíná u pře
hrady, kterou jest oddělena říše slavných mořeplavců
— Felká Britanie. Na jedné z náďherných silnic ang
lických, které počínají u Londýna, čteme nápis: „the
Balcan roaď“ (balkánská silnice) a přes podivnost
vztahu názvu této cesty k její zeměpisné poloze,
pohlédnete-li na mapu, uzříte, že mápravdu Anglie,
když jednu z „výpadních“linek svého hlavního města
nazvala po území, kterým tato prochází, jako koneč
nou řází své roztodivné křivky. Přes různé státy, obý
vané různými národy, přijde se až kam vbíhá přímá
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spoj pro rostoucí ruch moforových vozidel —na Bal
kán. A tento klíček, abychom správné nazvali posled
ní z poloostrovů evropských, jest drahocennýmřeše
ním otázky, jak se možno posouši evropské dostati
až k městu krásy byzantské, kde mísí se Evropa s Asií
v záři odrazů slunce na Bosporu.

Proto též hojně zajímá se svět západu o to, jak vy
hlíží cesta, právě po území balkánském. Dřívější způ
sob balkánského života byl velmi mnohým ze západ
níků vhodnějším, nežli za časů dnešních, více méně
klidných, když balkánské státy patří rozhodně ke
skupině, která silně podporuje všeliké snažení o mír
a klid. Názorová změna, hlavně u vedoucích činitelů
těchto států, vykoupena byla drahou zkušeností a po
naučením, co jesť vlastně válka, když celá území po
kryta byla spoustou mrtvol jak lidí v stejnokrojích,
tak i civilního občanstva.

Ješťě dnes velmi často přijde se na jámy, do kte
rých vrychlosti aťjiž synové slunné Francie, či z oko
lí Rýna a Sprévy, naházeli své padlé druhy, aby je
uchránili přeď potupným a nedůstojným člověka „od
počinkem“ v zubech vlků či ve spárech supů. Naď ta
kovou jámou zamysleli jsme se nedávno, kdvž úřední
komise srovnávala hnáty alebky, zkrátka vše,co zbylo
z honosné schránky lidské. Co asi snů, tužeb i nadějí
skryto bylo v srdcích těch, jichž kostry lékař-anthro
polog monotonně oceňuje do protokolu. Kosti slože
ny do malých rakviček, vše poznamenáno, protokol
podepsán a komise rozpuštěna...

Neznámí jedinci, jichž totožnost nikdy nemůže být
vyjasněna, vůlí Boží dostávají pěkný útulek v zeleni
jilmů a bříz na hřbitově. Ale těchto hrobů jest stále
méně a méně ao nich se již nepíše. Balkánský lid však



Bořivoj Benefka:

Vilém z Rožmberka.
Spor sám je zajímavý i tím, že tu knížata z Plavna

snaží se uplatniti svůj knížecí titul říšský, dovoláva
jíce se, že z tohototitulu plyne i jejich místo na sou
du zemském, kterési osobuje pán z Rožmberka jako
dědictví po svém otci a jeho předcích. Odpověď pá
ně Vilémova ovšem říká něco jiného: páni z Rožm
berka aby stavy v království českém se srovnali,
upustili od užívání titulu knížecího, neboť jim sta
čilo zemské zřízení vladislavské, které jim přiznalo
významné místo po pravici králově. Proto když snad
za dětských let pana Viléma neopatrností pánů po
ručníků se knížata z Plavna zmocnila této hodnosti,
neznamená to, že už tím jim poprávu náleží. Nikdo
jim nebéře titulu knížecího, ale ten sám (je toostat
ně říšský titul, neboť v království podobnéhonic.ne
platí) je neopravňuje, aby zmocnili se místa, jež „Je
ho Milost král majestátem svým za ouřadu kancléř
ství pana otce jejich knížat potvrditi jest ráčil s po
depsáním ruky otce jejich“. Podařilo-li se proto panu
nejvyššímu kancléři, Jindřichu z Plavna, v době, kdy
nebylo tu žádného plnoletého Rožmberka. změniti
staré zemské zřízení ve svůj prospěch, neznamená
to, že už tím přednostní místo knížat jest utvrzeno.
Neboť stalo by se tak poprvé, že by zřízení zemské
bez vědomosti a přítomnosti postiženého předěláno
ke škodě jeho rodu a druhému (knížatům z Plavna)
k zvelebení. Staré zřízení zemské zná jenom tři se
stavy: panský, rytířský a městský. Proto svobody a
obdarování od českých králů toliko na tři stavy a na
žádný knížecí, čtvrtý, se nevztahuje. Kdyby snad se
měl nějaký čtvrtý, knížecí, v království dostati do
popředí, potom by to bylo ke škodě všech ostatních
obyvatelů království. Dnes snad se tu uplatňuje pri
vilegium tohoto čtvrtého proti jedné osobě, jednomu
rodu. Ale tím už by zásada tří stavů v českém krá
lovství byla porušena, a kdo ví, jak později by toto
porušení mohlo postihnouti stav panský a rytířský a
jich míst v úřadech a rozmanitých seděních, kde tito

——

se velmi dobře pamatuje na ty doby — kdy se hnala
kolem jich příbytků litice války. Hrozná a příšerná
metla vraždící nelásky a příšerného vzteku. Lidský
život v krajích těchto nemíval valné ceny úbytek
jednohoneb i více jedinců býval běžným; ale uragán
smrti poslední války vyburcoval jaksi i ty nejzvyklej
ší k nutnosti vraždy v případě sebeochrany. Nechtějí
více zažíti chvíle strachu před útokem nepřítele a te
dy mění svoji tvářnost názorovou. Jasně jest to viděti
v návštěvě kostelů i církevních slavností, jakou jest
příkladně vzkříšení. Kostely a prostranství před nimi
přeplněny jsou občanstvem, ačkoliv každý, kdo zde
poměry zná, poví vám, že tomu tak v dřívějších le
tech nebylo. Idea učení Kristova blíží se nejvíce ma
sám lidu, který probojoval celá staletí a dovedl hnáti
útokem proti přesile vetřelců. K chrámu Krista-Krále
všech králů, Krista vítězícího láskou ve zmatku mo
derních hesel, směřují ti, kdož milovali v dřívějších
pokoleních pušku i šavli, jako odznak hrdé síly a bez
pečnosti. Kdysi, procházeje krajem, který opředen
jest pověstmi jak srbskými, tak bulharskými, kol Du
naje, až k Negotinu, vzpomněl jsem si na čas hajdu
ků, kteří skryti v lesích, vpadali do středisek — měst,
bojovali se zbraní v ruce proti náporu islamu, Moha
medových vojáků, kteří s fanatickým křikem „Alláh“
hnali se v četných hordách na vyznavače nauky Kris
tovy. Tehdy, za dob hajduka Velko, mroucí křesťané
zde šli hrdinně s pocitem nutnosti vstříc ostrým jata
ganům a střelám yeni-šerů, mladých odchovanců sul
tánových. Byl to vlastně boj prvotních křesťanů
v arénách, za smíchu panského Říma, který oslavuje
triumf svých vojevůdců, předhazoval africkým lvům
či leopardům kořist — vyznavače nauky, která tvrdí,

mají svá místa vyhražena. V podstatě běží o to, zda
platí více stará zřízení zemská a dosavadní práva
třech stavů království, či (jak se dovolávají knížata
z Plavna) nová privilegia, psaní pod pečetí králov
skou, nálezy v soudu zemském utvrzená a upevně
ná v době, kdy páni z Rožmberka svých práv ne
mohli pronezletilost hájiti a bedlivosti pánů poruč
níků záměry tehdejšího pana nejvyššího kancléře
unikly. Co ohrožuje více ústavní život království:
zvrácení takto získaných privilegií, neb obnovení sta
rého stavu, odpovídajícího zřízení vladislavskému a
při tom i zájmům všech tří stavů?

Spor, jak patrno, měl veliký význam, a i když jest
se nám spokojiti jenom závěrem z roku 1556,pocho
píme, že tustáli proti sobě zástupci dvou směrů: pan
Vilém jako obhájce práv a výsad stavu panského a
rytířského, kníže z Plavna pak jako uplatňovatel no
vých privilegií pro dosud neznámý stav čtvrtý, kní
žecí, který chtěl svoje privilegia říšská aplikovati
i v Čechách. Rozhodnutí Ferdinanda, jakokrále čes
kého, potvrzuje výsadu Rožmberků, odvolává se na
zemské zřízení vladislavské a na privilegium dvou
stavů (panského a rytířského), sedati na soudě zem
ském, a -přiznáváprávovladaři panství a rodu Rožm
berského, sedati na soudu zemském popravé ruce
králově nade všemi úředníky zemskými. Proknížata
z Plavna ustanoveno, že „ti podlé svého důstojenství
knížecího v radách JMKé, v sněmích a relacích sně
movních míst a přední přímluvy ve stavu panském
i v jiných místech jim náležitých užívati mají“ Dru
hého dne po tomtorozhodnutí královském zasedl už
pan Vilém po pravici králově na soudu zemském a
učiněn byl radou JM krále. Vykonav dobře svůj
úkol jako královský komisař na sněmích v Olomouci
a ve Vratislavi, odejel na masopust do Brunšviku,
kde se zasnoubil se sestrou knížete Ericha, Kateři
nou, a 28. února 1557 slavil v Mindusňatek, ale te
prve na podzim si manželku přivezl domů. Jelikožm
že záhodno a potřebno k spasení jest zlé odpláceti
dobrým. Tady, ve skaliskách balkánských, bránili se
již křesťané vpádu asiatskému, ale přesila dusila jich
odpor v krvi a mučení. A tak to šlo vlastně stále a stá
le, až do doby, kdy skončena byla nejpříšernější z vá
lek, kdy vracely se domů zástupy slepců, mrzáků a
kdy trní a hloží zarůstalo náhodné společné hroby,
až po desítiletí byly objeveny a kostry umistěny
v zem posvěcenou. Tim objasníme dnešní stav bal
kánského smýšlení o potřebě míru pro rozvoji člově
čenstva vůbec. Je-li dnes Balkán přesvědčen o potřebě
míru a podporuje-li snahy tyto, nemysleme, že zeslábl
a cíťí se bezmocným. Bylo by to nebezpečné podce
ňování, jehož nebezpečnou tím více nepravdu pocítil
by každý, kdo by chtěl vydrážditi spící bojovníky
k důkazu, že jich paže nejsou schopny již chopiti se
zbraně. Balkán by se zase probudil k staré tradici a
vzhledem k silné ozbrojenosti byl by zase sopkou,
která by zahrnula lávou Evropu. O tom se může každý
přesvědčiti — to si musí uvědomiti. Hrozí-li si státy
navzájem kdesi, v krajích, kde se hrozbám nevěří,po
něvadž každý ví, že protivník udeří, až bude x kráte
silnějším — na Balkáně mají tyto hrozby účinek zcela
jiný. Zde dovedly by znechutiti práci a silný rozmach
pro činnost fvořivou a navrátiti zmatek v duši pros
tého lidu, který vypráví s nechutí o dobách, kdy bylo
třeba násilím a krví platiti daň svobody těla i ducha.
Viděl jsem acitil, že v tom zbožném zpěvu o Kristově
vzkříšení prostých sedláků okolo hor balkánských
bylo tolik víry a naděje, že jsem uvěřil v sílu tohoto
lidu v příštích dobách, když tak oddaně a s nadšením
vítal vzkříšení krále lásky, míru a porozumění!



Autorita papežství vesvětězesiluje.
V tomto měsíci jsme byli svědky jedné podivu

hodné oslavy: V severoitalském městečku Riese osla
vovali 2. června sté výročí narozenin velikého syna,
papeže Pia X., který vládl Církvi od roku 1903do ro
ku 1914 a zemřel na počátku světové války. A stalo
se toto: Celý katolický svět, což by ani tak neudivo
valo, ale i jiná křesťanská vyznání, tak i protinábo
ženství, vzpomněl tohoto jubilea, a to sympatickými
články, nebo aspoň lokálkami. Jest i známo, že v ce
lém světě bývá zaznamenáváno jubileum nynějšího
Velekněze, J. Sv. Pia, třeba jubileum jeho padesáti
letého kněžství, či jeho jmeniny, a to způsobem, kte
rý je jakýmsi zastřenýmblahopřáním.

Tato fakta nepostrádají zajímavosti a známe-li po
někud historii minulých let, musíme se nad nimis ra
dostí pozastaviti. Letošní oslavy Pia X. připadají
skutečně ne jakooslavy platící jen jednotlivci, nýbrž
vznešenému zřízení římského pontifikátu. Jako by to
byly oslavy papežství, a to je významné v době, která
leckdy tolik zdůrazňuje svoji autonomii.

Nikdo nepopře, že Pius IX. byl populárním pape
žem, a když byl zvolen, plesala celá Italie. Roku 1892
připadalo výročí stého jeho narození a svět, i katolic
ký, je pominul takřka mlčením. Lev XIII. jest zván
nesmrtelným papežem, a jistě plnýmprávem. Vždyť
vydal encykliku „Aeterni Patris“, kterou jako by
vzkřísil tomistickou filosofii a tím ďal podněť k roz
machu křesťanské filosofie, kterýžto rozmach stal se
světu studnicí dober a záchrany. Svou encyklikou
„Rerum Novarum“ o dělnictvu dal podnět k obrodě
křesťanského socialismu, jenž je dnes tak mocný, že
se s ním musí ve všech státech počítat. A 2. března
1910téměř nikdo nevzpomněl stého výročí jeho na
rození. A ještě jeden případ mi budiž dovoleno uvés

ti. Roku 1837 sloužil papež Řehoř XVWI.mši sv. ve
své soukromé oratoři a po ní nařídil svému slu
žebníku, aby mu k suchému chlebu, který mu sloužil
za snídaní, přidal dva piškoty. Když je snědl, děl udi
venému sluhovi: „Víš, proč jsem si dnes dovolil ta
kový přepych? Před 50 lety jsem sloužil svou první
mši svatou.“

A hle, roku 1935,po světové válce, v době raciona
lisace, diktatur, rozmachu věd a vzdělanosti, celý svět
vzpomíná určitých dat ze života Velekněze vládnou
cího, i těch, kteří před ním řídili kormidlo lodičky
Petrovy, jako by v něm a v nich ctil otce. Ne svět
ského vládce, nýbrž duchovního otce. Chvíli co chví
li čteme otevřené listy protestantských, anglikán
ských pastorů, pravoslavných církevních hodnostá
řů, v nichž se obracejí k římskému Veleknězi jako
k Otci všehokřesťanstva. Kolem vznešené jeho po
sfavy se soustřeďuje unionistické hnutí. Státy posí
lají své zástupce do Vatikánu. Díla, pojednávající
o papeži, jsou horlivě čtena. „Catholic Trutt Society“
v Anglii vydává brožurky, určené pro anglikány, a
nejvíce jsou vyhledávána pojednání o papežství,
o papežské neomylnosti a pod. Není to něco podivu
hoďného? Jako by tam oživovaly doby velikého
Newmana.

Encykliky Pia XI. jsou tlumočeny i Židy. Jeho vý
zvy k nim přijímá uctivě a s čekáním celý svět. Zdaž
necítí, že jediný muž nasvětě, který má poslání od
Boha, může pomoci? Všechno ztroskotalo a papež
ství jest pevné. Všechny lásky pominuly, jen tato zů
sťala. Lidstvo potřebuje sloupu pravdy, potřebuje
otce, potřebuje lásky. V tom tkví příčinaté úcty, jež

projevuje při každé příležitosti Náměstku Kristovu

pak kněžna byla luteránka, vymínila si ve svatební
smlouvě, aby mohla míti svého predikanta, který
skutečně přijel (zanedlouho dokonce druhý) a v zimě
bydlel v Rožmberském paláci na hradě Pražském,
kde také v neděli v pokoji paní kněžny kázal. Ovšem,
král Ferdinand, dověděv se o této novotě, nebyl ni
kterak potěšen, vida, jaká neobyčejná věc se na jeho
residenci začíná. Jehožádosti, aby se tak více nedá
lo, pan Vilém nemohl prý vyhověti, odvolávaje se,
že jen pod tou podmínkou si jej kněžna vzala a její
přátelé ke sňatku svolili, když by jí slíbil při jejím
náboženství ponechati, což proto musí zachovati, ač
se snažiti chce, aby ji srovnal spolui u víře, a tím
krále upokojil.

V březnu(10.) 1559zemřela mladá ještě paní Ka
teřina ve Varech a nepomohl jí ani doktor Burchart,
osobní lékař sem z Brunšviku spolu se sestrou její
Alžbětou, hraběnkou Henneberskou, poslaný. Smrt
manželčina těžce dolehla na pana Viléma, že se do
konce mluvilo, jako by po jedné straně byl raněn
mrtvicí.

Když pak rokupříštího zemřel nejvyšší komorník
království českého pan Adam ze Štermberka, povolal
král na jeho místo pana Viléma, odmítnuv jeho vý

Bylo by snad potřebí větší hloubky, než jakou má
duch lidský, abychom jasně viděli, co je v té nezná
mé věci, jež nazývá se prostotou, která uniká sama
sobě, jež pravidelně neví o sobě, jež nepochybuje,
nerozebírá, jež jest darem a jež zďá se býti v přímém
a zvláštním vztahu s jinou věcí, a přece tak různou,
jež se jmenuje moc. Prostota a moc. Tyto dvě věci
nejsou si podobny v očích lidských! Tato dvě slova
v řeči lidské nemají téhož zvuku a tajemným zaříze
ním, jež odporučuji rozjímání duší rozjímavých,
známka divotvorců jest obzvláště prostota.

E. Hello: Podobizny svatých.
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mluvu a mladost a nezvyklost mladého muže na ta
kový úřad ustanovovati, když jest obdařen od Pána
Boha zvláštními dary a uměnímúřad svěřený dobře
zastávati. Pan vladař, vzav na sebe úřad nejvyššího
komornictví, ustanovil svého hofmistra, Melichara
Stolinského, místokomorníkem, chtěje tak míti k ru
ce osobu spolehlivou a důvěryhodnou. Po dvouletém
vdovství (památkou dodnes je v té dobězřízený ryb
ník Vdovec na Třeboňsku) žení se pan Vilém po dru
hé. Tentokráte v Berlíně s dcerou markrabího brani
borského Joachima a Hedviky, dcery Sigmunda I.,
krále polského, Žofií. Svatby, pořádané na třetí ne
děli adventní roku 1561, shromáždily výkvět vzneše
ných rodůcelé Říše. Platilť zajisté vladař Rožmber
ský za ženicha vzácného a pána mocného. Ale teprve
koncem ledna roku příštího paní Žofie se vypravila
do nového domova, doprovázena nemálem vzácných
lidí z Říše.

Jako obezřetný hospodář, pan Vilém věnoval péči
i dolování, obnovuje a zakládaje novákutiska u Do
morajic, Nalžova i na jiných místech krumlovského
panství. Rudu dal voziti podle dovolení královského
k šmelcování na Krumlov.

Roku 1563 dal se korunovati Maxmilián na krále
uherskéhoa zvláštním pozváním vyzval i pana Vilé
ma, aby do Prešpurka přijel a po jeho boku spolu
s ostatními pozvanými pány z českého království se
slavností korunovačních zúčastnil. Bylť tehdy Preš
purk tak malé město, že toliko ty osoby, kterých by
lo nezbytně třeba k osobní obsluze císaře Maxmiliá
na stěží se tam směstnají. Předepsáno zvláštní rou
cho černé podle nakresleného vzorku a účastníkům
arciknížetem Ferdinandem zvlášť doručeného. Zatím
co se pan vladař s dvěma sty koňmi vypravil na ko
runovaci, navštívila paní Žofie ve Břehuve Slezsku
svou sestru kněžnu Barboru. Po korunovaci dopro
vázel Maxmiliána na sněmy na Moravu, doSlezska
a Lužice.



Roku příštího měla se konati svatba panny Evy,
sestry pana vladaře, s Mikolášem, hrabětem Zrin
ským, určená na masopust roku 1564, ale byla odlo
žena na dobu pozdější. Zatím však Bůh navštívil
dům Rožmberský bolestnou ztrátou manželky pana
Viléma, která se roznemohla a za dva dny, v úterý
o vigilii svatého Petra a Pavla, zemřela. Pan kancléř
Albín z Helfenburku v jednom listě poznamenává,
že prý „měla hlízu v hrdle, než žeť nesmějí JMti pá
nu praviti“. Nebylo ani toto manželství dlouhé a ani
z něho nedostalo se rodu Rožmberskémupotomstva.
Jelikož pan z Hradce jako jednatel manželství panny

Sbírka nejkrásnějších modliteb papežů. Římská odbočka francouz
ského vydavatelství „Cénacle““vydala výbor nejkrásnějších modliteb
papežů. V knížečce je zahrnuto 30 modliteb, složených papeži od
Lva Velikého do Pia XI.

Exerciční hnutí na Slovensku. Exerciční hnutí na Slovensku je te
prve v počátcích. Jsou to dva exerciční domy, z nichž jeden v Ru
žomberce vedou jesuité, druhý v Nitře misionáři Božího Slova. V ni
tranském exercičním domě od r. 1929 bylo celkem 1250 exercitantů,
z toho 496 kněží. V Ružomberce začaly exerciční kursy až v říjnu
1933. Tehdy během čtvrt roku bylo 110 exercitantů, příští rok 488 a
do 1. dubna 1935 155. Tedy za půl druha roku 753. Nejvíce exerci
tantů je z biskupství spišského a nitranského.

Františkáni titulárními okresními hejtmany. V republice Eguador
bylo několik františkánů-kněží jmenovánotitulárními okresními hejt
many odměnou za veliké zásluhy, kterých si získali misionáři civi
lisací „Lovců lebek“, žijících v území Zámora. Současně jmenovala
vláda msgra Cecco, apoštolského vikáře z Napa, zdravotním inspek
torem v obvodu jeho jurisdikce. Má tím býti zajištěno správné roz
dělování léků, vládou posílaných pro domorodce. Msgre Cecco fun
guje také jako čestný úřední inspektor nad silničními stavbami a
mzdy dělnictvu na těchto silničních pracích vyplácí stát prostřednic
tvím misionářů.

Afrika se zase stává katolickou. Kdo by neznal heroism katolické
Afriky v prvých šesti křesťanských stoletích? Karthago závodilo s ŘÍ
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Účast Československa na mezinárodní výstavě katolického tisku
v Římě. V r. 1936 bude se konati v Římě veliká výstava katolického
tisku z celého světa. K provedení přípravných prací byly ustaveny
ve všech zemích zvláštní přípravné výbory; také u nás byl zřízen
takový výbor s J. E. ndp. biskupem drém A. Eltschknerem v čele.
Přípravný výbor svěřil organisaci účasti na této výstavě Svatovác
lavské lize v Praze IV., Hradčanské nám. 8, na niž jest tudíž nyní
říditi všechny přihlášky, resp. dotazy v té věci.

Smrt slavného kněze-linguisty. V Londýně zemřel dr. V. Kent O. S.
C., jeden z největších znalců řečí na světě, a ovládal 54 jazyků. Začal
se učiti cizím řečem, když na svých procházkách v předměstích lon
dýnských se setkával s dětmi, které ho obklopovaly, a bylo mu líto,
že jim nemohl nic říci, neznaje jejich rodného jazyka. Londýn je
metropolí světa, v níž Žijí příslušníci národů z celého světa, a všem
chtěl zbožný kněz nésti slovo Páně. Ovšem, jeho znalostí jazykových
nevyužili jenom chudí, nýbrž i policie, advokáti, státní i soukromé
úřady, jimž byl znamenitým tlumočníkem. Dr. Kent byl i výborným
filosofem a theologem a byl jmenován čestným doktorem bohosloví
v 73. roce svého věku při svém kněžském jubileu. Ale nejraději ho
měla chudina. Byl velice štědrý a jeho příbytek byl stále prázdný,
neboť rozdal všechno, co měl. Často se mu stalo, že se ze svých
obchůzek vracel bez svrchníku i bez bot, neboť je dal některému
chuďasovi. Všechny peníze, jež si vydělal svými znalostmi jazyko

VÁ i v o t p o

Domácí:

Parlamentní volby prošly v klidu a celkem i bez poučení. Jisto jest
totiž, že vládní strany při posledních volbách ztratily, i když se to
u některých stran neprojevilo tak markantně v počtu mandátů.
V celku však ztratily všechny. Nebyly to pak jen všeobecné a všem
vládním stranám společné příčiny kořenící v těžké hospodářské kri
si, jež přinesly neúspěch vládním stranám, ale byly to u každé stra
ny individuelní a jí vlastní příčiny. U lidové strany jednou z pří
čin byl jednak slabý a nedostatečně soustředěný tiskový aparát,
jednak však také i nedokončená stavba organisační, jak jsme v tom
to listě již několikráte poukázali, volajíce po vybudování řádné
ústřední organisace strany. Nelze tyto skutečnosti přehlížeti a bude

Evy se uvolil, že vzhledem k zármutku pana bratra
svatební veselí na Hradci uspořádá, dal tam pan vla
dař potřeby obeslati, aby nikterak si panna Eva ne
mohla stěžovati.

Když pak roku 1566Turek do Uher vpadl a oblehl
Sigeth, povstal veliký strach a nejen z království čes
kého a zemí k němupřináležejících, ale i ve svaté
říši i od jiných křesťanských zemí vypravena vojska
proti nepříteli křesťanstva, který při svém vpádutak
ukrutně si počínal. Nadčeským lidem nařízen za nej
vyššího hejtmana pan Vilém. Vojsko české sešlo se
ve Znojmě a odtud táhlo proti Turkovi.

(Ostatek příště.)
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mem nádherou, uměním, bohatstvím, rhétorské školy africké byly
tak skvělé jako římské. Ale i hloubka víry těch, kteří se stali vyzna
vači Ježíše Krista, byla v Africe taková jako v Římě. I mučednictví.
Ale pak se dostavila pohroma, již přinesli Vandalové a sekty. Kve
toucí obce křesťanské byly zničeny, a tam, kde svítilo světlo víry
pravé, začal vládnout Mohamed. To všechno připadá na mysl při
četbě zprávy R. P. Monnensa S. J., děkana misionářské fakulty na
Gregoriáně v Římě, kterou podal po svém návratu z Ruaady, a již
začíná slovy: „Střední Afrika se stane katolickou. Je v ní pozorovat
hluboké hnutí, jedinečné v dějinách křesťanských misií. Za jediný
rok 1933—1934 přibylo 44.839 katolíků a 98.901 katechumenů čeká
na přijetí do Církve. To je světový misionářský rekord.“ Sen nesmr
telného kardinála Lavigerie, jenž snil o křesťanském království
v srdci Afriky, se uskutečňuje. P. Van Oversehelde, rektor semináře
v Kabgarii, napsal 12. dubna: „„Aristokracie s králem v čele vede.
Na 142.798 katolíků 563.073 zpovědí a 3,134.938 svatých přijímání, toť
svědectví o intensivním náboženském životě. Bílým Otcům pomáhá
20 domorodých kněží, kteří sami řídí tři misie se 30.000 věřícími, jim
pomáhá 38 bratří laiků a 52 domorodých sester. Malý 1 velký semi
nář jsou přeplněny, takže může býti do nich přijato pouze 40 proc.
žadatelů.“ To jsou radostné zprávy. Ruanda se stává katolickým
střediskem Afriky, pevností víry. Ale i v ostatních oblastech Afriky
lze mluvit o probuzení katolického jara. Jsou zřizovány nové apoš
tolské vikariáty a stavěny nové chrámy a školy. Růst by byl ještě
rychlejší, kdyby měli misionáři dosti prostředků. Duch svatý vane,
kde chce.

-=u | t u r n

vými jako tlumočník, dal ubohým. Téměř vždy, když kráčel ulicemi,
byl obklopen dětmi, a to byla jeho největší radost.

Dvojí jubileum lovaňské university. Universita v Lování je z nejslav
nějších katolických universit. Byla založena roku 1425papežem Mar
tinem V. a od té doby prožila chvíle radostné i bolestné. Roku 1797
byla dekretem republikánské vlády zrušena, poněvadž prý „její forma
a povaha věd v ní přednášených není podle metod a republikánských
zásad“. Roku 1816holandská vláda založila tři státní university, a to
v Lovani, Ličge a Gandu. Když dobyla Belgie národní samostatnosti,
založili biskupové katoličtí universitu v Malíně podle vzoru bývalé
university v Lovani. Když v září roku 1835 byla státní universita
v Lovani zrušena, byla tam přenesena katolická vysoká škola z Ma
lína. „Přenesli jsme na trvalo,“ napsali biskupové, „katolickou uni
versitu do Lovaně ke cti Boha Všemohoucího a Panny Marie, aby
ožila slavná akademie, která tam existovala téměř celá čtyři století
jako učitelka řádu, strážkyně pravdy a Živitelka věd.“ První školní
rok byl zahájen r. 1835 na podzim a 13 profesorů přednášelo 86 poslu
chačům. Roku 1909 bylo tam již 2385 studentů. Roku 1914ji obrátila
německá děla v kouřící trosky, noku 1919 opět ožila. Dnes na ní
studuje 4400 studentů a přednáší 218 profesorů. I zničená knihovna
byla obnovena a čítá přes 2 miliony svazků. Dne 2. června bylo
oslaveno celou Belgií jubileum jejího znovuzrození roku 1835 a zá
roveň jubileum 25leté vlády nynějšího jejího rektora msgra Ladenze,
který má velikou zásluhu o nynější rozmach university.

nutno již jednou otázku, jež stává se dnes životní otázkou strany,
od kořene řešiti. Bude to nutno tím spíše, když znovu se vynořují
možnosti jednání se slovenskou stranou ludovou. Bude k tomu
však třeba nejen dobré vůle, ale i odvahy věc opravdu provésti a
překonati ty různé osobní či regionální úzké zájmy. Myslíme, že
toto bylo by nejlepším poučením z voleb, jež umožnilo by pak
1 větší akčnost i programovost celého hnutí.

Henleinova frakce v parlamentě se prozatím ukázala jako živel —
aspoň vnějšně — státotvorný a velmi ukázněný. Počínání poslanců
sudetoněmecké strany působí mnohdy dojmem příliš romantic
kým, který zdá se však již vyprchávati. A to bylo právě ono kouzlo,
na něž se podařilo Henleinovi na jeden ráz strhnouti tak imposant
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ní majoritu německé menšiny na svou stranu. Politický romantis
mus jest však vystřídáván realismem, a tak se celé Henleinovo
hnutí dostává na tytéž koleje, po nichž se už deset let pohybovaly
aktivistické strany německé. Henlein bez romantismu nebude míti
té atrakční síly, jakou měl, než žádanou, ba dokonce ještě větší
většinu dostal. Přijde také účtování a plnění volebních slibů a to
nebude lze již prováděti mlhavými přísliby a dvojsmyslnými naráž
kami. Toho jest si Henlein vědom, a proto ten obrat k positivní a
reální politice. Jak patrno, není tedy posice ostatních německých
stran tak beznadějná. Nesmí ovšem se opakovati historie dnů před
volebních, kdy jedna strana si jaksi pěstovala Henleinovu stranu
jako strašáka na jiné strany.

Zahraniční:
Stále se bojuje o mír. Systém kolektivní bezpečnosti, o němž se
doufalo, že podaří se uzavříti, není tak jednoduchou věcí. Východní
pakt se neuskutečnil a ani středoevropský či dunajský pakt nemá
dosud konkretních vyhlídek. Místo toho dochází k překvapením,
jimiž se vytvořují menší mocenské bloky, proti kterým dosud byla
nedůvěra. Francie uzavírá pakt s Ruskem, my k němu přistupujeme
jako první stát Malé dohody, Anglie, cítíc se ohrožována událost
mi v Habeši, demonstruje opět proti evropským mocnostem přímým
jednáním s Německem o otázce námořního zbrojení. Teorie o ko
lektivní bezpečnosti a teorie o nedílnosti míru dostaly pořádnou
trhlinu, jejíž spravení bude chvíli trvati.

C o ž i v

Vládní krise v Jugoslavií byla důsledkem voleb, které se Jevtičově
vládě přece jen nepovedly. Vyšla z nich najevo silná posice nega
tivistické oposice nejen už samých Chorvatů, ale i nespokojenýci
srbských živlů. A to ještě aktivistická oposice Korošec a Spaho
chovala se dosud velmi zdrželivě. Snad právě tato umírněnost obot
těchto vůdců to jest, jež nyní je přivádí do vlády, která má být
přechodem k obnovení demokratického režimu. Korošec je minis
trem vnitra a sousedem generála Živkoviče, ministra války, který
dal Korošce svého času internovati. Vývoj v Jugoslavii zdá se smě.
řovati k obnově politických stran, při čemž Stojadinovič hodlá re
konstruovati radikální stranu pod svým vedením. Nové volby bu
dou prý po půl roce. Jest pravděpodobnější vývoj k demokracii
než k nějaké nové diktatuře. Chorvatská oposice má ovšem z
tento vývoj odpovědnost a na ní bude záležeti osud demokracie
v Jugoslavii. Věříme však, že i oposice se již něčemu naučila z těcí
těžkých a hrozných obětí, jimiž národ prošel.

Většina, tuším, pokládá pánovství zastátnictví, c
čeho žádný pro sebe neuzná za spravedlivé ani zí
prospěšné, toho neostýchají se provádďěti vůči ostat.
ním; pro sebe samy vyhledávají spravedlivé vlády.
při ostatních však jim na právu nic nezáleží.

Aristoteles: Politika.

o t d a

Duchovní cvičení pro školní mládež diecése královéhradecké budou
letos pořádána v jediném turnu, společném pro chlapce i dívky,
v Boromeu. Začnou 1. července v 6 hodin večer a končí ve čtvrtek
4. července ráno. Poplatek za stravu 20 Kč. Přihlášky (mohou býti
z jednotlivých farností podány hromadně s udáním počtu účastní
ků) nejdéle do 23. června na ředitelství bisk. Boromea v Hradci
Králové. Budiž přiložen koresp. lístek na odpověď. — Ostatní ob
vyklé turny exercicií se zřením k celostátnímu sjezdu katolíků
v Praze letos pořádány nebudou.

roda. On nám dal naši řeč, on nám dal bytí a toho musíme upo
slechnouti, chceme-li ve světě něco býti. Obnovte tedy dnes sw
vyznání víry v naše společenství a v náš národně-socialistický stát
Má vůle je vaše víra, to musí býti naše společné vyznání. Má víra, to
můj národ. Můj národ jest největším darem, který mi Bůh udělil
Budu mu sloužit s celou duší a položím za něj i svůj život.“ Nov
trestní řád nezapomíná na tuto věc a za zradu prohlašuje útok prot
duší národa. „Ti, kdož veřejně hanobí národ, budou trestáni pětile
tým vězením,“ rovněž 1 ti, kdož „„seproviní proti minulosti národa“
Je dále přísně trestán i ten, kdo bude mluvit proti národním zvykům
rozuměj obnoveným zvykům starogermánským. „Je zakázáno snižo
vat manželství.“ Jest otázka, platí-li to i na Rosenberga, zastánce
mnohoženství. Pak by tento hlasatel novopohanství musel býti za
vřen na 3 leta. Samozřejmě, že vysoké tresty jsou proti těm, kteř
se dotknou osoby Vůdcovy. „Největším zločinem je pokus vraždy

Jak se dělá reklama. Dělá se reklama posmrtnému vydání Heusle
rových kázání. Jsou v ní věty: „Nemá sobě rovného ani u velkých
národů. V sepsání kázání nepředstihl Heuslera nikdo.“ — To snad
je přece poněkud nepodobné pravdě! — A potom: „Heuslerova ká
zání jsou také jedinečná ve snadnosti memorování, několikaminu
tová příprava dostačuje k pronesení promluvy bohaté myšlenkami
a příklady.“ A pak mají míti lidé úctu ke katolickému kázání!

Pozemková reforma ve Španělsku podle křesťanských zásad. Do
poslední revoluce ve Šnanělsku byla wětšinazemě, s výjimkou se
verních provincií, kde jsou drobní zemědělci, v rukou velkostatkářů,
světských i církevních. V mnohých provinciích tvořily velkostatky
ohromné komplexy půdy a drobní pachtýři a zemědělští dělníci stá
vali se selským proletariátem a byli přístupni anarchistické propa
gandě. Po revoluci byla provedena radikální pozemková reforma,
kterou byla nebo měla býti odňata světským i církevním feudálním
pánům většina půdy. Protože tato reforma dála se překotně a bez
jasného. plánu, nastal nepopsatelný zmatek a mužové, stojící v čele
dnešního nového Španělska, mají úkol, chyby a škody revoluční po
zemkové reformy napraviti. Gil Robles, politický vůdce španělských
katolíků a náměstek předsedy vlády, vypracoval návrh zákona o po
zemkové reformě, který byl parlamentem přijat. Zákon znamená pro
sociální vývoj státu veliký krok, protože dává podklad existence
středních selských usedlostí, takže vedle velkostatkářů a zeměděl
ského proletariátu bude tu svobodný samostatný stav selský. Zákon
chrání pachtýře tím, že pachtovní smlouvy mohou býti uzavírány
nejméně na šest let. Pachtýř a zemědělský dělník, který nepřetržitě po
dvanáct let úspěšně obhospodařoval malé nebo střední hospodářství,
má pak právo získati tuto půdu do svého vlastnictví. Stanovení ceny
přijímací má se díti volnou dohodou, v případě neshody určí cenu
neodvislý rozhodčí soud. Platiti je přípustno v patnácti ročních lhů
tách. Gil Robles snížením počtu bezzemků a usazením jich na pů
dě, láme ostří anarchismu sociálního i politického.

Nový německý zákoník. V Říši byl vydán nový zákoník, který je
zajímavý po nejedné stránce. Předně se v něm často setkáváme s vý
razem: národ, duše národa, což ani neudivuje, víme-li, jak Hitler na
národě basíruje a jak dovede demagogicky využít lidu. Dne 1. květ
na pravil v Berlíně: „Pamatujte si, že přes všechno, co vás rozděluje,
patříte z vůle Boží k témuž národu. On nás každého činí údem ná

proti Fiihrerovi v důsledku jeho osobnosti i výminečného:postavení.
Tedy trest smrti. Snad tímto paragrafem se vysvětlí i ta okolnost, ží
důvodem rozvratu manželství je rozdíl nazírání na zásluhy Hitlerový
mezi oběma manžely. Ovšem, je to hrozné, uvážíme-li, že manže
nebo manželka mají nebo aspoň mohou na sebe donášet tajné po
licii a rozvracet rodinný klid. Manžel, který sám je darebák a nedo
sáhl by rozvodu, nebo opačně, dosáhne ho hned, jakmile obviní svoj
manželku, že neuznává zásluh Fihrerových, nebo kritisuje jeho jed
nání. Donašeč je na tom ve výhodě proto, že nemusí se dovoláva
svědků, ba ani nemusí písemně podati svoji obžalobu. Vyhraje ten
kdo přijde dříve, a ne ten, kdo má pravdu, a na jehož straně by mělc
býti právo. Těžce postihuje nový zákoník katolíky a před několik:
již bylo znát jeho působení. Protest kardinála Bertrama byl zkonfis
kován ve všech listech, odpovědní redaktoři byli uvězněni, listy bud
zastaveny, nebo jim bylo zastavením pohroženo. Napříště nebude
možno ozvat se proti zavádění novopohanských zvyklostí, nebude
lze kritisovat usnesení úřadů a pod. Biskupové se nebudou ani moc
dovolávat čestného slova Hitlerova, neboť to již předpokládá, že se
zmýlil a dovolil něco nesprávného. Nedávno prohlásil ministr vyu
čování v Mnichově: „Je bolestno konstatovat, že se našli ještě v Ně
mecku rodiče, kteří posílají své děti do konfesijní školy“ a rozjitřený
zástup volal: ,„Pověstekardinála Faulhabera!“ Jednota národní ne
smí býti trhána a je trhána, uznává-li se mimo národ ještě něco ji
ného, jako třeba katolická Církev. Proto docela i v duchu nových
směrnic není dovoleno: rozšiřování katolických brožur nebo knih —
třeba kardinála Faulhabera — které ostře kritisují a odsuzují výstřel.
ky novopohanství. Na to všechno lze užíti paragrafů o urážce národa
nebo vůdce. Jak ostatně se dívá lid na Hitlera, je dobře známo, uve
du jen jeden citát nad jiné význačný, napsaný ke slavnostem 1. květ
na. „Der national-sozialistische Erzieher“ napsal 20. dubna: „„Hitle.
re, tvé jméno je Německo. Tvé já je naše my. Tvá vůle je naším zá
konem. Tvůj boj je naším bojem. Tvůj život je darem Božím, na
který jsme čekali 2000 let. Hitler je Mesiáš, je Pán země.“ A v tomto
nazírání bylo zpracováno nové právo.

m

Toto dvojčíslo o 16 stranách vyšlo 25. června. - Čtenáře prosíme za prominutí, že vyšlo pro
technické překážky opožděně. Máme nyní zabezpečeno, že nadále bude „Zivot“ vycházeti
naprosto pravidelně vždy 10. a 25. v měsící, takže další 13. číslo vyjde 10. července.

Jednotlivá čísla Kč 1:50.
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Do tohoto čisla přispěli: Bořivoj

Benetka, Karel E. Vlček, Branimir

Avala, dr. Marco Weirich, P. dr

Jan Ev.Urban O.F. M., dr.V.Šauer.

Život náboženský, kulturní,politic

ký, hospodářský a sociální.Čo život

dal. Z knih a časopisů.

Zasopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku

V Praze dne 10. července 1935. Ročník XVII. Číslo 1 3

Poselství episkopátu ČSR. katolíkům zl. celostátního
sjezdu katolíků ČSR.

Buďte pozdraveni, Vy, duchovní synové a dcerv naše, kteří jste v bratrském společenství s námi vyznali
svou víru před Bohem 1 před lidmi v těchto požehnaných dnech!

Vám i všem katolíkům naší vlasti ohlašujeme nyní své poselství pro celý Váš další život:
Vy, kdož jste povoláni, abyste byli duchovními vůdci myšlenkového života katolického, plňte apoštol

ským slovem i příkladem úkol vytčený Vám Prozřetelností Boží a vnášejte do umění a věd všude myšlenky
Boží!

Učitelé a vychovatelé, v jejichž rukoujest značnou částí budoucnost národa i Církve, veďte svěřenédítky
podle zásad božského vychovatele jen na cesty Pravdy a Dobra. Odborná zdatnost, hluboké náboženské
přesvědčení a vysoká mravní úroveň ziedná Vám vždy úctu a lásku nejen svěřených dítek, nýbrž, i jejich
rodičů!

Vám, veřejní zaměstnanci, kteří jste představiteli veřejné autority a výkonnými orgány obecného blaha,
budiž základem vší autority Bůh, a tak, jak sloužíte věrně státu a veřejnosti, buďte věrni Bohu a Bohem
založenému ústavu spásy, Církvi katolické.

Křesťanské dělnictvo ví nejlépe, jak Církev vždy hájí důležitost a důstojnost práce a jak se staví neohro
ženě za oprávněné požadavky. Buďte proto vděčni katolické Církvi, žijte neohroženě podle příkazů Božích
a církevních a zastávejte se všude zájmů Božích i práv Církve, i kdybyste za to museli trpěti!

Vězte, že Církev katolická vždy bude se stavěti za dosažení Vašich oprávněných hmotných požadav
ků, pokud se jich budete domáhati nikoli třídním bojem, nýbrž cestou spravedlnosti. K těm pak dělní
kům, kteří se odvrátili od Krista a jeho Církve, voláme slovy nynějšího sv. Otce: „Kéž by se vrátili, odkud
odešli, do domu otcovského, kéž by stanuli v řadách těch, kdo chtějí přebudovat společnost na základě so
ciální spravedlnosti a sociální lásky podle učení Církve! Ať si uvědomí, že ani na tomto světě nemohou
nikde nalézti plnější blaženosti než u Toho, jenž jsa bohat, stal se pro nás chudým, abychom my zbohatli
jeho chudobou.“

Lide zemědělský, jenž jsi býval vždy nejpevnějším pilířem náboženského života, zachovei z celé duše
bdMkřesťanský ráz rodiny, s nejvyšší svědomitostí svěť neděle a svátky a haj neohroženě náboženských zásad

1 v životě veřejném.
Neméně důležitý stav obchodní a Živnostenský kéž udržuje též náboženského ducha ve svých rodinách

a podnicích, věrně zachovává příkazy o svěcení neděle a svátků a takovým vzorným životem náboženským
kéž zajistí požehnání Boží všem svým pracím a podnikům!

Ježto pak základem šťastné budoucnosti každého národa jest spořádaná rodina, spatřujte, všichni kato
líci naší vlasti, v manželství svazek posvátný, jenž Ježíšem Kristem povýšen bvl na svátost a prohlášen
byl pro všechny časy za nerozlučitelný!

Rodičové, snažte se neochvějnou, vzájemnou láskou a věrností, náboženskou výchovou i hájením ná
boženské výuky dítek plniti vznešený úkol, jejž Stvořitel Vám vytkl!

Dítky pak láskou a poslušností k rodičům a čistým životem přispívejte k tomu, aby rodiny naše co
nejvíce se podobaly vznešené Rodině nazaretské.

My, biskupové Vaši, nepřestáváme se a nepřestaneme se modliti za Vás, drahé své duchovní dítky, za
Vaše duchovní i hmotné blaho: Spojujte s našimi modlitbami svou upřímnou snahu žíti podle zásad evan
gelia, hlásaných Církví katolickou; přičiňte se, aby Ježíš Kristus byl králem veškerého našeho života sou
kromého i veřejného, pracujte k tomu, aby Ježíš Kristus stal se opravdu vůdcem, který by nás vyvedl
z nynější bídy. mravní i hmotné!

Kéž požehnání Boha trojjediného — Otce i Syna i Ducha svatého, sestoupí na Vás i všechny Vaše drahé v domově a zůstává s Vámi vždycky!

Arcibiskupové a biskupové republiky Československý,
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Boř. Benetka:

PoI katolickém sjezdu v Československu.
V článku minulého čísla o katolickém sjezdu jsem

napsal. že jest radostným příslibem rozmachu kato
lického života v naší říši. Jak radostně dnes píši, když
mohu zde nejen říci, že moje předpověď sé splnila,
ba dokonce byla zastíněna skutečností! Praha v těch
dnech sjezdových pocítila, že její srdce, zdánlivě již
odumřelé každé vznešenější myšlence, přece ještě
může se přivésti k Životu. Praha snad dovede na
chvíli zapomenouti, ale nikdy nemůže se odříci své
slavné minulosti. Takměř u vigilie svátku slovan
ských apoštolů přišli do Prahy ti, jimž evangelium
lásky a pokoje bylo nejprve zvěstováno, aby i do
chladných srdcí českých přinesli aspoň jiskřičku
ohně, jímž plápolá jich srdce.

Česká srdce byla studená, neboť jedy, které do ně
ho vstřikovali rozmanití „lékaři“, přeměnily je téměř
v kus ledu. Proto muselo přijíti zase ex Oriente Lux.
Tisícípadesátá ročnice svatého Metoděje byla oslave
na přímo podivuhodným způsobem. Co chybělo nám
v korunních zemích na oné živé víře, to přineslo po
četné poselstvo ze Slovenska jako dar Dědici české
země: prostou, nevyparáděnou a oddanou víru v krá
lovství Kristovo, které musíme budovati v srdcích
celého národa, chceme-li z nich vyvrhnouti jed a špí
nu, natrousenou tam rozmanitými jeho dobrodinci.

Snad přeháním, když řeknu, že Praha nepoznala
tak sílu katolické víry od dob slavností, jimiž se tě
šilo české království ze svatořečení svatého Jana. Ja
ko tehdy barokní Praha mohla hrdě se přihlásiti do
rodiny národů katolických a tím uzavříti smutnou
kapitolu českého nároďa, tak i dnes sjezdem končí
sedmnáctileté bloudění národa po poušti, vysušené
tím tupením a haněním všeho, co vlastně tentostát
a národ uchovalopro doby lepší a radostnější.

Praha promluvila. I když její studené srdce samo
ještě nemohlo se rozehřáti a jásati s národem, ote
vřela mu aspoň pokladnice své slavné minulosti. Dnes
otevřela tu schránku svých klenotů, aby zítra již se
zastkvěly v plné slávě.

Nelze dosti oceniti účast Slováků. Neboť vzdor
všemu ničím nedoloženému tvrzení, že tu jest protes

tantská tradice vzájemných kulturních styků, víme,
že katoličtí Slováci a katoličtí Češi mohouse pochlu
biti, že oni udrželi ono pouto lásky a víry mezi náro
dem, rozděleným do dvou polovic lotrinské monar
chie. Slováci přišli, aby se nám odvděčili za naši lás
ku tím, že nám dobyli Prahu. Jako před sedmnácti
lety Češi šli se zbraní na Slovenskohájiti osvoboze
ného národa, tak v těchto dnech sjížděly se do Prahy
pluky katolických Slováků, aby ukázaly, Že ne nená
vist, ale láska jest poutem dvojjediného národa. Víra
Kristova, naděje ve vítězství a vzkříšení katolického
národa a láska k vlasti, to jsou pouta, kterými jsme
připoutáni k sobě dobrovolně a tím upřímněji. Leč
nesmíme zapomenouti ani na katolické bratry němec
ké. I oni přišli do Prahy, kam putovali s námi ké hro
bům svatého Jana i svatého Václava, aby ukázali, jak
mocnýmpoutem jest Kristus, jak poslušnými jsou
syny Krále králů. Jejich pout do Prahy ukázala, jak
hluboko jest i v jejich srdcích zapuštěna láska ke
Kristu, i když i jejich domovy obcházejí falešní pro
roci s medem na ústech, ale s jedem v srdci. Může
me proto směle říci, že početnouúčastí, vzorným vy
stupováním ukázaly drobné vrstvy našich Němců,
jak Kristus dovede překlenouti všechny propasti ja
ko most k věčné Lásce.

K této bilanci, která má nesmírný a doposud dobře
nechápaný význami politicko-kulturní, musíme při
počísti ještě jeden velmi významný moment. Cose
nepodařilo nejsnaživějším politikům, aby totiž dali
státnímu národu i minoritám jedno pevné místo, kde
by se sešli všichni lidé dobré vůle této říše, to doká
zalo. slovo pastýřů duší. Na jich pokyn hrnuly se zá
stupy katolického lidu do hlavního města, na jejich
přání a radu kloní se Eucharistii v pokorné prosbě za
dobro všech, kteří bydlí v hranicích této republiky,
Tak se ukázalo znovu, že křesťanství není pohoze
ným nějakým okuskem z dob temnéhostředověku,
ale naopak jediným životaschopným elementemv ži
votě národů.

Vracíme-li se v myšlenkách znovu k těm velkole
pým oslavám svatořečení Jana Nepomuckého, chce

Oslava prvého výročí pádu Bastily. na to vlastně jen 8 dní práce! A přece se usku
tečnil!

Práce zahájilo 12.000 dělníků, ale bned se u
kázalo, že na takový úkol jejich síly nestačí. PaJ. H. — Nic lépe nemůže cbarakterisovati

var a počáteční nejasnost revolučních myšlenek,
které vedly k velké změně ve Francii v letech
devadesátých 18. stoleti, než sbratřovací slav
nosti. Francouzská revoluce nezrodila se do rá
na. Rostla souběžně se sociální bídou a myšlen
kovou infekcí encyklopedistů a z nich čerpají
cích demagogů v dobrém i $patném smyslu. Fran
couzská letora propukla při rozboření Bastily
už způsobem, jakým se později projevovala re
voluce za vlády konventu, ale pád Bastily je v
prvních měsících jen ojedinělý zjev. Francouzi,
jako by se tobo činu lekli, jako děti, které pod
kopaly zídku a ona opravdu spadla, omezují
se pak jen na řešení otázek třetíbo stavu, radují
se ze svobody a konstituce, politikové zabývají
se tříbením parlamentaristických fines a nejsou
jestě zmítání oním děsivým krvežíznivým pu
dem, který byl vypěstován v klubech, zvláště
jakobínském.

Pád Bastily byl pro Francouze radostným o
kamžikem. Opájeli se besly rovnosti, volnosti a
bratrství a věrným odleskem této nálady je prv
ni oslava výročí pádu Bastily — 14. červenec
1790.

Běbem uplynulého roku, od července 1789
konaly se v jednotlivých městech „slavnosti
sbratření“ mezi řadovým vojskem a zeměbra
nou. Konala se vojenská cvičení a za víření bub
ná a střelby z pušek přisabali vojáci a občané
vzájemně státi věrně při králi a zákonu, ochra
ňovati dopravu obilí, posloucbati usnesení ná
rodního sbromáždění a zjednávati víude poslní
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nost 1 za cenu životů. Na jaře r. 1790 staly se
občanské přísaby stálým průchodem vlastenec
kých citů a z podnětu Jibofrancouzů vyrostla
myšlenka udělati celonárodní slavnost s přísa
bami a nacionálním bombastem. $. července vy
stoupil na tribunu Národního sbromáždění před
ní jeho člen Bailly, který přednesl žádost Paříže
na všechny Francouze celé země, aby na den 14.
července, v první výročí svržení Bastily, konala
se v Paříži velká národní slavnost na Martově
poli. Město Paříž rozbodlo se, že ponese náklad
slavnosti, která má potvrditi, že „Francouzi
stojí v čele lidstva a dávají mu příklaď“,

Na slavnosti měli bráti účast vedle krále a
Národního sbromáždění zástupci všech pluků řa
dových a to vždy jeden dělesloužící důstojník
a čtyři nejdéle sloužící vojáci a poddůstojníci
od každého oddílu námořní a pozemní moci.
Všechny národní gardy distriktů měly zvoliti st
zástupce na slavnost a to tak, že na 200 členů
připadal jeden, jemuž distrikt (okres) bradil ces
tovní výloby. Slavnost měla se konati na Mar
tově poli ve zvláště vybudovaném amfiteátru
se 1$0.000 sedadly v 3o krubovitých řadách a
s místem pro dalších 150.000 ke stání. Ve středu
amfiteátru měl býti na nakupeném vršku o 25
střevíců (t. j. asi 8 m) oltář vlasti. Dvůr a národní
sbromáždění mělo míti zvláštní vyvýšenou tri
bunu. Přes Seinu měl k usnadnění příchodu býti
postaven most na loďkách.

Národní shromáždění schválilo projekt, ale
od myšlenky k činu je velmi svizelná cesta,
zvláště jde-li o tak rozsáblý podnik a pak, je-li

řížané se radili úzkostlivě, co počít a tu nějaký
neznámý borlivec sebral motyku a připojil se
k dělníkům. Tento příklad působil tak na 0
statní městské lidi, práci Často nezvyklé, že na
jednou přibývalo dělníků z měšťanských i slech
tických řad po stovkách, po tisících, takže pra
covalo na poli Martově na 150.000 lidí v bo
rečném cbvatu. Spolupracovati stalo se módou.
Obyvatelé celých distriktů poblíž Paříže při
cbázeli s kapelou na pracoviště, vedeni starostou
a farářem. Ani kněží a řeholníci nezabálel.
S motykou v ruce a tlačíce vozíky s hlínou a ka
znením pracovali mniši, řeholnice, $vibaci tabal
káry a jemné dámy pomáhaly tlačiti. Docela by
la vytvořena pro tyto příležitostné dělníky
zvláštní móda: páni nosili dloubé vesty s ruka
vy, dloubé cvilinkové kalboty a pracovní čepi
ce, dámy nosily aspoň malé čepičky. (Podle svě
dectví bistoriků-sončasníků všem to pěkně slu
šelo.) Byl velký odbyt látek a krejčí se činili, aby
i ten pracovní oděv udělali co nejlibivějsí. Při
tom se při práci zpívalo. Historik Mercier za
znamenává také případ, kdy celá rodina byla při
práci: otěc kopal, matka nakládala na vozík,
který děti vždy odvezly a přivezly vyprázdně
ný a nejmladší čtyřletý seděl na klíně 93letého
dědečka a zpíval „Ca tra“ (Půjde to).

Byla to opravdu nezvyklá podívaná na lid
ské mraveniště, v němž převládal: ochotníci ze
středního stavu 1 Slechty, laici i duchovní osoby.
Možno věřiti, že cizí příchozí slzeli při spatření
takového divadla: Kapucin pracuje vědle rytíře
sv. Ludvika, nádeník vedle Svibáka z králov



mé znovu podtrhnouti, že to byly katolické prvky,
katolické myšlenky, které jako jiskry pod popelem

zaplápolaly, jakmile vyšel impuls z úst Církve. A jako tehdy nemodlila se k Bohu jen ústa, ale srdce synů
této země, tak i v těchto dnech na popudCírkve sva
té rozezvučela se srdce všech katolíků jediným akor
dem: ten vyzněl v harmoniilásky a jako bouře očistil
srdce od časných pošetilostí a připravil k velikému
zítřku. Končí se vláda temna a nastává jitro Lásky.

Boh vyslyšel naše modlitby. Ukažme se hodnými tétomilosti

Karel E. Vlček:

Smělci.
Stoupali do výší

a padali
cíle když nad nimi nejkrvavěji a nejnadějněji zaplály
Myšlenky nejtišší

zatvrdlé do skály
stoupaly

s nadějí pevnou a s přípravou na každé zklamání
Krvavé korály vyrostié z úmorné práce století
z hlubiny do výšek vyrůstající
bouřemi zality silami země tisíckrát rozštípané
přece se dočkaly slunného objetí

A zklamané naděje jsou zase nezklamané
Slunce je v noci stopené v měsíci
a ráno v nové krví vzplane

! Naděje pevné s přípravou v zklamání
Zklamání nebrzdí běh
jen horečné stoupání a padání
Myšlenky nejtišší

zatvrdlé do skály
Ke hvězdám vyrostou na vůle zdech
Budeme stoupat a nebudem padati zpět
Nebudem pospíchat k cílům vychladlým v zklamání
Budeme smělci

smělci již jdou s rozvahou pevně a hrdinně vpřed

Branimir Avala:

K pěstění kulturních styků
československo-jihoslovanských.

Není tomu dlouho, co byla v Praze uspořádáno zvláštní výstava
jihoslovanské knihy. Věc jistě ve svém jádře velmi dobrá a pro obě
zúčastněné strany též velmi prospěšná. Jak v Nár. museu, tak i na
Mar. nám. byla dosti četně navštívena a svému poslání dostála.
V čestném protektorátu byly zastoupeny mimo jiné význačné osob
nosti české katolické kruhy velezasloužilým univ. prof. dr. Vajsem,
což s povděkem kvitujeme. Pro informaci návštěvníků vydal při té
příležitosti univ. prof. dr. Horák krátký literární přehled vystave
ných knih s pěkným úvodem.

Byla však za týmž účelem vydána ještě jedna česká brožura.o 26
stránkách jako otisk „Československo-jihoslovaňské revue“. Její ob
sah tvoří vstupní akademická řeč srbského akademika Pavla Popo
viée, jenž ji proslovil na slavnostní schůzi Srbské král. akademie 11.
února r. 1922 a dal jí název: „Jugoslovenska književnost kao celina.“
Do jazyka českého přeložil ji Antonín Beringer pod názvem: „Jiho
slovanská literatura jako celek““.Jak originál, tak i jeho překlad ne
mohou na katolické straně české zůstati bez náležité odezvy, protože
jedno i druhé československo-jihoslovanské kulturní styky přímo ne
slýchaným způsobem diffamuje a utlouká. Divím se pořadatelstvu
výstavy, že mohloněco tak ostudného přehlédnouti a jakoby i krýti
svým štítem. Jest to omyl, kterého dlužno hluboce želeti.

Aby se nezdálo, že snad křivdím jednomu nebo druhému z obou
zúčastněných, poukážu zde na nejkřiklavější nehoráznosti, o něž se
autor i jeho překladatel bratrsky dělí rukou společnou a nerozdíl
nou, každý svým způsobem.

Tak pan akademik Popovié, kdekoli mluví o zřízeních katolické
Církve anebo o zasloužilých charvátských a slovinských literátech
katolických z dávno minulých dob, nemá pro ně vlídného slova ani
uznání, vida na nich jen všechno černé a téměř nic světlého. Zase
daje nad nimi na soudnou stolici, dopouští se základní chyby, že je
posuzuje a ovšem i odsuzuje jen s hlediska dnešní doby a to jako
úzkoprsý pravoslavný Srb, jenž byl v té době, kdy to psal a mluvil,
nevyléčitelně raněn oním druhem pokrokářství, o němž razil kdysi
tak přiléhavý, u nás všeobecně známý výrok nebožtík náš Dyk. Mluvě
nenávistně o jesuitech, překonává sám sebe. Píše o nich jako o „straš
né družině Ježíšově“, © „černém vojsku Ignáce z Loyoly“, o jejich
„zahnízdění se“ v Dubrovníku. To okouzlilo p. překladatele tak, že
hned přiložil na ohníček polínko, hodiv po A. Kanižličovi českou
přezdívkou „jezovitského“ spisovatele; v originále toho není, Popo
vič mluvě o účasrí katolického kněžstva v národní práci literární,
ocejchoval je titulem „reakce“ a to v hanlivém toho slova smyslu.
Nevidí anebo nechce viděti, že směr jejich literární práce byl dán
dobou, ve které žili a poměry, v nichž pracovali. Psáti proto o této
katolické reakci, že „běsnila“ v Přímoří, v Istrii a v Slovinsku, snižo
vati anebo úplně přehlížeti, co dobrého vykonala za těžkých nábo
ženských i politických poměrů, jichž nezavinila, svědčí o tom, že by
jinak jinde vážený pan akademik měl to běsnění hledati někde sobě
blíže a pak teprve by byl schopen souditi o jiných objektivně. Pan
akademik Popovič, mluvě o účasti srbského pravoslavného patriar
chátu na kulturním životě Srbů, vyjadřuje se velmi uctivě a sympa
ticky. Zazlíváme mu to? Nikoli. Mluví totiž o svém, co mu je známo.
Tu vidí vše světlé, bez nejmenšího stínu. Habeat sibil Hned nato píše

skébo paláce, žena z rybí tržnice vedle dvorní
dámy v bedvábí, lidé v badrech vedle milioná
řú, kartuziání vedle studentů aid. I 50.000 a ně
který den dokonce 250.000 lidí pracovalo na
tomto mraveništi a jednou tolik lidí přihlíželo,

zpěv mísil se s hovorem, Pueby brály. Pracovalose do 9 bodin večer, kdy každý odcházel do při
kázaných míst, kde nacházel v hostincích kra
jany, druby v zaměstnání a zpívali a hovořilo
se dále.

Žádný stav nechtěl se dáti zabanbiti. Řezníci
přitábli na pracoviště pod praporem, na němž
byl velký náž a nápis „I řeste se, nepřátelé svo
body!“ Tiskaři tábli pod praporem 5 nápisem
„Tiskařské umění je prvním praporem svobo
dy“. A vidíte obchodníky ublím, nosičevody,
parukáře, berce, prostě všechny stavy zúčastně
ny na práci, aspoň jeden den. Každý vynikající
muž pro zachování prestiže musil chtě nechtě
aspoň jeden den ztráviti v práci pro přípravu
národní oslavy.

Na pracoviště přišeldokonce král se svou ro
dinou a byl předmětem úcty. Dělníci vytvořili
mu Čestnou stráž práce — $ lopatami na rame
nou. Při takovém úsilí podařilo se zmoci velkou
práci a když ochotníci ustoupili odborným ře
meslníkům k dokončení vybudování amfiteátru,
bylo již jisto, že stadion bude včas botov. Měst- f
ská rada poděkovalavšem a na slavobráně,jíž se
vstupovalo do kolosea, byly nápisy v oduševně
lých slovních výrazech osvícenských myšlenek.
Byly řeči, uvítání, děkování, delegace a davy z
celé země zaplnily prostory. Provinční zástupci
přineslido Paříže velkou náladu pro krále, Hol

dovali mu Bretoňci, Lotrinčané i ostatni. Jejakobsní chtěli se vmísiti do programu a nějak

zabrániti aspoň účasti královny na slavnosti,
což se jim nepodařilo pro odpor zástupců provinci.

Za břmění děl a budby začal 14. Červenec 1790.
Nebe nemělo slitování s takovou pompou a dšti
lo bustými proudy od časného rána. Na fran
couzskou veselost a nadšení nemělo to vlivu. Žád
né bláto, nečas a dloubá obtížná cesta neodradi
la nikobo. Průvod kráčel přes čtyři bodiny.
Vpředu sel velký oddil dětí, pak šlo Nár. sbro
máždění, zástupci provincií 5 prapory, budba
mi, vojenskými delegacemi podle jednotlivých
oblastí rozdělení, Cestu, kudy kráčel průvod,
vroubily tistciblavé zástupy. Všude volání slá
vy, prapory, květiny, nadšení; muži a ženy ne

ali deště, tančili vesele na prostranstvích, ko
lem pyramid pušek a pod.

Po příchodu krále přestal tanec a Talleyrand,
biskup auntunský, později diplomat a zahraniční
ministr Francie za všech vlád od republiky, přes
císařství do království, sloužil u vyvýšeného ol
táře vlasti mši sv. joo kněží v bílém roucbu pře
pásáno stubovitými trikolorami tvořilo špalir se
čtyř stran, 3oo vybraných bocbů zpívalo při mst
su. a dýmalo kadidelnicemi. Talleyrand požebnal
pak nové praporce („oriflamme“) a 83 praporů
jednotlivých departementů. Nato generál La
ayette přijav z rukou krále psanou formuli pří

saby, vystoupil vzbůru k oltáři v čele generální
bo štábu pařížské gardy a federovaných, vytasil
meč a 5 ním všichni, kdo meč nosili. Přisabal
věrnost národu, zákonu a králi a pak všechny
ruCEstatisíců se zvedly k nebi a ozvaio se bro
mové: „Přisabáml“ Za Národní sbromáždění slo
žil přísabu předseda. 400 dělových ran prová
zelo v Paříži přísabu a současné břměla děla po

celé zemi a všude občanstvo současně s Paříží
přisabalo.

Pak přisabal král, že bude zacbovávati ústavu
a v tom okamžiku protrblo slunce mraky a za
lilo světlem krále. Symbolika nalezla odezvu
v lidu. Královna pozvedla syna a ukázala jej
národu, který propukl ve volání slávy. Biblické
bosana! Záplava přísab! Proklamována jedno
ta myšlení lidu a krále. Zanotováno Te Deum,
1200 hudebníků brálo melodii a statisíce pěly
za víření bubnů. Zdálo se, že všechno je v jakési
extasi. Věbiasný historik Tbiers k tomu pozna
menává: „V takových okamžicích ztlumí se vše
chna nenávist a mizí veškerá pýcha. Všichni cí
tí se sťastnými ve společném štěstí, všichni jsou
pyšní jen na společnou důstojnost. Proč jen byl
tak brzo zapomenut tento blažený dech jednoty.

n v životech národě jsou jen šťastnéokamži
"Oslava měla ještě dozvuky. Král na př. po

hostil 22.000 lidí večeří. Pak se konaly vojen
ské přeblidky, turnaje na lodích, všude se tan
čilo, brálo a popíjelo. Pak se vývojová křivka
politického revolucionářství ve Francii začala
vlivem jakobínů, kteří se této první oslavy ne
zúčastnili a vydali docela banlivé letáky o ní,
otáčeli k varu vášní davu a došlo ke krvavým
stránkám bistorie jrancouzské revoluce.

Z první oslavy zůstalo ve francouzských zvy
cích jen to, že se vojensky slaví národní svátek,
banketí se a je národní veselice s tančením po
ulicích, tak jako r. 1790. Jedině francoazstí ka
tolíci dodržují tradici prvního svátku tim, že
14. července obětují mše sv. a modlitby za blabo
vlasti a usmíření národních vin v minulu i pří
tomnosti.

147



o straně katolické charvátské a slovinské a tu už naladil zcela jiné
struny, zrovna jako by byl jedním z bratří tří teček a jako by jeho
heslem bylo: Calumniare fortiter. O katolických věcech mluví lec
kde jako slepý o barvách. Uctyhodnému sboru akademiků k věření
předložil i tuto monstruosní perličku: „Bylo třeba přizpůsobiti hla
holské misály a brevíře nové nauce církevní a kongregace to činila“!!!
Kdyby tenhle nesmysl měl pan akademik dokazovati, bylo by mu
horko. Co je protikatolické a protijesuitské, tím jest pan Popovič
zásadně nadšen, ať už jest literární dílo Pavla Sarpiho o tridentském
sněmu anebo protikatolická činnost býv. senjského biskupa de Do
minise a mnoho j.; co však je katolické, to je u něho v jihoslovanské
minulosti vždy nanejvýš druhořadé anebo ještě více bezcenné. Oprav
du přál bych z celé duše panu Popovicovi i sobě, aby došlo co mož
ná k největší kulturní i literární jednotě jihoslovanské aspoň v bu
doucnosti, když už to pro různé nepříznivé vlivy nebylo možné v mi
nulosti, ale ujišťuji ho, budou-li v tomto duševním, jemném a citli
vém oboru pracovati a řáditi lidé takovýmto neslýchaným způsobem
jako on v této své vstupní akademické řeči, pak to u zdravého kato
lickéhojádra národa charvátského a slovinského zrovna ze země vy
dupe živelný odpor proti tak bezohledným „sjednocovatelům“ se
strany srbské. Dnes už jest jasno, kdo má na protisrbském smýšlení
dnešních Charvátů a Slovinců přímo lví podíl. Ale to s radostí zde
doznávám, že srbský prostý národ, pokud jej z vlastní zkušenosti
znám, nikterak se neztotožňuje s takovýmito zrůdnými názory jed
notlivců.

Ale, je-li při čtení duševních výlevů páně Popovičových člověku
leckde smutno, pak při čťení jedinečně kostrbatého překladu páně
Beringrova je člověku místy skoro do pláče. Pravda, snad leccos by
se dalo svésti na sazeče, ale pak se musíme právem tázati: Proč si
to pan překladatel nedal předložiti ke korektuře? Anebo proč to ne
ponechal někomu schopnějšímu? Jestli to překládal, dokud ještě ne
zaujímal tak vysokého postavení, jaké má dnes jako vlivný činitel při
úředním pěstování styků československo-jihoslovanských, pak bych
rozestřel nad tím plášť milosrdenství; překládal-li to však až teď,
pak jest to trapné, protože bych z kruhů, jež jsou blízké národní
osvětě, čekal právem něco hodnotnějšího. Takhle by mně to musel
umět přeložit každý diletant na počátku své překladatelské činnos
ti. Překlad páně Beringrův nelze nazvati volným překladem, protože
se namnoze drží originálu přímo křečovitě i ve volbě nevhodných
slůvek srbského autora. Místy je to překlad vzácně otrocký, mělký
a povrchní tak, že překladatel podává českému čtenáři, neznající
mu srbského originálu pravý opak toho, co tvrdí pan Popovič, po
případě zcela odlišný smysl. Tak jest tomu na př. v prvním odstav
ci X. části a leckde jinde, kde vynecháním některého srbského
slůvka anebo nesprávným jeho překladem mění se smysl. Pro omeze
nost místa, jjež je mi zde k disposici, a pro velký počet dokladů ne
uvádím stránek překladu Beringrova, nýbrž jenom ve stejném po
stupu za sebou nejprve srbské slovo nebo rčení v originále, za ním
hned Beringrův špatný překlad a pak překlad správný.

Tak tedy na př.: „u ovom ili onom vremenu“ neznamená „v tom
či onom směru“, nýbrž „v tom či onom čase“. -— „„Kroz našu pro
šlost“ neznamená tu „právě pro svou minulost“, nýbrž „po celou
dobu naší minulosti““. — „„Pa to nismo imali ni u književnosti“ není
„a to jsme neměli ještě v literatuře“, nýbrž „a to jsme neměli ani
v literatuře“. — „U sasvim drugom pogledu“ není „v každém jiném
směru“, nýbrž „v úplně jiném směru“. — „Nalazio je“ znamená
„nacházel“ a ne „hledal“. — „Trajanje“ není „vývoj“, nýbrž „trvá
ní“. — „Bolji“ není „„dobrý“, nýbrž „lepší“. — „„Pozniji“ není
„pozdní“, nýbrž „„pozdější“. — S „ko“ si nevěděl rady a proto to
vynechal; znamená to tu „jedni, druzí, jiní“. — Z „„Petera“ udělal
„Patera“. — Na str. 5 místo „Ve všech dějinách literatur“ mělo býti
„ve všech našich literárních dějinách“. — „Rubrike“ neznamená

Dr. Marco Weirich:

„činitele“ nýbrž „oddělení“. — „Naglasiti“ není „upozorniti“, ný
brž „zdůrazniti“. — Na str. 8 vypouští důležité slůvko valjda,, čímž
mění smysl. — „Prepis“ není „opravování“, nýbrž „opisování“. —
„Carostavnik“ není jen starodávná kniha! — „Radnja“ není „díl
na“, nýbrž „činnost“. — Vynechává svagda u potrecnoj meri na
str. 12, čímž dává tvrzení horší smysl. — „Od blizu dva veka“
není „skoro od rozhraní obou století“, nýbrž „téměř 2 století“. —
Z kongregace Propaganda de fide udělal kongres pro propagandu
víry! — „Prigrliti red“ neznamená „přitisknouti řád na své prsa,
nýbrž „přilnouti k řádu“. — Ze srbského Vasilije udělal Basileje!
— Srb Popovič píše „ljubav prema Bozu“, ale pan překladatel má
jen „láska k bohu“ a taktéž o něco dále „strach před bohem“. Ra
dím panu radovi, aby si opatřil Pravidla českého pravopisu, schvá
lená ministerstvem školství a vydaná stát. nakladatelstvím a tam
se poučí, že jméno bůh se píše Bůh. — „Gotovo“ na str. 13 není
„úplně“, nýbrž „skoro“. — „„Zastoj“ není „zastavení“, nýbrž „ztrnu
lost“. — „Tašt“ není „ničemný“, nýbrž „prázdný, lichý“. — „Va
žan“ není české „vážný“, nýbrž „důležitý“; to opakuje několikrát.
— Panu překladateli by neuškodilo, kdyby si byl vzal napřed do ru
kou nějakou jen trochu důkladnější srbochorvátskou mluvnici, z níž
by se poučil, že futurum při vypravování nesmí se proti duchu čes
kého jazyka překládati zase futurem, nýbrž minulým časem, anebo
aspoň presentem. Tu chybu dělá téměř napořád, což českému čtenáři
zhusta zahaluje správný smysl. — Srbské „I pisci druge vrste“
není tu „i spisovatelé druhého řádu“, nýbrž „spisovatelé druhého
druhu“ či lépe česky „„druhé, t. j. nesrbské strany“; svým překla
dem je pan Beringer snižuje proti úmyslu pana Popoviée. — „Div
kovičeve besede“ mohl docela dobře přeložiti ,„„D.řeči“ a ne jen
„besedy“, což dává jiný smysl. — „Naravno“ není rovnoměrně“,
nýbrž „totiž“. anebo „přirozeně“. — „„Nezgodniji“ není „„nejvhod
nější“, ale „„nevhodnější“. — „„Pesnici“ nejsou „„spisovatelé“, ale
„básníci“. — „Zastranjena okolina“ není „odcizené okolí“, nýbrž
„stranou odsunuté okolí“. — Ponechati „„vrši se“ nepřeložené, jest
pochybené počínání. — „Naime“ není „zejména“, nýbrž „totiž“.
— Srbské „patrijaršija“ není nějaké „patriarchie“, ale „patriarchát“.
— „Nove obrasce“ neznamená „nové ideje“, nýbrž“, „vzory“. —
Cyrilské Hop Pojal na str. 36srbského originálu
přeložil „Kněz Poyal“ místo správného „Port
Royal“, nerozeznav písmenar v cyrilici odp va
tince. To je fatální. — „Ljuljati se“ není „káceti se“, nýbrž
jen „kymáceti se“ anebo „potáceti se“. — „Odista““ není „docela“,
nýbrž „zajisté“, nebo „„doopravdy“. — Popovič správně píše o „Isto
riji tridentskog koncila“, ale pan Beringer na str. 24 zase „kongres“.
Snad přece zná rozdíl mezi koncilem a kongresem? — „Doduše“
není „skutečně“, ale „sice“. — „Primer“ není „překlad“, ale „pří
klad““. — Srbské „rodiše se daleko bolje nego“ přeložil špatně „ro
dily se mnohem dříve než““místo správného „zrodily se daleko lépe
než“. — Srbské „toliko““ na str. 39 špatně přeložil českým „tolik“,
kde to značí české „toliko“ anebo „pouze“ — „Prevedena proza“
není „„prosa převedená“, nýbrž „prosa přeložená“. ——Srbská „pis
menost““ není česká „písemnost“, nýbrž „„písemnictví“. — „Gotovo
ne misleči“ není „„ničeho nemyslíce“, nýbrž „skoro nemyslíce“. —
Na str. 42 vynechává při „novu književnost“ zájmeno přivlastňo
vací „našu“, čímž dává větě jiný smysl. — „Izjednačuje se“ není
„ztotožňuje se“, nýbrž „vyrovná se“. Připisuje-li Hektorovičovi, že
ví též o Vladimíru a Kosaře, jest to nesprávné; vždyť ani Popovií
toho netvrdí.

Jestliže takto se representuje „světlo“ mnohých přepokrokových
pánů ovlivňujících Československo-jihoslovanskou ligu a její orgán,
pak by bylo na čase, nechati tam vniknouti trochu té „tmy“ katolic

ké ráakce Popovičovy. Tohle je prostě tak trochu jako kulturníostuda.

Rooseveltmezi Scylou a Charibdou.
Krise a ústava.

Rooseveltův pokus o hospodářskou přestavbu Spojených států
amerických zákonem N. I. R. A. vystoupil v celé své obrovitosti
teprve rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který ho prohlásil
protiústavním. I sociální zaostalost amerických poměrů před vyhlá
šením zákona N. I. R. A., která vysvítá z bližšího rozboru zákona
samého, uvědomuje každého o státnické odvaze Rooseveltově, kte
rá chtěla zachrániti hvězdnatou říši před zmatky, aby nemusela
prodělati najednou všecko to, co ještě neměla, a co už prožila Evro
pa v dosavadních převratech čtyř století. Uvažujeme-li o místu, kte
ré Spojené státy americké zaujímají ve světovém hospodářství, vi
díme, že budoucnost tohoto státu se nutně dotýká velmi citelně
i nejodlehlejších zemí naší zeměkoule. Z těchto důvodů nemůžeme
se spokojiti jen stručnými tiskovými informacemi o tak důležitých
historických přeměnách v americkém hospodářském řízení a stojí
za to, všimnouti si podrobněji obsahu zákona NIRA,a po jeho pádu
shrnouti, pokud nám to dovoluje krátký časový odstup, účinky, kte
ré zanechalototo gigantické dílo Rooseveltovo.

1933—1935 ve znamení Modrého orla.

17. června 1933 schválil americký zákonodárný sbor zákon Na
tional Industrial Recovery Act (N. I. R. A.). Jako velkonárodní
akce měla zvláštní znak modrého orla, což vyhovovalo i zálibám
amerického lidu pro vnější vlastenecký lesk. Probereme-li krátce
stav americké průmyslové organisace před tímto zákonem, vidíme,

že ten den jest dějinným mezníkem ve vývoji amerického průmyslu.
USA mělo až do té doby nejostřejší protikartelové zákonodárství,
jako žádná jiná země na světě: zásada svobodné soutěže byla jaksi
nedotknutelnou modlou. V minulých 40 letech vyšlo několik růz
ných zákonů, které naprosto zakazovaly tvoření kartelů a trustů.
Prvým takovým zákonem byl už t. zv. Shermanův zákon z r. 1890,
který byl postupně doplňován dalšími zákony. R. 1914 bylazřízena
zvláštní dozorčí komise Federal Trade Commission, která sice měla
zmírniti účinky protikartelových nařízení, ale její vliv byl malý.
Avšak r. 1923 vyšel nový protikartelový zákon, který zostřil všech
ny dosavadní předpisy a prohlásil všechny podobné dohody dokonce
za trestné. Postižený průmysl svým odporem si konečně vymohl,
aby alespoň vývozní průmysl byl vyňat z těchto ustanovení, tak na
př. zvláště měďařský průmysl; za to petrolejářský průmysl neměl
těchto výhod a známý koncern Standard Oil Co byl tímto způsobem
dvakrát rozpuštěn.

Zákon N. I. R. A. chtěl pravý opak: tvoření kartelů, a to dobro
volné. Jen nedocílí-li se dohody, mají býti kartely utvořeny vládním
nařízením. Pro dobrovolnou dohodu ponechala vláda jednoměsíční
lhůtu, potom měl rozhodnouti president s konečnou a všeobecnou
platností pro celý dotyčný průmyslový obor. Na druhé straně zákon
nařizuje, aby dělnictvo dotyčných průmyslových odvětví vybudo
valo odborové organisace, o kterých dosud Američané neměli ani
ponětí. Tím Roosevelt chtěl jednotně organisovati dvě základní
složky výroby, kapitál a práci, aby se mohly lépe dohodnouti na
těchto třech hlavních úkolech zákona: 1. stanoviti podmínky slušné
soutěže a odstraniti bezohledné podbízení cen, 2. zkrátiti pracovní



Zásady slušné polemiky.
„To se odpovídá „ aniž by se spílalo, protože

jak jest psáno v Příslovích 10: „Kdo pronáší spílání,
je nemoudrýÝ“a 20: „Všichni pošetilí užívají spíilání.“
Kdyby teďy někdo chtěl proti tomuto psáti, mně to
bude velmi milé. Neboť není lepšího způsobu odhaliti
pravdu a zahanbiti nesprávnosťt, než odpírání proftiv
níkům, podle slov Šalamounových: „Železo železem
se brousí a člověk vybrousí tvář svého přítele“ Mezi
nimi a námi rozsuď Bůh sám, jenž je požehnaný na
věky.“

Sv. Tomáš Akv. Dokonalý duchovní život.

Pravda a její obhajoba.
„W jistých záležiťosťtechje lépe mlčeti než mluviti,

a není třeba pera jako mstitele. kde pravda sebe
sama obhajuje.“

Ze životní moudrosti sv. Idnáce z Loyoly.

dobu a tak zařaditi větší počet nezaměstnaných do výrobního pro
cesu, a 3. zvýšiti mzdy a tím také kupní sílu širokých vrstev.

Tyto zásady byly uplatněny pro jednotlivá odvětví průmyslu, ob
chodu a zemědělství ve zvláštních závazných smlouvách, t. zv. prů
myslových codech, jichž bylo 862. Zvláštní úřad National Recovery
Administration (N. R. A.) byl pověřen správou a dozorem těchto
codů.

Co překvapuje mimoamerického pozorovatele nejvíce, je skuteč
nost, že v Americe dosud neexistovaly odborové organisace dělníků,
a také fakt, že se vládě povedlo zkrátiti pracovní dobu jen na
48 hodin, dále zákaz dětsképráce; sociální poměry před zavedením
zákona Nira byly velmi zaostalé, a dokonce sociální vymoženosti
samého zákona Nira, zachycených v těchto codech, jsou dokonce
horší, než pracovní poměry v Evropě.

Také cenové poměry vynutily si přímo vyššího zásahu. Roosevelt
poukazoval na nezřízenou konkurenci, která podle měřítka evrop
ského zákonodárství měla přímo ráz hotového podvodu. Tím nasta
lo velké snižování cen a také kvality zboží.

Mezi prvními přijal Rooseveltův cod dobrovolně textilní průmysl.
Zavedl 4Ohodinovou pracovní dobu a stanovil minimální mzdu děl
nyckou dol. 13 pro severní státy a 12. dol. pro jižní státy týdně,
přesně podle vzorkového codu (ceníku), který vstoupil v platnost
1. září 1933. U petrolejářského, železářského, automobilového, uhel
ného průmyslu, které na začátek vesměs odmítaly přistoupiti na
Rooseveltův průmyslový cod, musela vláda připustiti dalekosáhlé
výjimky, zvláště pokud se týkalo pracovní doby a mzdy. Odpor
průmyslu vyvěral z okolnosti, že nepřál utvoření pevných odboro
vých organisací.

Jak vidět, Roosevelt měl před sebou skoro sysifickou práci, jeli
kož chtěl obrátiti najednou vše, co bylo výsledkem celých desetiletí,
a mimo to měl proti sobě obří moc průmyslníků a bank. Jestli přes
to tímto zákonem prorazil, pak mu v tom pomohla vůle lidu, který
vítal zlepšení sociálních poměrů, a konec konců i odhad nezaměst
nanosti na 15 milionůlidí, což zviklalo i mnohé odpůrce presiden
tovy.

Postupem času ochablo nadšení pro Niru, a to následkem nedo
statečných výsledků prvního roku trvání zákona Nira. Kritiku lze
shrnouti do těchto hlavních bodů:

1. Veliký počet codů vyžádal si velmi složitý a těžkopádný apa
rát. Byl utvořen zvláštní úřad t. zv. National Compliance Board
(státní smírný úřad), který projednává všechny žaloby na porušo
vání codů a pro nával prací zvýšil původní počet zaměstnanců ze
85 úředníků na 1800, a dále National Labour Board (Národní úřad
práce), který vyřizuje spory mezi zaměstnavateli a dělníky. Tím
citlivější byly autoritativní zásahy těchto úřadů do výrobního pro
cesu.

2. Jako všude jinde i ve Spojených státech amerických se pouka
zovalo na zvýšení výrobních nákladů násilným zvýšením mezd a
snížením pracovní doby, což mělo v zápětí zase potlačení podnika
vosti. Ani výsledek tohoto boje pro nezaměstnanost neuspokojil
samé zastánce Rooseveltovy. Podle výpočtu presidentova mělo se
zařaditi do práce zase na 6 milionů lidí do 1. září 1933. V této do
bě podařilo se však znovu zaměstnati jen 2 miliony dělníků. Také
zvýšení mezd o 15 proc. v této době nebylo dostačující vzhledem
k 25proc. zvýšení cen v důsledku znehodnocení dolaru o 33 proc.,
takže ve skutečnosti mzdy byly nižší než předtím.

3. Konečně rozpory mezi dělníky a průmyslníky byly zostřeny
v otázce utvoření odborových organisací (Company unions). Ame
rická federace práce (American Federation of Labour) trvala na
tom, že odborové organisace na podkladě NIRA mají býti utvořeny
pro celá odvětví, zatím co průmysl hájil stanovisko, že dělníci se
mohou sdružiti jen vždy uvnitř podniku (súčastňují se jen dělníci,
zaměstnaní v příslušném podniku).

Pod vlivem těchto kritik byla připravována nálada pro změnu
zákona NIRA, ale přesto nebylo použito ustanovení, podle kterého
sice zákon měl trvati 2 roky, ale mohl býti zrušen kdykoliv. Zákon
se dožil celých předvídaných dvou let. Zato však stihala Roosevelta
porážka za porážkou ihned od začátku nového roku 1935, kdy pro

hlásil, že bude žádati kongres o prodloužení zákona NIRA o další
dvě leta, t. j. do 16. června 1937.Po delších jednáních senát schvá
lil zákon t. zv. Clark bill, podle kterého celá organisace NIRA
měla býti značnou měrou omezena a platnost zákona prodloužena
jen o 9 měsíců do konce dubna 1936, kdy budou presidentské volby.
Také zákon sněmovny byl vykládán čistě jako maskované zrušení
zákona NIRA. Nato Americká federace práce pohrozila stávkou
400.000 dělníků a vynutila si slib, že zákon bude přece prodloužen
o dalších 21 měsíců. Do tohoto boje zasáhla neočekávaná rána.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Velká americká drůbežnická firma Schechter Poultry Corporation
se odvolala k Nejvyššímu správnímu soudu, poněvadž byla obža
lována, že nedodržuje 18 bodů drůbežnického codu pokud se týče
mezd, pracovní doby a také obchodních podmínek a odsouzena
codem, který vynesl Roosevelt na základě 3. článku zákona NIRA.
27. května 1935 Nejvyšší správní soud (který očividně nechtěl za
sahovati rušivě do vývoje tohoto zákona a vynesl tento rozsudek
vlastně krátce před jeho vypršením, ačkoliv tento proces se táhl
už celý rok) prohlásil, že zákon NIRA jest protiústavní.

Rozsudek poukazuje v první části především na dva předpo
klady, že „„ani mimořádná krise neoprávňuje znovutvořiti anebo
rozšířiti zákonodárnou moc“, dále, že codový systém nepředstavo
val dobrovolné úsilí po spolupráci, ale „zahrnuje v sobě přinuco
vací výkon zákonodárné moci“.

V druhé části, která se zabývá s otázkou delegace zákonodárné
moci, slavnostně prohlašuje, ze americký kongres nemá moc zříci
se zásadních zákonodárných funkcí a postoupiti ji jiným, a že ústa
va dovoluje kongresu dostatečné prameny, aby mohl elasticky vy
konávati svou funkci. Po delší právní diskusi o slušné a neslušné
konkurenci (fair and unfair competition) dochází k výsledku, že
»3. článek zákona NIRA nemíní se zabývati jen s neslušnou kon
kurencí, která odporuje zákonům, nebo vytvořiti aparát, který by
hájil už existující zákony..., nýbrž že má jasný úmysl oprávňo
vati nové a kontrolní zákazy cestou codů, které mají platnost zá
kona a obsahují všecko..., co president uznává anebo předepíše
jako moudré a blahodárné opatření pro řízení obchodu a průmyslu
za účelem jejich vzkříšení. ... Může kongres delegovati svou záko
nodárnou moc obchodním a průmyslovým organisacím anebo sku
pinám? Mohou obchodní a průmyslové organisace býti ústavními
zákonodárnými sbory? ... Podobné delegování zákonodárné moci
neznáme v naší ústavě. Kongres nemůže delegovati tuto moc presi
dentovi... Konec konců 3. článek zákona NIRA nemá předchůd
ce. Místo aby předepisoval pravidla chování, oprávňuje tvořiti co
dy, které je mají teprve předepsati... Myslíme, že oprávnění
k utvoření codů jest neústavním delegováním zákonodárné moci.“

Třetí část rozsudku se vztahuje na uplatňování codů v tak zv.
„intra-state“-obchodech na rozdíl od „interstate“-obchodech. Při
posuzování amerických poměrů se zapomíná na to, že ústava Spo
jených států amerických byla původně něco podobného jako kon
venant dnešní Společnosti národů. Svrchovanost tedy zůstala i na
dále v jednotlivých státech tvořících spolu Spojené státy americké,
které pak delegovaly určité omezené moci federální vládě. Mezi tě
mito delegovanými moci byla a jest podle ústavy výslovně také
tak zv. „interstate commerce“, to jest „mezistátní obchod“, jinými
slovy obchod od státu k státu, samozřejmě i obchod s cizinou, za
tím co „intra-state commerce“, t. j. „vnitřně-státní obchod“ každého
jednotlivého státu-člena Spojených států amerických se vymyká na
prosto moci federální vlády. Ovšem vzrůstem průmyslu, obyvatel
stva a komunikací stávají se hranice mezi oběma druhy obchodu
čím dále tím více nejasnějšími, a proto se staly polem nesčetných
právních sporů s Nejvyšším správním soudem a také mezi odbor
níky. Rozsudek Nejvyššího správního soudu se staví proti tomu,
aby federální vláda určovala pracovní dobu a mzdy pro všechny
státy federace, jelikož „„osobyzaměstnané v lokálním obchodě...
nejsou zaměstnány v mezistátních obchodech...“, a dále „jejich
pracovní doba a mzdy nemají nejmenšího vztahu k mezistátnímu
obchodu“. Zajímavé jest tvrzení tohoto rozsudku, že vláda doka
zuje příliš moc, když poukazuje na to, že jest třeba působiti na
pracovní dobu a na mzdy, poněvadž ovlivňují ceny a tím také ne
přímo „mezistátní“ obchod. Jestliže je tomu tak, pak by mohla vlá
da přivlastniti si právo působiti i na ostatní neméně důležité složky
cen, pokud ceny ovlivňují, a to počet zaměstnaných, činže, rekla
my, metody obchodování atd.

V každém případě jest z tohoto sporu zjevno, jak ústava už ne
odpovídá modernímu vývoji, jak státy-členy federace dnes už ne
jsou hospodářskými jednotkami a ztratily původní samosprávný
význam. Na druhé straně zase se vytýká Rooseveltovi, že jeho
„New deal“ (Nový plán) zašel do druhého extrému a považuje
Spojené státy americké více za hospodářskou jednotku než za fe
ideraci hospodářských samostatných jednotek. (Dokončení.)

V roce 1934 zemřelo 2,400.000 lidí podvýživou, asi
1,200.000lidí spáchalo z hladu sebevraždu. — Součas
ně pro udržení cen bylo zničeno 267.000vagonů obilí,
258 milionů kilogramů cukru, 26 milionů kilogramů
rýže a 25 milionů kilogramů hovězího masa. Nepo
čífťányzničené zásoby poživatin, které padly za obět
přírodním katastrofám. ó

Statistika z 50 významných států světa.
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P. dr. Jan Ev. Urban O. F. M.:

Živá víra jako podstatná síla vytvářející lidský život.
(Řeč k jinochům, pronesená na katolickém sjezdě

Čím si kdo více skrývá nebezpečí, tím jest neschop
nější mu dokonale čeliti. Nesmíme přehlédnouti
v tomto okamžiku, kdy se sešel výkvět katolické síly
tohotostátu, že jde dnes o rozhodující boj mezi ne
přáteli Boha a jeho věřícími. Bylo by snižováním to
hoto nebezpečí, kdybychom nepřiznali, že tento boj
jest největší v dějinách lidstva. (Lotz S. J., Stimmen
der Zeit, Dezember 1934.) Jestliže byly úžasné boje
proti zjevenému Bohu, byly to většinou boje meče a
krve. Dnes jest to boj duchů a myšlenek, kdy se ne
potírá víra v Boha násilím, při čemž by ona sama
v lidstvu zůstala, nýbrž kdy se vytrhuje sama víra ze
srdcí lidstva. Řeknete, že víra Kristova nemůže za
hynout, že má trvání až do skonání věků. (Mat. 28,
20.)Ano, zajisté, ale nikde není zajištěno, že nezahy
ne a nezajde v Evropě, že nezahyne v srdcích těchto
generací a v srdcích našich. A o to nám musí jíti,
abychomzachránili sebe povíru a spásu Kristu, když
nemusíme zachraňovat víru a Církev, která má zaslí
bení trvání do konce světů.

A v tomtoboji mezi věrou a nevěrou bylo by mali
cherným snižováním a nepochopením skutečnosti,
kdybychom chtěli v tomto boji postupovati jen uží
váním částečných pomůcek, kdybychom chtěli bojo
vati pomocí pouze vnější organisace, pouze pomocí
na př. tisku, řešení společenských otázek, pozemskou
pomocí utlačeným stavům. — "Tovše jest na výsost
nutné, ale to vše jsou již následky nebo jeďnotlivé
prostředky, ale to vše není jádro a kořen. Zde však
jde právě o sám kořen, z něhož všeostatní vyrůstá.
A tento kořen, o který jde, jest Kristus. Uvědomme
si, že za všemi a podvšemi hlubokými a světovými
otázkami, za všemí a pod všemi různými bědami, tře
bas o tom se nemluvilo, jest sám a jedině Kristus
Ježíš. O Něho jde. Buď bude přijat On a vše, co On
zjevil jako jediný zákon Stvořitele a jediný řád lid
ského života, nebo to bude odmítnuto. A podle toho
vyroste vše ostatní.

Nuže, my jsme ti, kteří stojí při Kristu Ježíši.
A právě proto nesmíme zůstati zaslepeni a léčiti pou
ze výhonky, které vyrostly z odmítnutí Krista, nýbrž
musíme ozdraviti sám kořen.

I.

Co jest: ozdraviti kořen? Znamená to nikoliv jen
mluviti o Kristu a zaváděti Jeho zásady, nýbrž zna
mená to skuťečně vytvořiti tento kořen, Ježíše Kris
ta, v sobě! Toto slovo bylo a jest pro mnohého věří
cího katolíka právě jen běžným slovem, protože neví
nebo nevěděl, že míti Krista Ježíše v sobě není jen
myšlenkou, nýbrž skutečností. Jako dýcháme vzduch
a tento vzduch, třebas ho nevidíme a neslyšíme, jest
něco, něco, co působí na naše životní procesy a
ihned by náš život zmíral, kdyby se najednou nedo
stávalo vzduchu, třebas jsme na něj zapomněli a na
něj nemyslíme, tak něčím nekonečně skutečnějším
jest Kristus, a to Krisfus v nás!

Toho se nám právě nedostává!
Protože nám víra v Krista Ježíše a Jeho zjevení by

la a jest přečasto pouze naukou, naučeným a odedáv
na navyklým slovem, mnohdy programema vyzná
ním — asi tak jako nějakým programem, nehmata
telným a myšleným jest stoupencům různých sociál
ních řádů jejich nauka — proto má tak málo síly.
Jestliže si něco pouze myslím a nevyvstalo mi nikdy
to živé vědomí, že to také tak jest mimo mne a beze
mne, pak vpravdě tato myšlenka mnoho nezmůže.
Vzpomeňte, jak málo síly mají různé projevy o nut
nosti rovnosti majetkové u vyznavačů jejich, když
titíž lidé, kteří je hlásají, neodolají zbohatnutí! Vzpo
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meňte, jak málo působí projevy a hlásání o škodli
vosti alkoholu nebo nikotinu u těch, kteří sice jsou
o tom přesvědčeni z nějakého studia, ale sami se jich
nevarují, protože nezkusili jejich škodlivosti na sobě.
A mnoho příkladů lze uvésti, kdy člověk něčemu vě
řípouze v sobě a neuvědomísi, neprožil toho, že jest
tomu skutečně tak mimoněj.

Nám musí býti tedy naše víra vědomím, že to, co
věříme, faké tak skutečně jest. "To znamená: Ježíš
Kristus není nám pouze programovým pojmem,
nýbrž jest někdo. Jest to někdo skutečný, který byl
a jest a kterého nutnopřijmouti a kterého nelze pře
dělati, přizpůsobiti anebo Ho nedbati. Co si pouze
myslím, toho možnost nedbati, ale to, co jesť, nemož
no odstraniti, to lze nanejvýše přejíti.

"Tímnám jest Ježíš Kristus a Jeho zákon a učení.
Nelze tedy věřícímu katolíkovi uvažovati o tom,

který Životní názor jest lepší a praktičtější, který
spíše pomůže tomuneb onomu stavu, protože nejde
o to, který jest lepší, nýbrž o to, který jest pravdivý
a skutečný. Neboť jen pravda a skutečnost isou ně
čím,co může něcozpůsobit — to, co jest názorem vy
myšleným, byť se zdálo lepším, lepším není, protože
tomu chybí první podmínka, aby to skutečněexisto
valo.

To tedy znamená, že naše víra v Krista Ježíše musí
býti

1. vědomí skutečnosti čili Živá,
2. a musí býti kořenem, z něhož vše vyrůstá, ni

koliv jen nějakou složkou našehoživota.
Teprve taková víra předělá celého člověka a vy

roste z ní novýčlověk.
Nuže, to jest rozpoznání nebezpečí: že se musí pře

roditi celý člověk od kořene — nikoliv jen změniti
některé jednotlivosti nebostránky lidského života —
a Že se musí změniti živou věrou v Ježíše Krista.

IL

Avšak nový člověk z víry v Ježíše Krista není pou
ze nějakým pojmem, nýbrž, jak jsme zdůraznili, sku
tečně novým člověkem: Vzpomeňte, že hříchem
prvotním naklonila se lidská přirozenost ke zlému.
Kéž by s tím počítalo lidstvo a jeho vůdcové! Tato
lidská přirozenost, ke zlému nakloněná, jest staré
lidství, starý člověk. Protože vůdcové lidstva v po
sledních letech toho nedbali a dali tomuto starému
lidství volný průběh, zřítilo se lidstvo do stavu, ve
kterém jest! — Ježíš Kristus, když se vtělil, nezrodil
se z tohotostarého lidství, nýbrž v Marii Panně byl
stvořen jako nový člověk, který neměl svou přiroze
nost lidskou celou od Adama, nýbrž z Ducha svatého
a bez prvotního hříchu. Jest tedy skutečně druhým
prvním člověkem, který začíná řadu nového lidství.
A toto nové lidství, spojené s božským životem,
vštěpuje Ježíš Kristus každému člověku, který přijí
má víru v Jeho slovo a láskou zachovává Jeho vůli.
Toto nové lidství vstupuje v každého člověka nej
prve křtem svatým, a bylo-li na neštěstí těžkým hří
chem znovu zničeno, obnovuje se opět svátostí po
kání a živí se stále k většímu vzrůstu přijímáním ži
vého těla Kristova.

Jest tedy každý věřící křesťan žijící ve spojení
s Kristem, čili ve stavu milosti posvěcující, skutečně
novým člověkem, jiným, než ti, kteří žijí bez milosti,
majíce pouze člověčenství staré. „Je-li tedy někdo
v Kristu, jest novým stvořením, staré pominulo, hle,
všecko se obnovilo“ (2, Kor. 5, 17), praví sv. Pavel
a jinde: „V Kristu Ježíši neplatí... leč nové stvoře
ní“ (Galat. 6, 15).

To jest tedy v nás jádro celého křesťanství, a jest



jasno, že kde jest jiné jádro, jiné símě a jiný kořen,
jest již potom i vše ostatní jiné, kmen a listy a plody.
Tím tedy dává živá a skutečná víra vzrůst zcela no
vým osobnostem.

Neliší se tedy věřící katolík od člověka nevěřícího
pouze tím, že se modlí, obcuje bohoslužbám. účastní
se veřejných projevů náboženských a v ostatním jest
stejný, nýbrž věřící katolík se liší od ostatních jak
svou vnitřní přirozeností — což jsme ukázali právě
— nýbrž i celým smýšlením a životem:

Tam, kde člověk bez Boha vidí důvod ke zlobě a
vzpouře, vidí ihned člověk v Kristu příležitost k trpě
livosti,

kde se člověk tělesný bouří k pomstě, tam člověk
věřícíprávě vidí nutnost odpuštění,

kde člověk starý klesá ve slabosti a zoufalství pod
Životem, tam živě věřící teprve začíná pevně doufat
v Boha a v této důvěře jde životem dál,

jestliže nepřátelé Boha a Krista bezohledným způ
sobem bojují proti nám, jeho vyznavačům. věřící
nedají se strhnouti k odvetě týmž způsobem, nýbrž
stojí pevněv duchulásky a smířlivosti,

jestliže starý člověk a starý svět vítězí násilím, ne
láskou vystupňovaným sobectvím a nespravedlností,
vítězí lidstvo Kristovo nepřemožitelnou láskou k ne
přátelům, přitahuje srdce a nenutí nikoho silou po
zemskou,

jestliže člověk bez naděje chce všeckoblaho a od
měnuzde, pracuje člověk doufající živě v Boha bez
odměny, anoi za nevděk,

tam, kde člověkpozemský hledá a vidí pouze hmot
ný zisk, v otázkách hospodářských, obchodních, živ
nostenských, tam člověk věřící před pohledem na
zisk hledí na zákon křesťanské mravnosti a zachová
jej 1když pozemský zisk by byl proto menší.

A tak bychom mohli do nejmenších částí denního
života stavěti proti sobě člověka s Bohem a bez Bo
ha a vidělibychom,že živá víra jest nejpodstatnějším
činitelem celého života a že ona dělí celý svět na dva
tábory, které se od sebe liší nejen jednotlivými úko
ny zbožnosti nebo opomíjení jich, nýbrž každým ci
tem, tónem slova i vším jednáním.

III.

Abychom však odešli od této úvahy s jasným po
hledem nazvlášť vynikající úkoly, na něž musíme pa
prsky své víry zvláště zaříditi, oživme skutečnost své
víry hlavně ve čtverém směru:

1. Živá víra musí především proniknouti a přemě
niti naše rodiny! Věřící rodiny se musí lišit od ne
věřících nejen vyznáním a modlitbou, nýbrž celou
mravnosti: V křesťanských rodinách ať za žádnouce
nu nenastanou zjevy hádek a nesvorností, nebezpeč
ných a neslušných známostí, nočních toulek, omezo
vání počtu dětí, neslušného oděvu, nestřídmosti a
špatné četby, neslušných obrazů, písní a divadel.
Mladí muži! Vezměte si za svatý úkol, anoslibte pří
mos přísahou živému Bohu, Ježíši Kristu, že vstou
píte v manželství jen a jen s podmínkou, že tytozje
vy se nevyskytnou nikdy ve vaší budoucí rodině!
Slibte s přísahou živému Bohu, Ježíši Kristu, že se
jich budete pocelý život za každou cenu varovat, že
je budete zamezovat všemi způsoby i ve všech rodi
nách, do nichž jakkoliv vnikne váš vliv! Naše rodiny
musí míti uvnitř i zevně povahu a ducha Ježíše
Krista:

V našich rodinách musí žíti všichni členové ve sta
vu milosti posvěcující — zákon Boží a církevní musí
býti zachován a nesmí ustoupiti moderním zvyklos
tem znesvěcujícím den Páně, pohanským výstřed
nostem a požitkářství.

2. Druhé prostředí, kde musí jasněji zářiti Živávíra
mladého muže, jest jeho povolání. Jest ďábelským
bludem domnívati se, že věřící katolík jest věřícím
pouze ve svém privátním životě a v povolání, že musí
potlačiti veškerý rozdíl svého přesvědčení. Naopak.

v nejcivilnějším povolání musí zářiti živost víry ka
tolíkovy v jeho svědomité práci, spolehlivosti, prav
domluvnosti a poctivosti, v ochotě a laskavosti vůči
spoluzaměstnaným, trpělivosti a v každé příležitosti,
kdy by mohli ukázati plody své živé víry. Jestliže
tedy člověk bez Boha jest dnes lehkomyslným, myslí
jen na zábavy, dělá práci co nejménědokonale, ztrá
cí časna škoduzaměstnavatele, nemá lásky ke svému
povolání, jest netrpělivý, sobecký a nelaskavý, bude
věřící člověk pravým opakem tohoto moderního:ty
pu nesolidnosti.

3. Třetím plodem živé víry, který zasáhne jak ro
dinu a povolání, tak i na konec nejširší okruh dosahu
jest laický apošťolát. Mladí mužové, nový člověk tvo
ří 1 novou dobu. Nová doba má takový rozsah, že
kněžští hlasatelé evangelia naprosto nestačí zasáh
nouti všecka lidská srdce. Nejen nestačí, nýbrž ani
nevniknou dourčitého prostředí i kdyby jich bylo se
be více. Tato nová doba vyžaduje, aby v každém pro
středí pracoval jehovlastní apoštol: v prostředíúřed
nickém může býti účinným apoštolem jen kolega
úředník, mezi dělníky opět jeden z nich, mezi země
dělci, mezi obchodníky a živnostníky, jeden znich.
Mladí mužové, kdo z vás se nadchne, aby vložil do
svého denního. zaměstnání jako nejvzácnější jeho
účel snahu, šířiti mezi spolupracovníky království
Kristova Srdce? Není to totéž, jako když sv. Pavel
provozoval své stanařské řemeslo a tím jako občan
a pracovník, jako jeden z lidua nikoliv jako mimo
lidi, hlásal evangelium? Staňte se tedy každý apošto
lem, vžijte se tak do tohoto věčného poslání, aby
vám toto povolání apoštolské bylo prvníma nejvyš
ším, a všecky jiné povinnosti, aby byly pomocníky
a průvodci tohoto.

Pochopíte-li, že šíření života věčného v tomtoži
votě pozemském mezi lidmi jest vaším nejvyšším po
sláním, pak ovšem vás přinutí vaše láska ke Kristu
Ježíši, abyste i mimo povolání věnovali volný čas
přímému a soustavnému apošťolátu. Jsou různé dru
hy laické apoštolské činnosti, na př. šíření tisku, vý
chova mládeže, přednášky, skutky lásky a j. Nejhlav
nější však formoulaického apoštolátu v dnešní době
jest Katolická akce. Akce katolická jest organisová
na v dtecésích a farnostech. Nepatří doní různéspol
ky, které snad nábožensky pracují a k ní se hlásí,
nýbrž vedení Akce katolické má pouze biskup a fa
rář a jimi ustanovené. orgány. Jedním základním
sloupem Katolické akce diecésní i farní jest svaz ka
tolických jinochů. Jakmile bude ve vašich diecésích
ustanoven, aťnení ani jednohověřícího mladíka, kte
rý by ihned do něho nevstoupil, který by se nedal
vychovávati k hlubšímu náboženskémuživotu a jenž
by potom nepracoval v tom úseku, který mu bude
podle jeho schopností a možností vykázán. Nezapo
meňte, drazí jinoši, že Akce katolická jest dnes nej
vyšším voláním Církve svaté, ano, jest nejlepším a
nutným výkvětem živé víry. Nelze v několika slo
vech vás poučiti o tom, cojest a co žádá Katolická
akce, jenomtěmito slovy nutnovás upozorniti, aby
ste jí věnovali celou pozornost, protože odní závisí
spása křesťanství, ano, i lidstva vůbec. Již z tohovi
díte, že jest něčím jedinečně důležitým, když těmito
slovy ji bez přehánění vynáším!

IV.

Bylo by však neúplnépovzbuzovati vás k této celo
osobní a činné živé víře, kdybych vám aspoň nena
značil základní prostředky, kterými k ní dojdete.
Chci vám toříci opět ve třech hlavních slovech:
modlitba, čistota, vzdělání.

1. Víra není pouhé vědění, víra je plodemslitování
Božího čili Jeho milosti. Bez modlitby si v dnešní do
bě víry Kristovy nezachováte. Proto, mladí mužové,
ať jest modlitba dýcháním vaší duše, nikoliv ducha
morné a bezmyšlenkovité odříkávání, nýbrž myšlení
celou duší a toužení celým srdcem po Bohu, vroucí
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prosbou a vřelým díkem. Tak se musíte modliti den
ně, pravidelně, jako pravidelně musíme dýchat. Mod
lete se své obvyklé modlitby s horoucím srdcem a
již nyní slibte — aby to bylo také plodem tohoto
sjezdu — že vaše modlitby budou hluboce promyšle
né, že každé slovos plným vědomím budete vkládati
do srdce všudypřítomného Boha. Modlete se před
prácí, modlete se v pokušení — zkrátka, mějte stále
na„mysli Boha, jako dnes v množství lidí stále hárají
vášně protibožské!

2. Druhounutnou podmínkou k zachování a ožive
ní víry jest čistota. Jen čisté okovidí Boha a vidí Ho
jasně. Čím čistší, ččtmméně smyslné bude Vaše oko,
tím blíže vám bude Bůh, tímhlouběji budete chápati
Jeho pravdy. Nečistota těla, smyslnost a tělesnost,
jsou temnýmdýmem, jsou očním zákalem, kterými
ztrácíme vidění nejčistšího ducha. Chraňte se hříchu
nečistoty a vaše duše zůstane plna inteligence nej
vyšších pravd.

3. A konečnějest třeba víru znát. Proto jest vaší
velice vážnou povinností, abyste se vzdělávali v ná
boženských pravdách. Čím: více náporu proti Bohu,
tím opět vy musíte lépe znát svou pravdu. K tomu
jest třeba, abyste četli, a hodněčetli a pozorněčetli
dobré náboženské knihy, aby vám četba byla denním
pokrmem. Jak smutné, zná-li komunistický dělník
daleko lépe ideje komunismu, než katolický mladík
věčné pravdy! Tedy znovupravím: Čtěte!

Vyhledávejte svědomitě dobré náboženské a vzdě
lávací přednášky a kursy, mějte za velikou a plod

Dr. V. Šauer:

Ještě
V 11.—12. dvojčísle Života kritisuje dr. J ©. Martinovský můj

jarní článek o vlivu lesů na podnebí. Užívá při tom silných slov
jako „„naprosto pochybený, srovnání zcela chybné“. Přiznává lesům
pronikavý vliv na podnebí a na podporu svého stanoviska se dovo
lává nejprve Fr. Vitáska, pravícího, že „vliv lesa na atmosférické
srážky není dosud přesně stanoven, ani nesporný“.

Řečená věta arci nevyvrací mé tvrzení, nýbrž je podporuje. Kdyby
les hmatatelně produkoval vlhkost, dávno by to bylo známo a ne
byl by o to ještě nyní spor.

Za zcela chybné prohlašuje dr. J. O. Martinovský mé srovnání
Československa se severozápadní Evropou. Prý se tu srovnávají
země přímořské se zemí, jež je na přechodu k zemím vnitrozem
ským. To je sice pravda, ale bylo by třeba blíže vysvětlit, v čem
záleží ta chybnost. Zdá se, že podle dra J. O. Martinovského se ne
smějí srovnávat věci v něčem rozdílné. Ale pak by bylo třeba upus
tit od veškerého srovnávání, neboť srovnávat věci stejné nemá
smyslu. Srovnáváme-li však věci v něčem rozdílné, činíme tak proto,
abychom vyšetřili příčiny rozdílnosti a v tom záleží užitek.

Dr. J. O. Martinovský chce tím říci, že severozápadní Evropě
jakožto oblasti přímořské (recte atlantské, po př. oceánské) po
měrný nedostatek lesů ještě neškodí, kdežto nám by už škodil. Ja
ko doklad uvádí středoseverní Čechy s jejich stepním podnebím,
které se prý dá vysvětlit jen jejich odlesněním. „Lesy v těch kra
jích nejsou ne proto, že by se jim tam nedařilo, nýbrž proto, že byly
vykáceny.“ V této souvislosti se odvolává na Tacita, mluvícího
o Jesnatosti staré Germanie.

Řeč odborníkůje však jiná. Podle nich jsou středoseverní Čechy
stepí přirozenou, a to už od předhistorických dob. Nejnověji se
o tom šíří docent Fr. Říkovský, když hájí proti chybnému mapování
Schliterovu stepní a lesostepní ráz moravských úvalů počátkem
historické doby.

Bezlesost Poohří a Slánska má ve skutečnosti příčiny podobné
jako stepnatost Ukrajiny, totiž prvotný nedostatek srážek. Leží
v dešťovém stínu Krušných hor. Západní větry, které u nás převlá
dají, po přestupu přes Krušné hory klesají, čímž se podle fysických
zákonů oteplují. A v oteplujícím se vzduchu nemůže docházet ke
srážkám.

V dalším vytýká dr. J. O. Martinovský význam prosté vlhkosti
vzduchu a praví, že se lesy na ní význačně uplatňují. Lesy arci dále
vlhkost podržují, čímž umožňují déle trvající vypařování a tudíž
stálejší sycení vzduchu vodními parami. A deště jsou jen z vodních
par. V Amazonii, která je kryta pralesem, naprší více než v Guaya
nách a na brasilském pobřeží. A přece nelze říci, že amazonský
prales je prvotnou příčinou oněch hojných dešťů. Tou je poloha
v pásmu rovníkových tišin, které se vyznačují vzestupnými vzduš
ným: proudy, v souvislosti s tím jejich ochlazováním a tudíž i srá
žením vodních par. Ostatní je jen následek.

Praví-li se, žc lesy umožňují trvalejší sycení vzduchu vodními
parami, neznamená to, že získaná vlhkost přichází u nás k dobru
lesnímu okolí. Ponejvíce ji větry odnesou, jakož zase vlhkost, naší
půdou využitá, pochází celkem z oceánu.
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nou práci pořádati ve svých různých skupinách před
náškové řady.

Tyto tři pomůcky postaví ve vás nepřemožitelný
sloup Živé a pevné víry.

Všechny pak kéž se scházejí v jednom, v čemjest
prameni předmět i síla Živé víry: to jest v nejsvětější
Eucharistii. Čím budete čistší, čím více se modlit,
čím více vědět o Bohu, tím více budete toužit po
spojení s Ním ve svátosti. A čím častěji se s Ním
budete svátostně spojovati, tím živěji se budete mod
lit, tím klidnější bude vaše čistota, tím více budete
vidět dohloubek věčných skutečností.

Hleďte, drazí jinoši, v těchto několika slovech a
ve vrcholu jejich, v přijímání Těla Páně, byl by pro

wvás uložen nejsilnější plod tohoto shromáždění.

Závěr.

Sešli jste se k tomutosjezdu, který musí zname
nati mezník v životě Církve u nás. Zapřisahám vás,
katoličtí jinoši, aby vám 'tento sjezd nebyl pouze
vnějším projevem a vnější slavností, nýbrž aby vám
především zanechal v duši silné a vytrvalé vědomí a
předsevzetí, že víra v Syna Božího Ježíše Krista vám
budenejvyšším vůdcem v celém životě, v každém je
ho okamžiku aže budete sami skutečnými jejími svět.
ly: světly víry a lásky Kristovy, která jsou sama plné
Jehožáru a která tímto žárem osvěcují a zapalují vše
co přijde dojejich blízkosti.

o vlivu lesů na podnebí.
Dr. J. O. Martinovský tvrdí, že vlhkost vzduchu přímo je s tc

aby umožnila úrodu. Odvolává se na loňskou neúrodu ve stepn
oblasti středoseverních Čech a obstojnost úrody v krajích lesnatýc
při stejnoměrném nedostatku vláhy (recte srážek) v celých Če
chách. Hann (Handbuch der Klimatologie) praví, že vlhkost vzdu
chu na Sahaře je táž jako ve Vídni. Ježto je Sahara pouští, patr
no, že vlhkost vzduchu naprosto nestačí, aby umožnila vznik rost
linstvu. Dalšího důkazu není třeba. Pustinnost Sahary opravdu ne
souvisí s nedostatkem vlhkosti, nýbrž se směrem větrů, pasátů
které dují k rovníku, tedy do oblastí teplejších. A v otepiujícín
se vzduchu nemůže docházet ke srážkám, byť by v něm vlhkost byl:
vyšší než na Šumavě. Na druhé straně zase dojde ke srážkám v
vzduchu málo vlhkém, jen jestli se náležitě ochladí.

Snad se zase namítne, že je zcela chybné srovnávat Saharu s
střední Evropou, ježto na první je větší vypařování. K tomu pře
dem podotýkám, že podle názoru odborníků by nestačila pouh:
vlhkost vzduchu ani u nás. Je vypočítáno, že by v Čechách vznikl:
poušť, kdyby srážky poklesly pod 250 mm ročně. Nyní jich m
Slánsko 450 mm, a to je minimum ve střední Evropě. Vlhkost vzdu
chu má tedy pro půdu jen teoretický význam.

Podle dra J. O. Martinovského trpí tedy Slánsko a okolí nízký
mi srážkami pro svůj nedostatek lesů. Kdyby to bylo pravdou, by
by bezlesý Alfóld ještě sušší, protože je rozlehlejší. Ve skutečnost
má však srážek více. Podobně Valachie, Podolská plošina, vnitro
alpská část vídeňské pánve a nížina Pádsko-benátská. A u prv
ních tří oblastí jde vesměs o polohy kontinentálnější. Dalmácie jt
odlesněna a přesto oplývá vysokými srážkami. Na Krivošiji připad:
dokonce maximum evropského kontinentu. Nelze namítat, že Dal
mácie je přímořský kraj. Zeměpisná poloha a podnebná oblast jsot
rozdílné věci. Dalmácie leží v podnebné oblasti středomořské (eté
siové), jež v letním období trpí celkem nedostatkem srážek a v zim
ním jich nemá nad evropské poměry.

Skutečností je, že rázy dříví v lesích hnijí, ježto není odbytu. Dr
J. O. Martinovský prohlašuje, že krise je dočasná. Běh světa je al
už takový, že dočasnými jsou mír a blahobyt, kdežto normálními válka
a krise. Sociologický směr másice za to, že válka je přechodný jev ve
vývoji lidstva, ale kolik takových bájesloví vidíme dnes už ve starém
železe? Aby bylo možné mluvit o budoucím vývoji lidstva po způ
sobu darwinistů, musely by být doklady, že se bílý člověk opravdu
přetvořuje. Z nauky o psycho-fysickém korrelátě pro mne vyplývá
že duševní přetvořování předpokládá přetvořování tělesné. A k to
mu není dokladů. Odborníci mají zjištěno, že dnešní švýcarský
člověk je tělesně totožný se švýcarským člověkem předhistorickým.
A můžeme jít ještě dále, až do středního diluvia, k člověku cro
magnonskému. Tvoření bílého člověka je tedy zastaveno.

V jarním článku jsem sám možnosti lesní kolonisace omezil a
nehodlám se opakovat. Chtěl jsem jen veřejnost zbavit obav před
vykácením nějakého toho hektaru. Vím, jaké potíže se činí úředně
třeba chalupníkovi, který si ohce přeměnit svůj lesík v role. Vím též,
že ty obavy jsou bezpodstatné.



mpa:

Otázky českých menšin v cizině.
Československý stát patří mezi ty útvary držav,

které mají veliké procento svých synůi dcer za hra
nicemi, a tak jsou bohaty na silné zahraniční kolonie.
Celá stať mohla by být věnována příkladně otázkám
amerických krajanů, jich vztahu k domovině, jich
kulturnímu rozvoji, poměrům hospodářským a koneč
ně i bodu, týkajícímu se odnárodnění. Americképo
měry však vytvořily již samostatné ovzduší „české
Ameriky“, takže tato „česká Amerika“ jest vlastně
pokračováním tradice českého a slovanského náro
da, na půdě za Atlantikem. Amerika také má svůj
vlastní kádr vystěhovalců — většinoulidí, kteří se
v dobách dřívějších (do doby hosp. krise od 1929)
prací domohli velikých úspěchů a tak jsou velmi čas
to těmi bohatými strýčky, na které se vlast, když
přijedou na návštěvu, usmívá od hranic, po celé délce
jejich putování ve spacím voze, až zase do doby má
vání šátků na nádraží, kdy je unáší expres do Paříže
neb Říma, aby užili ještě Evropy, dříve nežli je zase
pohltí vlny neznámé dálky. Ale stát československý
má celé skupiny za hranicemi žijících občanů, kteří
Žijí za jiných podmínek i předpokladů, nežli jest to
mu u skupiny, o které jsme psali výše. Jsou to vši
chni ti, kdož žijí v ostatních dílech světa, jmenovitě
Evropy. Jest velmi důležito, uvědomiti si význam
těchto průkopníků práce v zájmupropagace české a
slovenské kultury, dobrého jména vlasti, za hranice
mi. Oni to jsou, kteří v doběsilné nezaměstnanosti
doma, dobrovolně ustoupili své místo spolubratřím
a šli vstříc neznámé a nejisté budoucnosti, s pevnou
vůlí probojovati se. Bylo již častokráte hovořeno
o zásluhách československého zahraničí, v dobách
bojů o svobodu, dnes nebudeme se zabývati tímto
tématem o významua zásluhách, před dvaceti lety,
dnes chceme poukázati na práci, kterou koná český
a slovenský dělník, duševní pracovník i umělec,
v dnešní době — práci možnovětší a namáhavější,
nežli byly oběti přinesené v dobách nadšení bojů za
ideál osvobození porobené vlasti. Dnes v době těžké
krise hospodářské, v době největšího rozpětí egois
mu jedince, naši za hranicemi prokazují velikou sílu
morální odvahy a chuti k práci přes všechny potíže,
přísné zákony o ochraně domácího trhu práce, té,
které strany atd.

Jest zcela pochopitelno, že ti, kdož dobrovolněod
chází z prostředí svého domova, z kruhu rodiny i přá
tel, mají určitou nadenergii i nebojácnost, i ideály
víry, v konečné vítězství a dopracování se slušného
živobytí. Jedině. kdo žije za hranicemi, může jasně
pochopiti, co to jest za hrdinství dáti se v boj — boj
nerovný 's tvrdostí dnešního života. Český člověk za
hranicemi svého státu není podporován nikým a mu
sí si sám probíjeti cestu pralesempřekážek a potíží.
A přece vidíme, že čeští a slovenští vystěhovalci
iv těchto skoro kritických dobách práce neklesají,

Síla křesťanského charakteru pramení ze studia Písma sv. V Kemp
ten konal se nedávno katolický biblický sjezd, který soustředil 120
kněží. Předneseny praktické referáty o studiu Písma sv. a jeho po
užití v pastoraci. Zakladatel katolického hnutí pro studium Písma
sv. msgre dr. Straubinger prohlásil m. j.: „Stěžujeme si dnes na ne
dostatek sebevědomí katolíků, na známé pocity méněcennosti. Čte
ním Písma sv. musí dosáhnouti naše zbožnost odstraněním zženšti
losti a nasládlosti opět pravého, zdravého, přirozeného, nevyumělko
vaného, neztrnulého charakteru. Zbožnost tohoto druhu neselže a
nezaniká v diaspoře.“ Budeme musiti i u nás rozšířiti více znalost
Písma sv. a upevniti křesťanský charakter národa i jednotlivců.

Mezinárodní kongres Krista-Krále v Solnohradě. Ve dnech 24. až
27. srpna koná se v Solnohradě, právě po skončení vysokoškolského
týdnu, za souhlasu sv. Otce mezinárodní kongres Krista-Krále. Dne
24. srpna bude večer světelný průvod, v němž budou neseny reli

ale dále a dále snaží se dokázati, že jsou dobrými a
spolehlivými obránci jména českého, jakolidí práce
a snažení. Mají mnoho a mnoho svých bolestí, které
snaží se uzdraviti, zdvojnásobenou pílí a tak snad
možnojedině této vlastnosti děkovati, že vlna vypo
vídání cizích státních příslušníků valí se přes ně
v měřítku menším, nežli přes skupiny příslušníků
jiných států. Jsou ovšem i smutné. případy všelikých
dobrodruhů, ale tyto jsou jenom malým zlomkem to
ho drtícího čísla většiny pořádných a pracovitých
členů československé rodiny zahraniční.

Svazy kulturní i spolky zájmové vykazují nejlépe
tu statistiku českýchneúnavnýchpracovníků na poli
zahraniční práce. Bohužel pouze jediný fakt může
býti smutnějším konstatováním v životě našeho za
hraničí; tlak poměrů v poslední době dokazuje velmi
často to, co nepodařilo se minulosti, uspíšiti proces
odnárodnění. Postup denacionalisace prochází nyní
velmi rychle, příčiny jsou různé — sňatek, přijetí
státní příslušnosti novévlasti, prostředí a nedostatek
spojů s kulturním ohniskem staré vlasti, její literatu
rou, uměnímatd., to vše uspíšuje odklon od národní
hocharakteru a vhání do náručískupiny cizího státu.
Ve slovanských zemích (o Jugoslavii, Bulharsku a
Polsku bylo by třeba mluviti ve zvláštní stati) pře
chází již druhá generace v domácí a tak velmi často
děti českých rodičů neznají již ani slova mateřštiny
své matky a otce.

Ale zde není třeba nijak si stěžovati, poněvadž tím
zůstává vše v jedné vlastně rodině. Hůře jest tomu
v zemích románských, germánských a anglo-saských,
tam všechny pokusy jsou zbytečnými a udržuje se
národní uvědomění pouze vnitřním vztahem každé
ho jednotlivce nepsaným zákonem — lásky k otčině.

Ke konci naší reportáže chtěli bychom se zmíniti
o katolických spolcích mašichkrajanů za hranicemi.
Musíme opětně připomenouti zde význam americ
kých krajanů-katolíků, kteří řadí se mezi vynikající
borce naší národní věci, ale i jinde jsou to v nepo
slední řadě, ba možno říci na prvém místě, vždy sva
zy katolické, které vedle náboženského a duchovní
ho života jsou představiteli dobrých vlastenců, obě
tavých a hrdých na svůj původ. Úloha českých a slo
venských kněží, kteří káží slovo Boží v mateřském
jazyce staré vlasti, jest úlohou vznešených apoštolů
nejenom učení Kristova, ale i apoštolů vzpomínek
o staré vlasti tam nad Vltavou, v srdci žírné Hané
neb na východě pod pohádkou Tater. "Těmtonáleží
mnohodíků za práci na poli národním.

Konečně jsou to i nenároční, neznámí jedinci, kte
řívytrvale pracují mezi svými krajany, aby zachován
byl ten silný řetěz lásky k vlasti — mezi těmi, kteří
žijí doma, a jedinci, jímž řízením Božím uloženoby
lo žíti, pracovati pro chléb vezdejší, třeba i zemříti
v cizině, se vzpomínkou na domov a jeho krásy!

V Bělehradě v červnu 1935.

kvie sv. biskupa Ruperta, 25. srpna po bohoslužbách budou v sek
cích přednášky jako o biblickém a liturgickém hnutí a odpoledne
shromáždění kongresistů s referáty: „Kongresy Krista-Krále v mi
nulu a v budoucnosti. Duchovní a náboženská situace přítomnosti.“
Večer před dómem slavnost katolické mládeže a lidu s řečí „Kris
tus -— záchrana dnešní doby“ a holdem Kristu-Králi v nejsvětější
Svátosti. Příští den po bohoslužbách ranní i odpolední shromáždění
s tématy „Znovupokřesťanění moderního člověka, rodiny, života
lidu 1 národů. Kněz a laik ve společné pastorační práci.“ 27. srpna
ve dvou shromážděních: „Cesty k záchraně lidových vrstev ohrože
ných komunismem a hnutím bezbožeckým. Hnutí katolické dělnické
mládeže. Sociálně-charitativní apoštolát sv. Cottolengo a Dona Bos
co. Apoštolát na periferii. Nebezpečí novopohanství a jeho přemo
žení.“ Večer duchovní zakončení kongresu, který je organisován ko
mitétem Diózesanstelle der Katholischen Aktion, Salzburg, Kapitel
gasse 2.
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laiků. Acta Apostolicae Sedis přinesla dekret kongregace koncilu
o podpoře vyučování náboženství. Dekret se odvolává na Motu
proprio Pia X. „Acerbo nimis“ a stanoví, že podle Can. 711, $ 1
CIC má býti v každé farnosti zaveden spolek pro křesťanské vy
učování »„Sodalitiumdoctrinae christianae“. Kromě toho doporuču
je dekrét zřízení katechetských škol k vzdělání laických katechetů
a pravidelné uskutečňování katechetských kursů.

Směrnice pro Katolickou akci ve farnostech. Maďarští biskupové ve
společném pastýřském listě o směrnicích Katolické akce žádají nej
prve duchovenstvo, aby se všemožně vynasnažilo, aby ve všech far
nostech byly vybudovány skutečně života schopné organisace, ve
kterých by se uplatňovala apoštolská horlivost. Jde o stanovení jed
notné výstavby Katolické akce. Do církevních obecních rad smí
býti voleni pouze osvědčení katolíci; nesmějí býti voleni indiferent
ní nebo zřejmě nekatolický tisk odbírající. Příslušníci farnosti mají
býti členění jednak podle katolických spolků a stavovských organi
sací a pak zvláštním seskupováním rodin. Má býti 10 až 15 rodin
svěřeno skupinovému důvěrníku. Tito „strážci rodin“, jak je ozna
čuje pastýřský list, konali by měsíční porady, aby přijali od faráře
pracovní pokyny. Každá farnost je povinna zříditi zvláštní chudin
skou péči.

Duchovní správa v pracovních táborech. Jedním z útvarů, který
přinesla doba a opatření proti hospodářské krisi, jsou pracovní tá
bory, zvláště pro mladé nezaměstnané. I tam musí jíti kněz, aby
plnil své pastorační poslání. V amerických pracovních táborech,
které hlavně provádějí zalesňovací práce, je nyní 220 kněží ustano
vených k stálému působení mezi miádeží a 200 jiných kněží pově
řeno. výpomocí. Kromě toho přicházejí mezi mládež v táborech ti
síce jiných kněží dobrovolně.

Katolická liga pro šíření evaugelia ve Francii. Pěkných výsledků
dosáhla ve Francii „La Ligue catholigue de VEvangile“, založená
roku 1891 P. Garnierem z podnětu Lva XIII. Poslání ligy je, vnášeli
evangelium na jeho místo v životě soukromém, veřejném a sociálním
u věřících, tím, že se jim vštěpuje užívání Písma svatého. Liga
soustřeďuje všechny, kdo chtějí lépe poznati evangelia, chtějí podle
nich prakticky Žžítia ve svém okolí šířiti známost a lásku k Písmu.
Liga tvoří jednu z čelných organisací Katolické akce ve Francii.

Zemědělská poradna pro misionáře. Katoličtí studenti vysoké školy
zemědělské ve Wageningen (Holandsko) zřídili zemědělskou poradnu
pro misionáře, v níž chtějí podávati jim zdarma informace o domo
rodých rostlinách, které by mohl misionář pěstovati ve svém území,
a raditi, které evropské rostliny, výživné 1 léčivé, může pěstovati.

Dojde k rozdělení belgických řádových provincií podle vzoru je
suitů? Jesuitská belgická provincie byla rozdělena na flámskou a
gallskou. Bylo tomu již v 17. století a nyní se vyhovuje tužbám
Flámů, aby měli svoji provincii. Očekává se, že toto rozdělení je
suitské provincie nebude bez vlivu na ostatní řády. :

v
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Mezinárodní výstava katolického tisku v Římě. Dne 29. červnat. r.
na schůzi katolických mužů přednesl dr. V. Janda dopis ústředního
přípravného výboru ve Vatikánském Městě, zaslaný předsedovi ná
rodního výboru J. E. nejdp. biskupu dru Eltschknerovi v tomto
znění: „Excelence, nejdůstojnější pane! Až k nám došel ohlas velko
lepých příprav k I. celostátnímu sjezdu katolíků čsl. republiky.
Jestliže si uvědomíme, jak vynikající účast na této události bude
míti katolický tisk a jaký nádherný příklad bude tímto sjezdem dán
pro celý katolický svět, dovolujeme si prositi Vaši Excelenci, aby
tlumočila nejdůstojnějšímu předsedovi sjezdu nejvřelejší přání a
nejsrdečnější pozdravy od Ústředního přípravného výboru pro svě
tovou výstavu katolického tisku. Zároveň dovolujeme si prositi
V. E., aby u příležitosti tohotosjezdu připoutala pozornost katolíků
Československa na mimořádný význam, který bude míti Vatikánská
výstava nejen pro katolický tisk, ale také pro světový katolický
život, jehož je tisk nejúčinnějším a nejvěrnějším prostředkem. Vedle
ostatních národů světa musí míti Československo zvláštní oddělení
hodné tradice této země, jejího moderního vývoje a Činnosti inte
lektuální a umělecké. Doufáme, že československý národní výbor
k dosažení tohoto šlechetného cíle shromáždí v jednotném souhlase
a úsilí všechny katolíky. V tomto jistém očekávání dovolujeme si
zaslati V. E. naše uctivé pozdravy. Za přípravný výbor světové vý
stavy katolického tisku: Conte Giuseppe della Torre, v. r. presi
dent, Mons. Giuseppe Monti, v. r., generální tajemník.“ Všem kato
lickým nakladatelstvím, resp. redakcím, byly zaslány dotazníky
ohledně účasti na této výstavě. Kdo by jej nedostal, nechť jej re
klamuje u sekretariátu Národního výboru v ČSR, který vede Svato
václavská liga, Praha IV., Hradčanské nám. č. 8, telefon č. 617-70.

Solnohradský vysokoškolský týden koná se letos od 6. do 25. srpna
a. bude probírati mystiku, kulturní a náboženské dějiny křesťanské
ho západu a základní otázky práva přirozeného a mezinárodního.

K podpoře katolického vydavatelství. Není všude taková krise
v katolickém vydavatelství, jako u nás. Jinde je větší obětavost.
Duchovenstvo více polských diecésí rozhodlo se svými dobrovolný
mi pravidelnými příspěvky uskutečniti vydavatelský fond, který by
bez ohledu na nepříznivou dobu umožnil rozvinutí katolické vyda

154

WTOBTUM 1OTONOICO EXETCIGI DU CLCOOATGEKOVUD IVB NIUUZOEU: 44" !.
července v Kard. Řečici u Jindř. Hradce v ústavě ctih. ss. škol
ských pro čtenářky 4denní, poplatky celkem 85 Kč. — 26.—30. čer
vence v Rajhradě u Brna u ctih. ss. těšitelek, pro čtenářky 3denní,
poplatky celkem 65 Kč. — 27.—31. srpna ve St. Boleslavi v kláš
teře vdpp. redemptoristů pro čtenáře 3denní, poplatky 65 Kč. —
27.—31. srpna na Sv. Kopečku u Olomouce v klášteře ctih. ss. pre
monstrátek pro čtenáře 3denní, poplatky celkem 65 Kč. — Přihláš
ky posílejte na korespondenčním lístku na adresu: Exerciční sekre
tariát revue Na hlubinu, Praha i., Husova 8. Hlaste se včas, abyste
mohli dostati zprávu o přijetí!

Akta akademie sv. Tomáše. Právě vyšel svazek „Acta Pont. acad.
s. Thomae Ag. et Relig. cath.“, který obsahuje četné studie. Zároveň
se z něho dovídáme, ze napříště budou tato akta vydávána každo
ročně. Abychom správně ocenili jejich význam, musíme znát jejich
cíl. Vydává je Papežská akademie svatého Tomáše Ag., která byla
založena Lvem XLil. po vydání slavné encykliky „Aeterni Patris“.
Když se po Piu IX. ujimal řízení Církve Lev X1u1ulL.,evropská inteli
gence byla úplně v zajetí filosofie racionalistické a positivistické a
netajila se nijak svými antipatiemi ke katolické Církvi a její nauce.
Filosofie tomistická byla jí úplně neznámá a ani největší tehdejší
filosofové neměli © ní větších vědomostí. A tehdy Lev XIII. vydal
svoji encykliku, ve které poukázal na nauku doktora andělskeho,
jako na jedině schopnou záchranu filosofie vůbec. A poněvadž
Lev XLII. byl Velekneézemčinu, dal zároveň podnět k založení insti
tuce, která by seznamovala s naukou velkého Aguináta, a tou insti
tucí se stala Akademie sv. Tomáše Ag. Nelze zde psáti široce o je
jím díle, které jest ohromné, stačí uvésti jen několik jmen, která
znamenají mnoho ve filosofickém světě. Jejími členy byli kardinálo
vé Zigliara, Gonzales, Lorenzelli, který prvý sepsal učebnici pro stu
dium filosofie a theologie tomistické, a konečně Mercier, který lo
vaňskou universitou, na níž kdysi přednášel filosofii, tolik přispěl
k obrodě tomismu. Byli jejími členy Signoriello, Cornoldi, L.iberatore,
Janssens, Farges a ([alamo, její dlouholetý sekretář. Mezinárodní
tomistický kongres, který oyl pořádan v kímě před několika lety,
shromáždil největší katolické filosofy světa, a svou úrovní dokázal,
že Akademie je prvotřídním tělesem. Předposlední akta byla věno
vána právě tomuto kongresu a setkáváme se v nich s hereckými
jmeny UGarrigue-Lagrange, J. IMaritaina, Grabmanna, Mandenneta,
Gemelliho, Cordovaniho a j. a j. Akta, která byla nedávno vydána,
se skládají ze tří částí a byla redigována sekretářem P. Bojerem
T. J. a B. Xibertou O. C., jejich podsekretářem. V prvé části čteme
od P. Masnova o historickém významu svatého Tomáše. P. Barto
lomei píše o filosofovi B. Spaventovi, P. Cordonani studuje dílo
msgra Talama, B. Cagliesi a P. Grammatico hodnotí význam jiných,
dosud význačných Iilosofů, nedávno zemřelých, J. Balleriniho a
O. Cappellazziho. V části naukové jsou uveřejněny studie nestora
tomistické filosofie Donna Grediho O. S. B., dra Grabmanna, P. A.
Muilesa,P. Bojera, J. Maritaina, Garrigue-Lagrange a jiných. Koneč
ně se dovídáme o současném stavu Akademie. Tak lze skutečně říci,
že tento svazek jest opravdu bohatý a hodný instituce, která jej vy
dává. Vyšel nákladem Marietti, Torino.
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vatelské činnosti v Polsku. Především má býti paralysován vliv
rozkladné činnosti některých nakladatelství vydáváním dobré ka
tolické literatury, která by vytlačila z knižního trhu nemorální a
pohoršlivé knihy. Rozhodnutí duchovenstva bylo přijato s velkým
uznáním v celé katolické veřejnosti.

Úspěchy francouzských katolíků v rozhlasové samosprávě. Fran
couzské nozhlasové stanice mají ve správních radách také zástupce
posluchačstva. V samotné Paříži bylo z 10 volených míst obsazeno
/ katolickými kandidáty. V Rennes, Strasburku, Nizze, Marseille,
Grenoble a Bordeaux byla zvolena obrovskou většinou celá kandi
dátka katolíků. Jen v Toulouse po prudkém boji prosadily spojené
skupiny poknokářů, socialistů a komunistů zvolení kandidátky Ligý
pro lidská práva.

Calderonovo „Velké divadlo světa“ v Einsiedelnu. V novém insce
nování režiséra dra Oskara Eberleho z Lucernu bylo zahájeno
29. června Calderonovo „„Velké divadlo světa““ v Einsiedelnu na
velkém náměstí před opatským chrámem. Hraje se do 5. října vždy
ve středu a v sobotu. Hudební část komponoval P. Pirmin Vetter,
ředitel chóru kláštera. Hraje 400 osob.

Náklady říšskoněmeckých denních listů. Jak známo, byli v Ně
mecku zakázán švýcarský list „Basler Nachrichten“. K zákazu píše
„Neue Zůricher Zeitung“ v čísle z 1. července 1935: „Zápovědí tou
to, která byla stanovena na neurčitou dobu, mizí z Německa nej
rozšířenější zahraniční list. Gleichschaltování německého tisku a
zápověď četných zahraničních listů zvýšily odbyt Basler Nachrich
ten v Německu až k rekordní výši. Denní odbyt B. N. v Německu
(byl odhadován na 60 až 80.000 exemplářů, číslo to, které mnoho
krát převyšovalo část nákladu listu, určeného pro odbyt ve Švý
carsku samém, a bylo též vyšší, než náklad většiny říšskoněmec
kých listů. (Příkladem uvádí redakce tohoto přehledu náklad někte
rých deníků říšskoněmeckých: Berliner Tageblatt 63.000, Berliner
Borsen Zeitung 31.000, Frankfurter Zeitung 64.000, Deutsche Allge
meine Zeitung 60.000. Volkischer Beobachter berlínské vydání 255
tisíc, mnichovské vydání 100.000, Der Angriff 94.000, Germania
8.000.)“



Zahraniční:
Složení nové sněmovny jugoslavské podle stavů a povolání. Jihoslo
vanská skupština, vyšlá z voleb 5. května, má toto složení podle
stavů a povolání: Advokáti 82, sedláci 51, obchodníci a živnostníci
43, pensisté 36, majitelé domů 20, duchovní 17, soukromí úředníci
16, inženýři 15, profesoři 12, učitelé 12, novináři 11, průmyslníci 8,
rentiéři 8, podnikatelé 5, bankéři 3, lékárníci 3, hostinští 3 a ve
terinář 1.

Nová vláda v Jugoslavii má připraviti přechod od autoritativně
policejního režimu k parlamentně-demokratickému. Ve vládě jsou

Živ o t ch o s p a d MEO

Sociální konference katolických pracovníků ducha, jež se konala
dne 28. června t. r. při I. celostátním sjezdu katolíků, zřídila při
Svatováclavské lize komisi pro studium otázek sociálních a vytě
žení poznatků tohoto studia pro praktický život. Referentem komi
se ustanoven p. dr. Sýkora. Komise zahájí své práce v měsící zaří
t r. a bude se scházeti pravidelně jednou do měsíce. Kdo by se
zajímal o spolupráci v této komisi, nechť zašle svoji přihlášku na
adresu Svatováclavské ligy, Praha IV., Hradčanské náměstí č. 8,
telefon č. 617-70.

Sociální rada katolíků v Polsku. Další krok na ideovém koncentro
vání odborných sil v Polsku znamená Katolická sociální rada, slo
žená z předních sociologů, sociálních politiků a významných osob
ností sociálního života v Polsku, podřízená kardinálu-arcibiskupu
Hlondovi, jako primasu. Tato instituce ukončila své práce o otázce
korporativní organisace v Polsku na základě papežské encykliky
„Ouadragesimo anno“ a obrátila se na veřejnost provoláním, v němž
jsou zhuštěny zásady reorganisace sociálního života.

Devatenáctý sociální týden italských katolíků. V Římě bude se ko
nati ve dnech 22.—28.července Devatenáctý sociální týden italských
katolíků s hlavním tématem „Pracovní morálka v duchu „Ouadra
gesimo anno“. Bude jedenáct speciálních referátů: Práce s hlediska
etického, hospodářského. sociálního, právního a křesťanského. Stroj
a organisace práce. Zvláštní problémy dělnické. Zvláštní otázky ze
mědělského dělnictva. Žena a průmyslová práce. Sociální péče. Péče
náboženství o dělnictvo.

Bída maďarského venkova. Podle „Magyarországu“ maďarská mlá
dež zahájila sociografický soupis maďarského venkova. V pětí ven
kovských vesnicích učitelé uložili dětem, abv sepsaly, co jedí k sní
dani. obědu a k večeři. Obraz, který byl takto získán, je přímo tra
gický. V jedné vesnici mezi 105 dětmi pouze 8 dostalo k snídani
mléko. Děti píší, že matky jsou nuceny mléko a veice prodávat, aby
dostaly několik haléřů na nejnutnější životní potřeby. Podle sdě
lení obchodníků z jedné vesnice v měsíci dubnu bvlo prodáno 60 kg
cukru, z čehož připadá na jednu osobu měsíčně 3 dkg cukru. Vesni
čané vůbec nejedí zeleninu, při prozkoumání 2.200 obědů a večeří
pouze v 8 případech byl nalezen šťovík jako jediná zelenina. V jed
né vesnici bvlo ziištěno u člověka, který má rodinu a 3 jitra po
zemku. že během plných 6 měsíců pouze jednou bylo vařeno. Jinak
požívala tato rodina chleba, a to někdy s cibulí. Vařeno bylo pouze
na velikonoční neděli. Děti na mnoha místech dostávají místo mlé
ka víno. Mléko se totiž prodává, víno však nikdo nechce koupit.

Pesimismus Mezinárodní obchodní komory. V anglických finanč
ních kruzích byl velmi kritisován pesimistický výrok předsedy Mezi
národní obchodní komory p. van Vlissingen na poslední schůzi
v Paříži, podle něhož světové hospodářství se nachází „v neivýše
neuspokojivých poměrech“. a zvláště „že dnešní situace jest horší
než přede dvěma lety“. Tento posudek zdá se zakládati na statisti
ce mezinárodního obchodu vyjádřené ve zlatě, způsob, který dává
nepoměrně pesimistický pojem a světovém obratu. jelikož ceny
v zlatě neustále klesaly v minulých dvou letech. Ovšem jest jisto,
že světový obchod není lepší. v každém případě však není prý hor
ší. Statistická data, vydaná Společností národů, vvkazují od roku
1933 menší zotavení, ovšem velmi malé. Obrat světového obchodu
byl v prvním čtvrtletí r. 1935 (1929 — 100) 76.5 proti 75.6 v r. 1934
a proti skoro 73 v r. 1933. Ovšem i nadále obchod zůstane stále jen
ve výši tří čtvrtin z toho. co bylo před 6 lety.

Financování německého deficitu. Rozpočet ITI. říše za rok 1934-35
jest vyrovnán asvoň na papíře položkou 6.6 miliard RM. Ani pří
větivý obraz berlínské bursy nemá důvěry u obchodních a bankov
ních kruhů. Zkrátka nikdo ničemu nevěří. Právem se poukazuje, že
„mimořádný“ rozpočet jest zahalen do nanrosté mlhy, steině pro
gram vlády pro opatřování práce, pro ozbrojení vojska, námořnic
tví a letectva. Fakt je. že splatné úroky a úmorv státních bonů se
nevyplácejí hotově, ale zase jen papírv. Stále vzrůstající deficit lest
financován novým a novým krátkodobým a středodobým zadlužo
váním. pro které bvl založen trh stále vzrůstatící úvěrnou expnansí.
Dnes 97 proc. oběživa iest krvto různými papíry, jako pokladnič
ními poukázkami, vládními obligacemi a směnkami pro opatřování
práce. Steině jsou zadluženy všechny státem vlastněné podniky. Vs
„Wirtschaft und Statistik“ vzrostlo státní vnitřní zadlužení 7 cel
kových 11.6 miliard RM v začátku roku 1933 na 12.3 milin-d RM
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téměř rovnocenně zastoupeny všechny tří kmeny jihoslovanského
národa a i radikální chorvátská oposicé přijala novou vládu celkem
příznivě. Maček sám síce do vlády nevstoupil ani důvěrníka ne
vyslal, ale není neochoty po nových svobodných volbách převzíti
i formální odpovědnost vládní. Zatím se o nových volbách nemluví,
protože vládu čekají především starosti hospodářské a zahraničně
politické. Ale již dnes připravuje se generální revise ústavy i voleb
ního řádu. Nová vláda na rozdíl od poslední vlády Jevtičovy slože
na jest více ze starších, zkušených politiků a nejmladším minis
trem jest Jankovič, 4iletý, a Behmen 43letý. Ministr Koróšec, vůd
ce katolických Slovinců, stal se ministrem vnitra, funkce to jistě
čestná, ale i choulostivá.

sok ý a.. s o c i á | n

v únoru 1935. Tato statistika se vztahuje však jen na státní zadlu
žení; v tom právě jest ta velkolepá hra německé propagandy, která
nic nemluví o dluzích podniků a institucí, které vlastní stát sám.
tak na příklad Výzkumný ústav, Ústav propagandy a podobné ústa
vy, které vlastně maskují financování zbrojení! Na jejich rub se
účtují vlastně pravé státní výdaje. které nechtějí vyúčtovati ve
státním rozpočtu! Proto odhad celkového vnitřního zadlužení na
16 miliard RM není daleko od skutečnosti. a finanční problém Ně
mecka je tím vážnější, že tak veliké obnosy nových půjček jsou
poskytovány formou krátkodobých dluhů.

Reforma francouzských drah. Příjmy francouzských drah v prvních
22 týdnech r. 1935 jsou o 13,06 proc. nižší než v téže době r. 1934,
stejně počet přistavovaných vozů jest o 7,40 proc. nižší. Podle pro
hlášení p. M. Laurent-Eynac, ministra veřejných prací, příjmy roku
1934 jsou menší o 8.2 proc. proti r. 1933, a také výlohy jsou o 8.9
iproc. nižší. Celkový deficit počínaie od r. 1921 vzrostl na 25.9 mi
liard franků. Ohlásil dále tato opatření pro krytí deficitu: Přísnější
státní kontrola, utvoření nákupního výboru, snížení poplatků na
osobní jízdenky, různá opatření pro zmírnění silniční konkurence
větší koordinací dráhy se silnicí, zákaz osobní a jiné dopravy na
dálkové silnice, snížení platů a počtu zaměstnanců, zjednodušení
služby atd.

Holandský zlatý a katoličtí zaměstnavatelé. Demisí holandského
ministra pro hospodářské věci, dra Steenbergha, koncem června do
stal se měnový problém přímo na nole praktické politiky. Demise
byla výrazem neshody uvnitř kabinetu, neshody, která jest zjevná
ve všech politických kruzích. Očekává se, že v příštích parlament
ních diskusích o „Úsporném zákonu“ padne i rozhodnutí o měně.
Významnou petici podal sněmovně Ústřední svaz katolických za
městnavatelů, který mimo jiné prohlašuie: „Nemůžeme dále zata
jovati parlamentu skutečnost. že nedůvěřujeme, že by vláda byla
s to překonati hospodářské obtíže. zůstane-lí při zlaté měně. Vši
chni jsou přesvědčení, že dosavadní deflační politika vlády s ma
tematickou přesností vede k dalšímu ochuzování a dalšímu snížení
kupní síly celého národa. Úsporný zákon s důvodovou správou
projevuje mentalitu, která ohrožuje naši zemi.“ Této náladě odpo
vídá neklidná situace na burse, kde přes okamžité uklidnění ve
Francii, zůstane tendence ukládacího trhu i nadále stlačena, zatím
co akciový trh vykazuje určitou odolnost. Také není naděje na
brzké snížení úrokových sazeb, což oddaluje stále připravované
konverse za účelem snížení státní úrokové služby. Krytí Národní
"banky se pohvbuje i nadále kolem 70 proc., a v měsících leden—
květen 1935 dovoz byl kryt vývozem ve výši 70.1 proc. proti
62.3 proc. v r. 1934.

Écho z Habeše.

Halé, zvláštní zpravodaj!
Jiné mravy, liný kraj,
pochopíte, že pro horko
nepískám vám na šalmaj.

Jeť to míru inštrument,
zde pak samý regiment,
stroje, zbraně, aeroplány,
pro lid i zvěř aliment.

Ital vyspán do lila,
denně čerstvá posila,
bude-li to déle trvat,
porukuje ballila.

Co Talián, to duce,
přitde mrak a potluče,
Habešan pak za své vezme,
duši Bohu poruče.

Sedí bubák na střeše,
zapálí, když zakřeše,
žádný nechtěl by dnes vězet
v černé kůži Habeše.
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Odkud vyšla myšlenka uspořádati sjezd čsl. katolíků? V článku
v olomouckém „Našinci“ z 29. června připomíná šéfredaktor P. La
dislav Zamykal zásluhu „Života“
katolíků. Olomoucká arcidiecésní Katolická akce začala se v únoru
1932 vážně zabývati nadhozenou myšlenkou „Života“, vypracovala
pak přes letní měsíce po zevrubných debatách memorandum, které
předloženo říjnové konferenci episkopátu téhož roku konané. Ná
vrh olomoucké arcidiecésní Katolické akce byl čsl. episkopátem
jednomyslně schválen. — Nebylo to po prvé, co podnět k tak vý
značnému dílu vyšel ze „Života“. Nutno vyzvednouti zásluhu pra
covníků v Katolické akci olomoucké arcidiecése, že propracovali
námět a že navrhli také některé osoby, které pak stály v čele pří
pravného výboru.

Obnoví Spojené státy severoamerické zastoupení u Vatikánu? Mezi
USA a Vatikánem byly dobré diplomatické styky v letech 1847 až
1867. Při vypuknutí občanské války v USA došlo k odvolání vatikán
ského zástupce a od té doby nemá Amerika a Vatikán oficielního
diplomatického styku. Američtí katolíci dožadují se obnovení di
plomatických styků s Vatikánem, což nedělá žádné obtíže už proto,
že podle platné ústavy nepotřebuje president k takovému kroku
schválení kongresu.

wWswÚtoky novopohanů na kříže v Německu. Katolicism v Německu
začíná prožívati velmi trudné chvíle. Koncem června měla katolic
ká mládež v kolínském dómě zahájení náboženských slavností bo
hoslužbami. Hitlerovská mládež obsadila portál a terasy dómu a
skandováním „Pryč s popy'“, „Dolů s křesťanstvím!“ rušila po
božnosti a příslušníky katolické mládeže vycházející z kostela insul
tovala. Hitlerovci vnikli dokonce do dómu a tam ve svých provo
kacích a- brachiálních útocích na katolickou mládež pokračovali.
Vše za přihlížení policie. Není divu, že roste taková atmosféra,
která vede novopohanv k rozbíjení křížů a k veřejnému uctívání
slunce. Paderbornský biskup dr. Klein byl napaden při svém po
bytu v Hammu tak, že hitlerovská mládež obklopila jeho vůz, když
odjížděl z kostela, a jeden zpustlík, stoje na stupátku s vytaženým
nožem, volal: „Vám všem musíme podříznout hrdlo!“ Biskupa za
chránil jeden důstojník Reichswehru, který přinutil policii k zakro
čení pohrůžkou, že, nebude-li policie konati svou povinnost, zakro
čí vojsko. Specielní pohanské časopisy v Německu nedosahují sice
zvláštního rozšíření, ale rakovina se rozlézá pod záštitou oficielní
propagandy do všech listů a organisací.

Maďarsko — — zemí sebevrahů. Podle „Népszavy“ ze dne 16. červ
na v noci s pátku 14. června na sobotu 15. června Maďarsko do

Z ok. n i h a

o myšlenku uspořádati sjezd čsl.

sáhlo světového rekordu. V Budapešti během této jediné noci 28
lidí spáchalo sebevraždu, z nichž nejstaršímu bylo 35 let. V nemoc
nici bylo zapotřebí otevřít novou místnost pro sebevráhy. Roku
1934 spáchalo v Maďarsku 5938 lidí, t. i. 3136 mužů a 2802 žen, se
bevražedný pokus, z nichž 49.5 proc. skončilo smrtí.

Oprava. Do básně v 10. čísle se vloudila tisková chyba dávající
opačný smysl. Na řádce 15. má býti místo nesprávného: Nic nechtěl
sám, ale pro svou slávu, správně: Nic nechtěl sám, nic pro svou
slávu.

Střípky. Uvidíte-li v Užhorodě za výkladem řeznického krámu ná
pis „Kylo MišanychŘezNYci 16 Kč“ pak vězte, že to není od mol
davských cikánů, nýbrž prostě chce vám řezník prodat míchaný ná
řez. Jinde: „Prodej pálí dřevo“, ale to je dřevo na pálení. — Dvain
seráty: V katolickém listě: „Akademika, katolíka, k vycházkám a do
bia hledá zn. Literní učitelka.“ V „Č. SI“ brzy na to: „JUC., hezký,
seznámí se s učitelkou (možno-li nar. od 21. VTT.do 21. VTIT.). znač
ka „Vzonrný“ — Gasmasku 7 hedvábí začali vyráběti v Paříži. Vět
šího rozšíření prozatím nenalezla, protože je nutno čekati. jaká bude
móda v případě vypuknutí válečného konfliktu. aby gasmasky šly
k „vedoucí barvě“ šatů. — V Přerově zemřel profesor nábožeaství P.
Ertl. Akademické SS. dalo mu parte do místního pokrokového listu
a v něm m. i. sdělují katoličtí akademici: „Jeho památku uctíme
tryznou...“ Tento pohanský novozvyk neměli by pěstovati právě
katoličtí studenti. — Na americké weslevánské universitě bylo za
vedeno tančení jako učební předmět. Po absolvování teoretického a
praktického studia mohou dostati studenti doktorát tanečních věd.
Doporučuje se pražským „amerikánům““ k napodobení. -—„Národní
listy“ otiskují román „„Mezi dvěma“ jemuž dělaly tuto reklamu:
Spisovatel Petr Vondrák (pseudonym) předvádí v řadě napínavě
vržených kapitol milostné vzplanutí matky a mánželky, kterou pozd
ní a proto tím zoufalejší láska k mladému sousedovi postupně zba
vuje ohledů na chotě, děti a společnost.“ A to je list hnutí, které
chtělo národ sjednotiti. Nic než obchod! — Neřekli byste jaká je po
tíž s Jaroslavem Durychem, když se sestavuje výstavka jeho spisů.
Ve Val. Meziříčí na výstavě práce a kultury v exposici katolické kni
hy mají také slušnou řádku Durychových spisů. Kterýsi ferina jim
sestavil z jejich titulů věty jako: „Naděje katolíků v českých zemích
plížení Německem. Utěšitel nejlepší sedmikráska cestou domů.“ Ne
chali knížky vedle sebe dále, protože při přestavování vycházely jiné
ještě méně milé věty. — Tiskové chyby opravují i historii. V jednom
pojednání o francouzských troubadourech dočetli isme se: ... při
pomíná krásnou pronásledovanou nrinceznu. o níž zpívali trouba
duši.“ Není to opak proti veleduchům?

č a s o p i S ů

Kempenského „„Následování Krista“ ve slo
venčině. Neúnavný slovenský publicista Petr
Prídavok překvapil katolickou veřejnost opět
novou knihou. Jest to nový původní překlad
slavné knížky bl. Kempenského ,„Následová
ní Krista“. Není to sicé první překlad díla
toho do' slovenčiny vůbec, ale první překlad
opravdu moderní a kritický, K dokonalosti
díla po stránce věcné přispívá pak i jeho
sličná vnější výprava, které Grafická Unie
věnovala opravdu zvláštní péči. Dílo jest tiš
těno krásným a dobře čitelným typem písma
na dobrém velínovém papíře. To umožnilo
také malý, opravdu kapesní formát knihy,čí
tající 272 stran. Knížečka připsána pořada
telem prvému katolickému sjezdu, bude pěk
nou a důstojnou upomínkou na tuto první
velkou společnou manifestaci katolických Če
chů a Slováků v Praze. — Vydala Grafická
Unie v Praze. Cena v plátně vázaného výtis
ku Kč 30.—, v celokožené vazbě se zlatou
ořízkou Kč 60.—. ff.

K národnímu probuzení moravského dorostu
kněžského 1778—1870. Napsal dr. Fr. Cinek.
Vydala Družina literární a umělecká v Olo
mouci. Cena 30 Kč bez porta. Nová práce dra
Cinka k stému výročí založení Slovanské kni
hovny bohoslovecké je jedinou toho druhu.
Zachycuje počátky národního obrození, jak se
začalo jeviti v moravském kněžském dorostu
v olomouckém semináři, lak si vynutilo po
zvolnou změnu v smýšlení i v jazyce vyučo
vacím. Již při psaní a shledávání materiálu
k známému velkolepému životopisu Stojanovu
zahloubal se autor do historie národního ži
vota na poli, které bylo velkým úsekem uvě
domovací národní práce — v seminářích a
v kněžském působení. Práce s počátku šla po

malu pro kusost materiálu pramenného, ale
příslovečná píle dra Cinka umožnila vytvořiti
přehledné obrazy o národním duchu v se
mináři olomouckém počínajíc od zermanisace
josefinské. Je tu zachycen velmi pěkně vliv
olomoucké Cyrilometodějské fakulty boho
slovecké a semináře na národní uvědomění
budoucího kleru, které se zdařilo, jak vidíme
z výsledků práce. Dílo dra Cinka bylo velmi
pochvalně doporučeno předními osobnostmi
české literární 1 vědecké kritiky a jmenovitě
věnoval mu uznání a pozornost prof. dr. Arne
Novák. Doporučujeme k co největšímu roz
šíření. Zasílá D. L. a U. v Olomouci, Wilso
novo nám. 16.

Zpěvníček S. K. M. Sdružení Katol. mláde
že v Čechách (Praha II., Spálená 15) pokra
Čuje s úspěchem ve vydávání dobrých a lev
ných příruček pro mládež. Pozoruhodný jest
úspěch „Zpěvníku“, který vychází již ve tře
tím vydání. Obsahuje písně vlastenecké, po
chodové, vojenské, milostné, společenské
stolové. U méně známějších jest připojen i
nápěv. Výběr písní jest pečlivý, takže lze
zpěvníček bez obav dáti i do rukou školní
mládeže. Výběr uspořádal vdp. farář J. Klou
ček a čítá 150 českých písní a písniček. A ce
lý zpěvníček stojí jen 3.50 Kč. Jest to cena
za 120 stránkovou knížku opravdu jen režij
ní a Sdružení Katol. mládeže i za tuto Čin
nost zasluhuje si největší podpory katolické
veřejnosti. ff.

Pro školní knihovny. František Chmelař: Čí
tanka pro učitelské ústavy díl IV. Státní na
kladatelství 1935. Cena váz. 20 Kč. Obsahuje
ukázky ze všech spisovatelů od £2I. Krásno
horské až po Nezvala, Durycha, Vančuru a

Jednotlivá čísla Kč 1:50.

Čapka (na Slovensku Urbana) včetně. Připo
jeny jsou poznámky a slovensko-český slov
ník. — Bednář-Ježek-Kaňka: Příprava k při
jímacím zkouškám do I. roč. obchod. akade
mií. Státní nakladatelství 1935. Cena 13 Kč.
Vydatná a hutná příručka s přehledným uspo
řádáním látky a hojným cvičivem. — Vrána
Treutner: Němčina pro obecné školy, díl II.
Cbrázky Fr. Doubrava. Státní nakladatelství
1935. Cena 10.30 Kč. Svérázný a zdařilý po
kus o uskutečnění pracovních metod také ve
vyučování cizímu jazyku.

Z Grafické Unie: „Výtvarná výchova“ číslo
2. přináší zejména pěkný čl. Švarcův: Začát
ky výtvarné výchovy na obecné škole. — Pe
trus-Horčička: Cesta. Cvičebnice jazyka ma
teřského pro 2. post. ročník. Velmi pěkná a
svérázná učebnice vhodná pro počátky samo
učení. — Hanus-Drástová: Země — bydliště
lidí, Země Česká, Slovensko a Podk. Rus, Ze
mě Moravskoslezská. Levné a pěkně vypra
vené sešity pracovní knihy zeměpisu pro vyš
ší stupeň obecných škol. — Brychta-Štvánová
Šturm: Kreslení a rýsování pro obecné školy
(vyšší stupeň) podle nových osnov. Bohatě
vypravené dílo známých autorů, kteří zaručují
svědomité zpracování.

Z nakladatelství I. L. Kober: Sešitová vydá
ní: Důmyslný rytíř Don Ouijote od Cervanta
v překladu Kiihnlové, Země Alpské od prof.
Anděla a Dějiny československé od Nováka
a Anděla.

Zc Státního nakladatelství: V. Runczik: Po
čitadlo zákl. poč. spojů. Za 1 Kč. Hostáň:
Chtěj být spisovatelem. Velmi zajímavá a in
struktivní knížka.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, číslo šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace Praha II,
Spálená ul. 15 (II. posch.). Telefon 46.700. Řídí dr. F. Formánek a za redakci odpovídá J. Řezníček. Vychází 10. a 25. každého měsíce.
Vydává spolek Život, Praha 11.,Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze dne 5. dubna 1927
64.546-V11-27.Podací úřad Olomouc 2. Tisknou Lidové závody tiskařské a nakladatelské, s. s. r. o. v Olomouci Wilsonovo nám.16.

Roční předplatné činí Kč 30.—, do ciziny Kč 45.—. Redakční závěrka 5. a 20. každého měsíce.
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Do tohoto čísla přispěli: Dr. Bed

řich Vašek, K. Hroch, dr. Marco

Weirich, Bořivoj Benetka, P. Silv

M. Braito O. P. Život náboženský,

kulturní, hospodářský a sociální,

politický.

časopis pro veřejně otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku

V Praze dne 25. července1935. RočníkXVII. Číslo 14

Dr. Bedřich Vašek:

Jsme po sjezdu —co teď?
Můžeme děkovati Pánu Bohu z hloubi srdce, že se celostátní sjezd katolíků čsl. tak vydařil. Je dosti lidí,

kteří i na tento sjezd se dívají pesimisticky a vidí v něm dokonce jakési ďábelské mámení, které má zaslepiti
katolíkům oči, aby neviděli skutečné náboženskésituace u nás, aby uspáni byli katolíci v blahé spokojenosti
a aby živly nekalé tím nerušeněji mohly pokračovati ve svém zhoubném díle. Když však co nejobjektivněji
situaci uvažuji, dospívám k závěru:

Je pravda, kdybychom se dali tímto zevnějším úspěchem uspati, mohl by sjezd býti pronás osudným. Avšak
na sjezdu se ukázalo, že situace náboženská po mnohé stránce proti situaci, jak byla po převratu, se přece jen
zlepšila. A může nám někdo míti za zlé, že i z částečného zlepšení se radujeme, po letech velikého nábožen
ského zármutku?

Pokládám za blábolení ty hlomoznénadpisy v novinách, to exaltované vykřikování, že „sjezdem se náš ná
rod zařadil mezi katolické národy“, že „duše našehonároda je katolická“ atd. Pokládám to za takovou dětin
skou naivnost, jako když jsme si po převratu do nekonečna opakovali, že jsme „la plus grande nation“ Ta
kovým přibarvováním se děláme směšnými a přeháněním znesnadňuje se tak, po případě přímo se znemož
ňuje střízlivá práce. Když povážíme, že nesčíslné školy u nás v plném tempu provádějí nerušeně dále své ka
tastrofální dílo odkřesťaňovací v nesčíslných duších dětských a studentských, že tisk protikřesťanský a bez
barvý v plném provozuve statisících výtisků den co den zpracovává statisíce mozků, že kino, divadloatd.
atd. (zakončenívěty si domyslíte)... pak je dětinstvím mluviti o vítězství katolicismu v národě, o katolickém
národě. Ano, sjezd ukázal, že veliká část národa je katolická, ukázal dále — a to je též zjev potěšující — že
nekatolická část dovede se chovati ke katolíkům velmi slušně. Ale to není u mne moudrý katolík, ani nedělá
katolicismu dobrých služeb, kdo vnucuje svým spolukatolíkům na oči brýle mámení: „Náš československý
národ je katolický! Duše českého národa je katolická!“

*

I mně se chvělo radostí srdce, když jsem se rozhlížel v onen památný večer poSvatováclavském náměstí
a v neděli při mši sv. na strahovském stadionua když láska zástupůke svátostnému Králi mě jako mystický
mi křídly zvedala do oblažujících výšin. Ale při pohleduna modlící se zástupy hleděl můj zrak i do dálky...
na ty zástupy, které zde přítomny nebyly... Ale zase jsem se vrátil k přítomným. Neměl jsem dojmu,že sto
jím již po bohatých žních na sýpce plné, plničké zlatého bohatého zrní. Měl jsem dojem, že stojím na roli
uprostřed vyrůstající úrody; a to nikoli uprostřed vyrůstajícího obilí, jež roste pak již samo, pro něž v tom
stadiu již nemohu nic dělat, než se modlit, aby Pán úrody zemské dáti a zachovati ráčil; nýbrž uprostřed
mladinké zelené cukrovky, pěkně vzešlé, ale potřebující vedle Boží pohody také neustávajícího a namáhavé
ho liďského přičinění, přetrhávání, pozorného plení.

Tak ta situace, kterou jsme viděli při sjezdě: To je něco, co volá po úmorné, promyšlené, důmyslné, žád
ných obětí se nelekající práci. Není ničím příjemným protrhávati a pleti mladičkou cukrovku — na horkém
slunci — pocelé dny — shrben!

*

Zvláště některé problémy, které budou vyžadovati enormní námahy a obětí, projevily se na sjezdě v celé
své až drtivé naléhavosti:

Co podnikneme, abychom ve větším počtu získali pro náboženský život MUŽE?
Co podnikneme, abychom v počtu ještě větším pro náboženský život získali INTELIGENCI?
Abychomzískali ZÁMOŽNÉ vrstvy?

Náš náboženský život nemůže se plněrozvinout, nestojí-li za námi ti, kdo mají rozhodující slovo v národě
a vrodinách!

*

A jiný problém, enormní obtížnosti:
Jak to budeme dělati, abychom aspoň částečně zeslabili vliv těch hrozných zdrojů, z nichž se valí do našeho

národa zhouba náboženská a mravní?
»
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Stačí zde jen takto napověděti, jaká práce nás čeká.
Tato práce posjezdová bude obtížnější, než přípravné práce na sjezd. Do prací zevnějších, jimiž měl býti

připraven sjezd, bičoval a hnal a hnal blížící se termín sjezdu; bičovala a hnala publicita prací a kontrola ve
řejnosti. Při pracích posjezdových tyto zevnější pobídky odpadají; jedinou hybnou silou může býti obětavá
láska a křesťanské svědomí, válčící s pohodlností těla, těžkopádností ducha a setrvačnou šablonovitostí. Sjezd
nám napověděl, ŽE musíme dělat a CO máme dělat. Teď přichází mnohem fádnější, ale při nejmenším stej
ně důležitá otázka: JAK to máme dělat. A až bude plán dobře propracován, pak přijde to hlavní: UDĚLAT!
Architekt nepostaví zdravého domuna nepříznivém terénu, když by si sedl, a oddal se snění, jaká malebná
vilka by zde mohla býti vykouzlena, a snil a snil do nekonečna a nechal fantasii vykouzlovati nové a nové
čarovné obrazy domků, vystavěných ze samých KDYBY a KDYBY. Musí zkrotit fantasii a vzíti prosaickytuž
kudo ruky, a přemýšleti, až hlava bolí, a počítat a kreslit, a vymazávat vadné linie a znovukreslit, až plán vy
hovuje co nejdokonaleji všem danýmpodmínkám. A pak podle tohoto plánu VYSTAVĚT.

To je to, co nás teďpo sjezdu čeká: JAK to provésti? A pak: PROVĚSTI!

A to je důvod, proč na př. kněžstvo olomoucké arcidiecése se rozhodlo konati na sv. Hostýně na konci
srpna třídenní kurs a porady s cílem: „Wypracování programu pro náboženskou práci v duchu Katolické akce
v olomoucké arcidiecési v období 1935-36.“

K. Hroch:

Deo gratias za velké dny katolického sjezdu.
Rok 1935 zapsal se nesmazatelně do našich dějin velkolepým ka

tolickým sjezdem, kterým se dostalo tak mimořádných důkazů lásky
českých katolíků sv. Otci v osobě jeho zástupce kardinála-legáta a
kterým byly správně vyzdviženy duchovní hodnoty katolictví: Nej
světější Oběť a hold Eucharistii jako bezpečné pilíře v době napros
tého nedostatku vhodného. staviva kulturních hodnot lidské společ
mosti. Sjezd ukázal, že katolictví má co říci, že nikdy neoněmělo,
ani v dobách pronásledování, ani v dobách krisí, že má nehynoucí
schopnost vésti a vyvésti z labyrintu sobectví a neshod všechny,
kdož mu podají dobrovolně ruku.

Sjezd nám zanechal celou řadu drobných odkazů, které máme za
povinnost vyplniti, abychom gpokročili po schodech duchovního
růstu k dokonalosti hostitelů jednoho kongresu eucharistického z ce
lého světa.

Především za velmi nutné považuji stále víc a více šířiti znalost
mše svaté, prohlubovati vědomosti o ní a o jejích účincích. Vždyť
nejsvětější Oběť si toho plně zaslouží jsouc jediným testamentem
Ježíše Krista všem věkům až do jejich skonání, kdy bude nahraže
na patřením na Boha těch, kdož dobře mši svaté rozuměli a s plným
pochopením jí rádi obcovali.

Nesmíme však dosavadní znalosti považovati za uspokojivé. Do
kud pro naše věřící nebude mše svatá nekrvavou obětí Ježíše Krista,
při které se musejí spoluobětovati, se kterou se musejí takřka sžít,
dokud mše svatá bude našim lidem jen pobožností rovnocennou
s odpoledním požehnáním nebo májovou pobožností, do té doby ne
smíme ustat v apoštolátu mše svaté. Nejdůležitější je šířiti správné
znalosti u školních dětí a pak u mládeže. Tam by prospěly litur
gické kunsy, které by doplňovaly, co nebylo možno pověděti ve ško
le a pro co již mládež dozrála svým rozšířeným obzorem.

U dospělých by hodně pomohlo, kdyby všude a důsledně byly
provedeny předpisy o zpěvu při tichých mších sv., kdyby důsled
ně byly vybírány k nejsvětější Oběti jen mešní písně, které se při
mykají velikému ději kalvárskému. Pro nemešní píseň je místo jinde,
snad odpoledne po požehnání, při májové pobožnosti, bylo by dobře
hojně dát lidem příležitost zpívati nemešní oblíbené písně při ji
ných kostelních příležitostech a slavnostech, ale při mši svaté je
místo jen a jen pro mešní píseň. Sebekrásnější píseň nemešní, třeba
„Vzpomeň, ó královno“, „Tisíckrát“, odvádí jen pozornost od toho,
co se děje na oltáři, lidé neprožívají mši svatou a nedivme se po
tom, že se shledáváme i u mladých lidí, kteří říkají: „Přišel jsem
po mši sv., na druhou čekat nechci, tak jsem se pomodlil v kostele
asi tak dlouho, jak trvá mše svatá a jdu domů.“

To je z nepochopení mše svaté.
Také mše svaté recitované, na př. mládeží hromadně s knězem,

přispěly by ke zlepšení názoru na mši svatou. Někde pomáhají ale
spoň některé části společně lidem recitované: Vyznávám, Obětování
a Pane, nejsem hoden...

Za velmi šťastné bych pokládal, kdyby se u nás po farnostech
ujaly eucharistické slavnosti, průvody a adorace. Upevnilo by to
též vědomí náležitosti k farní obci, která je přece chórem všech
křesťanských rodin.

Je pravda, že v každém katolickém kostele jsme doma, všude je
Kristus Eucharistický (aspoň ve farních kostelích), všude se koná
mše svatá, ale k farnímu kostelu nás poutají mimořádná pouta, jak
správně píše Dom Eugéne Vandeur: „Ve farmosti totiž jsme se na
rodili Bohu, přijali velké svátosti, které zachovávají život duše
a svátost, která založila naši rodinu.“ Z té příčiny nepovažuji za
nic šťastného utíkání se svatbami bez příčiny někam jinam, do
Prahy, utíkání od stolu Páně někam jinam, snad proto, že jsme se
s farářem nepohodli nebo proto, že se nám něco. nelíbí atd. To
nesvědčí o opravdovém duchovním snažení. Citovaný autor píše
dále:

„Farnost bude jednou hlavní branou, kterou budeme uvedení do
ráje. Zdalipak jsme dostatečně pochopili nejživotnější a nejúrod
nější péči pastýřskou, tu, která stojí bezprostředně pod vlivem Je
žíše Krista, totiž služby Boží, dílo to Boží, svaté obřady a různé

A..

náboženské úkony farnosti? Nic nenahradí hierarchickou působnost
farnosti. Proto se máme všeho súčastnit, co se ve farnosti děje a
farní sv. obřady mají nám být nade vše drahé — máme tu být pří
tomni mši svaté, nešporám a ostatním obřadům.“ (Pax 258.)

Máme sice dvě vžité eucharistické slavnosti: Boží tělo a Vzkří
šení, kdy Kristus opouští chrám, aby se dal poznati všem, i těm,
kteří do chrámu nepřijdou, aby se dal veřejně uctít a oslavit, ale
čas nanesl na tyto slavnosti mnoho světského prachu. Vzpomeňme
jen venkovských kapel, které při té příležitosti hrají břinkavé po
chody, moc málo přiléhající k posvátnosti okamžiku. Vím, že se
i lidem více líbí takový eucharistický průvod třeba po misijích, kdy
se jde pěkně v průvodu bez hudby, zato se společným zpěvem za
hlaholu zvonů.

Při takových farních eucharistických slavnostech měly by se za
vésti invokace opakované všemi přítomnými. Na sjezdu se ukázalo,
že nejsme na ně dost zvyklí, zejména, když český předříkávač za
pomněl na to, co nezapomněl německý a ostatní, totiž říci lidem,
aby opakovali za ním. Někdy mnoho předpokládáme.

Slyšet takové invokace v Lurdech, když je naši poutníci po před
volání zemřelého msgre dra Al. Kolíska s nadšením opakovali, aby
předčili ostatní národy, dává nám chuť slyšeti něco podobného
i u nás. To ovšem musí býti připraveno dříve z menších podniků
farních, víkariátních a diecésních.

„Podobně „Credo“, zpívané v Lurdech všemi národy latinsky
společně, je něco velkolepého. Kdežto při zpěvu lurdské písně „Kde
v údolí“ rozcházejí se národové a každý zpívá v ušlechtilém závo
dění po svém jak nejlépe a nejsilněji dovede, aby dobře svůj národ
representoval, ve zpěvu „Věřím“ se sjednocují všichni v mateřské
řeči Církve.

Hromadné, sborové zpěvy i modlitby jsou velmi krásné a působi
vé. Je-li modlitba vůbec hrází proti hříchu, pak společná modlitba,
recitovaná tisíci ústy, jest tím mocnější, čím více rtů ji vyslovuje
a s čím větším nadšením. Musíme se cvičiti v tomto způsobu. Je
ovšem k tomu potřebí bezpodmínečně jednotného textu nebo ná
pěvu a tu se nelze nezmíniti, že text českého „Věřím v Boha“není
na všech místech zcela jednotný, jak je potřebí k mohutnému účin
ku hromadné recitace.

Odpolední nebo večerní adorace Ježíši svátostnému zavedené po
farnostech neminuly by se jistě s účinkem. Průvod z kostela kolem
náměstí nebo městem za zpěvu vhodné eucharistické písně (,Ježíši,
Králi“) k oltáři, kde by se nejsvětější Svátost vystavila, pak třeba
společné „Vyznávám“, místo litanií invokace všemi opakované, ob
novení křestního slibu nebo společné „Věřím v Boha“ a svaté po
žehnání bylo by jistě vhodnou i důstojnou náplní slavností, které
by nás připravovaly k účasti na eucharistickém kongresu. K účasti
činné, ne k pouhé úloze pasivních diváků. Slavnostní chvíle se ne
minou bez hymen. U příležitosti sjezdu psal jeden pražský list, že
papežská hymna byla zpívána lépe, než státní. K tomu není potřebí
ani sjezdu katolíků, to se projeví všude, kde se zpívá hymna bez
doprovodu nebo s doprovodem, který hraje hymnu správně, kdežto
lidé obtížné její místo zpívají po svém. Tu je těžko radit. Hymně
se přece učí ve všech školách, správně se jí učí, a přece obtížnéjejí
místo téměř nikdo samostatně nezazpívá. V našich venkovských
kostelích není závada patrná proto, že varhaníci prostě lidem
v onom místě raději vyhoví, než by rušili souzvuk a tím velebnost
hymny.

Mohli bychom oplátkou poukázati na to, že máme vojenské ka
pely, které nedovedou zahráti správně „Svatý Václave“, nejstarší
český chorál. Při sjezdu se stalo, že museli lidé dát kapele lekci
z neznalosti druhé sloky, když kapela prostě opakovala první. Je
vidět, že naše vojenské hudby rozhodně častěji hrají „„Kdož jste
Boží bojovníci“ než „Svatý Václave“, což jim i nám ovšem ke cti
neslouží. Myslíme, že každý český člověk bez rozdílu náboženství
by měl umět zazpívat první tři sloky svatováclavského chorálu.

A ještě jde o projevy nadšení. Je pravda, že máme své gesto
zbožnosti odchylné od gesta Španělů nebo Italů (vzpomeňte na pří



chod papežův do basiliky sv. Petraf) a přiznávám se, že někdy je ná
še odměřenost v nadšení důstojnější a imponující. Také nelze žá
dat nadšení od lidí lhostejných k víře, kterých je v Praze dost. Po
té stránce přijetí, kterého se dostalo legátovi, je takřka překva
pující.

Jindy jsme zbytečně chladní a uzavření. Pochoduje naše mládež,
s nadšením, skanduje hesla, a ač prochází špalírem našich přísluš
níků, málokde se jí dostává ozvěny. To zaráží a deprimuje. Naší
lidé to nedovedou, nedivíme se jim, nejsme na to zvyklí, ale neško
dilo by nám strochu se v tom proovičit, poněvadž jde o důležitý
prostředek, kterým se posilňuje nebojácnost, hrdé, sebevědomé vy
stoupení a ozvěny špalíru nebo docela pozdravy z něho jsou posi
lou těch, kdož v něm kráčí. Nejde o ten rámus, ten není cílem, jde
Dto, že nedostatek nadšení vypadá jako lhostejnost. A z té se chce
me léčit.

A ještě na jednu věc jsem si o sjezdu vzpomněl a blahořečil jsem
našemu p. faráři za ni, že totiž naučil lidi před Eucharistií klekat.
Lidé se tlačívali dříve ke mřížce, ke sv. ipřijímání, ale klečeli jen
ti u mřížky, ostatní stáli. Dalo to sice práce, ale lidé se naučili a
dneska nikdo u mřížky před sv. přijímáním nestojí.

Myslím, že si budeme muset této věci hodně všímat, poněvadž
jde o hodně. Jde o pochopení Eucharistie. Buď věřím, že v promě
něné hostii je Kristus, Bůh, a pak na kolena před ním, nebo ne
věřím a pak nejsem katolíkem. Nikdy nezapomenu, jak mne jako
malého kluka rozčilovalo, když učitel jinověrec šel podle kněze

nesoucího nejsvětější Svátost cynicky bez obnažení hlavy. To byl
jinověrec. A není hezké, jestliže při takové slavnostní příležitosti,
jako je sjezdová adorace, musí policie upozorňovati dámu s čest
nou vstupenkou, že musí kleknout, chce-li zůstat v bezprostřední
blízkosti klečících sester a ještě zazní odpověď: „Tak si tady sed

u.“ Byla to snad jediná výjimka ve statisícové mase věřících lidí,
ale nezapomínejme, že může pokaziti mnoho u několika set osob,
které ji sledují. Proto je na místě velká opatrnost v přidělování
čestných vstupenek a rozhodně by se měly vydávati jen proti do
poručení farního úřadu. Čestná vstupenka má býti opravdu ctí a
musí zavazovat ke vzorně katolickému chování.

Deo gratias za veliké dny katolického sjezdu!
Nejen že ukázaly katolictví živé a žijící, katolictví silné a sílící,

nejen že povzbudily mdlé a nadšením naplnily ochabující, všem,
1 těm nepřítomným, ukázaly program příští práce, která bude ovo
cem stromu sjezdu. Sjezd ukázal i dobré členění této práce po die
césích, vikariátech a farnostech a stal se tak průkopníkem obnovy
společenství dítek Božích s domovem Božím a pastýřem duší.

Veliké jeho dílo budeme doceňovati, až se zase pustíme do té
drobné, všední práce, která musí předcházeti každému velkému
dílu a bez níž není žádného velkolepého podniku. Pracujíce pro
zdar eucharistického kongresu u nás pracujeme i pro šťastnou bu
doucnost státu.

Za to za všechno: Deo gratias!

Řídí se Italie v Africe podle britského vzoru?
alm. — Italské noviny jsou teď plny ostrých útoků

proti Britanii. [ak na př. uveřejnil ultrafašistický
„Vevere“ snímky z burské války jako doklad anglic
kého barbarství. Na fotografiích jsou zachyceny
scény, ve kterých oddíl vojska dupe po spoutaných
ženách, ležících na zemi. Nepředpojatý „Manchester
Guardian“ reaguje na italské nevraživosti připomín
kou,jak roku1923 uvítal zástupce Italie a Mussoliniho
v Ženevě vstup Habeše do Společnosti národů:

Italský delegát prohlásil habešskou žádost o vstup
za hold S. N. a řekl doslovně: Čest prokázaná S. N.
jest hodnotiti tímvíce, protože přichází od vzdá
leného národa, jenž s obdivuhodnou důsledností
si zachoval svůj křesťanský a národní ráz, zaslouživ
se tak, aby na tomto místě se jeho vzácné ušlechti
losti dostalo patřičného uznání.

Pokud se tkne situace otroků, vede poznenáhlé
zlepšování všeobecné úrovně k zlepšení jejich osu
du, takže se dnes již nedá vlastně mluvit o otroctví,
nýbrž spíše o služební povinnosti. V každém pří
padě nutno vzdáti čest knížatům, vystřídavším se
na habešském trůně za tolik let v minulosti a pře
devším J. V.Rasu Tafarimu, následníku trůnu, kní
žeti vyspělého ducha, muži přístupnému moderním
směrům.
A nyní, jak se nedávnovyslovil státní tajemník pro

kolonie Lessona v římské sněmovně o Habeši:
„Habešské císařství nepředstavuje nic jiného,

než ponižující zotročení několika afrických kmenů.
Habeš jest rozsáhlá kolonie, udržovaná barbarský
mi otrokářskými metodami.

Tamní náboženství není pak nic jinéhonež křes
ťanství proniknuté barbarstvím.“
K tomu poznamenává „Manchester Guardian“:
Patrně neučinila Habeš od roku 1923žádných po

kroků a její císař jest hoden nedůvěry. Ztěžka lze
ovšem uvěřiti, že se v tak krátké době stala tak ne
horázná změna. Snad má pan Lessona osobní znalost
současných poměrů a mohl by dát zajímavévysvět

ní o důvodech onoho zhoršení za posledních 12—et.
Další odpověď dává italské vládě čtenář řečeného

anglického deníku ohledně připomínání neblahých
vzpomínek na jihoafrickou válku: Po této válce se
uskutečnilo britsko-burské smíření. Za světové války
stáli oba národové v jedné frontě a konečně britská
vláda odhlasovala přes tři miliony liber šterlinků
k úhradě válečných škod, způsobených v jižní Africe.
Byl to ostatně president Krůger, jenž odmítl zpro
sttedkování nabídnuté Amerikou, Krůger dal Velké
Britanii ultimatum a vnikl hned do britského území.
Srovnání s postupem Italie proti Habeši jest tudíž

vratké. Též důvody sporu jsou zcela odlišné. Od dob
objevu zlata v Transwaalu se evropské obyvatelstvo
v obouburských republikách ztrojnásobnilo v pomě
ru k počtu obyvatelstva burského, Evropané platili
vysoké daně, přispívajíce tak z rozmachu země, ale
při tom neměli práva zvěděti, jak se oněch daní použí
vá. Evropská většina žádala pouze podle klasické ang
lické zásady zrovnoprávnění s burskou menšinou:
„Žádná daň bez práva býti u vlády zastoupeni“ žáda
la, aby oligarchie byla nahrazena demokracií. Válkou
pak došly tyto požadavky splnění. Zlaté doly jiho
africké zůstaly i dále v rukou původních a nevynesly
britské vláděani haléře. Obě burské republiky, zkvé
tajíce v rámci anglické unie, odvrátily vpády němec
ký a jiné.

Několik významných osobností, jako lord Bryce,
by bylo bývalo možné dosáhnouti téhož úspěchu bez
krveprolití. Ano, bylo by to možné, kdyby císařVilém
Ramsay Mins, Macauley, T'revelyan atd. tvrdilo, že
nebyl podněcoval Bury k odvetěa nečíhal na příhod
ný okamžik, aby se sám zmocnil jižní Afriky.

Z těchto nepředpojatých vzpomínek jest zřejmo
končí Manchester Guardian — že nelze poukazovat
v souvislosti s nátlakem Italie na Habeš, na britský
postup v jižní Africe.

Povinnost katolíků R obecnému
společenství.

Katolictví slévá svou podstatou lidi v jedno tělo,
v jedno společenství. Proto je schopno vyrovnávati
po věky všecky různosti, vyvažovati různosti třídní
a národní.

Zajímavé jest, že co se odtrhlo od katolictví, zůsta
lo nakonec přes všecky proselytní pokusy omezeno
na národ. Dále je zajímavé, že náboženské společnosti
odtržené od Říma znamenají vždycky zároveň také
zdůraznění nebo i přehnání nacionalismu.

Katolíci by neměli zapomenouti natuto ojedinělou,
spojující, jednotící sílu. Neboťve vypjatémnaciona
lismu nejhůře je nakonec postižena osobnost, když
totiž národní diktatura oklešťuje všechno, co se ji
nezdá sloužiti jenom národu, zapomínajíc, že národ
sílí a roste z osobností a třeba i protikladně rozlišných
osobností...

Prokatolíka národnost znamená především: přine
šení osobitých hodnoť a řešení obecné lidské pospoli
tosti... Obohacení, ne útočení, srůsť, ne isolace...
Katolíci, zůstaňme svoji. Budoucnost bude za to vděč
ná! P. Silv. M. Braito O. P.
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Dr. Marco Weirich:

Roosevelt mezi Scylou a Charibdou.
Účinky zákona NIRA.

Zákon NIRA byl odhlasován r. 1933 jako nouzový zákon, tedy
s přechodnou platností. Ve dvou letech jeho trvání byl uskutečněn
dvěma vůdčími osobami, generálem Jughem Johnsonem, který po
zději ustoupil p. Donaldu Richbergovi. Byli to muži různé letory,
která se odrážela také na utváření celé organisace. Na konec však,
přes všelijaké přeměny nikdo s tím nezůstal spokojen a dokonce
nebylo možno ani dosíci dohody o tom, jak a co má býti pozmě
něno. Také vliv zákona nebyl stejnoměrný, v některých průmys
lech byl čistě nominální, v některých zase uspokojil poměrně vše
chny, a jinde zase byl pociťován jako vnucování a proto byl také
úplně ignorován.

Jakmile padlo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, redakce
velkého deníku „New York Herald Tribune“ sňala s balkonu své
budovy v New Yorku znak Modrého orla, symbol zákona NIRA,
pro který se tolik exponovala. Nicméně však všichni bez rozdílu
začali oplakávati toto rozhodnutí, které jedním rázem odstranilo
úplně zákon NIRA, jeho špatné stránky spolu s dobrými.

Ovšem NIRA nezmizela tímto úplně. Včas byl odhlasován kon
gresem nový „act“ (zákon), který stačí, aby administrace NIRA
zůstala i nadále aspoň při životě do 31. dubna 1936. Nemůže samo
zřejmě už býti více než poradním a statistickým úřadem, který má
mimo jiné úkol vypracovati do příštích presidentských voleb na ja
ře 1936 statistická data o výsledcích dvouleté éry NIRA.

Už dnes můžeme aspoň přibližně oceniti s hospodářského hle
diska výsledky a účinky zákona NIRA, a také upozorniti na chyby,
kterých se zase všeobecně dopouští na základě špatně vybraných
statistických dat. Jedno je však jasno, že zákon NIRA neuskutečnil
naděje jeho nadšených zastánců, na druhé straně však nesplnil oba
vy jeho odpůrců.

Ti, kteří chtějí zredukovati dobré výsledky NIRA na nejmenší
míru, porovnávají konečný stav z března 1935 s měsícem červencem
1933, kdy NIRA vstoupila v platnost. Nesmí se však zapomínati,
že tento měsíc byl vyvrcholením spekulace po opuštění zlatého
standardu. Proto také index průmyslové výroby 88 v březnu 1935
proti 99 v červenci 1933 (1923—25 — 100) nemůže dokazovati
zhoubnost zákona NIRA. Na druhé straně zase nadšení zastánci
tohoto zákona porovnávají březen 1935 se stavem v měsíci březnu
1933, jak to dělal začátkem května t. r. ministr obchodu Roper

(Dokončení.)

v rozmluvě s pařížským časopisem „Petit Parisien“, kdy chtěl do
kázati, že NIRA naprosto nebrzdila hospodářský vývoj Spojených
států amerických. Poukázal na to, že od března 1933 vzrostla prů
myslová výroba o 45 proc, spotřeba elektřiny o 51 proc., obrat ob
chodních domů o 20 proc., automobilový obrat o 57 proc. a že vy
placené mzdy vzrostly o 34 proc. (ovšem ve znehodnocené měně!).
Sám však přiznal, že jediná chyba zákona jest v tom, že chtěl
v nejkratší době vykonati příliš mnoho. Když se porovnává dnešní
stav s březnem 1933, poněvadž v tom měsíci nastoupil úřad nový
president Roosevelt, dopouští se opačné chyby; březen 1933 byl ve
znamení všeobecného rozpadu bankovního systému v Americe,
a tím se optickým klamem zvyšují nad míru dobré výsledky zákona
NIRA. Průmyslová výroba vykazuje v tomto měsíci index 59 proti
výše uvedenému indexu 88 z března 1935.

Nejlepší srovnávací měsíc (podle „The Economist“ z 22. června
1935) jest říjen 1932, který předchází měsíci, ve kterém Roosevelt
byl zvolen presidentem a který leží před obdobím bankovních ne
snází, které převrátily slibný vzestup amerického hospodářství po
konferenci v Lausannu.

I na základě tohoto věcného porovnání hospodářské poměry se
hodně zlepšily. Tak máme tento obraz:

X. 1932 III. 1935 Rozdíl
(1923—25 — 100)

průmyslová výroba 66 88 T 22
obchodní obrat 65 81 + 16
bankovní věřitelé 62,6 80,3 + 17,7
stavby 29 26 — 3
zaměstnanost 69 78 + 9

47,4 cents 59,7 cents -T 12,3 cents

(Podle National Industrial Conferenče Board.)
průměrná hodinová mzda

Jak vidět, vykazuje sestup jen index staveb. ruchu. Ale také vze
stup hodinové mzdy o 26 % jest v zajímavém rozporu se vzrůstem
průměrné týdenní vyplacené mzdy, která se zvýšila se 16,86 dolarů
na 21,86 dolarů, tedy ve větší míře než hodinová mzda, což zna
mená, že průměrné odpracované hodiny se nezměnily přes ustano
vení zákona NIRA, který chtěl zkrátiti pracovní dobu. Z toho dů
vodu jest těžko připisovati vzrůst zaměstnanosti účinkům zákona
NIRA. Ve skutečnosti NIRA dosáhla jen jednoho výsledku na poli

Co stojí „malá“ válka? * .VVV/ 42V , V ,

mysl nejtěžší hospodářská břemena a tím se
octli v zoufalé situaci. Jejich stáda byla stálý
mi rekvisicemi dobytka k výživě vojenských

J. H. — Pozornost světové veřejnosti je ob
rácena k Habeši a tak celkem bez zvláštního
oblasu skončila se regulérní válka mezi Para
gnayí a Bolivit o území Gran Cbaco. A přece
tato „malá“ válka, soudíc vzhledem k velikosti
a početnosti obyvatel obou válčících států i na
válečné síly obou soupeřů, přinesla mnoho po
nčného.

Když 14. června o 12. hodině polední dozněl
třesk pušek a dunění děl bylo vystřídáno blabo
lem zvonů, skončily válku příměřím, které pře
jde v mír dva státy — oba poražené. Uvidíme
oprávněnost toboto označení na srovnání při
bližných dat a nákladech, jaké si tato „„malá“
válka vyžádala.

Předně jsou to náklady nejdrabocennějšt
— na lidských životech, třebas vojenské

rincipality staví před bodnotu člověka bodnotu
koně, motoru, kulometu, tanku atd. Nebudeme
disputovati o tom, že člověk žije v době nejvy
spělejší dosud techniky jako mozek vynálezů
a také jejich otrok.

Nemáme dosud přesné statistiky o ztrátách
válčících států v Gran Chacu. Odbad je při
bližný. Odborníci tvrdí, že nenadsazují odba
dem 120.000 padlých (z tobo 3$.000 Paragnay
ců), 130.000 raněných a 3$.000 zajatců (z tobo
1200 Paragnuayců). Uvažte však, že Bolivie má
celkem jen asi 3 miliony obyvatel a Paragnay
asi 1 milion.

Lidský materiál v Gran Cbacu trpěl mnobo.
Nejen tím, že v tomto „„zeleném pekle“ bažin a
pralesů je vražedné podnebí, nýbrž také vysilu
jicím bojem na frontě až 600 km, ovšem nesou
vislé, který si vyžádal doplňování řad i 14- a
1sletými bocby. Moderní válka zachvacuje celý
národ a čím je národ menší, tím je to horší. Ve
státních podnicích a hospodářských službách v
Paraguayi musily ve velké řadě případů nastou
piti místo bojujících mužů ženy.

Skončením války nastal však další sociální
problém. Vojáci byli špatně placeni. Měsíční
žold měl v našich penězích u mužstva bodnotu
$ Kč a důstojníci byli platem na výši seržantů
Spojených států! Nikdo si nic pochopitelné ne
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ušetřil, spíše ze svého dosadil nebo se zadlužil.
Nyní se pozvolna vracejí ožebračení vojáci do
mů bez peněz a bez schopnosti uživit své rodiny.
Není divu, že jsou obavy z proudu statisíců de
mobilisovaných, kteří byli zvyklí, stejně jako
jejich rodiny doma, aby je živil stát. Bude to
problém, jak opět tyto lidi zařaditi do rozruše
nébo hospodářského dění země. Zdá se to skoro
nemožné, takže na př. Paragnay, již Cbaco až
na pás neutrální přisouzeno, bodlá je koloni
sovati bývalými válečníky a jich rodinami. Bo
livie dosud nemá plánu.

Krise, která byla způsobena světovou válkou
a jejíž účinky dosud trpíme, v zmenšené podobě
brozí oběma státům, a to na jejich poměry vel
mi drtivě. Ještě před válkou o Gran Cbaco ne
vedlo se oběma státům hospodářsky dobře. Svě
tová krise měla také svůj vliv na hospodářský
stav Paraguaye a Bolivie již v té době, kdy po
čalo nepřátelství (červen 1932). Pokles cen cínu,
který byl blavním zdrojem příjmů Bolivie, měl
pro tuto zemi téměř katastrofální následky; Pa
ragnay, jejíž státní příjmy beztak byly dosti
malé, velmi utrpěla snížením spotřeby a cen ma
sových konserv, gnebracbo-extraktu a yerba
maté, jejibo hlavního vývozního zboží.

A teď si představte, že tyto státy se pustí do
války, jejíž blavní důvod se udává v objeveném
petrolejovém bohatství v Gran Cbhacu.Je zají
mavé, že zřídla nafty nebyla dosud potvrzena!
Ovšem že zbrojařské koncerny a trusty přisly
na svoje při tomto krvavém sporu o území, které

přirozenou povahou je bližší Paragnayi než Boivii. Bojovalo se vlaštně jen o Čest, o to, který
stát má pravdu, vznáší-li nároky na toto úze
mí. Přišlo to ale drabo.

Oba'státy, stejně již světovou krisí bospodář
sky oslabené, musily si na počátku války vy
půjčit. Bolivie na výzbroj a udržování vojska
vypůjčila si za hranicemi. Možná, že oklikou
nebo přímo od koncernu, který jí dodával zbra
ně. Paraghay neměla při zabájení války zahra
ničních dlubů, nyní je však půjčkami na zbraně
a střelivo skoro zmčena. V Paragnayi přijali
pěstitelé dobytka jakožto největší národní prů

sborů tak zdecimována, že ani bromadné pro
deje dobytka neznamenaly pro ně dostatečné
zisky; při tom musili jestě opatřovat maso pro
rodiny vojínů bojujících na frontě.

Financování války způsobilo také pokles va
lut cbou států; Paragnay spotřebovala velký
díl zlatého krytí svých bankovek a Bolívie mu
sila sábnout hluboko do reserv své Národní ban
ky, aby mobla uspokojit zabraniční věřitele.
Tak musily oba národy obětovat své zlaté po
klady, aby opatřily vojákům granáty a patro
ny; konaly se sbírky (dokonce se sbíraly prste
ny, bodinky a cizí zlaté mince), aby výtěžky
z nich mobly být proměněny v munici.

Je to velmi smutná bilance „malé“ války.
Není vítězů, jsou dva těžce poražené státy, je
jichž samostatný vývoj bude ještě více v bu
doucnu obrožen, až si zabraničními půjčkami
nebo koncesemi budou musiti nechat regulovat
svůj bospodářský i politický život.

Budete jistě s nevolí čísti komentář jednobo
řísskoněmeckého listu, jimž doprovodil srovnání
války o Gran Cbaco s válkou rusko-francouz
skou r. 1870. Napsal, že malá země může se
z této války bodně poučit, zvláště z organisační
stránky, jak se uplatňuje obyvatelstvo za války
(zásobování v zázemí, ženy nahrazují ve služ
bach muže atd.) a z vojenské stránky, že se
rychle pobyblivý uplatní lépe, jak pomalý. K té
to úvaze druží se poznámka: „Paragnayský ma
lý Napoleon, jak se říká mladému generálu Est
garribia, ukázal se jako vůdce velkého formátu.
Nic neubírá jebo talentu, že nemobl dobýti Bo
livie“

Možná, že by si onen list přál, aby si ten malý
Napoleon v nové válce vybrousil talent. My
ostatní budeme jistě téhož nábledu, jako rozum
né obyvatelstvo obou států, že by bylo nejlepší,
aby oba státy uzavřely věčný mír, takový jako
jiné dva jiboamerické státy, které na pamět toho
postavily mezník, obrovskou sochu Bož. Srdce
Páně.

Nemyslíte, že dnešní neklid ve světové pol
tice pramení blavně z nedostatku mravních
sankcí mírových smluv?



zaměstnanosti: zabezpečila, aby vzrůst zaměstnanosti byl doprová
zen více než poměrným vzrůstem ve vyplacených mzdách, t. j.
3Sproc. vzrůst zaměstnanosti s 63proc. vzrůstem vyplacených mezd.

Jak vidno, je těžko už dnes posouditi věcně účinky správy N. R.
A. Některé jeho výsledky musejí býti však už dnes uznány, jako
zákaz dětské zpráce, zavedení rozumných životních měr v průmys
lech, které očividně vykořisťovaly dělníky, zásada kolektivních ob
chodů, vzrůst dělnických odborových organisací atd.

Správně se však s opačné strany namítá, že zákon NIRA jest
zákonem „vzkříšení“ (recovery act), který cílil k znovuzotavení ce
lého amerického hospodářství, a ne jen k dosažení částečných zlep
šení. Nikdo nezapírá, že zaměstnanost vzrostla, poukazuje se však
na to, Že snad zaměstnanost mohla vzrůsti mnohem více, kdyby ná
klady na práci nebyly bývaly zvýšeny tak drasticky právě v nej
nižším bodě deprese. Na to nedá se odpověděti snad nikdy. Jen
nepřímo by se daly odvozovati konečné výsledky zákona NIRA
z pohybu cen. Nízké ceny se pokládají často jako příčina deprese.
NIRA ve skutečnosti zvýšila ceny, které neměly býti zvýšeny. Tak
cenový index hotových výrobků se zvýšil od července 1933 do břez
na 1935 o 13 o, zatím však index polohotových tovarů se zvýšil jen
o 4%. Rozpětí mezi oběma indexy, které v červenci bylo 3,1 bodů,
se zvětšilo v březnu 1935 na 9,9 bodů. Ještě lépe to vysvítá z kon
kretních případů. Na příklad ceny stavebních hmot, které ze za
čátku byly poměrně vysoké, se zvýšily o více než 20 proc, s výsled
kem, že stavební ruch jest stále čtvrtinou normálního stavebního
ruchu. Průměrná týdenní mzda jest kolem 22 dolarů, zatím co tý
denní činže ze čtyřpokojových bytů (30 proc podpory, osvobození
od všech poplatků a daní, levný úvěr a malé pokoje) jest jen 6,50
dolarů. Zřejmě zákon NIRA zvýšil nesprávné ceny a tím podporo
val další nepoměr různých cenových hladin.

Odborníci však opakují, že prozatím je těžko dáti o tomto ob
dobí věcný posudek, jen tolik se dá říci, že v oněch průmyslech,
kde ceny klesly pod normální průměr a kde krkolomná konkurence
přemírné kapacity snížila nesnesitelně životní úroveň dělníků, kar

BořivojBenetka:

telisující účinky zákona NIRA byly jistě blahodárné (jako v baví
nářském, olejovém, měďařském, uhelném průmyslu atd.). Jinde za
se, a to prý dost všeobecně, odstranění omezení zákona NIRA prý
určitě působí povzbudivě na průmysl. Nikdo nechce snížení mezd,
ale tam, kde mzdy byly zvýšeny nad úroveň kupní síly a mezd
ostatních občanů, jest snížení mezd nutným předpokladem pro
„vzkříšení“ celého hospodářství. Jen vzájemná vyrovnanost mezi
různými cenovými hladinami jest zárukou pro povzbuzení hospo
dářství, a klíč jako všude jinde jest ve stavebním průmyslu.

*

Pokus Rooseveltův byl příliš veliký a ctižádostivý tím, že chtěl
věc příliš universální. Mnozí tvrdí, že jeho. plán mohl míti větší
úspěch, kdyby byl býval zůstal v určitých mezích, t. j. kdyby se byl
vztahoval jen na některé průmysly, na nejkřiklavější případy a
mohl při tom zůstati v mezích ústavy. Tak však zmizejí zrušením
zákona všechny, dobré i špatné stránky tohoto zákona, a ti, kteří
doufají na další kontrolu těch odvětví průmyslů, které tohoto nej
více potřebují, musejí vyčkati výsledku ústavních bojů, které, jak
se zdá, očekávají v příštích letech americký národ.ProzatímadministraceN.R.A.zůstanejenporadníma statistic
kým úřadem, všechny donucovací předpisy byly následkem nálezu
Nejvyššího správního soudu zrušeny. Roosevelt si ponechal jen
jedna zadní dvířka, že totiž při státních dodávkách se přihlíží jen
k těm firmám, které věrně dodržují i nadále staré cody zákona
NIRA. V závěru se dá tvrditi, že Roosevelt naprosto tím ještě není
pohřben, naopak hledí teď jinými cestami, v duchu ústavy proza
tím, a reformou ústavy cestou lidového plebiscitu později, dosíci
nutné přestavby a konečného vzkříšení amerického hospodářství.
Jak se mu to povede, ukáže budoucnost, zvláště rok 1936. Jedno
jest jisto, že z jeho dosavadní gigantické práce se zjevuje celou
svou sílou jeho neoblomná vůle, která ne teoriemi, ale praxí chce
si razit cestu pro lepší budoucnost amerického lidu, a tak i celého
světa.

Nedomyšlenost lotrinské restaurace.
Rakouské zákony, jimiž se vrací bývalému panov

nickému rodu jejich majetek rodový na území onoho
státu, ukázaly jasně, že nový režim v Rakousku kus
po kuse bude napravovati „křivdy“, které domněle
rod Habsbursko-Lotrinský utrpěl detronisací a dů
sledky z toho plynoucími. Celá akce má vypadati jako
odčiněnístarých a nezasloužených křivd. Díváme-li se
na věc objektivně, uznáme, že Rakušané mají právo, Či
vlastně povinnost, býti vděčni bývalé rodině císařské.
Jen stačí nahlédnouti do kteréhokoliv rozpočtu mo
narchie; uvidíme tam, kolik bylo vydáno na zeměalp
ské, čili jinými slovy, kolik z českých zemí bylo vy
naloženo k prospěchu císaři věrných Rakušanů. Není
proto ta vděčnost a láska k císařskému domu něčím
ideálním.

Rakousko rozmanitým způsobem získávalo povál
ce prostředky, jimiž by se nahradily tyto subsidie
z českých zemí. Západní Evropa platila, neboť nikdo
nevěřil, že by tyto „půjčky“ se zase vrátily do pokla
den, z nichž se zárukou toho kterého státu byly vy
taženy. Rakousko prostě hřešilo na neznalost poměrů
se strany Dohody. Žilo se na dluh a z benevolence,
případně i z jakéhosi nejistého strachu židovských
bankéřů, kteří raději sjednávali úvěr, než aby se stě
hovali z bývalého centra obchodu celé střední Evropy.

Nový režim, kterému smrt Dollfussova vlastně
umožnila provedení starých snů, otevřeně prohlásil,
že musí se dostati bývalému panovnickému rodu od
škodnění za křivdy, spáchané prý dřívějšími vládami
republiky rakouské. Stát, odkázaný na subsidie, na
jednou rozdává a nic na to nehledí, co tomu řeknou
v cizině. Velmoci jsou zaneprázdněny africkými těž
kostmi a tak rakouští politikové mohou klidně vydá
vati zákony, které nechtějí býti ničím méně, než in
intesrum restitutio! Ovšem navrácení v předchozí
stav jenom v takovém omezeném územním prostoru,
jakým jest Rakousko dnešní, třebas ve znaku jest za
se dvouhlavý orel římských císařů, nebylo by důstoj
no starého panovnického rodu a proto pretendent se
nevrací domů. Čeká, jak bude dále. Bylo by jistě gro
teskní, kdyby císař rakouský vládl takovémuto kusé
mu území. Nejlepší země císařské koruny jsou v ji
ných rukou, které dovedou už ostříhati bezpečně zno
vudobytých práv proti každému. Proťfověříme ujiště

ní rakouských politiků, že Otto se nevrátí. Vyskytl se
v některých zahraničních listech návrh, zřejmě inspi
rovaný z okruhu Zitina: aby se císař rakouský stal
představitelem států v kotlině dunajské při „úplné
jich neodvislosti“. Byl to ovšem pokusný balonek,
který snad ani u nás nevzbudil zájem,ale jinde, na zá
padě, nebyl jenom tak nechán na pospas nezájmu. Na
opak. Dovedné propagandě, kterou Zita dovede vy
vinouti velice šikovně, se podařilo proniknouti do
mnoha listů a do nejvyšších kruhů politických ve
všech západních státech. Tím si vysvětlíme, že nové
zákony rakouské nevzbudily rozruch. Byly prostě oče
kávány.

A jaké jest stanovisko našehostátu na jedné a nás
katolíků na druhéstraně. Nenašli bychom na celém
území naší republiky člověka, který by i při největší
svobodě volného uvažovánísi přál obnovení staré mo
narchie. Tím spíše nenašli bychom něco podobného
v prostředí katolickém. Žije a namnoze jest dosud ve
řejně činna generace, která viděla líc i rub „katolic
kého“ panovnického rodu. Josefinský austrokatolicis
mus dozníval za panování Františka Josefa v opravdu
důstojné zakončení. Nebylo katolické Církve, neboť
katolická Církev byla zde jenom mocenským pro
středkem císařské politiky. Panovníci dali to docela
srozumitelně na jevo při mnoha příležitostech a zná
mé veto Františka Josefa před volbou Pia X. ukázalo,
že domnělá úcta a láska jsou jénom maskou. za nížse
skrývá pravá podoba: německý kníže se všemi nuan
cemi podle pruského vzoru!

Náš stát může klidně pohlížet na události v Rakou
sku. Nyní přišla chvíle, kdy my můžeme rozhodovati
ve střední Evropě. Na nás bude záležeti, zda ve Vídni
bude sídlo expansivních cílů detronisovaného rodu
panovnického. Jak jsem naznačil: my jako katolíci
i jako občané státu díváme se na akce rakouských
politiků s údivem. Neboť co podniknou, aby zajistili
existenci svého panovnického rodu, když doposudžili
z milosti západních velmocí? Jak zaopatří lesk císař
ského dvora, jak přesvědčí skuťky věrné Rakušany,
že nyní zase budou žíti z mízy, přicházející z krajů,
které nemají chuti státi se znovu dojnou krávou alp
ského státečku?

Svého času byl to český stát, který se stal jádrem
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onoho mohutnéhostátu ve střední Evropě. Všéchny
další výboje plynuly především z titulu českéhokrále.
Z Prahy byla budována velmoc na Dunaji. Od té chví
le, kdy byl význam Prahy popřen a začalose budo
vati sídlo ve Vídni, od té chvíle vlástně možnodato
vati úpadek moci dědičných králů českých, kteří na
konec vůbec ani nestáli o to, aby také ústavně těmi
králi se stali! A tím položili poslední podkopy pod
svůj trůn.

Jest proto opravdu směšné,chce-li se budovati no
vé mocensképostavení na něčem, co jest mylněvy
kládáno. Neboťnebylo nikdy rakouskéstátní myšlen
ky; už ten pojem „Rakousko“ jest cosi nepochopitel
ně vymyšleného, ve vzduchu visícího! Mohla býti
uherská státní myšlenka, česká státní myšlenka, ale
nebylo a nebude rakouské státní myšlenky. Může
existovati nějaká Lotrinská idea restaurační, ale nikdy

nemůže se krýti pláštíkem nějaké myšlenky rakouské.
Chceme řícitímto článkemzřetelně jako list katolic

ký: Nevměšujeme se dovnitřních záležitostí rakou
skéhostátu. Ale jako katolíci varujeme všechny ka
tolickéčinitele za hranicemi, aby nepodléhali nějaké

Bořivoj Benetka:

Vilém z Rožmberka.
Vojenské tažení, jehož se vedle českého vojska

stavovskéhosúčastnilo vojskoi z ostatních zemí ko
runních a k němuž se připojily také sbory císařské
armády, doplněné nevalnou pomocí říšskou, skončilo
vlastně táborem mezi pevnostmi Raabem a Komár
nem, odkud se vojsko nehnulo. Zatím Siget, hájený
švagrem krumlovského vladaře, Mikulášem ŽZrin
ským, dostal se do rukou tureckých. Smrt Solimano
va zabránila dalším operacím tureckéhovojska, kte
ré se hnulo zpět. Protoi tábor Maxmiliánův se roze
šel, nic nepořídiv. Stěžoval si proto právem pan Vi
lém v důvěrném dopise pražskému arcibiskupů: „ANic
prospěšného zde neprovozujeme, než darmo ležíme,
zahálíme a peněz utrácíme a nemálo na jiném místě
jsme země i lidí dobrých ztratili.“

Smrt Jana mladšího z Lobkovic uprázdnila úřad
nejvyššího purkrabího a na jeho místo zvolen v pátek
po Božím těle pan z Rožmberka, kterého hned nato
čekala správa českého království, jelikož Maxmilián
se odebral na říšský sněm do Špýru a přikázal, aby
pan Vilém, v čele deseti úředníků zemských, „osobou

pro O nejvíc může, na hradě Pražském přítomnýýval“. ©
Roku1572 chystal se Maxmilián ke korunovaci Ru

dolfa na krále uherského. Dotěchto slavnostních pří
prav došla zpráva o smrti polského krále Zikmun
da II. Augusta, posledního Jagellonce. Proto císař
rozhodl se vypraviti do Polska poselstvo, které by se
pro druhorozeného syna Arnošta ucházelo o korunu
polskou. V čele poselstva postaveni pan Vilém a nej
vyšší kancléř Vratislav z Pernštejna, kteří také dne
28. srpna do Krakova dorazili s velkým průvodem.
Z Krakova jelo poselstvo do Varšavy, kde byli od
kázáni do Oušandova u Lublína, aby tam přezimova
li. Původněpoložené datum sněmupolského odlože
noz října až na Tři krále roku příštího. Ale ani to
datum nedodrženoa tak teprve v dubnu pan Vilém
Mčele českého poselstva mohl ve Varšavě dosíci sly
šení, v němž se přimlouval za zvolení Arnoštovo.
Úvod řeči přednesl česky, vlastní řeč latinsky. Bylť
ji velmi ozdobně složil rada nad appelacemi Šimon
Proxenus a Sudetis, ale ani tato řeč nezabránila, aby
za krále polského nebyl zvolen 7. května bratr krále
francouzského Karla IX., Jindřich.

Vrátil se tedý pan Vilém s nepořízenou domů, ale
ani tam nečekaly veselejší zprávy: Stěžuje si Max
miliánovi, že toho roku vzešla veliká škoda krupobi
tím u dvou set věsnic a pěti městeček a patnácti
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sentimentalitě. Neběží v Rakousku orestauraci kato
lického státu, ale o nové prameny, kterými by se
mohly nahraditi dnes už vysýchající. Bývalý panov
nický rod nezasloužil se nijak o katolickou Církev,
která byla mu pouhým prostředkem mocenských cí
lů. Není proto naděje, že by v přítomné a budoucí do
bě se mohl nadíti katolický svět něco jiného. Slovan
ští dědicové Rakouska-Uherska dávnojiž mají uspo
řádán svůj politický život tak, že jakékoliv snahy po
nadřízené suverenitě zdají sé nejen nemyslitelnými,
ale přímo odvážným gestemproti základním právům
kažďého člvoěka a katolíká tím spíše.

Sjezd v Praze ukázal, že katolíci jsou páteří tohoto
státu. Katolíci bez rozdílu národností stojí dnes za
státní myšlenkou. Svobodně a bez postranních úmys
lů a záměrů. A ti v zájmu své náboženské svobody
a v zájmu pevné základnykatolického života ve střed
ní Evropě už dovedou odmítnouti hesla, jimiž má se
zalepiti zrak i sluch katolickéhosvěta na západě.

Jaké jest toprostředí, ukazuje život a smrt posled
ního českého krále, který ani živý ani mrtvý nechtěl
se navrátiti do císařské Vídně. I v tom jest symbol
pevné vůlenás všech!

(Dokončení)

předních popluží jemu a bratru panu Petru Voku,
nadto i zámek Nový hrad, když blesk udeřil a zapá
lil, při čemž hrad se vznítil, za své vzal.

Téhož roku koupiv na hradě Pražském dům švam
berský, dal jej pobořiti, k domu svému přistavěti a
prostrannou zahraduuvnitř zříditi.

Smrt Karla IX. a s tím naděje, že by polský král
Jindřich (nedávno korunovaný v Krakově) po něm
byl povolán na trůn francouzský, způsobila Polákům
těžké starosti. Nic nepomohlo, že snažili se Jindřicha
v zemi udržeti. Unikl i bystrémuoku své polské dru
žiny a po šesté se ocitl 24. června ve Vídni. ím
ovšem nastala Polákům starost, koho na jeho místo
si posadí. A tu vyskytly se i hlasy, aby pan Vilém
„pán rodu starožitného Ursinovského, od několika
set let po předcích svých Čech a bratr jejich přiro
zený, pán rozumný, učený, střídmý, katolický etc.“
byl za krále polského vyvolen. Nebylo to jenom něko
lik osamocených hlasů, ale zdá se, že Maxmilián, mar
ně se i nyní doprošuje koruny pro bývalého kandi
dáta Arnošta, raději viděl korunu polskou na hlavě
Bátoryho, než českého velmože, jehož služeb těžko
by zejména tehdy postrádal.

Sněm měl pojednati o české konfesi a tu i strana
katolická pokládala za potřebné, tušíc spory a zápa
sy, uraditi se o společném postupu. Proto v červenci
obrací se pan nejvyšší kancléř, Vratislav z Pernštej
na, na pána z Rožmberka dopisem, v němž „za velků
potřebu býti znám, abychom z nich (t. j. podobojích,
dožadujících se pod rouškou české konfese uzákoniti
augsburskou) příklad vzali a též učinili, a jsouce my
katolíci, a nás již neveliká hrstka, také včas na to
pomyslili, jak bychom se se svými věcmi přihotovili,
tak aby naše víra katolická k zmenšení a k většímu
útisku nepřišla, a my všichni v tomtokrálovství aby
chomv lásce a svornosti s sebou mohli zůstati a trva
ti“. Odpověď ukázala, že nejvyšší purkrabí sám ově
ci přemýšlel, ale nechce, aby katolíci zatím na sjezdě
se radili, jaké mají stanovisko pro příští sněmovní
jednání. Ale při tom propříhodnou chvíli přislibuje,
že co „k zachováníreligií naší lásky, svornosti náro
da a nejmilejší vlasti naší své jakž práce, starosti a
se vším. srdcem upřímné rady přidati a v čem pro
spěšný a užitečný býti mohl a uměl, toho podle VMti
a jiných milovníkůvlasti naší nebudemi, dá-li Bůh,
nikdá těžké, odporné a nemožné vykonávati“. Má na
mysli i jiné věci, ale o těch nejlépe si ústně promlu
viti.



Ale na straně polské dosud nevzdali se jeho přáte
lé naděje, že by pan z Rožmberka mohl přijmouti ko
runu královskou. I sám pan Vilém vyslal nové posel
stvo s panem Janem Netolickým v čele, doPolska,
ačkoliv není dosti objasněno, co bylo jeho úkolem.
Ale ani roku příštího není rázem rozhodnuto, kdo
bude opravdu v Polsce králem. Stojí proti sobě dva
kandidáti: vévoda sedmihradský Štěpán Bátory a
král Maxmilián sám (když kandidatura mladšího sy
na Arnošta skončila nezdarem). A tu třetí kandidát,
vévoda krumlovský, pověřen posláním, aby odejel
na sněm do Ondřejova a tam Poláky přemluvil, aby
upustili od rozhodnutí korunu ve skutečnosti poskyt
nouti Anně a k ní aby se vévoda sedmihradský při
ženil a tak přece jenom se stal polským králem. Max
milián opíraje se o tvrzení, že část volenců odevzdala
hlas jemu, žádá, aby sněm sice Annu nadále za krá
lovnu vyvolil, ale manželem aby se stal odmítnutý
kandidát Arnošt. Ale ani přímluvy pana z Rožmber
ka micnezměnily a Štěpán Bátory byl králem zvolen.
Životopisec vévody Krumlovského, Václav Břežan,
poznamenává, že „sluší i to věděti, že pan vladař Ro
senberský veliků (anobrž větší, nežli dům rakouský,
nemluvě toho na zmenšování a ujmu téhož slavného
domu) náchylnost od pánů Poláků jměl a za krále žá
dán i jakož jeden tehdejšího času k důvěrnému pří
teli v polském jazyku takto byl psal: Jego Milosci pa
na z Rožmberka cnotliwego i $wietego pana, aczešmy
wszyscy radzi widzieli, ale na wiekszy nasz žal do
nasgopostano. Gdyby byl przed szešcianiedziel przy
jachal, prawie by w czas bylo rzecom naszym. Ale
Bože temu nieodpusczaj, kto nam v tém winien...
Mysmy Uhra królem obrali (kiedy Czecha niedo
pussczano).“

Po smrti Maxmiliánově i jeho nástupce Rudolf
snaží se udržeti služby pana vévody Krumlovského.
A tak jehopřičiněním dochází ke třetí ženitbě pana
Viléma. Tentokráte to byla markraběnka bádenská,
Anna Marie, která 27. ledna arcibiskupem Antoní
nem byla sezdána s mocným pánem Rožmberským.
Leč ani toto manželství nebylo dlouhé. Za pět let byl
pan Vilém znovu vdovcem. Ale ani sklonek jeho ži
vota nebyl vlastně pro něho. Neboť jeho služeb po
třeboval Rudolf stejně jako kdysi Maxmilián. Poji
laťse tu moudrost a rozšafnost páně vladařova s jeho
vynikajícím postavením vně i uvnitř říše. Nejlépe to
bylo patrnopři obsazování trůnu v Polsku. Přavdou
jest sice, že koruna polská potřebovala bohatého krá
le, aby mohl poplatiti dluhy svých předchůdců, což
pan Vilém zajisté by mohl si dovoliti. Leč byly tu
zajisté i příčiny jiné: dobré jméno jeho a při tom
snad také to, že byl Čechem. Neboť jen si vzpomeň
me, že sám kdysi svoji přímluvu za Arnošta uvozuje
českýmproslovem a jazyk český tehdy v Polsce ne
byl cizí.Bylo proto postavení pána z Rožmberkajistě
velmi významné a smíme říci, že málokterý z domá

cího rodu mohl se pochlubiti takovou váhou svéhoslova.
Bylo proto více než podivnou náhodou, že snoubí

se na konec s dcerou domácího rodu, s Polixenou
z Pernštejna, aby tím netuše založil slávu jiného čes
kého rodu, Lobkoviců. Teprve kněžna domácího ro
du stává se jeho dědičkou. I když zemřel bezdětný,
přece neodchází majetek do cizích rukou. Když ze
mřel, 31. srpna 1592, „padl platný sloup království
českému, anóbrž vší svaté říši, jakož hned proměny
hrozné a dav lidí následoval. Nenacházím, aby kte
rého pána českého kdy více lidé pobožní a obecné
dobro milující tak dobře pod jednou jako pod obojí
jako toho pana Viléma z Rosenberka, a zvláště když
na ně těžkosti nejedny přivalily se, srdečně oželeli a
oplakali.“ (Břežan, 299 str.)

Pozn.: Stručná jubilejní črta příliš se rozrostla. Snad jindy bude
možno věnovati obšírnější pozornost tomuto znamenitému muži,
který slávu rodu i slávu českého jména všude šířil a zveleboval.
Mnoho věcí dosud nebylo dobře využito.

+

Potřebujeme propagandy
v katolickém světě.
—bka— Zahraniční novináři na Katolickém sjezdu v Praze byli
vybíráni příslušnými zastupitelskými úřady. Ukázalo se, že zna
lost poměrů v katolických novinách jest slabou stránkou naší za
hraniční propagandy. Podařilo-li se přes to dosíci zisku, repre
sentovaného řadou příznivých článků, ukázalo se, že katolické
noviny v cizině dovedou reagovati na každou pozornost, jen když
má příslušnou vhodnou formu. Většina novinářů přijela k nám
nepřipravena, neinformována o našich skutečných poměrech a
proto také mnoho věcí jim bylo nepochopitelno. Tím snad se
stalo, že leckteré noviny v cizině zaznamenaly vnějškové dojmy,
ale — z pochopitelných příčin — nemohly proniknouti k jádru
našich poměrů. Vůbec katolický svět v cizině musel doposud té
měř sám se starati o informace 0 nás a proto často ty informace
byly podle toho. Byly doby, kdy na př. La Croix z vlastního
podnětu (po smrti msgra Hanuše) sháněl českého spolupracovní
ka. Zatím ovšem došlo ke změně názorů a dnes už toho zájmu
není, či vlastně nebylo. Stejně to bylo i s jinými časopisy v cizi
ně, které často marně se dovolávaly ochoty u nás a tím ochot
něji otevřely své stránky cizí (povětšině maďarské) propagandě.

Zatím co liberální a socialist. tisk byl neúměrně ke svému vlivu
předmětem oficielní pozornosti, katolický tisk byl pomíjen. Nej
smutnější jest ovšem, že toto pomíjení vlastně bylo mnohdy in
spirováno i z kruhů, které měly míti docela jiné stanovisko, než
nějaké lokální, osobní. Měl jsem příležitost za sjezdu seznámiti
se s řadou cizích novinářů, kteří téprve po rozhovorech chápali,
že tu jsou v zemi katolické, kde ani národnostní otázky nemohou
zabrániti společné spolupráci katolíků. Ale i katolická kultura
se jim teprve začala kus po kuse objevovati jako duchovní po
klad celé země, celé říše. Byla proto bilance tohoto pohostinství
hodně dobrá, zejména když uvážíme, že hosté sem přišli často
více než nepřipraveni. Slyšeli jsme proto často hodně lichotivých
slov, které proměněny ve skutky znamenaly by zejména nyní
velmi mnoho pro posílení naší říše v mezinárodním katolickém
světě. Jest na oficielních činitelích, aby využili příznivé nálady a
podchytili zájem katolického tisku na trvalo.

Ze soukromé iniciativy vyšlo už několik námětů a snad po
prázdninách dojde k jich realisování část po části. Pro tisk náš
bylo ovšem překvapením, jak dovede cizí katolický tisk psáti
o našich poměrech. Byl překvapen tisk t. zv. katolický i liberální
a socialistický. Ten prvý proto, že si byl vědom toho, že sám se
o zájem katolických novin zahraničních o naše poměry nestaral
(až na čestné výjimky plynoucí z osobních styků!), ti ostatní
proto, že ve skutečnosti katolický tisk zahraniční byl jim docela
cizí a neznámou pevninou, terra leonum.

Jest radostno konstatovati, že i se stanoviska státně propa
gačního byl sjezd dobrým a užitečným ziskem. Ale takto získaný
kapitál nesmíme nechati ladem. Využijme ho, snažme se, aby
byl uložen na dobrý úrok. Neboť všechen výnos poplyne k dobru
i státu i katolickému životu u nás, který doposud svou isolova
ností mnohdy škodil sám sobě.

Katolické noviny jsou v cizině velmi vlivným činitelem. Ne
smíme na ně hleděti našimi okuláry. Síla a moc katolického tis
ku postavená do služeb pravdivé a rozumně řízené propagandy,
toť jest onen činitel, který chyběl doposud jako účinná zbraň
nám všem, kteří už řadu let sloužíme dobrému jménu i státu
i katolíků v něm tvořících aspoň číselnou převahu. Podaří-li
se usměrniti všechny akce, podaří-li se vytvořiti u nás rozumně
řízenou službu zahraničnímu katolickému tisku, potom dobro a
užitečnost pocítí stejnou měrou i stát i my, katolíci, isolovaní
často od čizího, katolického světa vlastní ležérností a netečností.

AŽ po jistém časovém odstůpu bude se měřiti výsledek čin
nosti katolické a liberální tiskové služby pro zahraniční propa
gaci republiky, uvidí se, kolik a jak těžké kapitály se promar
nily, že nebyl přibrán už dávno právě katolický tisk jako vlivný
činitel v cizině. Byl proto i po této stránce I. katol. sjezd velmi
důležitým mezníkem. Ovšem nesmí zůstati při konstatování.
D nes jest čas k práci. Každý promarněný týden znamená ne
nahraditelnou škodu.

Není vše skončeno.

J. K. — Některé události jsou jakýmsi doslovem
předcházejícího dění. Jiné zase jsou spíše prologem
k následujícím věcem. Katolický sjezd, který se sku
tečně zdařil, je prologem. Tojest ostátně úkol, poslá
ní všech katolických sjezdů v cizině, af již myslíme
na země románské nebo gérmánské. Minulost jest
v nich zhuštěna ve zkratce, a ta ještě má tvořivé po
slání pro budoucnost. Což teprve, když běží o I. kato
lický sjezd celostátní!

Slova prologu je třéba hleďati ve dvou projevech:
Jednak ve vnější manifestaci, jednak v resolucích,
v nichž vedle připraveného jesť i to, co bylo nalezeno
v srdcích sekcí. Nuže, vnější stránka nás poučila o ně
kolika málo známých faktéch. Prvním bylo poznání,
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1918 bylo na tuto věrnost podniknuto velice mnoho
prudkých útoků tiskem, schůzemi, falšováním histo
rie, odpadáváním kněží, zakládáním nových konfesi,
školou, ba i státními zákony. A přes tento soustředě
ný nápor zachoval si lid věrnost, ba ješťě více, byla
v něm probuzena ťouha po projevech zbožnosti z mi
nulosti. Toto probuzení projevila ona stránka sjezdu,
v níž vynikal nade vše poutní ráz zpovědi, odčinění,
modliteb, vyznání víry a obnovení křestního slibu.
Jako by ve vroucnosti, již vkládali na náměstí svatého
Václava před nejsvětější Svátostí oltářní, před kří
žem a svatými patrony českého národa do svých po
hledů, do svých slzí, do svých modliteba slov. byl sta
žen a soustředěn smutek desítek let žitých jen na
okraji víry a ne v ní. A toto zjišťění zavazuje, jest
i nejlepším prologem k budoucnosti. Smytím a odči
něním urážek byla připravena půda pro obdělávání a
zasévání zdravého zrní.

Řesoluce sjezdové nejsou jenom šlehnutímdo vo
dy, jen aby se něco dělalo, řeklo. Jsou rozkazem, kte
rý má znamení vůle episkopátu z celého státu. A kte
rý má zároveň duší to, co se zove Katolickou akci.
V obu těchto věcech tkví závaznost netoliko vnější,
nýbrž i osobní. Ovšem záleží na tom, jak ti, kteří jsou
postaveni v čelo, v prvé řadě pastýři ďuší. dovedou
tu závaznost ve všech zdůvodnit a udržet, Připomenu
příklad katolických sjezdů německých, které od ro
ku 1850mělytak veliký vliv na vývoj poměrů v celé
říši,nejen tedy katolické Církve. Katholikentage stvo
řily pevnou organisační síť v celém Německu a tuto
síť dovedly zatahovat stále do větších šíří a hloubek.
Resoluce na nich odhlasované mi připadají jako uzle,
držící celou síť ustavičně pohromadě. Všechny složky
katolického života buď přímo vzrůstaly nebo aspoň
se šířily katolickými dny, jejich duchem a usneseními.
Tím se stalo, že byly hlasem pro všechny katolíky a
lehce potom pochopíme, proč prvým činem haken
kreuzlerské nadvlády, chtějící šířiti novopohanství,
bylo zakázání katolického sjezdu. Páni dobře chápali,
co znamená jednota rozkazu a poslušnost. Kněží, vši
chni vedoucí jednotlivých organisací, přísně dbali,
aby činnost v dalším roku odpovídala sjezdovým re
solucím, jsouce si i vědomi, že před příštím sjezdem
budou musit skládati účty. Do měsíce po sjezdu měli
všichni v ruce knihu o sjezdu a jeho usneseních a ta
byla více než příručkou, byla jakýmsi zákoníkem pro
všechny katolíky. Od Německa se musíme v tomto
ohledu učit, chceme-li, aby i náš sjezd měl váhu, kte
rcu z vůle Prozřetelnosti projevuje vnějším rázem a
vroucností víry účastníků.

Slavnostními dny červnovými a červencovými ne
bylo tedy vše skončeno, nýbrž teprve začato. Teď če
ká teprve těžká práce.

Sociální týden v Angersu: Pokoj
Kristův spravedlností a sociálníláskou

J. K. — Dne 22. července, hneď poskončení národ
ního eucharistického kongresu ve Strasbourgu, bude
zahájen ve městě Angers Sociální týden katolíků fran
couzských — La Semaine Sociale des Catholigues
Francais. Jeho program je zvlášť důležitý a časový:
Pokoj Kristův spravedlností a láskou. Je známo, že
tyto Sociální týdny mají zvláštní úchvalu Velekněží,
Lvem XIII. počínaje. Každý Týden je jim předem
oznamován a je v tom kus zápasu, který byl před 35
lety probojován. Tehdy totiž vznikla prvá myšlenka
na uspořádání Sociálního týdne. Od let osmdesátých
minulého století byly pořádány ve Francii sociální
kongresy, na nichž mluvili León Harmel a de Mun,
Tour de la Pin a j. a j., a tyto kongresy měly vždycky
silnou odezvu, poněvadž vždy faly do živého. Proto
často dávaly podnět k polemikám a měly hojně odpůr
ců i mezi samými katolíky, kteří dobře smýšleli, ale
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Proto oznámeníI. Sociálního týdne narazilo na o
části katolické veřejnosti, obávající se socialistic
vlivů. A tehdy pořadatelé se obrátili na Lva XIII
ciálního papeže, a pak na jeho nástupce, Pia X.,
je vzali v ochranu, důvěřujíce naprosto v jejich
vověrnost a opravdovosť. I letos byl zaslán list J.
tosti Piu XI., to tím spíše, že programTýdne chc
šiťvážný problém na základě jeho encykliky „Ou:
gesimo anno“. J. Em.-kardinál Pacelli odpověděl
kým a důležitým dopisem jménem svatého Otce
kladní věty tohoto dopisu zde uveřejňujeme,
vadž i o našem katolickémsjezdu bylo mnohým
níky nejen v sekcích, nýbrž i veslavnostních :
mážděních navrhováno řešení současné krise v d
křesťanskéspravedlnosti alásky.

J. Em. kardinál Pacelli navazuje na Triduum
ské, na němž zastupoval Velekněze, dokláďá. že
ním a jednáním Týdne jest jednota cíle, neboi
oběma o rozšíření Kristova pokoje ve světě. „P*
to není jen bezprostřední bezpečnost národů v j
vzájemných vztazích. To je též pokój v řádu a
každé země. Tento vnitřní řád dnes vyžaduje.
soudí všichni lidé, organisaci odborovéhoživota t
chu spravedlnosti v lásce. V četných krajích poc
kem tragické krise, která částečně paralysuje j
živoť průmyslový a obchodní, se snaží s čefťnými
kážkami a různým způsobem vzkřísit nebo zavést
né instituce veřejnoprávní, které v řádu socié
právním by mohly hospodářskému životu při
dobrodiní řídícího orgánu spravedlivého i účinn«
(Není třeba mnoho přemýšleti. abychom nepo:
že se zde myslí třeba na úsilí, které vyvíjí belt
premiér, Van Zeeland, bývalý profesor katolické
versity v Lovani, nebo Salaza v Portugalsku,
schnigg v Rakousku, Robles ve Španělsku atd.)

Ve Francii se v poslední době stále více a více r
o stavovském zřízení. [ak zemědělské organisa
vzaly tento problém za základ svého valného sn

Někdy je lépe býti psem...
Lodní správa velkolepé transoceánské lodi „

mandie“, cenově nepřístupné obyčejným smri
kům, chystá pro pejsky buržoustů a nabobů, kte
po ní plaví, denní bohaté menu. Přečtěte si je a
mi za pravdu, že je dobré býti dnes psem, ovšem
žoasním.

Polévka Bouky.
(Šťáva, maso, brambory.)

Rozkoš a Zitta.
(Šťáva, mrkev, sekaná pečeně, nudle.)

Zeleninový lunch pro dogy.
(Pečené jehně, špenát, zelený hrášek politý
masitou šťávou.)

Na psí zoubek.
(Kosti z hovězího žebírka, kosti od šunky,
kosť telecí.)

Nu, a potom si přečtěte stupnici měsíčních
zaměstnanců na této přepychové lodi:

Vedoucí mužstva 665 fr.
Podmistři 650 fr.
Námořníci 585 fr.
Vrchní topiči 665 fr.
Ostatní ťopiči 635 fr.

To vše je za celodenní a celonoční službu, r
zdraví a života a ustavičné vzdálení domova.
ovšem zaopatření, ale o psím menu se jim ani n
zdáti.

Horác řekl, že u Heroda je lepší býti jeho vej
než synem. Na lodích těchto zpupníků jest jistě
býti psem než člověkem.

P. Silvy.M. Braito O.



vání ai Sociální fýden k němu bude přihlížeť. Všichni
se domnívají, že v tom může býti nalezeno východis
ko k uspořádání nového hospodářského řádu. V tom
smyslu píše i J. Em. kard. Pacelli, když poznamenává,
že musí být ukončen třídní boj. „Je třeba, aby třídám,
postaveným proti sobě, byly nadřazeny řádné orgány,
stavy nebo odbory, které sdružují lidi ne podle místa,
které zaujímají na trhu práce, nýbrž podle různých
odvětví sociální činnosti, již vykonávají. Je dále třeba
nalézti pro celek zaměstnání princip jednoty ve spo
lečném dobru, k němuž musí všechno směřovati, a
každé, pokud na něm jest, koordinací svéhoúsilí. [a
to sociální politika se bude snažit o obnovu odboro
vých těles.“

Vyvsťává myšlenka na dřívější cechy, ovšem dnes
je nelze obnovit v jejich stavu a není ani možné užít
nějakéstejné formule. Je nutno dbát různosti národů,
prostředí, doby. „Lidé mají svobodu zvoliti způsob,
jenž se jim zamlouvá, jen když budou dbáti zákonů
spravedlnosti a společného dobra.“ Ovšem nestačí
dáti stavovské instituci právní strukturu, musí „mít
i duši, totiž ducha spravedlnosti a sociální lásky“ a
v fomse uplatní znamenitě Katolická akce. která je
organisována podle stavů a „tvoří a vychovávásvé
členy k inteligenci a praktikování povolání jejich sta
vu, COŽznamená, že je vede k řádnému plnění stavov
ských povinností“.

Hákový křížproti kříži Kristovu.
V době, kdy uzavíráme toto číslo „Života“, vyvinul se pro

tikatolický boj v Německu takto: Soustavné porušování kon
kordátu, útoky proti katolickému kleru a katolickým organi
sacím, konkordátem chráněným, a vystoupení ministra Fricka
proti katolíkům, že musejí se podrobiti všemu, co stát nařídí,
bylo dovršeno nařízením ministra Goeringa, kterým se staví
veškerý klerus a katolické hnutí pod dozor tajné státní poli
cie a hrozí se rozpuštěním katolických organisací a zvláště
mládeže. Vatikán po tichém protestu podal po Goeringovu
nařízení oficielní protest, který předložil nuncius Orsenigo.
Současně sešel se 21. července na hrobě sv. Bonifáce v kate
drále ve Fuldě veškeren říšskoněmecký episkopát, aby po po
radách vydal společný pastýřský list o situaci katolicismu
v Německu.

J. K. — Nelze popřít, že novopohanské hnutí v Ně
mecku je na ustavičném postupu. Řízeno je universit.
profesorem Hauerem, jenž je zván „novým Niet
schem“ a má již přes 2 miliony přívrženců. Generál
Goering a hlavní vůdci moderního národně-socialis
tického Německa jsou mu nakloněni a při různých
příležitostech s uspokojením naslouchají řečem, tupí
cím křesťanský kříž a hlásajícím blízký koneckatoli
cismu. V písni, zpívané po celém Německuhitlerov
skou mládeží,- v této nové hymně pohanské, která
o slavnostech slunovratu se zpívala na tolika místech,
je hluboká zášť proti kříži a proti Římu.

„Uragan se řítí rovinou — nové milleniumpočíná
— Německo se probouzí — Papež trůní v Římě na
hedvábných polštářích — jeho faráři ho obklopují. —
Co.záleží synům německé matky — na papeži a jeho
farářích? — Pálili naše předky jako bludaře — krev
Sasů zbarvila vody řek! — Faráři kradou lidu jeho
duši — ať jsou římskými nebo lutheránskými! — Učí
židovské víře. — Nepotřebujeme prostředníkůs ne
bem. — Námsvítí slunce a září hvězdy. — Krev, meč
a slunovrat jsou našimi vůdci do nekonečna.“

Ovšem toto bojovné nazírání naráží nejen na kato
líky, nýbrž i na protestanty, věřícítotiž, a má nespor
ně, hlavně mezi těmito, velikou zásluhu o probuzení
náboženského cítění. Cizinci, kteří v posledních mě
sících dleli v Říši, shodují se v tom, že jde o mocné
probuzení náboženského uvědomění, které se proje
vuje různými způsoby. Zdůrazňují na prvém místě
růst lásky věřících k pastýřům, biskupům i kněžím,
jejichž nebojácnost je skutečně příkladná a hlavně
mladý klerus je v tom ohledu jedinečný. V Bomhei
mu v Porýní byl zatčen v srpnu minuléhoroku a od
souzen na jeden rok do vězení farář, poněvadž prý
řekl na schůzi — slyšel to jen hakenkreuzlerský sta
rosta — aby „nehlasovali pro Hitlera a bandu jeho
vrahů“. Ode dne jehozatčení každodenně se večer od
5. do 6 hod. večer shromažďují v kostele osadníci a
konají adoraci za faráře, který je ve vězení. O jeho
svátku byla za něho sloužena slavná mše svatá a kos
tel byl přeplněn. Byl tam jmenován nový farář, ale
osadníci ho odmítli. V Rheydtu a Můnchen-Glad
bach, odkud pochází Goebbels, „němečtí věřící“
(vládní) konali shromáždění, které, když řečník za
útočil na náboženství, musilo býti přerušeno pro od
por velké většiny přítomných. V Miinchen-Gladbach

protestanti a katolíci společně přerušili písní „Velký
Bože, chválíme tebe — Te Deum“ řečníka, jenž rov
něž mluvil proti zjevení. V tomtéž městě jsou denně
konány adorace za odčinění urážek, způsobených Bo
hu. Nikdy, a to je hlas z celého Německa, nebyly
chrámy, hlavně protestantské, tak četně navštěvová
ny, jako jsou v těchto dobách kulturního boje. Cíti
se, že Církev jest matkou, která miluje své děti, a
již děti její nesmějí opustit.

Církvi katolické je vyhlášen boj jak v kněžstvu
světském, tak řeholním, tak v organisacích a spolcích
Má být současně zasažena celá Církev a nejen Část
jakotřeba řády a kongregace. Toto spojení je velice
promyšlenéa pochopíme to teprve, kdyžsi uvědomí.
me poněkud poměry v Říši za posledních sto let. Te.
prve r. 1848dobyla svobody farní činnost. Přišly kon
gregace a řády, vznikly četné organisace. Protestan
tismus se zděsil z důsledků svobody a Bismarck mě.
kulturním bojem tuto činnost zadusit. Vytrhl v bo:
proti kleru, proti oficielní Církvi, ale musil couvnou:
před železným chodem katolických organisací. To
ho jsou si národní socialisté dobře vědomi. a odtuc
jejich změněná bitevní metoda.

Proto nejdříve se vrhli na katolické organisace
které jsou v Německuprostě obdivuhodné, a působi
ly v oblasti i náboženské, i sociální, charitativní <
mimoto i nepřímopoliticky, neboť dodávaly centru
nejlepší síly, ba i vedoucí. Nuže, těmto organisacín
byla znemožňována a konečně zakázána činnost. By
ly jim vzaty jejich domy, zastaven tisk. Jejich vůdco
vé byli pozavíráni nebo povražděni. Jejich odsouzen
bylo často vyjádřenotakto: „Právnicky osvobozeni
morálně odsouzeni!“ Obhajoba byla ztěžována. Byl
vyhnáni z úřadů a ponecháni v bídě. Zatím co byl:
dávány ve státních i soukromých úřadech národně
socialistickým úředníkům vysoké platy, členové ka
tolických spolků bez udání důvodů, ač byli schopný
mi úředníky, byli zbavováni svých míst.

Sedmdesát let práce bylo rozmetáno, nebylo dbán«
znění konkordátu. Byl dán rozkaz: Vše, co má v sob«
jen něco konfesijního, musí zmizet. Dne 25. dubn:
šéf „Fronty práce“, Ley, dal rozkaz, aby byly zasaže
ny rozhodující ranou Kolpingovy svazy. Nestrpíme
pravil, aby byl zde činěn rozdíl mezi učedníky. Ne
můžeme uznat, aby katolický učedník se lišil od evan
gelického. Chceme jen, aby byli Němci. Chcem.
osvobodit „Frontu práce“ ode všeho, co by se mohl
dotknouti její jednoty. Opakuji opět: Není možn
býti soůčasně členem nějaké konfesijní organisace
německé „Fronty práce“. Tato dualita je naprosto ne
přípustna.“ Jinými slovy, Kolpingovým tovaryšůn
byl rovněž vyhlášen boj na život a na smrt.

V Německu došly věci tak daleko, že vroucí
opravdový katolík nebo protestant jsou považován
za největší odpůrce národa. To již tak bývá všude
kde se vede boj proti Bohu, tedy III. Říše si nemůž
počínati jinak. Ale „brány pekelné ji nepřemohou“
ta slova Kristova platí i pro Německo hitlerovské.

súX
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ogram náboženské práce v duchu Katolické akce. Na sv. Hostý
koná se ve dnech 26. až 29. srpna t. r. kurs a porady kněží arci

scése olomoucké, uspořádaný diecésní Katolickou akcí. Duší pod
cu je prof. dr. B. Vašek z olomoucké CM. fakulty. V provolání
zdůrazňuje, že sjezdové resoluce nesmějí zůstati jen na papíře,

isejí býti uvedeny v život. Sjezd katolický v Praze byl jen formál
ukončen, musí býti v něm stále pokračováno a skutkem prove

no, co naznačil. Pro výchovu laiků kněžími pro Katolickou akci
pořádán kurs, na němž budou probrána důkladně témata: Nábo
nská situace u nás sub specie aeternitatis, Podstata, vlastnosti a
tnost K. A., Čím K. A. u nás nesmí být a jak by se nesmělo
acovati, Předpoklady úspěchu K. A., Proč jsou laici u nás značně
všímaví k úkolům K. A. V dalších přednáškách a koreferátech
nována bude pozornost prostředkům, jimiž dlužno pracovati o ná
ženské povznesení mužů a žen, jak pracovati nábožensky mezi
ádeží. Vedle programového návrhu práce katolické akce v příštím
dobí v celé arcidiecési, probráno bude šíření katolického tisku ve
rnosti, působení na lidi, stojící v jiných stranách, než jsou na ka
ackých zásadách budované, a jiných spolcích, získávání dělnic
ch vrstev pro život náboženský, upevnění rodiny, co podniknouti,
y neděle a svátky byly svěceny v duchu křesťanském (s hlediska
ist a výletních míst) a konečně závěrečný referát: Jak vychová
ti laické pracovníky v Katolické akci. Výsledek porad bude shrnut
směrnice. Výčet referátů, které přednášejí praktikové s vysokým

děláním a Životní zkušeností, ukazuje, že olomoucká diecésní
A. zaujímá u nás vedoucí místo a její iniciativa zasluhuje i jinde

sledování.

dou patriarchové sjednocených církví jmenováni kardinály? Ne
vno prošla tiskem zpráva, která nebyla Vatikánem potvrzena, že
4 býti konklave rozšířeno o 6 patriarchů sjednocených církví vý
odních, tedy jmenováním jich kardinály. Katolický tisk v Němec
upozornil však na to, že není novinkou, aby byl patriarcha sjed

cené církve kardinálem. Byl jím na př. metropolita kijevský Isi
r a učený Řek Bessarion, v poslední době Piem IX. jmenován
rdinálem řeckokatolický metropolita Ivovský Levicki, Lvem XIII.
enován kardinálem armensko-katolický patriarcha Antonín Has
n a později opět řeckokatolický metropolita lvovský Silvestr
mbratovic. Kdyby došlo ke jmenování šesti kardinálů z patriar
ů východních sjednocených církví, znamenalo by to zastoupení
5.000 řeckých melchitů, 420.000 maronitů, 60 tisíc syrských křes
nů, 135 tisíc Armenců, 100.000 Chaldejců a 45.000 Koptů z Egyp

Ale všech východních křesťanů, sjednocených s katolickou
rkví, je 8 milionů, z čehož zmíněné církve tvoří sotva čtvrtinu.
selně nejsilnější jsou ukrajinští uniaté, kterých je S milionů, mají
stropolitu ve Lvově a sjednocení Rumuni mají metropolitu v Alba
lia. Jmenováním kardinálů z uniatských metropolitů a patriarchů
zavádělo by se nějaké novum, nýbrž by se navázala tradice.

yři kněží připadají na tří farnosti ve Francii. V r. 1934 bylo ve
ech 87 diecésích Francie celkem 41,242.167 obyvatel, farností bylo
„149 a katolických kněží 47.015. Na kněze nejbohatší byly diecése:
říž 1.791, Lille 1.610, Lyon 1.573, Štrasburk 1.150, Arras 1.071,
>nnes 1.055, Saint-Brieuc 970, Rodez 958, Ouimper 955 a Nantes
3. Nejméně kněží měla diecése Saint-Jean-de-Maurienne (v Sa
jsku v Alpách) jen 108. To byl ovšem jen absolutní počet kněží.
úměrně připadá ve Francii jeden kněz na 877 obyvatel. Zato v pa
iské diecési jeden kněz na 2.512, marseiliské na 1.757, versailiské

1.698, arraské na 1.335, bordeauxské na 1.311, rouenské a aixské
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na 1.236 obyvatel. V některých diecésích je kněží sdostatek: V Men
de (dép. Lozěre, již. Francie) je jeden kněz pro 188, v Rodez (sou
sedí s Mende) pro 337, v Digne (u italských hranic v Alpách) pro
361, v Chambéry (Savojsko) pro 367, v Tarentaise (Savojsko) pro
379. V diecési toulonské připadá jeden kněz na 726 obyvatel.

Protikatolické sektářství v Německu bují. Pochopitelně v nynější
(protikatolické atmosféře v Německu začínají se hýbati i sekty, jistě
za tiché podpory určitých vládních míst. Vedle starokatolické círk
ve existuje spolek „Katholisch-nationalkirchliche Bewegung“, který
na nedávné valné hromadě sice neuveřejnil statistiku členstva, ale
ohlásil, že má 25 samostatných obcí, 7 „opěrných bodů“ (menší
skupinky) a jednotlivé členy v 43 obcích. Po jednoročním trvání
vykazuje spolkové jmění 500 RM a vydává časopis „Der romfreie
Katholik“, jehož náklad stoupl z 5.000 na 9.000. Hnutí vzniklo od
štěpením se od starokatolíků.

Katolické ženy v Polsku tvoří svou organisací pevnou součást Ka
tolické akce. Má odbočky ve všech diecésích. Nedávno konala
v Poznani kongres, který prvně soustřeďoval delegáty všech ženských
organisací, kterým bylo loňského roku dáno jedno vedení a byly
věleněny v Katolickou akci. Ze zprávy jednatelky bylo patrno, že
hnutí toto roste stále více. Má 20 diecésních svazů, 1287 farních
sekcí a 79.166 členek. Koncem roku 1933 bylo 426 farních sekcí a
22.672 členek. V roce 1934 bylo uspořádáno 11.152 schůzí a konfe
rencí. Hlavní činnost se týkala oblasti sociální, prohloubení křes
ťanské mravnosti v národě, výchovy dětí a pod. Biskupové vytkli
organisaci cíl, vyjádřený těmito dvěma slovy: Posvěťte rodinu!

Polská katolická mládež mužská má 807 místních spolků s 350.000
členy. Většinu, a to 60 proc., tvoří jinoši venkovští. Hlavní důraz
je kladen na náboženské poznání věčných pravd, proto se všude
zakládají knihovny, které je mají umožniti. Dosud jich bylo zalo
ženo 309 a je v nich přes 40.000 knih, většinou apologeticko-nábo
ženských. Rovněž se dbá umění, hlavně hudby a divadla. Záslužná
jest i činnost směřující k prohloubení znalosti v různých odborech;
tak se pořádají kursy pro zemědělskou mládež, dělnickou a pod.

Schisma v řecké ortodoxní církvi — pro kalendář. Formální schisma
nastalo v řecké ortodoxní církví. 3 biskupové národní církve po
stavili se proti přijetí gregoriánského kalendáře a drží se starého
juliánského. Posvětili dalších 7 biskupů a vytvoří zvláštní synod.
Církevní soudní dvůr tento rozkol odsoudil a ekumenický patriar
cha Fotius II. je na straně státní církve a odsoudil taktéž oposici.

Několik ruských pravoslavných biskupů, žijících ve Francii, usiluje
o vstup do katolické Církve.

Anglikáni hledají spojení s balkánskými pravoslavnými církvemi.
Velká mise anglikánské církve dlela nedávno na Balkáně, hlavně
v Bělehradě, pak v Sofii a Bukurešti, aby mezi státní anglikánskou
církví a pravoslavnými církvemi Balkánu docílena byla dohoda, vy
tvořením jakési církevní obce, v jejímž rámci by byli věřící ze všech
členských církví připuštění k obřadu poslední večeře. Nejvíce úspě
chu docílili Angličané v Rumunsku, kde navázali styky s oposicí
proti pravoslavné církvi. Poselstvo anglikánů předneslo třem patri
archům zmíněných balkánských pravoslavných církví od anglikán
ského arcibiskupa canterburského, aby přijeli na návštěvu do Lon
dýna.

u | t u r n 1

nát Herrmann byl představitelem českého liberalismu. V něm, či
astně v jeho díle jest ztělesněno prostředí českého měšťáctva
ravdu způsobem velmi dovedným, i když někdy i na úkor umě
ckému podání. Kronika rodu Kondelíkova odhalila nám a zacho
Ja pro budoucnost typické postavy českého liberalismu. V nich
au ukryty příčiny úpadku české buržoasie, která vůbec v Herr
annovi měla velmi dobrého kronikáře. Bylo by však omylem tvr
ti, že postavy jeho děl jsou už dávno pohřbeny. Žijí doposud mezi
mi a stýkáme se s nimi denně. Vzali jenom na sebe jiný šat a
ísto krásných plnovousů nosí svůdné knírky a la nějakého filmo
ho herce. Ani ta měšťácká společnost nevzala za své, jenom mís
výletů za brány odstěhovala se někam k vodě, kde svými zmo

»rnisovanými „trampskými“ nápady jest stejně terčem posměšků,
ko ty lufťácké generace, jež Herrmann zachytil často snad až,
íliš realisticky. Právě smrt starých spisovatelů ukazuje, jaké roz
iky dovede vyvolati ocenění jejich díla i pro kritiky z povolání.
edle ničím neodůvodněných přeceňování jsou to rozpaky těch,
lož vůbec neměli v ruce nic od autora, o němž mají psáti nekro
g. Herrmann byl kronikářem své doby a jeho umělecké podání
st patrno spíše v drobných črtách, než v těch „románech“, které
ou spíše snůškou dobových pozorování, než povídkou Či romá
m v pravém slova smyslu. Mizící generace (Jirásek, Herrmann)
odkazují národu díla, jež by svěžestí a trvalým vnitřním životem
ohla se předávati z generace na generaci. Život z jejich románů
rprchal ještě za života autorů. To, co dnes stojí kolem jejích uren
reboť i v tom pohřbení ohněm jest cosi, snad ani nechtěně symbo
ského!) není nic jiného, než kronika doby, po níž snad sáhne
dnou kulturní historik, ale jinak ty knihy budou se nok od roku
»krývati více a více prachem knihoven. bka.
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Osmdesát let „Babičky“ ukázalo, že tento podivuhodný květ, vypu
čelý v bídě a zoufalství její autorky, byl skutečně světem, do ně
hož se uchýlila nejen Božena Němcová, ale v němž my všichni na
lézáme tušené poklady pohádkového dětství. Není v české literatu
ře knihy, která by měla větší moc andělské krásy, než „Babička“.
Toto umělecké dílo vyrostlo v srdci Němcové v dobách, kdy sama
plna zoufalství hledala zapomenutí ve vzpomínkách šťastného dět
ství. Dětem ta kniha jest nejkrásnější pohádkou, lidem dospělým
pak promítnutým obrazem vlastního života. My všichni, ať jsme se
zrodili v kterékoliv části naší vlasti, my všichni lokalisujeme své
dětství do těch míst, v nichž vykouzlila duše Němcové pozemský
ráj krásného dětství. 'Ano, jest to píseň o ráji, neboť v ní tak často
ozve se modlitba 'a píseň k Matičce Boží, že se nám zdá, jako by
to ostatní bylo pouhou nutnou dekorací... Několik profesionelních
ohledávačů literatury pokusilo se namluviti svému světu, že to
všechno není pravda, že jsou to pouhé výmysly bídou podnícené
zvýšené fantasie. Nám však se zdá, že oni jsou výmyslem sebe sa
mých, neboť není člověka v české zemi, který by spíše věřil jim,
než zkazkám vlastní duše, která po těch luzích bloudila s duší
autorčinou a dodnes uchovala si aspoň matnou vzpomínku na do
by, kdy bloudíc rájem přišla do krajin věčného mládí. Národové
mají hrdinné eposy, v nichž se opěvá boj a zápas, krev a válečný
ryk. Z české bídy minulého století mohla však vypučeti jenom ona
idyla, v níž pro všecky budoucí věky jest zachycena v poslední
chvíli vzpomínka na dětství naše i dětství národa. Neumí ovšem
každý to druhé vytušiti, ale tím více krásy jest přichystáno těm,
kdož proniknou hradbou slov a stanou u Počátku všech věcí, kdy
nebylo ani času ani prostoru. Až do těch nekonečných dálek se
zahledělo oko autorčino, až z těch nedostupných sfér zněly jí
v duši akordy Boží Lásky. Proto, že vypučela ta kniha z duše ná



'oda, sycena Láskou, proto květy ty jsou stále svěží a nikdy ne
úvadnou. —bka.—

Jedinečná česká příručka křesťanské sociologie. Náš vynikající kato
ický sociolog dr. B. Vašek, profesor CM. fakulty bohoslovecké
7 Olomouci svou třísvazkovou „Křesťanskou sociologii“ dal česko
slovenským katolíkům i odborné veřejnosti stěžejní dílo s četným
nateriálem, z něhož možno vycházeti k dalšímu studiu a badání
v jednotlivých oddílech společenské vědy. Vaškova kniha však je
až skorem rozebrána a tu autor veden potřebou zvláště bohoslovců
2 akademické mládeže pracuje na souhrnu hlavních zásad křesťan
ské sociologie. Do základních bodů chce skouti celou sociologickou
stavbu, aby se dostalo zájemcům vhodné příručky. Nemáme dosud
takové ia proto bude uvítána s radostí v celém katolickém hnutí.
Dílo bude nazváno „Summarium křesťanské sociologie“. Obsáhne

Živ o t ch o s p o d

Mezinárodní kongres katolické sociální práce v Bruselu. U příleži
losti světové výstavy v Bruselu koná se ve dnech 28. až 31. červen
ze S. kongres Mezinárodního katolického sdružení pro sociální prá
zi. Na programu jsou tyto hlavní referáty: Mravní a sociologické
základy sociální práce. Sociální práce jako nutná součást moderní
1ospodářské organisace. Sociální práce účinným faktorem v úsilí
vlád o společenské pozvednutí lidstva. Filosoficko-náboženské vy
učování v sociálních školách a pod. Protektorát kongresu má bel
zická královna Alžběta. V čestném předsednictvu jsou osobnosti
katolického světa, episkopát atd. z 18 států. Československo zastou
peno není. A přece je to úsek, kde by měl býti uplatněn smysl
aspoň pro propagandu státu.

Svaz katolického dělnictva a zaměstnanectva francouzského (C. F.
T. C., t. j. Conféderation francaise des travailleurs chrétiens) orga
nisuje nyní 154.950 dělníků a zaměstnanců různých oborů. Organi
sace jsou seskupovány ve dvoje celky. Jednak jsou to odborové sva
zy určitého oboru práce (na př. kovodělníci, textiláci atd.). To jsou
L.zv. federace. V určitém kraji pak všechny organisace odborářů
(syndikáty) tvoří, bez rozdílu, k jakému druhu pracovníků patří,
regionální unie (naše krajské odborové rady). C. F. T. C. má 154
tisíce 950 členů ve 770 syndikátech či odbočkách. Jsou ve všech 84
departementech včetně Alžíru. Dohromady tvoří 24 krajských unií
a podle rozmanitého povolání 13 federací čili odborových svazů,
v nichž je zřízenců 43.200, železničářů 36.500, textiláků 14.800, hor
níků 10.100, kovodělníků 8.000, oděvníků 7.000, úředníků 5.200, uči
telů na soukromých katolických školách (laiků) 4.200, zaměstnanců
námořních dílen 1.500, vojenských podniků 1.400, knihařů 1.300,
rybářů lovících na moři 1.000, farmaceutů 750 a členů v rozličných
syndikátech, nesdružených v jednotlivé svazy odborové, je na 20
tisíc. — Socialistická „Conféderation générale du travaill“ má 676
lisíc 765 členů.

Bilance čsl. pozemkové reformy. Podle memoranda správního výbo
ru Státního pozemkového úřadu vládě, dostalo se do konce roku
1934 pozemkovou reformou novým nabyvatelům 1,758.153ha půdy,
z čehož je 849.141 ha půdy zemědělské. K disposici pro pozemko
vou. reformu je ještě 653.282 ha půdy, v tom 54.056 ha půdy země
dělské. V rámci lesní reformy dostalo se novým nabyvatelům 641
tisíc 678 ha a k disposici je ještě 600.657 ha lesní půdy. Výše cel
kového úvěru, povoleného na pozemkovou reformu, je 1.198,660.000
Kč. Kolonií bylo zřízeno v rámci pozemkové reformy 212 s 2999
usedlostmi. Na zabraných velkostatcích bylo 65.354 zaměstnanců a
náklad na jejich zaopatření dosáhl 365,232.000 Kč.

Parita mezi zemědělstvím a průmyslem v Československu. Podle
statistiky je u nás v zemědělství zaměstnáno 5,117.386 osob, v prů
myslu 5,120.159. Obchodem, peněžnictvím a dopravou živí se 1 mil.
935.645 lidí, ve veřejných službách a svobodných povoláních 927.009
osob. V těchto číslech jsou započteni ovšem i příslušníci rodin, je
jichž hlavy nebo živitelé tak či onak vydělávají. Ze statistiky plyne
další poučení, že zemědělství má více osob samostatně činných,
kdežto průmysl má značnou většinu v námezdném poměru. Na
1000 příslušníků zemědělství připadá 450 dělníků, 529 osob samo
statně hospodařících, 8 úředníků a 14 zřízenců, z 1000 příslušníků
průmyslu je 779 dělníků, 124 samostatných, 47 úředníků a 48 zří
zenců. Zajímavá je převaha dělnictva ať zemědělského nebo prů
myslového: z 1000 obyvatelů je 501 dělník, 357 samostatně čin
ných, 73 úředníků a 74 zřízenců. Dosti četná je skupina, žijící
z podpor, rent, jako chovanci ústavů sociálních a pod. Do této
skupiny, kam připočítáni jsou i nezaměstnaní. patří 1,480.692 osob.
Podle jednotlivých zemí vypadá poměr zemědělství a průmyslu tak
to: v Čechách je z 1000 osob 435 zaměstnanců průmyslu, 183 ze
mědělství, 92 veřejných úředníků a vojska; v zemi Moravskoslezské
z 1000 obyvatel živí 420 průmysl, 224 zemědělství, 110 obchod a do
prava a 74 veřejná služba a služba ve vojsku. Na Slovensku z 1000
osob v zemědělství 468, v průmvslu 212, obchodu 101 a 99 ve ve
řejných službách a vojsku. Na Podkarpatské Rusi je z 1000 osob
666 živo ze zemědělství a jen 115 z průmyslu.

Československé sezonní zemědělské dělnictvo v Rakousku. Do ro
ku 1931 pracovalo v rakouském zemědělství v sezoně 14.000 až
16.000. Tolik bylo i před světovou válkou na tomtéž území. Po
slední dobou je omezován přístup sezonního zemědělského dělnic
tva rakouskými úřady. A přece vděčí rakouské cukrovarnictví a
pěstění cukrovky za svůj rozkvět našemu kvalifikovanému dělnic
tvu, takže jsme vývoz cukru do Rakouska v důsledku toho ztratili.

m

asi 250 stran příručního formátu, v němž vyšly překlady sociálních
encvklik. Cena bude levná. Vydá Lidové knihkupectví v Olomouci.
Kniha vyjde koncem září a není nadsázkou, že se dočká více vydá
ní. Zaslouží si toho.

Návrhy na světovou výstavu katolického tisku schváleny svatým
Otcem. Návrhy na světovou výstavu katolického tisku, která bude
od 1. dubna do 1. října 1936 ve Vatikáně, byly schváleny svatým
Otcem. Jsou od architekta Giovanni Pontiho a budou provedeny
technickým úřadem Vatikánu. Podobně jako při výstavě r. 1888
u příležitosti zlatého kněžského jubilea Lva XIII. bude v Piniovém
dvoře vatikánského paláce postaven velký pavilon na ploše 6.000
čtver. metrů, a to z kovu abude rozdělen do 30 oddělení. Při ote
vření výstavy sv. Otcem 1. dubna bude současně definitivně umís
těn pomník Pia X. ve vatikánských zahradách.

-—Ý
sok ý a. s o c i á | n

Rakouští zaměstnavatelé platí naše dělníky méně než domácí. Pra
covní doba je těžká: od 3. hod. ráno do 9. hod. večer! Rakouští
zaměstnavatelé opatřují si stroje, které postihují pak zaměstnanost
jak domácího tak od nás přišlého sezonního dělnictva.

Vysoké správní náklady pojišťoven a bank u nás. V Živnostenské
bance činily správní náklady za rok 1934 Kč 71,389.195.36, což je
při celkové ztrátě 249,004.864Kč 29 proc.; v Anglo-československé
a úvěrní bance činily správní náklady přes 30 proc. (Kč 50,795.679.90
z celkové ztráty Kč 166,381.191.80). Ještě vyšší správní náklady
mají soukromé pojišťovny. V r. 1933 činily po odečtení akvisičních
nákladů 223,112.000 Kč, což jest na 40 proc. z celkové ztráty 555
mil. 230.000 Kč. Přesahují tedy správní náklady v těchto pojišťov
nách náklady v pojišťovnách nemocenských. Je nesporné, že vysoké
platy a správní náklady vůbec jsou působeny enormní výší platů a
odměn vysokých kategorií úřednických a ředitelských.

Mzdy dělnictva v Německu klesly o 12 až 40 procent, drahota
stoupla o 20 až 100 procent. Německé statistiky zakrývají pravý
stav, přes to Ize konstruovati z některých pramenů situaci dělnic
tva. Sociální poměry německého národa se stále zhoršují. Proti
průměru z r. 1932 byly v r. 1934 tarifní mzdové sazby průměrně
pro všechny skupiny dělnictva o 3.2 proc. nižší. V lednu 1933 pra
covalo v Německu 11,500.000 osob, letos v lednu 15,280.000. Přibylo
tedy pracujících o 33 proc. Mzdový důchod činil v lednu 1933 6.488
milionů, letos 7.480 milionů marek. V procentech zvýšil se pracovní
důchod o 16 proc., ale počet pracujících o 33 proc. Průměrně klesly
v Německu mzdy o 12 proc. U tiskárenských zaměstnanců sníženy
až o 40 proc. Kromě zákonných srážek jsou nucené příspěvky Fron
tě práce, na pouliční sbírky, zimní pomoc. Z 90 procent dávají čili
musejí dávati na tyto sbírky chudí dělníci. Za vlády Briiningovy
mělo 53.5 proc. dělníků 36 marek týdně, loni jich bylo už jen
36.4 proc. Kupní síla mzdy klesla se zřetelem k cenám poživatin,
které oproti březnu 1933 stouply o 20 až 100 proc.

Bídné mzdy dělnictva v Maďarsku. Minule jsme poukázali na bídu
maďarského venkova. Velmi trudné jsou poměry dělnictva, proto
že mzdové a pracovní podmínky nejsou opřeny o zákonnou a jed
notnou pracovní dobu, dělnictvo nezná kolektivních smluv, není
ani státem regulovaných podpor v nezaměstnanosti. Rozdíl mezi
Budapeští a venkovem a mezi mzdami kvalifikovaných a nekvali
fikovaných dělníkůje veliký. Někdy i o 100 procent. V oboru žele
zářském na př. v Budapešti měl za hodinu nekvalifikovaný dělník
— přepočteme-li pengó na naše peníze — jen 39 haléřů, ale na ven
kově pouze 19, u dřevařského průmyslu v Budapešti 35 hal., na
venkově jen 12 hal. za hodinu. Podle úřední statistiky o mzdách a
pracovní době kvalifikovaného dělnictva v prvním čtvrtletí 1935
je průměrný počet hodin týdně u slévače 52, mzda týdně průměrně
28.60 pengo, klempíře 47 hod., mzda 29.14, staveb. zámečníka 49
hod., mzda 25.97 peng0, strojníka a montéra 55 hod., mzda 36.85
pengó, tkadlece a přádláka 55 hod., mzda 23.10 pengo, zedníka 53
hod., mzda 31.80 pengo, tesaře 52 hod., mzda 28.60 pengo, betonáře
58 hod., mzda 19.14 pengo, obuvníka 48 hod., mzda 20.16 pengó,
pánského krejčího 52 hod., mzda 29.12peng0, ručního sazeče 41 hod.,
mzda 73.39 pengó, stroj. sazeče 40 hod., mzda 80.80 pengóo, truhláře
48 hod., mzda 28.32 pengó, pekaře 52 hod. a mzda 30.38 pengó.
Přepočtete-li si tyto mzdy na naši měnu — pengo je asi 4.60 Kč —
vidíte, že jsou mzdy daleko nižší, než u nás.

Vyloučení slabých pojišťoven v Anglii. V Anglii byl uveřejněn nový
zákon, který chce umožniti a ulehčiti vylučování nezdravých pojiš
ťovacích ústavů z každé činnosti. Už roku 1933 byl vydán zákon,
který však nezabránil pád slabých pojišťoven. Nový zákon oprávňu
je Obchodní radu (Board of Trade) vyšetřiti kdykoli stav každé po
jišťovny, a potom eventuelně, zvláště jmenovanými inspektory,
zkoumati sanační možnosti. Zákonu se vytýká, že není ještě dosti
energický. Jeho slabina jest, že stále ponechává Obchodní radě úkol
dokázati insolvenci pojišťovny, místo aby pojišťovně byla uložena
povinnost dokázati, že jest solventní. Pro vládní úřad jest těžko
zavésti zvláštní akci proti určitému ústavu, a mimo to není možno
zabrániti včas přehmatům špatných ústavů. Proto se radí, aby se
ustanovil určitý „standard“ solvence. a aby každý ústav byl zavá
zán dokázati jednou do roka, že jeho finanční stav odpovídá to
muto standardu. ——

Obilní přebytky ve Španělsku: pšeniční zákon. Také španělská vlá
da byla nucena upraviti poměry na obilním trhu zvláštním pšenič
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ním zákonem, sestávajícím ze 24 článků. Příčinou toho nového zá
kroku byly obilní přebytky z loňských žní. V minulých letech byl
roční průměr kolem 4 mil. tun, což představuje přibližně roční spo
třeba Španělska. Roku 1934 dosáhly žně 4,600.000 tun. Vláda a sně
movna byly tedy postaveny před těžký problém umístniti 600.000

v plném proudu a podle očekávání mají zase končiti přebytkem.
Tento přebytek však není jen výsledkem příznivých časových pod
mínek. Naopak vedra loňského jara ohrozila celé žně. Přebytek.
jest i výsledkem zvýšené úrodnosti některých krajů a rozšíření
osevních ploch. Španělsko se nemůže měřiti s ostatní Evropou, ale
tento pokrok vedl k zvýšené nabídce. Mimo to po revoluci roku
1931 zemědělské podniky požívaly různých výhod novými zákony,
a roku 1932 vláda chránila pšeniční trh před volnou hrou hospo
dářských sil a ustanovila pevnou minimální cenu“Sl pesetas za
100 kg, to jest cena dvakrát tak velká jak: průměrná světová cena!
Ovšem tato minimální cena nebyla dodržována a nemohla býti do
držována, jelikož zemědělci byli nuceni prodati své zásoby za ja
koukoli cenu, aby dostáli svým závazkťňů, tím více, že zemědělský
úvěrní systém je ve Španělsku velmi primitivní. Nynější přebytek
samozřejmě přivedl zemědělce do velké bídy. Podle zákona z břez
na t. r. měl býti ještě utvořen obilní monopol, který měl skupo
vati přebytky a poskytovati prémie kupcům pšenice. V březnu bylo
už pozdě a tak ani jeden zemědělský podnik nebyl dostatečně při
praven pro spolupráci a spoluúčast v tomto monopolu. Proto no
vým zákonem bylo rozhonuto, že stát nakoupí sám 400.000 tun pro
střednictvím polooficielní Banky pro zahraniční obchod a že každý
dobrovolný kupec pšenice do 100.000 tun dostane 9proc. prémii.
Tyto výdaje jsou uhraženy Iprocetním poplatkem za všechny obilní
transakce. —-C

Domácí:

Prázdninové šestinedělí naší vlády má zotaviti fysické i duševní síly
jejích členů, ale také v klidu umožniti úvahy o příštím rozpočtu.
Jeho sestavování nebude lehké, vidíme-li, jak se špatně scházejí da
ně. Příští rozpočet bude musit velice šetřit, aby byl únosný.

Sociálně-politické předlohy až na podzim. Poslední dny předprázd
ninových vládních porad věnovány výhradně věcem zemědělským
a politickým. Monopol utužen, ceny obilí zůstaly na stejné výši a
Postupně na východ se podle zemí stupňují. Mouka, chléb, pečivo
podle rozhodnutí vlády nesmí býti zdražováno. Skoro již hotová
osnova o zprostředkování práce musila počkat na podzim a stejně
důležité snížení pracovní doby. Je to škoda.

Zahraniční:
Sociální rozvrstvení poslanců v maďarském parlamentě. Podle povo
lání je z členů maďarské poslanecké sněmovny 44 velkostatkářů
latifundistů, 34 středních statkářů, 11 průmyslníků, 7 farářů, 11
důstojníků, 35 veřejných zaměstnanců, 11 spisovatelů resp. žurnalis
tů, 65 ze středních stavů. 6 malorolníků, 4 živnostníci, 1 soukromý
zaměstnanec a 9 dělníků. Velkostatkáři jsou pouhých 0.013 proc.
celkového počtu obyvatelstva, ale v parlamentě tvoří 18 procent. Ze
mědělci bez vlastní půdy, pracující na panských latifundiích. tvoří
15 procent obyvatelstva, ale nemají v parlamentě zastounení. Děl
nictvo, tvořící 10 procent obyvatelstva, má svými zástupci 3.4 proc.
mandátů.

Poměry ve Španělsku a Portugalsku se zlepšují. Nvnější vláda. ve
které má rozhodující slovo odchovanec salesiánů. Gil Robles, získá
vá si stále více svmpatií všeho obyvatelstva. Příčin této obliby je
několik. Test rozdíl mezi ní a předcházející socialistickou vládou
v práci. Kdežto nynější vláda má nejen program hospodářské a so
ciální obrodv, nýbrž jej i plní. dřívěiší měla fen mnoho slov a tvořila
mnoho nových institucí, jež byly drahé a bezúčelné. Zaopatřovala
mnoho svých lidí na úkor státu a výsledky jejího hospodaření byly
katastrofální. Amarchie se stále zvyšovala, autorita vlády a zákona
rychle klesala. To ovšem je výhodou pro nynější vládu. neboť národ,
který vidí u ní činy, ji podporuje. Oposice jést ostatně slabá. nejed
notná a skupina monarchistická nebrání vládě v provádění zdravých
reforem. Je samozřejmo. že nelze v krátké době udělati zázraky,
uvést v rovnováhu rozpočet, který bvl vysoko pasivní, ale bylo přece
již vykonáno tolik, že je zajištěn řád, bylo dosaženo zmenšení de
ficitu státního rozpočtu a zvolna jsou odstraňovány zbytečné insti
tuce. které jen rozpočet zatěžkávalv. A je již dnes patrno, že bvlo
daleko prozfravější stanovisko Roblesa než některých radikálů.
kdvž proti ráznému chirurgickémn zákroku zastával názor pozvolné
práce. Tento konservatismus se Španělsku vyplatil. Ministr financí.
když se uial před 8 měsíci svého resortu, neměl postavení hodné
závidění. Po čtyři leta nebyl vlastně dělán rozpočet a nepořádky ve

Industrialisace.-Japonska. V právě vyšlé knize anglického národo
hospodáře dra Guenthera Steina s názvem „Made in Japan“, která
byla odbornou kritikou uznána jako vědecky dokonalé pojednání
io moderních japonských problémech, najdeme zajímavé postřehy
o pokračující industrialisaci Japonska. Úspěch japonského vývozu
odůvodňuje tím, že „japonské zemědělství jest uměle potlačeno tak,
aby japonský průmysl a tak i jeho vývoz mohl úspěšně soutěžiti
v;'cízině. Kdyby totiž zemědělské ceny byly dosti vysoké, aby zaru
čovaly zemědělci slušnou životní úroveň, pak by bylo nemožno zdo
lati mezinárodní soutěž pro japonský průmysl proti industrialisační
politice japonských velkoprůmyslníků a vlády, politice. která chce
napodobovati Anglii, se ozývají odpory se strany „„pokrokového a
radikálního hnutí“ na venkově, které tvrdí, že zemědělství musí
býti zachráněno, že industrialisace Japonska měla by se omezovati
jen na malý průmysl, roztroušený po městech, a že tato „vnitřní
průmyslová kolonisace“ bude možná jen tehdy, jestliže celý prů
myslový, úvěrný a obchodní systém bude jednotně organisován a
úplně kontrolován státem. Na konci knihy autor prohlašuje, že
industrialisace Japonska jistě znamená v dlouhé době obohacení
světového hospodářství, ale v krátké době znamená nebezpečný pra
men války.

Učetní nepořádek ve III. říši. Pan Reinhardt, státní tajemník mi
nisterstva financí, ohlásil v těchto dnech přísnější předpisy na vy
máhání dlužných daní, a při tom podal velmi smutný obraz světo
známé německé přesnosti. Prohlásil, že 95 proc. účetnictví němec
kých firem jest vedeno nepořádně pro nedostatek odbornéhoúčet
ního personálu, že 30 proc. daňových prohlášení jest hotovým pod
vodem a že 10 proc. poplatníků vede „dvojí účetnictví za účelem
podvádění státu“.

+t i c k
--—“

financích byly ohromné. Vypracoval tudíž prozatímní návrh na půl
roku a teprve nyní podá definitivní návrh — prvý rozpočet po dlou
hé době — na druhou část roku. Deficit, který činil 750 mil. peset,
je zmenšen proporcionelně k celkovému sanačnímu plánu, rozvržené
mu na dobu 5 let. Po krisi vlády v říjnu minulého roku vývoj k lep
šímu se dál po několik měsíců dosti rychle. V dubnu 1935 byl zara
Žen ostrou agitací marxistů, komunistů, socialistů a levičáckých re
publikánů, kteří se postavili proti vládě, vyčítajíce jí, že úplně pod
lehla klerikálu Roblesovi. Pak došlo ke květnové krisi, kterou se
podařilo zažehnat pomocí monarchistů a energií Roblesovou, a lze
míti za to, že delší dobu bude moci vývoj pokračovati klidně. Gil
Robles je právníkem a znamenitým národohospodářem. V Portugal
sku opravdovým diktátorem je 45letý prof. na universitě v Coimbře.
Oliveira Salazar, národohospodář, nynější předseda vlády, který
vládne bez parlamentu, maje ovšem naprostou důvěru presidenta
Carmony. Salazarovi se jistě nesnilo o moci, kterou má nyní, když
byl r. 1926 po vojenském převratě povolán zvítězivšími za ministra
financí. Jako ve Španělsku i v Portugalsku byly poměry hrozné, ze
mě byla v úplném hospodářském úpadku. Salazar vyrovnal za rok
státní rozpočet. Jeho autorita u ostatních členů vlády a hlavně u pre
sidenta nesmírně. stoupla. Zastiňoval své kolegy tento „svatý laik“,
jak mu říkají v Portugalsku, a konečně byl imenován r. 1933 premié
rem vlády. Obdržel od presidenta, který má v něho naprostou důvě
ru, moc přímo diktátorskou. Rozpustil parlament a strany, které
podle něho měly hlavní vinu na špatném stavu v zemi. poněvadž
neuznávaly základních principů křesťanské spravedlnosti a mrav
nosti a zájem vlastní kladly nad zájem státu a národa. Dal státu
novou konstituci, která zavádí Národní shromáždění, volené hlavami
rodin a mající jen kontrolní poslání, ne zákonodárné. Mimo to za
vedl Stavovskou komoru, složenou ze zástupců odborových organi
sací. Není třeba ani dodávat, že veliký důraz klade při své reformě
na náboženskou obrodu, které napomáhá ze všech sil. Proto nedávno
bezohledně potlačil povstání určité kliky. která jednala v intencích
svobodného zednářství. Svůj cíl vyjádřil Salazar těmito větami: .„Cí
Jem. k němuž směřuje veškerá činnost nového portugalského státu,
je beznáročná služba všeobecným zájmům národním. Aby dosáhla
tohoto cíle, není státní moc ani libovolná ani všemocná. Je řízena
a ohraničena zákony křesťanské spravedlnosti a mravouky. která
stojí nad právy státu, všeobecnými zájmy národa a vedoucích osob
ností i občanů.“ J. K.

Události v Habeši spějí k velmi nebezpečným komplikacím. Italie
chce za každou cenu část Habeše, protektorát nad ní event. ještě
vojenské pokoření. To je cíl, jaký si vytkla dostati po dobrém. Po
zlém v případě válečného štěstí žádala by víc. Anglie je postavena
před hotovou věc, protože stahuje do Egypta vojsko. Francie netají
se sympatiemi s podnikem Italů. Jde o krok, který oslabí anglické
posice, které zesílily námořní dohodou s Německem. Rada S. N,
lkterá se má sejíti na zlomku letních měsíců. prožívá veliké roz
paky. Italie by ze Společnosti národů odešla, kdyby měla v habeš
ském konfliktu býti postižena.

„Živoť“ vyjde přiště jako dvojčíslo v druhé polovici srpna.
Jednotlivá čísla Kč 1-50.
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Vvdává spolek Život. Praha II., Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně 15. července 1935
č. 53.559-VI-35.Podací úřad Olomouc 2. Tisknou Lidové závody tiskařské a nakladatelské, s. s. r. o. v Olomouci Wilsonovo nám.16.
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K. Hroch, O prvě misto. - Dr. Fr. Formánek, Mladá Italie. 
Dr. Funezik, Neriešená otázka nár. školstva. - Boř. Benetka,
Zbožná fundátorka německobrodského gymnasia. - Pierre
L'Ermite, pornografie atd. - Hákový kříž proti kříži Kristovu. 
K. E. Vlček, Zrno. - Dr. M. Habáň O.P., Reformní snahy ve
výchově. - V. Bitnar, Msgre Ant. Melka šedesátníkem. —Staří
a mladí. - J. Hlava, Není omluvy pro nespravedlivou válku. —
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Odchod.- L. Šafránek, Kinematografiea katolíci. - Návraty do
Církve. - Nová ústava Indie. - Dr. V. Šauer, Vůdci a svůdci
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K. Hroch:

O prvé místo.
Ti, kdož se nesnaži, aby katolické školy byly nejlepšími školami, zasluhují opravdu okamžitého vyřazeni

Z provozu a přeložení někam do zátiší, kde by mohli beztrestně sníti o tom, že na chudýlid a na děti musí
být přísnost, ale kde by nemohli svévolně kaziti a ničiti jiskřičky naďšení v duších těch, kteří chtějí pracovati
a nechápou práci jen jako šŠpionskousoustavu, kochající se chorobně v přistihování při hříchu.

Komu se zdají být tato slova ostrá, ať si přečte podobenství o hřivnách, jež vypravoval nejlepší Učitel, ať
si přečte slova odsouzení, jichž se dostalo tomu, kdo hřivnu zakopal a nevytěžil z ní co nejvíce. Totéž dělají
ti, kdož se vší silou nesnaží, aby katolické školy zaujímaly prvé místo ve státě. Svévolně zakopávají hřivnu jim

svěřenou a omlouvají se pokrytecky s blaseovanoutváří: „Pane, my víme, že jsi spravedlivý a béřeš, kde jsinepoložil...
V kursu cvičných učitelů, konaném po velikonocích v Praze, adresoval okresní školní inspektor F. Černýsou

kromým ústavům umírněnou výtku, jako by se zbytečně uzavíraly moderním snahám vyučovacím a snad
i vychovávacím. Píši umírněnou výtku, poněvadž pravdivě konstatoval jeden případ, kdy abiturient řádového
učitelského ústavu byl v oboru elementární třídy lépe připraven, než abiturienti státních ústavů (ovšem, jde-li
o případ, který je mi znám, pak nemůže si tu zásluhu přivlastniti řádový ústav, poněvadž šlo o soukromou píli
vynikajícího žáka) a poněvadž okresní inspektoři vesměs zdůrazňují, že cvičné školy nemohou býti pokusné,
že také normální školy nemohou býti pokusné, ale jsou mnohé moderní, ověřenéjiž věci, které se mohou prá
vem od kandidátů učitelství požadovati. Nutno ještě od té výtky odpočítati procenta těch katolických řádo
vých škol, které se snaží a skutečně jsou na výši dnešní doby a moderních požadavků.

Jde však o to, aby všechny katolické školy usilovaly o toto prvé místo, aby se o našich soukromých školách
katolických mohlo říci to, co o francouzských, že mají vysoký kurs, že jejich jméno má tak pronikavý zvuk, že
mu neodolávají ani odpůrci.

Abychom k tomu dospěli, musíme se ovšem chtě nechtě vyzouti ze zastaralých předsudků. V katolických
školách nemá místo šablona, zkostnatělost, malichernost, tam musí býti opravdu katolický duch, duch vel
komyslnosti, duch, který nezabíjí jako pedantské lpění na liteře, ale který oživuje.

Pedagogika už dávno není jen a jen kázeň, strohá kázeň, policajtská kázeň. Moderní pedagogika má celou
řadu akutnějších problémů: individuální a kolektivní vyučování, diferenciace, účelnost postupu, samoučení,
samočinnosť a konečně třeba docela hlasitě prohlásiti: i normální učebné osnovy pro všechny —-tedy i řádové
školy — závazné požadují od učitele činnou školu.

Činná škola má potom jinou kázeň než stará škola, ve které učitel jen přednášel, stoje nehybně na stupínku,
a žáci po němopakovali. Takhle se už nechce učit. Takhle připravení kandidáti učitelství by nebyli dobře při
praveni, poněvadž inspektoři žádají, aby procento učitelových slov namluvených v hodině (dosud asi 67proc.,
bylo ještě menší, aby pracoval žák a učitel jen práci řídil. Musí-li tedy pracovati ve škole žák, nemůže abso
lutně sedět nehybně jako vosková figurina. Činná škola má svou kázeň, která musí odpovídati pracovnímu du
chu, musí být přiměřenápráci, kterou žáci konají. Tak to vždycky zdůrazňují kandidátům učitelství při kri
tických konferencích. Když si vytýkají: kázeň byla slabá, ptám se: Vyhovovala práci? Rušila ji či podporo
vala? Byla menší kázeň výsledkem pracovní techniky či neschopnosti zjednati si pořádek? |

O to právě jde. Nekázeň, opravdová nekázeň je pouze tam, kde učící nemá síly a schopnosti kázeň si zjed
nati. Nikde jinde. Jestliže mají malé děti tělocvik, nemohu od nich chtít, aby stály celou půlhodinu ye vvřízene
řadě,aby se ani nepohnuly, aby prováděly cviky jako loutky s naprostou jeďnotností. To je monstrum tělo
cviku a ne tělesná výchova, jak ji předepisují osnovy, jak ji právem požadují okresní i odborní inspektoři.

Dítě chce pohyb, živost, a toho pohybu mu musí tělesná výchova v náležité míře popřát. Proto jsou pořa
dová cvičení zanulována jen na cviky nutně potřebné k přemísťování žactva, zařazují se hry a přivšech cvicích
se dbá jejich účelnosti. Pohyby bezůčelné, mechanicky k sobě přilepené, byť byly sebe lépe prováděny a při
sebe větším tichu, nejsou tělocvikem, jak jej znají osnovy.

Naše soukromé školy se nesmějí starati jen o kázeň vnější. To je málo. To je kázeň jen na povrch. Musí tu
býti také kázeň vnitřní. Chovanci nesmějí cítit nad sebou dresuru, ale musejí býti přesvědčeni o opravdovost
a účelnosti nařizovaných věcí, musejí brát kázeň za svou věc. A k tomu se na některých našich ústavech
vůbec nepřihlíží, a lidé, kteří mají za dva měsíce býti sami vůdci dětí a učiteli, jsou hlídáni na každéájň$čFdKkn
Pro toto přemrštěné hlídání, pro tuto nedůvěru, která je takřka sugestivní pobídkou ke zlu, objev se- makdelikty,nadkterýmiselámouruce. 77



Nemá-li vychovatel ani špetky důvěry k chovanci, čichá-livšude podvod a klam, je-li ve svém chovánístro
hýjako struhadlo, jak můze chtit důveru od chovanců? Jak může chtít, aby odchovanci takových ústavů měl
pekné vzpominky na katolickou školu?

Jakým právem vůbec můžeme od nich chtít, aby zůstali praktickými katolíky, když jsme jim katolictví uka
zováli jen jako zamračené a mstivé strašidlo /
| A prece právé my, katolíci, máme totik krásných vzorů radostné katolické výchovy! Právě my, katolíci, mů
žeme mnonérejormy směle akceptovati a méli bychom býti první v jejich provádění. Taková diferenciace
opravdová dijerenciace šactva, která i těm nejslabsím dává dostihnouti pro ně přiměřenéhocíle: není to krásn:
onlas křesťanskéhoa katolickeho učení o Bohu, rozdavateli hřiven, o tom, že každý, i ten nejubožejší, má prá
Vona rozvinutí svých vloh? Není to praktické křesťanství?

Nebo: proč bychom právě my, katolíci, museli kázeň udržovat jen zastaralými prostředky, proč neužívám.
nadpřirozených prostredků v intencích svatého Bosca, proč nevychováváme k sebekázni, proč ze sebe dělám:
smutné katoucke hastrose, když máme vzory radostných svatých?

Krlin v životopise iJona Bosca vypravuje: „Po jedněch duchovních cvičeních, která byla zvláště krásná, při
šel kněz k řediteli věznice s podivnou prosbou: Vézni potřebují zdravého vzduchu. Vyšel by si s nimi na celo
denní výlet a žádá proto správu irestnice o dovolení. Nedostal ho a obrátil se tudíž na ministra vnitra. I v ton
vyhověli přání Boscovu, že s vězni nešel ani jeden čelník. Zaručil se, že přivede všechny večer zpět. Tři sti
véznňůtahio ulicemi turinskými, uprostřed nich kněz Vsuťfaně,vpředu vozík s potravinami. Ubírali se do Stu
pingi, vzaáleneho asi 1Ukm, kde je královský zámek Srozsáhlou zahradou.V ydováděli se, pobavili se, poveselil
se a Lon Bosco s nimi.“

A my, kteří máme svaté následovat, bojíme se pobavit a poveselit se 40 dětmi, ne se 300 vězni!!
Pier rrassati, který zemřel v pověsti svatosti, byl stále ochoten ke křiku a hluku, všem žertům a vtipůn

stál vždy v čele, chuť k jídlu a žertu nikdy ho neopouštěla. Řekněme si upřímně: mohl by tento Pier Frassat
studovati v některé nasí soukromé škole? Pravím v některé. Nebyl by vyloučen se zákonnými mravy, kdy:
pouhé pohnutí hlavy malého děcka je pedagogickým proviněním?

A podobně je tomus jinými modernimi vymoženostmi ve škole. Často je protimyslné, aby katolická škol:
se vyhýbala na příklad aktivitě, když počátky aktivity žactva sluší hledati v minulosti právě v řádových ško

nách v díle sv. jana de la Salle a p. „Všechno zkuste a nejlepšího se přidržte““ musí být heslem katolickýclškol.
Kritisuje tyto nedostatky některých řádových škol jsem si dobřevědom,že jsou státní školy, na kterých jsoi

poměry daleko horsí, ale to není omluvou. Katolíci nemají školy k tomu, aby byly mizerné. To by bylo škod:
peněz.

Katolické školy musejí být vzorné, první.
Mnohéjiž jimi jsou, ale málo se o nich ví. Nedovedou si dělat reklamu. Jiné teprve potřebují, aby se jim

staly. kozhodně je potřebí daleko větší součinnosti mezi všemi katolickými školami, než se dosud jevila. Ic
neni horování pro néjaký nový spolek, který by se sešel, zvolil funkcionáře, ti poslali do tisku své fotografie
a víc se nestalo.

Lo je snaha po opravdovém katolickém pedagogickém centru, které by mohlo docela dobře být vybudová
no v rámci Říšského Svazu katolického učitelstva. Muselo by to být sdružení živé a práce by mělo věru dost
Otázka jednotných osnov pro katolické školy na podkladě normálních, otázka učebnic pro katoiické školy
studiummoderních snah, otázka reforem a jich užití na školách, otázka pedagodické knihovny, pedagogického
semináře ke školení učitelů, otázka nejužší spolupráce řádového učitelstva se světským, které se hrdě hlásí ke
katolictví, to všechno by potřebovalo prostudovati, prodebatovati, to všechno potřebuje ještě mnoho práce.
než katolické školy proniknou na prvé místo, které jim náleží.

A nejde o nic nedostižného. Jen víc vzájemné důvěry, hlavně víc důvěry k mladým, kteří nepřinášejí jen
kritiku, ale ruku ochotnou k práci, víc svornosti a hlavně víc katolické opravdovosti.

Jsme-li katolíky, žijeme-li v časté společnosti Ježíše eucharistického, pak z toho plynou také velké závazky
pro výchovu, kterých si musíme být vědomi. Nesmíme dělat z katolických škol staromodního hastroše, ne
vkusného a nemoderního, nýbrž musíme usilovati o takové školy, které by byly i vnitřně katolicky. aktivní,
t. j. kterými bychom získávali. I škola musí být ve službě apoštolátu v intencích sv. Otce, a kdo to nepochopil,
škodí katolictví.

Dobře napsala dr. Sláva Fuchsová v „Hlasu malého Petříka“ v článku „Červené nehty“, který by mělsi den
ně opakovat každý vychovatel: „Lišíme-li se již nějak podstatně od svého okolí, aťje to něco, co může získávat
ty, kteří neznají Krista a jeho učení, kteří jsou Bohu dál než my“

To je zároveň odpověďtěm, kteří říkají, ža katolická škola se musí lišit od těch ostatních. Zcela správně.
Ale jako si nesmí lakovat nehty po nevkusu polosvěta, tak se nesmí také ta katolická škola strojit fak, aby byla
žbožným hastrošem. Nesmí být módní, ale moderní, musí být taková, aby získávala Krisťu.

To je rozhodující a jediné kriterium katolicity školy: získává-li pro Krista.

Dr. František Formánek:

Mladá Italie.
Levicový tisk snažil se vytvořiti u nás o dnešní fa

šistické Italii mínění, že diktátorský režim v ní, před
13lety nastolený, je jen zjevem dočasným, a očekával
každé chvíle jeho zhroucení. Je to stejný zjev, jako
když na opačné straně tvrdošíjní obdivovatelé carské
ho Ruska věřiliv brzký konec vlády sovětů. Ta i ona
se však udržela a českoslovenští novináři měli letos
příležitost přesvědčiti se na vlastní oči, jak v Rusku,
tak i v Italii o tom, že v politice se nedá prorokovati
a v řadě neposlední poučili se i o tom, že všecky věci
mají vedle stínui světloustránku. V tom směru zájezd
československýchnovinářůjak v dubnu do Ruska,tak

v červenci do Italie zajisté rozšířil obzory představi
telů našeho veřejného mínění. Nebudeme zkoumati,
jak daleko prospěl pravému poznání věcí v dnešním
Rusku lednový zájezd našich novinářů; zajisté, že při
nesl hodně kladného poučení, ale chceme aspoň v hru
bých rysech všimnouti si věcí italských, o nichž dosud
nebylo u nás dosti správnéhonázoru.

Nelze upříti, že poměr mezi Italií a naší republikou
byl v posledních letech dosti chladný. Byla to jednak
naše antipatie vůči diktátorským režimům vůbec. byl
to však také i důsledek naší jednostranné téměřorien
tace k Francii. Také její poměr až doletošní schůzky



Lavalovy s Mussolinim, kdy vyrovnána všechna ne
dorozumění a obnoveny upřímné spojenecké svazky
mezi oběma románskými zeměmi, byl vůči Italii více
jen representativní. Bylo v tom snad trochu žárlivosti
na obou stranách a snad i prestižnosti, když Italie,
ovládaná pevnou vůlí Mussoliniho, začala uplatňovati
i fakticky své dosud jen nominální postavení velmo
censké. Společné však nebezpečí znovu rostoucího im
perialismuněmeckéhoa podivná hra Anglie, jež začala
navazovati odděleně od ostatních velmocí jednání
s Německem, sblížilo obě země, které přece jen od
světové války tolik se sobě neodcizily, jako naše re
publika a Italie. Příliš brzo zapomenuto bylo společ
ných utrpení, bojů i vítězství, jichž památka spolu
5 naším jménem je vtesána do kamenných desek na
radnicích italských měst v posledním válečném roz
kazu generála Diaze z 9. listopadu 1918.Byly to pak
i další okolnosti — napjatý poměr italsko-jihoslovan
ský, engagement Italie v rakouské otázce, poměr k Ma
ďarsku — jež bránily v upevnění a posílení přátelství
ve válce světové uzavřeného a společným vítězstvím
utvrzeného. Nepřátelská propaganda dovedla pak
znamenitě využíti našich nedorozumění a vzájemného
nepochopení. Tím vzniklo ono ovzduší oficielní ko
rektnosti, jež hraničila již s chladem. Až opětně umě
ní — hudba, výtvarnictví, film — našlo na obou stra
nách cestu k srdcím obou národů a vzájemné naše
vztahy stávají se opět srdečnějšími.

Myslím, že nikoliv naplano Mussolini v proslovu
k československým novinářům — M. července — zdů
raznil, že, byla-li snad mezi námi nedorozumění, byla
více vinou okolností mimo nás, než nás samých, ale
stejně tak měla svůj význam další jeho slova, když
mluvil o povolání novinářském, jako povolání, ale
i poslání, jež má dbáti vždy skutečnosti a pravdy(„ve
rité et realité“). Slova ta pronesená na počátkukrát
kéhopobytu čsl. novinářův Italii právě z úst Musso
liniho, který přece sám byl a ještě i dnes jest činným
novinářem, vystihují i smysl celého zájezdu: viděti
Italii, jakou skutečnějest, Italii starou v historických
památkách všech dob, Italii archeologickou, Italii umě
leckou, ale i Italii moderní, novou, mladou. Mladá Ita
lie, toť také heslo dne, kterým dnešní Italie žije.

Můžeme míti o ideovém systému fašistickém jaký
koliv názor, můžeme kriticky souditi o tomto diktá
torském režimu, který na rozdíl od našeho demokra
tického chápání dává možnost uplatnění jen určité
vrstvě občanů — příslušníkům fašistické strany, mů
žeme pochybovati i o tom, zda tento režim trvale. se
udrží v dnešní své výlučné formě, ale nemůžeme zaví
rati oči před skutečností, že fašistický režim přinesl
Italii i mnoho kladů, postavil mnoho realit, které bu
dou míti cenu i tehdy, kdy snad fašistického režimu
nebude. Mussolinihoúsilí podařilo se předevšímpře
tvořiti celou mentalitu národa, který liberalistickými,
filosofickými i vládními systémy byl zeslaben a ztrá
cel vůčihledě svouvitalitu. Nechuť k vojenské službě,
trvalý pokles natalitní a ubývající vědomí nutnosti
podřízení osobních či stavovských a třídních zájmů
prospěchu celku, národního kolektiva, tyto charakte
ristické tři průvodní zjevy úpadku každého národa,
projevovaly se v prvých letech poválečných v ltalii
stále zřetelněji. Hospodářské a politické zmatky let
1920až 1922,jež hrozily již občanskou válkou, byly vy
vrcholením této krise, v níž nakonec zvítězila vůle
k moci Mussoliniho a jeho frakce. Za 13 let režimu
podařilose již vymýtiti leckterý kaz v povazenárodní,
podařilo se přinutit odstředivé snahy jednotlivců či
tříd uvázati k zájmu společnému, cestou pokojnou
i násilím, snad někdy ažpříliš tvrdým, ale nejsme po
voláni býti soudci či učiteli jiných národů. (Toto naše
povýšené mentorování, co se nám v cizině nelíbí zvláš
tě in rebus politicis, nám zde nejvíce škodí. Jako ne
chceme, aby někdo se pletl do našich vnitřních záleži
tostí, tak musíme respektovati rozhodnutí toho které
honároda, jak si své věci-upraví.To platí o našem po

měru v Rakousku, Německui Polsku.) Fašismu poda
řilose stmeliti národ italský v pevnýa uvědomělý ce
lek, jím vlastně teprve dokončeno bylo italské risor
gimento, Na nětaké fašismus vědoměnavazuje a myš
lenky „Obrozené Italie“, podložené ještě slávousta
rého imperia, jehož velkolepé památky jsou stále no
vé a nové odkrýványa stavěny na obdiv Italii i celému
světu, jsou vůdčími ideami dnešní „Mladé Italie“.
„Mladá Italie“ není pak jen pouhým heslem, jako se
tak mnohdy a mnohde stává, ale jest zde skutečností.
Na čelných místech italské administrativy, hospodář
ství, vědy a umění vidíte mladé lidi a není vzácností,
když na nejvyšších místech administrativy stojí lidé
ve věku 35 let. — V čele ministerstva propagandy a
tisku jest ministr Ciano, starý 32 roky, tragicky zahy
nulý ministr Razza měl 42 roky atd.

K mladým obrací režim především svou pozornost.
Organisace fasistické mládeže od balilly až k milici,
toťpýcha režimua také jeho naděje. V nich vychová
vá se vlastně teprve nový národ, který má naplniti
ideál fašistické ideologie. Co chvíli potkáte skupiny
italských dětí, chlapcůi děvčat, kteří pochodují měs
tem jdouce ze cvičení, z her či výletu. A není tojen
pouhé vojáčkování, ač i to má svůj smysl výchovný,
z důvodů, jež shora jsme uvedli — jest to i systema
tická výchova rozumu i vůle, výchova k pospolitosti,
kamarádství i pořádku. Spolupomáhají tak nejrůzněj
ší sportovní a tělovýchovné podniky a organisace „Do
polavoro“, která umožňuje pak détem zaměstnanců
další vzdělání a rozvoj sil duševních i tělesných. Obo
Jí — avantgardisté i balilla — mají ten účel, aby „při
pravily mládež fysicky i mravně k uskutečnění nové
ho italského životního řádu.“ (Art. I. zákona z 3. dub
na 1926č. 2247).Režim vychovávái zde tedy nový ná
rod, který bude již úplně prolnut novými myšlenka
mi a který má založiti slávu nové Italie.

Těm starším pak uvolňují se postupně místa ve ve
řejnésprávěi v podnikání. Nikoliv pak jen místa pod
řízená. Procházíte různými úřady, podniky, obchody
a všude se setkáváte s mladými tvářemi. Režim umož
ňuje schopným, aby se uplatnili, aby vynikli, poskytu
je jim příležitost, aby mohli něcovelikého udělati, do
kud ještě mají k tomu chuť i nadšení. Velkolepá, ale
i nákladná díla stavební, elektrisační i meliorační (vy
sušení a zúrodnění pontinských bažin), podnikaná
dnešní generací, nesporně zatěžují generace budoucí.
Vnitřní dluh Italie jest poměrně veliký, ponese ho no
vá generace, které se však umožňuje, aby na práci,
která se dnes podniká, brala také aktivníúčast a spo
lupráci. Nezůstane jí tedy jen tíživost břemene, ale
i vědomí, že jest to její dílo, které budovala a které
musí uchovati. A na dílo to mohou býti hrdi, ať už
jsou to znamenité silnice, stavby železniční, elektrisač
ní, stavby veřejných budov i celých nových městských
čtvrtí ve všech italských městech, archeologické vy
kopávky a objevy (jezero Nemi, nově odkryté celé
čtvrti starého Říma, vykopávky v Ostii, Pompejích a
Herkulanum), či největší chlouba dnešní Italie — zú
rodnění neplodné země v Benátsku, Emilii, 'Toskáně,
Latiu, Kampani, Apulii, Sardinii. Jen na samotném
„Poli Pontinském“, v něž přeměnil se močál Pontin
ský, získáno v posledních třech letech přes 40.000ha
nové zemědělské půdy, na nížosazeno již několik ti
síc rodin. Připraveny pro něi celé obytné budovy, hos
podářské budovy a zařízení tak, aby již prvý rok nová
zemědělská jednotka byla soběstačná.

Tisíce lidí nachází při těchto pracech obživu a tisí
cům opatřuje se trvalá existence. Není dnes v Italii té
měřnezaměstnaných, přesto, že stoupá natalita a dří
vější ventil pro přebytek obyvatelstva — emigrace —
dnes jest téměřuzavřen. Dá se ještě v Italii samé urva
ti přírodě kus země, ale to zdaleka nestačí dáti živo
bytí rostoucí populaci. A zde jest hlavní motiv, proč
Italie tak touží po koloniích. Není to jen otázka vel
mocenské prestiže, ale i životní otázka státu samého.
Země sama úrodná a plodná sice nemá onoho přírod
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ního bohatství, jež potřebuje moderní stát prosvůj
průmysl, nemá uhlí — téměř všechny italské dráhy
jsou již dnes elektrisovány — nemá železa ani ostat
ních kovůani surovin potřebných proostatní průmys
ly jako textil, dřevoprůmysl atd. Tomají dáti Italii ko
lonie, dnes konkretně Habeš. Současně však máv ko
loniích nalézti obživu statisíce Italů, pro něž v Italii
brzo by nebylo práce a chleba. Přebytek populační,
který dříve emigroval zvláště dolatinské Ameriky,
zůstává dnes doma, snižuje životní úroveň celého ná

Dr. Funczik:

roda a v brzkých letech byl by těžkým problémem ne
jen sociálním, ale i hospodářským. Proto tak [talie
usiluje o kolonie a o Habeš, která jest vlastně už jen
jediným drobtem, který ostatní velmoce povelikém
dělení kolonií v minulém století zapomněly si rozdě
liti. Mussolini dnes tvrdí, že získání Habeše jest dnes
životní otázkou Kalie a jde do problému se svou ob
vyklou vervou, houževnatostí i upřímností. V tom
smyslu nutno také i u nás chápati tuto jehopolitiku,
kterou my nezměníme a změniti nemůžeme.

INeriešená otázka národného školstva.
"Tiezákony, ktoré upravujúůzákladné právne pome

ry národného školstva, sú tak v Čechách a na Morave
jako aj na Slovensku skoro už 70 ročné a teda už dosť
staré. V Čechách a na Morave platné právoo národ
ných školách bolo vytvorené v Rakúsku dla tých po
merov, ktoré tam v polovici minulého stoletia jestvo
valy a ktoré pomery boly hodne odchýlne od pome
rov Uhorska. Na Slovensku však je platné to právo
©národných školách, ktoré vzniklo v Uhorsku vtedy,
keď ono sa práve po vyrovnaní v r. 1867. na celej
čiare štátného, politického, kultúrneho, hospodárske
ho atď. života dla možnosti čím viac oddelovalo a
osamostatňovalo od Rakůska. Zrejmé je teda, že tie
rozdiele, ktoré teraz jestvujů v odchýlnych právnych
pomeroch národného školstva na jednej strane v Če
ghách a na Morave a na druhej strane na Slovensku,
majů svoj póvod vo zvláštnych vnútorných a vonkaj
ších pomeroch Rakúska a Uhorska z polovice minu
lého stoletia. Ďalšie novellizácie týchto zákonov,
k nim vydané rózne nariadenia a prax ešte viac vy
viňovaly a sosilňovaly tů róznosť, v ktorej novoutvo
rená republika československá na svojom území na
šla rakůske a uhorské národné školstvo.

Avšak vzdor tomu, že rakúske a uhorské právo
o národnom školstve počnůc od polovice minulého
stoletia až do r. 1918v odchýlnych pmeroch vzniklo
a sa vyvýjalo, preca v oboch týchto právach sú viac
menej uplatnené aj niektoré spoločné základné zása
dy i také, ktoré nás s ohťadu náboženského a katolíc
ko-cirkevného zvláštne zaujímajů. Vysvetlenie toho
to zjavu nachádza sa v tom, že tak v Rakúskujako aj
v Uhorsku vzdor pokusom Marie "Therezie a Joze
fa II. národné školstvo bolo až do polovice minulého
stoletia v rukách cirkví, zvláštne Cirkve katolíckej.
Pri prevzatí tohoto cirkevného národného školstva
do štátnej správy, Čo sa vo váčšiej miere stalo v Ra
kúsku a menej v Uhorsku, nebolo možno odhliadnut
od historického vývoja tohoto školstva a od záujmov
cirkví, ktoré dotial skoro výlučne sa staraly o toto
školstvo. V ďalšom vývine národného školstva v Ra
kúsku a Uhorsku od polovice minulého stoletia cir
kvi, zvláštne Cirkev katolícka, velmi bedlive sa stara
ly o to, aby v práve o národnom školstve, ktoré bolo
novellizáciou, nariadeniami menené a doplňované,
vždy boly dla možnosti čo najviac a čo najlepšie uhá
jené a zabezpečené ich zvláštne záujmy.

Vo veci národného školstva v republike českoslo
venskej hneď v r. 1919. (zákon č. 189.) a ešte viac v r.
1920 (zákon č. 292.) staly sa pokusy právně pomery
tohoto školstva od základov znovu organizovať a
sjednotiť. Výsledkom týchto prvých pokusov u nás
boly len čiastočné riešenia, ktoré uvedenými zákon
mi boly uzákonené. Po krátkej dobe znovu sa stal
pokus riešiť otázku národného školstva v celej repu
blike, ale výsledok aj tohoto druhého pokusu bol len
zákon č. 226-1922(t. zv. „malý školský zákon“), kto
rým sú určené predmety vyučovania (odst. 5. par. 3.
vyslovuje, že žiaci móžu byť oslobodení od predmetu
náboženstva), sriaďovanie tried, počet žiactva v trie
dach, doba školskej dochádzky a iné podobné men
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šieho významu veci, ale základné zásady platných ra
kúskych a uhorských zákonov o národnom školstve
ani týmto „malým školským zákonom“ neboly zme
nené. Vzdor tomu aj tie zmeny, ktoré tento zákon
previedol, narazily na velké ťažkosti a preto aj pre
vádzacie vládne nariadenie k tomuto zákonulen v r.
1925. (č. 64.) bolo možno vydať. Potreba zmeny po
ťažne sjednotenia odchýlnych rakúských a uhor
ských zákonov o národnom školstve aj naďalej bola
pociťovaná a vyhlasovaná ale nový, a to už teda tretí
pokus o toto stal sa len v r. 1933.,kedy minister škol
stva Dérer dal vypracovať dva svoje návrhy, jeden
o sriaďovani a vydržovani národných škól, druhý
© správe tohoto školstva. Tieto dva návrhy ministra
Dérera, ktoré v prevažnej čiastke boly vypracované
len na základe starých, v Čechách a na Morave plat
ných rakúskych zákonov a ktoré teda namiesto zre
organizovania národného školstva dla nových časo
vých potrieb a namiesto spojenia správnych zá
kladných zásad rakůských a uhorských školských zá
konov maly za ciel vlastne len rozšírenie platnosti
v Čechách a na Morave platných rakúskych škol
ských zákonovaj na Slovensko a ktoré návrhy mint
stra Dérera aj cirkvam?, zvláštne cirkvou katolíckou,
neboly prijatelnými, nestaly sa zákonom. Otázka mo
vého usporadania národného školstva v celej repu
blike československej a sjednotenie rakúskych a
uhorských zákonov o tomto školstve ostala teda až
do dnes neriešenou otázkou. Následkom tohotoná
rodné školstvoaj naďalej inými zákonmi je spravo
vané v Čechách a na Morave ainými zákonmi na Slo
vensku, čo velké ťažkosti zapriíčiňuje nielen štátnej
školskej správe, štátnej administrácii, súdom atď.,
lež táto odchýlnosť nevyhovuje, ba škodlivá je aj
cirkvám a tiež aj občanom samým.

Základné otázky, ktoré v práve národného školstva
sú najdóležitejšie a ktoré, keďže práve v týchto otáz
kach nemožno u nás docieliť dohody, najviac zapri
čiňujů, že vzdor viacerým pokusom naše právo 0 ná
rodnom školstve doteraz sa nepodarilo zreorganizo
vať a sjednotiť, sú tie, o ktorých aj minister Dérer
podal svoje neprijaté návrhy, totižto 1. sriaďovanie a
vydržovanie národných škól a 2. správa národného
školstva.

I. Otázka sriaďovania a vydržovania národných
škól vo velkej miere týka sa aj Cirkve katolíckej.
Hlavnou požiadavkou Cirkve katolíckej vo veci ná
rodného školstva je síce, jako to teraz vyslovuje ká
non 1372.kódexu kanonického práva, aby v tých ško
lách, ktoré navštevujů katolíckej deti, nielen nič ta
kého sa neprednášalo, čo sa protiví katolíckemu ná
boženstvu a katolíckej mravouke, lež aby v týchto
školách hlavným predmetom vyučovania bolo nábo
ženstvo a mravnosť. ůto svoju požiadavku cirkev
katolícka vyhlasuje bez ohledu na to, že kto sriadil
a kto spravuje národnů školu a keďtáto požiadavka
je splnená, vtedy cirkev katolícka s takouto školou
je spokojná. Avšak i pri splnení výšoznačenej požia
davky cirkev katolícka nemóže sa zrieknuť svojho
práva, že aj ona je oprávnená sriadiť si a samaspra
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sriaďovaní a spravovaní ovšem musia byť zachované
aj príslušné štátne predpisy. Kánon 1375. kódexu
práva kanonického vyslovuje: „Cirkev má právo sria
diť školy jakéhokolvek druhu, nielen národné, ale aj
stredné a vysoké.“ Odóvodnenie práva cirkve kato
líckej na vlastné cirkevné školy je nielen v historic
kom fakte, že ona vždy a všade cez stoletia mala svo
je školstvo a Že vlastne ona vybudovala terajšie mo
derné školstvo, lež hlavné odóvodnenie je v tom, že
Cirkev katolícka je samým Bohom priamo založe
nou suverennou spoločnosťou, ktorá teda neodvisle
od jakejkolvek svetskej moci má právona tie pro
striedky, ktoré sú potrebnék jej učinkovaniu a me
dzi tieto prostriedky patrí aj školstvo. Či Cirkev ka
tolícka na volaktorom území sriadi a vydržuje svoje
vlastné školstvo, či teda použije svojhopráva, alebo
či sa uspokojí s necirkevným školstvom toho územia,
to závisí od toho, či toto: necirkevné školstvo výš
uvedenej hlavnej požiadavke Cirkve katolíckej vy
hovuje alebo nie.

Skůmajúc uplanenie sa týchto zásad Cirkve kato
líckej v práve našeho národného školstva zistíme, že
v Čechách a na Morave platné základné zákony ra
kúske č. 48-1868r. z. (zvláštne jeho par. 4), č. 62-1869
r. z., č. 22-1870 čes. z. z. a neskoršie novellizácie tých
to zákonov až do r. 1918.obidvom výšuvedeným po
žiadavkam síce viac-menej vyhovovaly, totižto právo
Cirkve katolíckej na vlastné školy bolo týmto prá
vom uznané a tiež aj v necirkevných školách nábo
ženská a mravná výchova katolíckych detí bola za
bezpečená, v skutočnosti však farské cirkevné národ
né školy skorovšetky boly zmenené v obecné školy
a v týchto nábožensko-mravné vyučovaníč a vycho
vávanie katolíckych detí v mnohých prípadoch Cir
kvi katolíckej nepriatelskými učitelmi bolo silne
ohrožované. V uhorskom základnom zákone o národ
nom školstve, totižto v zákone XXX VIi[:18095,a v ne
skorších novellách tohoto zákona, teda aj v zákone
XXVII:1907 (t. zv. apponyiovský zákon), výšuvede
né dve základné požiadavky Cirkve katolíckej tiež
boly uplatnené a Cirkev katolícka aj po vydaní záko
na XXXVIII:1868 podržala si skoro všetky svoje far
ské cirkevné národné školy, kým necirkevné (obec
né a štátne) školy len pomaly sa sriaďovaly. Práve
preto aj vývin uhorského práva o národnom školstve
bol docela iný, jako vývin rakůskeho práva, totižto
uhorské právopo r. 1868.vždy uznávalo oprávnenosť
jestovania cirkevných škól, jako na pr. v zákone
XXVII:1878 o správe školstva (zvláštne v jeho par.
9) a podobne aj v uvedenom už zákone XXVII:1907.
Následkom tohoto v bývalom Uhorskucirkevné ná
rodné školstvoaž do r. 1918vo velkom počte sa udrža
lo a tak aj v novoutvorenej republike českosloven
skej na Slovensku váčšina národných škol bola cir
kevná, a síce nielen katolícke, lež aj evanjelícke obo
jeho vyznania a židovské cirkevné boly tieto školy.

V uhorskom práve o národnom školstve, ktoré je
doteraz platné na Slovensku, nielen to sa vyslovuje,
že Cirkev má právona vlastné národné školy, lež bo
lo aj o to postarané, aby Cirkev tieto svoje školy do
statočnými hmotnými prostriedkami mohla vydržia
vať.Žák. KXXVIII:1868 totižto nezrušil rózne právne
tituly (na pr. patronáty), na základe ktorých jednot
livci alebo morálne osoby boly povinné celkom alebo
čiastočne vydržiavať cirkevné školy, lež vo svojom
par. 25 aj to vyslovil, že politické obce móžu aj na
ďalej vydržiavať cirkevné školy dla toho praxu, kto
rý bol vo zvyku do vydania tohoto zákona. Hlavným
zdrojom vydržiavania cirkevných národných škól
však zákon XXXViII:1868 označil to, že Cirkev je
oprávnená od svojich veriacich požadovať príspevky
na vydržovanie cirkevnej školy v tej miere, v jakej
to ona sama určí. Keďže toto právo Cirkve vybierať
cirkevnů školsků daň bolo zákonom uznané a vyslo
vené, preto tak dla tohoto zákona jakoaj dla nasle
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Zbožná fundátorka
německobrodského gymnasia.

Oslavy německobrodského gymnasia letošního roku
pořádané plnily sloupce novín vzpomínkami na ty, kdoi
přijavše na tamním gymnasiu základy vědy a umění pro.
kázali svým dílem, že marně nebyli zde zasvěcování in
litteris et artibus. Mnozí z nich přišli do Němec. Brodu o
sobně, aby ukázali nové generaci, jak dovedlo jejich
gymnasium vychovávati budoucí muže vědy, umění
i politiky, na mnohé vzpomínáno s vděčnou pamětí ja
ko budovatelů soudobé kulturní i politické vyspělosti
národa. Při těch oslavách však neslyšeli jsme vděčné
vzpomínky na českou ženu, katoličku, bez jejíž pomoc
by snad nebylo v Německém Brodě gymnasium a tím
snad i mnohého z těch, jimž se o letošních oslavách vily
věnce.

Německý Brod jest bedlivým strážcem své dávné mi
nulosti a pyšní se svým významem a důležitostí již od
třináctého století. Měšťanstvo bohatlo obchodem a ani
stříbrné doly nebyly k neužitku. Mělo však město také
partikulární školu, jejíž odchovanci šíroko daleko šířili
její slávu jako vítaní učitelé. Bouřemiválečnými po sta
vovské vzpouře vzalo dobře vyvinutí školství zkázu,
stejně jako blahobyt občanstva a Německobrodským
se i po této stránce nevalně dařilo. Zůstaly jim jen školy
neřnižšího stupně a ani ty nemohly vzkvétatí. Proto jak
mile Německý Brod jen poněkud pookřál, zatoužil i pc
staré slávě svých škol latinských, které by zase se staly
cílem nejen domácích, ale i okolních studentů. Leč ne
bylo peněz, aby se vzkřísily. A hle: oč marně usilovali
opatrní otcové německobrodští, to odhodlala se pod.
stoupiti jedna z jich středu, paní Kateřina Barbora Kob.
sinová. Dvakrát výhodně provdána, měla po ruce znač.
né jmění v pozemcích i jistinách, jež chtěla odevzdat
k tomu účelu, aby ustanoveny dvě nové kněžské síly
jako učitelé, kteří by žili z úroků nadání, mládež vyučo
vali a na zakladatelku fundačními mšemí pamatovali
Ten dobrý úmysl projevila před dvěma sty lety, r. 1730.
Ale tu vyskytly se nečekané překážky: V městě samot
ném její štědrost radostně byla přivítána,ale snad z ne
dobře pochopeného úmyslu, či pro jiné překážky zaví
něné místní poměry, nedostalo se tomuto zbožnému
úmyslu schválení od konsistoře a nabídka byla zamít
nuta. Kdosi paní Kateřině doporučil, aby se obrátila ně
mnichy augustiniány, kteří se roku 1674v městě usídlili.
Ale tehdejší převor vysvětlil zbožné paní, že tichý život
klášterní stykem s hlučnou mládeží by byl porušen. Ne
doznavší podpory svého plánu ani zde, nevzdala sc
svého úmyslu a cítíc, že choroba a stáří hlásí se velmi
hlasitě a poslední hodinka že valem se blíží, pamato
vala aspoň kšaftem na zbudování latinských škol ve
svém milém městě. Byloťpo její smrti shledáno celkem
8600 zlatých na penězích a statcích. Pamatovala i zaří.
zením pro budoucí školu, věnujíc jí hojně stolů, lavic č
cínového nádobí. Zemřela 20. června 1730, nedočkavš
se příznivého rozhodnutí ve prospěch gymnasia.

*

S počátku se zdálo, že se zapomíná na provedení od
kazu. Potom jednáno s plaristy a znovu s augustiniány,
kteří konečně přece se v řízení gymnasia uvázali a pc
mnohých překážkách s rozmanitých stran konečně4. lis:
topadu 1735 se svolením Karla Vi. došlo ke slavnému
otevření škol. Časem opatřena i přiměřenábudova, ro
ku 1737 rozšířeno ze čtyř na šest tříd, v kteréž podobě
trvalo až do Josefa II., kdy s jinými ústavy náhle uzavře:
no a místo gymnasia svěřena augustiniánům normálka
Roku 1807 podařilo se gymnasium obnoviti a svěřena
péči synům svatého otce Benedikta, kteří je vedli až da
převzetí státem.

Zalétli jsme jen touto skromnou vzpomínkou ke hrobu
zbožné zakladatelky Kateřiny Barbory Kobsinové s tír
úmyslem, aby pří oslavách slavných mužů bylo vzpome.
nuto i té, která před dvěma sty lety ze zbožného, úmyskh
budovala vlastně jejich slávu. o“ o
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dujúcich noviel (zvláštne spomenutý už par. 9 záko
na XXVIII:1876) v prípade potreby táto daň bola vy
nůtená administratívnym exekučným pokračovanim
príslušných štátnych úradov. Koncom minulého sto
letia a začiatkom tohoto stoletia v bývalom Uhorsku
zákonmi XXVI:1893 a potom XXVII:1907 aj sám
štát prispel na hmotné vydržovanie cirkevných škól
tým. že plat učitelov týchto škól zo štátnvch daní do
plnil na určitů výšku. Týmto štátnivm doplňovanim
platu cirkevných učitelov uhorský štát na jednej
strane uznal, že cirkevné školstvo koná obecne pro
spešnů prácu a teda že na základe tohoto má opnráv
nený nárok na prispievanie z obecných prostriedkov,
na druhei strane uhorský štát prevádzanie tej zása
dv, ktorú už zákonom XXXVIII:1868 uznal a vyhlá
sil. že totižto Cirkev je oprávnená svoje školstvo vy
držiavať vybieranim cirkevno-školskej dane, tým do
plňovaním platu cirkevných učitelov zo štátnych
prostriedkov asnoň čiastočne nrevzal na seba a túto
čiastku hmotného vydržovania cirkevných škol on
sám vybieral vo forme štátnvch daní. Všetkv tieto
zákonné ustanovenia uhorského práva o vydržovani
cirkevných škól a teda aj o štátnom doplňovani pla
tu cirkevných učitelov nrvým československým zá
konem č. 11-1918z 28. okt. 1918 bolv ai u nás nezme
nene prijaté a preto onv bolv a sú platné na Sloven
sku v tom smvsle a s tým odovodnenim, ktorým boly
uzákonené v bývalom Uhorsku.

IT.Druhá základná otázka v práve národnéhoškol
stva le spravovanie národného školstva. Aj v tejto
otázke má Cirkev katolícka svoje požiadavky. z kto
rých tu spomeneme na krátko aspoň nasledujúůce.
Jednou takouto možiadavkou je, že nábožensko
mravné vvučovanie a výchova tak v cirkevných ako
aj v necirkévných školách patrí do výlučnej právo
moci a správy len Cirkve katolíckej a že teda určenie
učebnei osnovv (spolu s určením učebníc, učebných
pomócok atď.), dozor nad týmto vvučovaním a vv
chovávanim. poslanie učitelov náboženstva a disci
plinárna moc nad nimi a vobec celá správa nábožen
sko-mravného vvučovania podlieha moci vríslušnej
cirkevnej vrchnosti. Táto božiadavka Cirkve kato
Jíckej ie odóvodnená tým. že iedine a výlučne Cirkev
máprávo aspolu je ai iei povinnosťou starať sa o ná
božensko-mravnů výchovu katolíckvch detí bez

Pierre L'Ermite, pornografie atd.

ohfadu na to, že do ktorej a jakej školy ony chodia.
Druhou požiadavkou Cirkve katolíckej v správe ná
rodného školstva je, aby ona svoje cirkevné školy
výhradne sama mohla spravovať, aby teda, ozna
číme to bežným výrazom, v týchto školách ma
la školsků autonomiu, čo ovšem neznamená, že Cir
kev v týchto svojich cirkevných školách nechcela
by zachovávať príslušné štátne predpisy a že by ne
pripustila v nich štátny dozor. Toto vlastné spravo
vanie svojho školstva vyplýva z toho, že kto je opráv
nený sriadiť školu a ju mať, tomu nasledovne musí
byť priznané aj právo vlastného spravovania jeho
školy a preto, priznajúc raz Cirkvi katolíckej právo
sriadiť si svoje vlastné cirkevné národné školy, dó
sledne musí jej byť priznané aj právo vlastného spra
vovania týchto jej škól.

Výšuvedené požiadavky Cirkve katolíckej o sprá
ve národného školstva boly tak rakúskymi zákonmi
viac-menej uznávané a preto na pr. par. 10 zákona
XXXVIII:1868 a par. 9 zákona XXVIII:1876 výslov
ne ustanovujú, že Cirkev samasi spravuje svoje Cir
kevné národné školy a podobne mnohými ustanove
niami zákonov a nariadení vždy bolo uznávané, že
nábožensko-mravnů výchovu žiacstva aj v necirkev
ných školách riadi Cirkev. Na Slovensku po r. 1918
niektoré štátne úrady školské, zvláštne škóldozorci,
svojimi róznymi dišpozíciami neoprávnene zasaho
valy do správy katolíckych cirkevných národných
škol, čo následkom rozhodnutí vyšších štátnych škol
ských úradov a následkom niektorých nálezov naj
vyššieho správnehosůúdu postupne pomaly sa odstra
ňovalo.

V pokusoch, ktoré v republike československei do
teraz sa staly vo veci nového usporiadania základ
ných právnych otázok národného školstva, zvláštne
čo sa týka sriadenia a vydržovania jako ai spravova
nia týchto škól, nebral sa dostatočný ohlad medzi
iným aj na oprávnené požiadavky Cirkve katolíckej,
ktorá práve o národné školstvo má a musí mať velký
záujem a preto táto otázka musela ostať u nás nerie
šenou. Priatefskejší pomer, ktorý medzi Cirkvou ka
tolíckou a naším štátom začína sa vyvinovať. snáď aj
v tejto veci umožní nejaků dohodu, čo by nielen pre
Cirkev, ale aj pre štát malo velkého významu.

V Praze přibylo k výrobckm sensační 1 ne. - , - v .

mravné četby jakési nakladatelství, 0 jebož fi
nančních zdrojích zasvěcenci praví, že plynou

J. H. — Ušlechtilý pařížský kanovník msgre
Lontil, který pod jménem Petra Poustevníka po
několik desetileti promlouvá duchbaplnými po
střeby svou specielní metodou šlebu, výtky i Do
vzbuzení v nedělních číslech „La Croix“, jistě
by prominul pisateli těchto řádek, že iebo kry
cího jména bylo užito v nadpisu vedle výrazu.
který značí mravní mor písemnictví a jemuž
Pierre L*Ermite vvbověděl rozbodný boj. Je
ironií osudu, že velký průkopník katolictví či
nem a práce v morálně obrožených velkoměst
ských vředměstích. setkává se ve společnosti ne
mravného tisku daleko od země francské za
velmi nezvvklých okolností. Pocbopíte brzy.

Sbodou okolností ve chvíli. kdy píši tyto řád
ky. má velký konservativní český list feuilleton
nadevsaný „Podrobili se“ a rozebírající vývoj
poměru umělce k obdivovateli, diváku, čtenáři
a hlavně kupci dříve i dnes. le charakteristické,
že dnešní umělci ve své většině „vodrobili se“
požadavku a vkusu vrstev, které byly kumštý
řám starších generací protivné jako šosácké a
umění necbánající. Podrobili se, usměrnili se
dnešní kumštýři pera, štětce, dláta, nože a dě
latí umění snadněji lidské cbápavosti přístup
né. Rozmazané zoufalé mátoby neukázněných
geniů jepičího Života zůstávají v opovržení u
měnimilovného a také koupěschopného obecen
stva. Sbrávně podotýká autorka onobo podčár
níku, že návrat k pracovním a uměleckým me
todám. které činí umění prostředkem obživy,
není ničím jiným než navázáním na staletou
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tradici. Jen 19. století přineslo vybočení z linie,
která je charakterisována galerií umělců pra
cujících na zakázku, ale jimž ani sebe přísnější
kritik nemůže vytknouti, že by musili utonouti
v řemeslnosti. Potřeba obživy přispěla k tomu,
aby se umělci „snížili k lidu“. Dochází k tomu
nejprve v písemnictví a pak v ostatních obo
rech umění, které živí, spojuje se s obchodním
talentem. „Podrobila se“ 1 budba a divadlo, ma
liřství atd. Toto snížení se k lidu má ale své
meze. Nesmí totiž jíti k obbroublosti a nemrav
nosti.

Vždycky byla na jevišti literatury kulisa, kte
rá svou křiklavostí a divokostí nebarmonovala
s celkem. Strážcové literatury, kritikové i bisto
rikové nechávali i nechávají takové výstřelky
propadnounti v zapomenoutí, ale přesto má tato
divoká kulisa své stálé uplatnění a tábne se ja
ko spodní tón, skoro nevymítitelný v barmonii
umění. Je to t. zv. literatura brakova, Scbund
literatur, sensace, krváky a pornografie. Těžko
bojujeme proti tomuto moru a podařilo se nám
omeziti jebo střediska na několik míst, která
jsou symbolicky vyznačena čtenářské obce ja
ko otravným plynem zamořená místa jsou vý
stražné označována asanačními skupinami.

Nevěnovali bychom moru nemravné a ne
vhodné literatury pozornost na tomto místě,
kdyby se nerozlézal nebezpečně i tam, kde do
sud stál anděl s plamenným mečem a bráni!
vstupu — do katolických řad. Nevěříte v akut
nost tohoto nebezpečí?

ze zájmové sféry několika lidí, teprve nedávno
v drubé řadě vedoucích míst katolických anga
žovaných. Upozorňuji: v drubé řadě, protože
mají jistě vážné důvody, proč do popředí nevy
stupují. Zmíněné nakladatelství začalo chrlit
brakovou literaturu v podobě týdenního sešitu
s detektivkou, románem, črtami, omšelými vti
py atd. Začalo to nezávadnými detektivkami,
dobrodružnými příběby a octl se zde také Pier
re L*Ermite první Částí románu „Žena se zavře
nýma očima“. (Zde přecházíme k drubé polo
vině našebo nadpisu.) Na obálce drubého čísla
po Pierre L*Ermitovi sedí už nabá žena a pod
ní nápis „Nic než tělo“. Autor, autorka? Pavla
Dvořáková. Obobatila již naši literaturu ro
mánem „Marie a Marta“, jehož adaptované vy
dání vyšlo ve „Vyšebradu“ a po zásluze v „ži
votě“ již zváženo a uznáno lebkým. Obálka
předstižena je obsabem líčení lidské „vlčice“ a
jejích obětí. Necitujeme, protože se nám to bnu
sí. Podíváme se aspoň, kde to tisknou. A jsme
překvapení! V tiskárně, postavené a zařízené
obětavosti katolického lidu. Tedy katolická tis
kárna vyrábí na zakázku pornografii? Ano. Ta
to braková „literatura“ inseruje v katolickém
listě, tištěném v téže tiskárně, a tento list dove
de zdrcujícím způsobem zatracovati nemravnou
literaturu a sotva zmizí z rotačky odlitky stran
těchto novin, střídá je nemravná literatura a ro
tačka chrlí tisíce zkázy. Obraz bodný pera Petra
Poustevníka, které by možná mu vypadlo z ru
ky, kdyby viděl, kam se u nás dostal.



Hákový křížproti kříži Kristovu.
J. K. — Ve 14. čísle „Života“ jsme si všimli vše

obecně důvodů kulturního boje v Německu, umělých
metod jeho ve srovnání s bojem Bismarckovým a po
sledních událostí. Vývoj v říši není v tomto ohledu
pomalý. Němci, kteří začali světovou válku s udivují
cí rychlostí, se domnívají, že lze tak snadno rozvrátit
Církev, jako bylo snadno dobýt Lutychu. Že pře
kvapení je nejlepší cestou k vítězství. Ale národní
socialisté se mýlí, poněvadž zapomínají, nebo ne
chtějí viděti dvě vlastnosti Církve: Je dílem Božím
v lidstvu a v pronásledování plodí lásku. Poněvadž
je nevěstou Páně, je neporazitelná. A poněvadž krev
jejích pronásledovaných dětí je vylévána z věrnosti
a lásky nadpřirozené, je plodná. Tertullián to pocho
pil a proslovil tu slavnou a pravdivou větu: Sanguis
martyrum est semen christianorum — Krev mučední
ků je semenem křesťanů. Útok nepřítele naráží na
hrdinství a to je jeho mocná překážka.

Do července jako by byl v Německu veden boj
v zákopech. Počátkem července hackenkreuzleři vy
razili ze zákopů a dnes se bojuje v širém poli. A hned
podle připraveného plánu se rozpoutal zápas na ně
kolika úsecích. Nepřítel zkusil nejdříve, jak jistě sto
jí v čele katolické armády její vůdcové, episkopát.
Poznali, že jistě. Rosenberg chtěl s ministrem Frickem
rozdvojit v katolickém městě Můnsteru biskupa a vě
řící.Von Galen, arcipastýř můnsterský, hodný svého
předchůdce z pronásledování Bismarckova, nejen se
nezalekl a neustoupil, nýbrž nepřítele zmátl. A věřící
proti pohanskému běsnění Rosenberga a Fricka se
semkli ještě úžeji kolem svého arcipastýře a slíbili
Církvi a jemu věrnost na život a na smrt. Současně
si usmyslili vládci Německa postavit proti sobě bis
kupy a kněze. Zakázali kněžím přečíst pastýřský list.
Kněží uposlechli svých pastýřů a četli jej, a kde to
nebylo možné, četli z nařízení biskupů ostrý protest
z listu svaté Stolice „L'Osservatore Romano“ proti
porušování konkordátu vládou. Pravda, několik se
jich za to ocitlo v koncentračních táborech nebo ve
vězení, ale jednota tábora zůstala neporušena. Ani
třetí manévr se nezdařil. Útok byl namířen na celist
vost katolických spolků, některé z nich byly rozpuš
těny, vůdcové pozavíráni, jmění zabráno. Vláda má
moc to udělat, ale členové spolků mají kostely, pouti,
adorační pobožnosti.

Několik pohledů do boje. Papežský nuncius msgre
Orsenigo protestoval iménem svaté Stolice proti po
rušování konkordátu, který podepsal zástupce národ
ně-socialistické vlády. Goering odpověděl tím, že vy
zval úřady, aby nešetřily katolíků, pohrozil rozpuště
ním svazů katolické mládeže, zakázal jim veškeru
činnost; nošení stejnokroje, časopisy. Špioni dostali
rozkaz sledovat kněžská kázání a udávat kněze, jako
se to dělalo za Bismarcka. Katolíci jsou prohlášeni
s komunisty za stejné nepřátele jednotného Němec
ka a souzeni na základě stejných zákonů.

Čtení protestu z „L'Osservatore Romano“ přesvěd
čilo vládnoucí, že boj nebude snadný. Proto měl býti
dán do rukou jednoho člověka: vláda jmenovala
Kerrla novým ministrem kultu a pověřila ho úkolem
zlomit odpor katolíků. Kerrl byl hned po jmenování
poslán na tříměsíční dovolenou, prý — jak sdělovala
oficielní zpráva — aby se co nejlépe připravil na své
poslání. Ale spíše bylo důvodem určité vystřízlivění
nazistů pod nátlakem ministra financí Schachta a gen.
Blomberga, kteří vidí, že kulturní boj Německo po
škozuje nejen doma, nýbrž i v cizině. Schacht nemá
skvělou úlohu, když hospodářství státní je stále pa
sivnější a nemůže si přát nepřátelského postoje ci
zích států. Blomberg nemůže v armádě potřebovat roz
tříštění a proto nerad vidí hloupost hackenkreuzler
ských vůdců, tříštících jednotu národa. A nesmíme
zapomenouti ještě na jednu osobnost, která u Hitle
ra mnoho znamená: na Ribbentroppa. V zahraničí je

mluvčím vůdcovým a má naklonit cizinu říši. Chystá
se do Paříže, kde má jednat s předsedou vlády Lava
lem. Po svém úspěchu v Anglii není mu nikterak pří
jemný odklon francouzského veřejného mínění, kte
rý je právě výsledkem nerozumné politiky Goerin
govy, Goebbelsovy a Rosenbergovy. Tak se zdá, že
v otázce boje nastalo rozdělení tam, kde se ho páni
nenadáli, ne u těch, jimž byl vyhlášen, nýbrž u těch,
kteří jej vyhlásili. Boj tudíž bere novou tvářnost.

Goering katolíků z duše nenávidí, to je věc příliš
známá, než aby bylo třeba o ní déle hovořit. Jeho sla
bostí jako vojáka, který stojí na odpovědném místě,
je, že jest upřímný. Byl by daleko nebezpečnějším,
kdyby jednal vypočítavě. O to se snaží Goebbels. Ví,
že ve straně je po 30. červnu 1934nespokojenost čet
ných přivrženců Roehmových a poněvadž nemůže
říci, že hospodářsky je na tom Německo lépe, že
mzdy se zlepšily, hledí odvrátiti pozornost jinam.
Hodily se mu k tomu zákony o devisách, šikovně jich
využil proti řeholnicím a řeholníkům, na které svalil
odpovědnost za neutěšené hospodářské poměry, po
něvadž prý, vyvážejíce peníze, poškozují těžce úsilí
vlády, snažící se o zlepšení poměrů. Ale jeho vítěz
ství nebylo ani zdaleka úplné a tak měli vypomoci
Židé, na které byl uspořádán hon. Jak je z něhovi
dět, vypověděly i Goebbelsovi nervy službu. A co se
obyčejně v takovém případě stává, přihodilo se
i Goebbelsovi. Snad i ze strachu před Goeringem —
soudružnost nynějších vůdců Německa má mnoho
trhlin — přistoupil na jeho plán. Bylo zjišťováno, jak
smýšlí obyvatelstvov katolických provinciích, a anke
ta vyzněla v ten smysl, že jsou proti vedení strany.
Bylo tudíž usneseno jejich odpor zlomit. Ministři,
kteří se stavěli proti kulturnímu boji, sice podlehli,
ale, zdá se, že spoléhali na Hitlera.

Je těžko říci,jak se budou vyvíjeti poměry dále. Bu
de boj zastaven nebo zmírněn? Před několika dny
prohlásil ministr Frick: „Konfesionalism musí z ně
meckého života zmizet. Katolíci se musí podrobit, ne
bo se s nimi bude zacházeti jakose Židy a marxisty.“
Podle těch slov bychom mohli soudit, že budoucnost
bude horší přítomnosti. Francouzské listy mluví již
o „bartolomějské noci“ v Německu, při níž by tekla
krev katolíků. Ale doufejme, že zvítězí rozvaha.

Karel E. Vlček:

Zrno.
Uprostřed letních a srpnovýchtich

hlasy jsem slyšel
semen nevzešlých

a temný vzdech jenž z klasů prázdných čišel

Uprostřed zpěvu dne
a rytmických úderů hrable
Jásaly klasy dozrálé
v své písní s kosou nedozpívané
©moci svého zrna

V něm život dvojí ukrytý
Jeden ten vzklíčív pluhem rozrytý
až položí jej tvrdá dlaň
A život druhý dává nám
svou smrtí vykoupený

Je sílou na cestě.A ke chvíli
kdy v smrti velké každý bude sám
se ještě naposled nám skytne
Již ne jak chléb VšakSlovem kněze v Těloproměněný

Uprostřed zpěvu dne
v hluboké tónině nikdy a nikým nezazpívané
cítil jsem oddaný skon nevzešlého semene
smrt prázdných klasů
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Dr. Metoděj Habáň O. P.:

Reformní snahy ve výchově.
Zápas o výchovu (v reformním smyslu) projas

nost soustředíme kolem tří bodů, k nimž se druží
různé systémy a názory. Recitace pouhých názorů a
proudů nemá významu, protože jsou protichůdné.

První bod je: O cíli výchovy a o tom, kdo má vy
chovávat.

Druhý: O základech, na nichž se buduje výchovný
systém (světový názor).

Třetí: O prostředcích a metodách výchovy.
1. Cíl výchovy a kdo má vychovávat.
Proti intelektualistickému systému, jímž bylo zdů

razňováno především vědění, nastal převrat k poža
davkům tělesného vývoje a k upevnění vůle a jejívý
chově. Fysiologická psychologie přispěla k ocenění
tělesné soustavy, její pravidelnosti a zdravosti pro
duševní život a proti intelektualistické psychologii
Herbertově přesunula se psychologie k vůli a jejím
projevům jako centrálním celého duševního života.
Proto není vrcholným účelem vzdělání jen vědění
(míti v paměti a rozuměti), nýbrž jen jako spolu
element vedle jiných stejně důležitých, snad i důle
žitějších.

V tomtoboji proti intelektualismu bylo mnoho ne
přesností. Rozumem (a dojeho oblasti) bylo rozumě
no mnoho. věcí, které tam nepatří. Za rozumného
člověka byl třeba považován člověk neznající než se
be, své zájmy atd. Zatím co u tohoto člověka není
nic rozumného, neboť chybí úplně sociální, altruistic
ké smýšlení. (Homo naturaliter animal sociale.) Ta
kový člověk je spíše jednostranně zničený, chybí mu
výchova srdce, kterýžto prvek je stejně rozumný
v lidském životě.

Intelektuální prací označovala se i nadprůměrná
práce a přetěžování paměti, a omezení vší práce po
znání na paměť bez hlubšího porozumění. Lidé takto
vychovaní stávají se pasivní, bez vlastního života
tvorného.

Jako cíl veškeré výchovy označil německý Ker
schensteiner „mravní svobodu“. K tomuto cíli spějí
různé prvky. Předně je to estetická výchova. Mezi
mnohými vychovateli v této věci vynikl A. Herget
v Praze svým spisem „Das Betrachten kůnstlerischer
Bilder in der Schule“; od roku 19i3 vydával časopis
„schaffende Arbeit und Kunst in der Schule“.

(Pojem mravní svobody čili vnitřní svobody zna
mená stálý vnitřní stav ducha, který nejen těžce bo
juje nad nestálostí a nezřízeností těla, nýbrž který
ovládá vše, co se hýbe v lidském nitru, t. j. každý
atekt, každý projev vášně, náklonnost atd. znamená
vnitřní svobodu ducha, nezávislost na věcech, z nichž
pro ducha nic neplyne.)

Je nesporné, že estetická výchova je důležitou sou
částí k nadvládě ducha nad hmotou, poněvadž nachá
zí ve hmotě to, co lze označit za duchovní. Není to
však jediný prvek!

Druhým prvkem k mravní svobodě ducha je snaha
převésti dosavadní školu pro učení na školu práce.
I intelektualismu bylo zdůrazňováno, že je třeba pa
sivního poměru mládeže k vyučování, což má velké
nedostatky; proti čemuž měla odpomoci škola práce.

Tato myšlenka školy práce není nová. Již Plato o ní
mluví. Nová doba se jí chopila s novým rozmachem
a uvedla ji v praxi.Byl to zejména Kerschensteiner
(* 1854,$ 1920). Škola práce zaujímá široký program
do výchovy, t. j. připravit mladé lidi podle psycholo
gických vloh k povolání a k hospodářským cílům. Cíl
je tedy středem školy práce, poněvadž podle cílů po
stupují prostředky. Děti se mají stát občany společ
nosti a státu; osobnost jejich má být naplněna vědec
kým věděním. Nejedná se tedy o manuální práci,
nýbrž o samostatné přemýšlení jako o hlavní práci.
Práce neznamená jen zaměstnání, nýbrž sebe pono
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řiti do zaměstnání, tak aby vycházela spontánně,
z vlastních popudů a z vlastníhonitra. Je zřejmé, že
škola práce má své hranice, že není možnojít do ne
konečna.

K čemu je možno se propracovati? Jen k rozum
ným náhledům a k sebezkoumání a poznání.

Jiné hodnoty dají se jen prožíti. Škola práce musí
spolupomáhat a při tom se varovat nebezpečí, chtít
nalít všechno jako do hrnce nebo zaměniti dobré
hodnoty v iracionální. „Samostatnosť“ v duchovní
práci, spontánní zaměstnání je hlavním účelem školy
práce; býti přítomen duší při všem. o souvisí ovšem
i s výchovou k umění, neboť i tvořivé síly skryté v du
ši musejí být uplatněny. Je třeba budit snahu k fvo
ření, nikoliv jen přivádět k pozorování, hodnocení,
k měření; kreslení a jiné projevy tvořivých sil je
stejně důležité.

Škola práce spojuje své zásady (zvl. Kerschenstei
ner) s přípravou na povolání, která se nesmí opomí
jet ani na obecných školách. Přivádět člověka k prá
ci, která je munejbližší a nejradostnější podle vloh.
Všeobecné vzdělání nesmí zatlačit a nemá větší hod
noty než časná příprava na povolání. Vlastně vzdělá
ní v pravém smyslu znamená i tuto stránku životní.
Není to pouhé vědění, nýbrž tvárnost pro všechno
lidské, jistota úsudku, samostatnost v pojetí a prove
dení úkolu, soulad přesvědčení s jednáním a vůlí.

Větší důraz na práci v uvedeném smyslu musí
ovšem klásti všechny pokračovací školy.

Vynikajícím zástupcem školy práce byl HugoGau
dig (1860-—1923),který soustředil cíl výchovy k osob
nosti.

Další bod, který je potřebný, aby se dospělo k cíli
výchovy, je mravně-náboženská výchova.

Princip školy práce byl oživen a doplněn v této
snaze vychovávat ve škole ke charakternosti, tvořiti
charakter. (K tomuto závěru dospěl u nás sbor uni
versitních profesorů teprve před nedávnem.) Proto
byly tvořeny školy spojené s internátem, aby tohoto
cíle bylo dosaženo. (Tak na př. uspořádal HH.Lietz
(1869—1919),jenž byl žákem Euchenovým. výchovný
program. Jeho program byl v duchu Pestalozziho.
Výchova má umožnit vývoj mravně-nábožensko-in
telektuálních schopností, což přesahuje síly jednot
livcovy. Proto instituty mají být spíše na venkově,
aby škodlivý vliv velkoměsta byl mírněn. (Přednosti
venkova, zahrada, les, pole, hra ve volné přírodě atd.)
Každý autoritativní a nutící systém je vyloučen, stej
ně jako jednostrannost intelektuální a cvičení pamě
ti.) Institut musí být místem mladistvé veselosti a
společnosti. Učitel je nikoliv pánem, nýbrž pomoc
nikem. To jsou ovšem prostředky k výchově.

V tomto bodě se vyvinula věc tak daleko, že byla
upírána rodičům možnost výchovy. Je to zbytek
primitivních názorů na dítě a školu. Vývoj musí od
stranit tyto zbytky, které nemohou dnes sloužit.
(V Rusku a jinde chtěli uskutečnit tyto společné ústa
vy.) Výchova v rodině je nouzová, neboť rodina nemá
nic společného s výchovou. V rodině může dítě růst
až do doby, kdy musí být vychováváno.

Důraz se klade na vlastní způsob a vlastní hodnoty
mládí. Tato snaha chtěla doplnit dřívější; výchova
nesmí vychovat jen členy společnosti, nýbrž i ted
v ní mládež má být šťastná a zároveň vážně seblížit
po stupních k životnímu smyslu a úkolu: Žáci a uči
telé mají být jako kamarádi a společníci v duchovní
práci, a jeden ovšem je vedoucí a druhý vedený. Ří
dící, učitel a žák mají společně projednávat otázky
školní. Tato volná škola dává účel a cíle škole práce
(která značí metodu).

Rozděluje dobu výchovy na období vášní, lásky,
víry a schopnosti nadšení, a tedy v těchto věcech mu



sí dospět k hodnotám těchto věcí a touží po nich a
opovrhuje i předchozí výchovou k povolání a prak
tickouprací a jinými užitečnými věcmi. (Tady zasa

naje, pojetí Hegelovo o objektivním duchu.) (Wyneen.
Geniální v této věci byl Friedrich Wilhelm Foer

ster, profesor na universitě v Curychu, jenž byl pů
vodně vychovatelem v mravním smyslu bez nábo
ženství, později poznal, že základem mravní výcho
vy je křesťanské náboženství a klonil se ke katolicis
mu. Chyba mechanisticky-mocné výchovy je v tom,
že se snažila jen zevně působit na vůli a málo dbala
na samostatnost a vlastnosti žákovy. Tak zůstalo
umění budit a vésti duše bezvýsledné. Osvojili jsme
si síly přírody, nikoliv ducha, a zevnější svět přejal
více moci než potřeba nad vnitřním člověkem. Exis
tuje kultura estetická, rozumová, sportní, práce atd.,
avšak málo charakterů. Výchova charakteru zname
ná ve své hloubce spojiti čas s věčností. Vytáhnout
člověka z nehybného přizpůsobení na průpovídky
světa a učiniti ho pánem sebe samého. Cíl výchovy,
ideální člověk, byl uskutečněn v Kristu. Proto. křes
ťanství je základem výchovy.

Několik principů výchovy: 1. Vychovateli musí být
znám nejvyšší cíl výchovy a mít jej před očima.

2. Nesmí být jen ideální, musí být i realistou, chu
dý smysl skutečnosti pozvednouti, pro duši a její
hloubku. Přes všechna hesla, že je toto století století
dítěte, neznáme dítěte a člověka vůbec.

3. Vychovatel musí stále a vážně i sebe vychová
vat, musí prožívat duševní stav, který odpovídá ide
álu. Nestačí pouhé slovo, nýbrž žité slovo.

Vyučování odbornýmpředmětům může sloužit vý
voji charakteru, neboť objasňuje dva body: 1. nižší
síly v člověku (násilí, hřích, bezpráví, nevěrnost) ne
mohou vytvořit účinky stálé a pevné, leč jen zdánli
vé; 2. pravý pokrok životní u jednotlivce i společ
nosti se dosahuje jen vyššími silami charakteru. Kaž
dé vyučování musí být orientováno mravně; mimo to
je třeba zvláštních hodin, v nichž se učí děti znát ži
vot, což je doplněním a podporou náboženství. Při.
vésti mládež k poznání skutečnosti (neboť je velmi
fantastická) a zároveň poukázat na vlastní vnitřní sí
ly, aby zůstaly proskutečnost.

Školní disciplina musí být oduševnělá a plna mrav
ního přesvědčení. Je třeba synthese mezi autoritativ
ní a volnou školou americkou. Autoritativní postup
nesmí rušit individuální iniciativy, nýbrž naopak,
podporovat. Zástupci svobody nenahlížejí, že právě
tím člověk pozbývá své formy (duševní krásy, plného
vývoje, ukáznění atd.) Subjektivní expanse musí být
cílevědomě organisována. Je třeba zavrhnouti pře
hnaný kult individuality dítěte, je třeba uzpůsobit je
životnímuřádu, sebeovládání a sebevýchovy.

Souhrn všech těchto moderních názorů učinil
Spranger. Jeho synthese všech dobrých prvků se mů
že nazvat naukou křesťanskou. Nauka křesťanská a
její psychologie nabyla určitého výrazu opovržení,
ovšem neprávem, snad nedostatkem modernějšího
roucha a nedostatkem čelit a asimilovat nové proudy.
Často i praktická neznalost hloubek křesťanské vý
chovy způsobila, že výchova byla extrémně autarita
tivní s nedostatkem porozumění pro individuální ži
vot, pro samostatnost atd. (Spranger vyjádřil vše
chny prvky svým klasickým vyjádřením sympatie a
moc se strany učitele.)

Základy, na nichž se budují výchovné systémy, je
světový názor, názor na tělo a duši, na jejich vzájem
ný poměr. Poměr vzájemné vyrovnanosti a zušlech
tění těla duší s křesťanství byl porušen v nové době.

Na tento problém působil rozvoj vědy, který zdán
livěodporoval dosavadnímu názoru o existenci duše
ao poměru duše k tělu. Nastává doba „vědeckého po
jetí“, která se chce zbavit všech metafysických před
sudků a vzniká nejdříve: experimentální psychologie.

Zakladatel tohoto proudu je vlastně žák Wundtův

Neumann, Hilavní myšlenka je, tak jako v přírodě
fysika a chemie jsou základem moderní techniky, tak
musí psychologie dát základy psychotechniky. V psy
chologii má zavládnout exaktní metoda, nikoliv jako
dříve nevědecká. Jedná se tu o kvantitativní měření
duševních pochodů, které proto byly rozkládány a
rozdělovány z organického celku.

Tento názor je materialisticko-mechanistický.
(Tam se druží i psychotechnika pražské university
co do zkoumání vloh k povolání.) Vlastní centrumdu
ševního života citu, hodnot, vůle a intelektu uniká.
Spíše se určí, kdo mádobré nervy než jaký má cha
rakter.

Proti tomu proto povstala nová škola duševně-vě
decké psychologie a pedagogie, která pozoruje jedno
tu duševního života a uplatňuje především to, co se
nazývá smysl. Pro smysl a účel věcí nemá porozumě
ní přírodovědecké zkoumání. Duševní dění a též pří
rodní má svůj smysl a podle smyslu se rozlišuje na
příklad úkon estetický, náboženský a pouhého po
znání, ač pochody fysiologické jsou tytéž. Duševní
dění má svůj smysl a tím se liší od všeho ostatního;
v tom je jeho povaha jako duchovního. (Eduard
Spranger.)

Vilém Bitnar:

Msgre Antonín Melka
Sedesátníkem.

Bez ohlasu minul v červnu den šedesátých narozenin vynikajícího
člena jihočeského kněžstva, který si získal pověst prvotřídního pra
covníka v celonárodní kultuře. Pamatuji si živě na zájem katolických
laiků v době předválečné, kdy Melka vydával již třetí svůj překlad
z apologetického díla lavalského biskupa Bougauda. Od té doby roz
vinul však Melka takovou literární činnost, že se rázem vřadil mezi
nejpřednější naše aktivisty. Antonín Melka narodil se dne 14. června
1875 v Hradešicích, gymnasium i bohosloví vystudoval v Českých
Budějovicích, kde byl dne 17. července 1898 vysvěcen. Kaplanoval
ve Volenicích a v Jistebnici, stal se 1903 ředitelem diecésního ústavu
pro hluchoněmé v Budějovicích, 1906jmenován farářem v Dlážďově,
odkudž odešel zpět do Budějovic jako spirituál biskupského semináře
a později působil jako jeho rektor. Již v bohosloví naučil se řeči
francouzské tak důkladně, že mohl studovati katolickou literaturu a
překládati z ní i díla odborná. Přilnul zejména k velkému francouz
skému apologetovi a hagiologu, biskupu Ludvíku Viktoru Emilu
Bougaudovi (1824 až 1888), jehož slavný spis „Jésus Christ“ vyšel
v druhém vydání v době, kdy Melka byl v druhém ročníku bohosloví
(1895). Mladý horlitel přeložil toto dílko do češtiny a jako novo
svěcenec dočkal se jeho vydání v tehdy již proslulé vědecké
Tumpachově a Podlahově „Vzdělavací knihovně katolické“ (Praha
1898). Vycházeje ze studia pětisvazkového Bougaudova díla „Le
christianisme et les temps présents“, ukončeného v Orleánsku v po
lovině let osmdesátých. Melka néjen že vydal překlady jednotlivých
partií „O bolesti“ (1903), „Zpověď a Eucharistie (1913) a „Církev“
(1923), ale počal v duchu svého mistra pracovati i samostatně v ho
miletice, orientované apologeticky, liturgicky i asketicky. Melka
stav se vynikajícím praktickým kazatelem, soustřeďoval své četné
homiletické práce ve Vaňkově „„Kazatelně“ (od 1903), co mělo ráz
převahově apologetický a vychovatelský, otiskoval pak v pražském
„Vychovateli“. Po časopisecké průpravě vydal záhy i svou vlastní
knižní prvotinu, cyklus apologetických řečí io životě po smrti „Za
hrobem“ (Pelhřimov 1907), o málo později své „Promluvy k studu
jícím vyšších tříd střední školy“ (Pelhřimov 1910). Po nich následo
vala řada postních řečí „Ježíš horlitel pro duše“ (Pelhřimov 1912),
proslulé promluvy na neděle a čelnější svátky v roce „Rok na ven
kovské kazatelně“ (Pelhřimov 1913), řada promluv o manželství
„Tajemství veliké“ (Budějovice 1917), dvě řady promluv na pod
kladě liturgickém „„Ze svatého týdne“ (Praha 1917), promluvy pro
spolky křesťanských matek „„Matkám“ (Praha 1922), šest promluv
na památné dny národní „Den tento bude vám dnem památným“
(Praha 1925) a dva svazečky eucharistických promluv „Sanctis
simum“' (Pelhřimov 1925 a Budějovice 1926). Také v oboru patro
logie pracoval, vydav překlad Salvianových osmi knih „O řízení
Božím“ (1917), a v oblasti asketiky zasloužil se několika slovy o
modlitbu Páně „Pane, nauč nás modliti sel“ (Praha 1922). Melkovi
neušel ani význam mladšího francouzského apologety, Louisa Beau
pina, z něhož pro současné potřeby katolického aktivismu přeložil
významný spis „Na výboj“ (Praha 1925). Jak i z tohoto stručného
přehledu vidno, Melka vyoral v naší katolické kultuře brázdu velmi
hlubokou a zaslouží si srdečné pozornosti na prahu sedmé desítky
svého plodného života. Ad multos annos!
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Staří a mladí.
J. H. — Po skončení světové války počal všude, ně

kde více a jinde méně, kurs mlaďých, což vedlo k hlá
sání jakési duchovní a vůdčí superiority mladých
oproti starším, kteří prý brzdí veškerý pokrok a jsou
příčinou,že se lidstvo nemůže dobře dorozumět. Jsme
svědky zbožňování mládeže i u nás a viděli jsme před
posledními volbami závody v tisku i řečechvůdců po
litických stran, zvláště těch raďikálních a periodicky
radikalisujících, jak načechrávali podušku. na které
namnoze odpočívali ještě mladí, jako by to bylokřes
lo, z něhož padne rozhodnutí o tvářnosti světa.

Švýcarský „Vaterland“ zabýval se nedávno problé
mem zbožnění mladých v článku nadepsaném „Po
čtyřicítce“. Ukazuje, že v praksi vede přehánění
schopnosti mládeže k tomu, že skoro kažďý po do
vršení čtyřicítky stává se starým člověkem. který se
již k ničemu nehodí a nad nímž triumfuje mláďí jen
proto, že je to mládí. Vede to i k tomu, že lidé po třetí
desítce svého věku, jsou-li bez práce, těžkoji nalézají
a vidíme i případy, že se ze zmíněných důvodů lidé
raději dělají mladšími.

Jsou zajímavé výsledky, ke kterým dospěla věda,
zkoumající, zda hodnota práce člověka v „druhé polo
vici života“, ť.j. po čtyřicítce, je opravdu dalekonižší,
než mladých. Podle dra Brackena vychází z pozoro
vaných případů na jevo, že lze velmi málo posouditi
výkonnost člověka, bereme-li zřetel jen na jehostáří.
Mezi hodnotou jednotlivců ve vyšším věku jsou prá
vě tak velké rozdíly jako v mladším věku. Životní
křivka člověka probíhá velmi různě. Sestup může býti

Jiří Hlava:

náhlý nebo pozvolný. Je nesporné, že se na př. výkon
nosť dnešního dělníka podstatně liší od výkonnosti
jeho druha před padesáti lety. Dnešní člověk stárne
později a pomaleji. Velkou váhu klade dr. Bracken
na zjišťění, že duševní výkonnost ochabuje později a
pomaleji, jak tělesná. Schopnost úsudku dalekopoz
ději upadá, jak síla svalů. Učelivost zůstává člověku
dlouho v překvapující vysoké míře zachována. Přes
25 proc. padesáti až sedmdesátiletých zmáhá duševní
a lehké tělesné úkoly právě tak dobře. neboi lépe,
než průměr dvaceti až padesátiletých. Je sice správ
né, že živost a svěžest, poďnikavost a dobrodružnost
stářím se zmenšuje, ale naproti tomu vytrvalost a
sfejnoměrnosť pracovního výkonu adisciplinovanost
při práci věkem vzrůstá. Starší člověk pracuje jinak,
než mladý, ale ne méněcenněji. Úbytek tělesné zruč
nosti je vyvážen vyšším zájmemna práci, ochabnutí
síly svalů účelným využitím zkušenosti a úsudku,
ubývání schopnosti rychléhorozhodnutí nahrazuje se
zkušeností a všestranným rozšířením zájmu.

Věda tedy učí, že výkonnost člověka v druhé polo
vině životaje podstatně větší, než se lidé dosud často
domnívali, a že proto přehnaný strach před stárnutím
je neodůvodněný. Máme-li na mysli veřejný život,
vidíme, že i zde není rozhodnýmdělidlem křestní list,
ale schopnost. Životní zkušenost vynucuje si úctu
u radikálního mládí, když přichází k vážnému roz
hodnutí. Ideál ovšem je ve spolupráci obou. mladých
i starších, jako je nezbytný přítok jezera, nemá-li sto
jatá voda hníti.

Není omluvy pro nespravedlivouválku.
Žijeme v době, která se nijak nehrozí slova: válka. Naopak vidíme

u národů, vedených autoritativními režimy, že zbožňují vojácký čin,
a že spatřují ideál v ozbrojeném výboji, ve válce. Tak brzy se za
pomnělo na hrůzy světové války a na to, že byla právě jednou z pří
čin dnešního světového hospodářského úpadku. V Německu i Italii
je mládež vedena k zbožňování války. Italie hledá ukojení tohoto
pudu výboje v Africe, Německo se připravuje: tajným i veřejným
zbrojením, tvořením vojenských a polovojenských formací, ale hlav
ně propagandou smýšlení, které vyúsťuje v požadavku války. V dneš
ním Německu žije většina obyvatelstva v přesvědčení, že vývoj me
zinárodní situace vede k jedinému východisku — k válce, pakliže
vševládné choutce hlasatelů rasové nadřaděnosti Germánů nebude
se okolní svět chtíti dobrovolně poddati.

V takové atmosféře připadá historický a na výsost odpovědný
úkol katolíkům všech národů. Připomeňme jen slova Pia X. u pří
ležitosti mírových porad v Americe r. 1911: ,„„Pracovati o mír mezi
lidmi, potlačovati nepřátelské útoky, zamezovati nebezpečí válečná
a odstraňovati i starosti, jak mu říkají, ozbrojeného míru, je podni
kem nejvznešenějším, a každé úsilí v této věci, i když nedosáhne
přímo nebo plně svého cíle, je pokusem, jenž slouží ke cti svým pů
vodcům a k prospěchu státu.“ © tuto čest bojovati je hodno křes
ťanského rytířství!

Papežové posledních desetiletí velmi často upozorňovali na zhoub
nost názoru, Že se spory mezi národy dají vyříditi jen zbraní. Proti
tomuto falešnému kultu moci, taseného meče, stavěli vysoko mravní
moc práva, arbitrážní (rozhodčí) řízení a pod. Právě před dvaceti
lety připomínal veliký papež míru Benedikt XV. ve svém napome
nutí válčícím národům a jejich vládcům: „Ať se nepraví, že ohrom
ný spor nemůže býti vyřízen bez síly zbraní!“

Katolicismus stále usiluje o smírnou spolupráci všech národů. Jeho
stanovisko k válce je jasné. Jen tehdy lze válku ospravedlniti, je-li
to sebeobrana při nespravedlivém napadení. Musí však při tom bě
žeti o nejvyšší statky národa a býti patrno, že nelze jinak těchto
statků uhájiti. Válku obrannou však lze vésti jen do té chvíle, po
kud nejsou ony statky dostatečně zabezpečeny. Jinak je válka zlo
činem.

Militaristický duch dnešního Německa našel cestu i do řad ka
tolíků. Aspoň tím, že se u nich zdařilo odsuzovati pacifismus
1 v dobrém slova smyslu jako nečestnou výstřednost. Pacifistické
hnutí „Mírový svaz německých katolíků“ je rozpuštěn, jeho časo
pisy zastaveny, jeho poslední předseda dominikán P. Fr. Stratmann
po delším pobytu v koncentračním táboře dostal se skoro IÍstí z ru
kou nepřátel do Říma. Úvahy o katolickém názoru na mír a válku
ztratily se z programu katolických organisací v Německu vůbec,
nejen v důsledku tvrdosti a bezohlednosti nynějšího režimu, ale
také proto, že se i zde projevuje důsledek přemrštěné nacionalistic
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ké politiky, hlásané dříve některými katolickými vůdci a ovoce dneš
ní německé propagandy. I v některých řadách katolíků v Německu
chápe se zbrojení a válka jako nutný činitel mezinárodní politiky
v nedaleké budoucnosti.

Všeobecně se pohrdlivě mluvilo a mluví v Německu o Společnosti
národů a její mírové funkci. Zlehčuje se význam diplomatických
porad, jakmile by mělo z nich vzejíti omezení cílů Německa. Proto
také odešlo z Ženevy. Bohužel, byli to také i říšskoněmečtí katolíci,
kteří se súčastnili často aktivně útoků, zlehčujících mezinárodní
instituce mírové a Šli tak stejným krokem s hypernacionalisty a dneš
ními vládci III. říše. Dělali to jednak z přesvědčení, jednak ze stra
nické oportunity. Oboje bylo špatné a katolíkům neprospělo.

Při plnění svého poslání pro světový mír musí katolík nalézti v 80
bě sdostatek rozhodnosti. Nejvíc škodí oportunismus, který při
pouští špatný výklad — máme v tomto případě pro oportunismuš
dobrý český výraz: mlčení k cizímu hříchu — takže květy zla snadno
vypučí na větvi, která měla nésti jen ovoce dobra. Jeden z vážných
dokladů oportunismu v tak důležité věci našel jsem v jedné katolic
ké filosofické knize,“ vydané Herderem po nastolení III. říše. Snad
to, že kniha vyšla v nových poměrech, zdálo by se omluvou, že není
na místě užito slov nozhodných, ale to neomlouvá, uvážíme-li možné
škody, které čtením příručky katolické filosofie, vydané v katolic
kém nakladatelství mohou vzniknouti pro její nerozhodnost v po
stoji k válce a mírovým snahám. V kapitole o mezinárodním právu
na str. 282 čteme:

„Protože nad státy není vyšší instance, která by disponovala
donucovacími prostředky, musí býti právo vynutitelné proti zlé
vůli jiného státu jednotlivým státem použitím násilí, je-li to nut
né. Použití násilí v mezinárodním styku je válka. Ta není tedy
sama o sobě nemravná, i když je fysickým zlem. Jest však jen
pak mravně dovolena, jsou-li splněny určité předpoklady. Prvním
je, aby cíl války byl věcí spravedlivou. Druhý, že jde o statek
nutný k životu státu, při čemž ovšem nemusí býti k životu nutné
věci jen nebo především hospodářské výhody. Dále je žádoucí,
aby tyto cíle nebyly jinou cestou dosažitelné. Konečně že cíle,
jichž má býti dosaženo, jsou úměrny velkým zlům, kterým je
válka pro obě strany. Čím více tedy doba vytvořila jiné prostřed
ky, aby bylo učiněno zadost právu, čím více neblahé jsou na
druhé straně následky pro způsob vedení války, tím více je třeba
zabrániti válce a také vždy z cesty odstraniti vše, co by mohlo
trvale k válce vésti.“

Není pochyby, že autor měl dobrou vůli podati stručné odůvodně
ní podmínek dovolenosti války, ale jeho stylisace připouští výklad
přijatelný militaristům. Předně je tu vůbec popřena instance, která

* August Brunner: Die Grundfragen der Philosophie. Herder 1933.



by spory mezi státy rovnala a měla k tomu „donucovací prostředky“.
Zde se projevil v plném rozsahu starý odpor Němců proti Společ
nosti národů a pohrdání jí. Společnost národů a celý systém roz
hodčích řízení, je-li dobrá vůle u sporných stran, vyřešiti může každý
spor. Není-li u některé ze stran vůle podrobiti se rozhodčímu vý
roku, má Společnost národů donucovací prostředky, jimiž nemusí
býti vždycky ozbrojená moc (hospodářská donucovací opatření, blo
káda etc.). Každý stát může se obrátiti na tuto instanci, jejíž síla
je ovšem závislá na mírovém úsilí jejích členů.

Jak jinak dovedl se otevřeně vyjádřiti mnichovský kardinál arci
biskup Faulhaber (v r. 1932): „Novodobá dopravní technika umož
ňuje, aby ve 24 hodinách telefonem nebo bezdrátovým vysilačem
nebo i letadlem stát se obrátil na mírový výbor Společnosti národů a
aby tento výbor byl svolán, aby v míru urovnal spor mezi dvěma
státy dříve, než by byl urovnán krví a zbraněmi.“

Zmíněný autor základů filosofie opomíjí v knize vůbec rozlišovati

válku útočnou a obrannou a spokojuje se nejasným odůvodněním
„aby cíl války byl věcí spravedlivou“, aby šlo o „statek nutný k ži
votu státu“ atd. Kdo však rozhoduje o spravedlivosti cíle, životní
nutnosti určitého statku? Každý národ sám nezávisle na jiných?
Jeho sobecký, ctižádostivý a bojovný pud? Nelze přejíti mlčením
oportunní stylisaci zmíněné knihy, protože je v rozporu s nutným
příkazem rozhodnosti k formulování katolického stanoviska.

Dnes, kdy mezinárodní kapitál a militaristické vášně ženou vodu
na mlýn válečného třeštění, musí katolíci se vší rozhodností podpo
rovati zásadu, že není jediným prostředkem k rovnání sporů mezi
státy válka, ale že je nad státy ještě instituce, která může rozřešiti
každý spor bez boje, bude-li sama postavena na mravně dostatečně
silný základ a podporována všemi národy a státy dobré vůle. Není
kompromisu v otázce takové zhouby, jakou je válka. Katolíci celého
světa musí v tomto ohledu jíti v čele všech snah o zachování míru.

Politické a hospodařské sblížení mezi Italii
aJugoslavií.
Nové-cesty ke vzkříšení střední Evropy? — Posice Československa.

Postupující politické a hospodářské sblížení"Jugoslavie s Italií vy
volalo všude, i u nás různé odezvy. Na jedné straně byla vítána kon
solidace poměrů mezi dvěmastáty, kde před lety rozhodující činitelé
neviděli jiného: východiska, než ve zbraních; z tohoto obratu očeká
vají skoro všichni i zlepšení styků Malé dohody s Italii, a tím také
další knok vpřed k nutné stabilisaci politických poměrů ve střední
Evropě. Na druhé straně však naše vývozní kruhy upozorňují již
od března t. r. na nemilé následky tohotopolitického a hospodář
ského sblížení pro obchodně-politické styky mezi Československem
a Jugoslavií. Zvláštní pozornost věnoval tomuto nebezpečí inž.
V. Paleček v „Hospodářské politice“, kde mezi jiným upozornil také
na článek dra I. Beliny, tajemníka záhřebské bursy, uveřejněný v bě
lehradské „Politice““ dne 26. února 1935.

Není zbytečno znovu citovati závěrečný odstavec tohoto článku:
„Dnes dovážíme z různých států, zvláště ze západních, daleko více
výrobků, nežli jsme s to umístiti tam svého zboží. Také loňského
roku naše obchodní bilance s Anglií byla pasivní 151 mil dinarů,
s Francií 126 mil. din., se Spojenými státy severoamerickými 73 mil.
dinarů. Musíme se pokusiti, abychom omezili dovoz z těchto států
ve prospěch dovozu z Italie, t. j., abychom z Italie dováželi tu část
zboží, kterou dnes kupujeme v Československu a Německu, neboť
s těmito státy máme převážně pasivní obchodní bilanci. Zde ne
může jíti o nějaké citové ohledy, nýbrž v prvé řadě třeba míti na
zřeteli zájmy našeho vývozu, resp. celého našeho hospodářství.“

Krátký přehled obchodně-politických styků mezi Jugoslavií a Italii
na jedné straně a mezi Jugoslavií a Československem na stráně dru
hé, a vývojové fáze tohoto jugoslavsko-italského sblížení od začátku
roku až do dnešního dne nás názorně poučuje o tom, že skutečně
stojíme v předvečer velkých obratů ve středoevropské politice, které
vyžadují naši největší bdělost a pohotovost.

Obchodní bilance s Italií a s Československem.

Největší položkou jihoslovanského vývozu do Italie jest dříví
(56 proc. vývozu), pak přijde hovězí dobytek, drůbež a živočišné
výrobky (30 proc.). Italie zase vyváží do Jugoslavie většinou tex
tilní výrobky, zvláště bavlněnou přízi (70 proc.), a pak rýži a jižní
ovoce (15 proc.). Jugoslavská obchodní bilance s Italií jest stále
aktivní, avšak blíží se podle dosavadního vývoje k úplnému vyrov
nání: jugoslavský vývoz do Italie neustále klesá (před čtyřmi roky
r. 1930činil 1919milionů a loňskéhoroku jen 797 milionů,t. j. zmén
šení o 60 proc.), zatím co italský dovoz do Jugoslavie poměrně
k celkovému obratu stále stoupá. R. 1930 italský dovoz do Jugoslavio
činil 782 milionů din., a r. 1934 sice jen 555 milionů, ale, jak vidět,
italský dovoz se hodně přiblížil k obnosu jugoslavského vývozu do
Italie. Zvláště kontingentační politika, zavedená Italií dnem 1. dub
na 1935, která míří k úplnému vyrovnání bilaterálních obchodních
bilancí, pochopitelně musela znepokojiti jugoslavské vývozce, po
něvadž jde o jednoho z největších odběratelů Jugoslavie.

Podle dra Beliny by musela Jugoslavie podniknouti vše, aby
v rámci nových italských kontingentů udržela vývozní možnosti
v bývalé míře. Italské pasivum s Jugoslavií by mělo býti vyrovnáno
s větším italským dovozem, a to na účet jiných států, s kterými
Jugoslavie má pasivní bilanci. Nemůže to provésti vůči Anglii, USA
ani vůči Francii. Dr. Belina upozorňuje na Československo. Jinými
slovy Jugoslavie by měla odebírati textilní zboží více od Italie než
od Československa.

Jak však známo, Jugoslavie zvýšila už tou měrou svůj vývoz do
Československa, že naopak Československo by mohlo. žádati vyrov
nání ve svůj prospěch. R. 1933 měla Jugoslavie podle vlastních sta
tistik 17.3 mil. din. aktivum, a r. 1934 znovu 20 mil. din. s Česko
slovenskem. Nepočítáme ještě do toho jiné aktivní položky platební
bilance, jako turistický ruch, příjmy železnic a paroplavebních spo
lečností, doprava zboží po Dunaji.

Na druhé straně Československouž doplatilo na expansi italského
textilního zboží v Jugoslavii. Účast Československa na jihoslovan
ském dovozu bavlněné příze na př. se zmenšil z 23.4 proc. v roce
1929 na 14.2 proc. v roce 1933, zato účast Italie se zvýšila ze 24.7
proc. na 55.7 proc. Právě tak účast Československa na jihoslovan

ském dovozu bavlněných tkanin se snížila z původních 44.1 proc.
z r. 1929 na 28.6 proc. v roce 1933, zato účast Halie stoupla z 21.4
proc. na 31.8 proc. Dovoz bavlněné příze klesl u Československa od
r. 1929 do r. 1933 o 57.8 proc., u Italie vzrostl přesně o 37.8 proc.
Jinými slovy Československo ztratilo už beztoho ve prospěch Italie
vedoucí místo dovozce textilního zboží na jugoslavském trhu.

Naproti tomu Jugoslavie zvýšila svůj dovoz do Československa
od r. 1933 do r. 1934 o 186 proc., do Italie jen © 12 proc. Dovoz ido
Jugoslavie se zvýšil z Československa o 19proc. a z Italie a 21 proc.
I z jihoslovanské strany se přiznává, že aktivita jihoslovanského za
hraničního obchodu jest valnou měrou působena i vývozem pšenice
do Československa. Konstatoval to sám gen. ředitel „Prizadu“,
obilního monopolu jihoslovanského, Edo Markovič.

Takový je stav jihoslovanského zahraničního obchodu s Italií a
s Československem. Ovšem nesmí se zapomínati, že italské textilní
zboží je lacinější, než československé, a to díky velkým sociálním
břemenům československého textilního průmyslu a jeho rozhára
nosti. Proto ani nejlepší obchodní politika by nebyla s to zlepšiti
tuto smutnou situaci pro náš textilní vývoz do Jugoslavie. K tomu
by bylo třeba jiných předpokladů, které by měly vycházeti z našeho
vnitřního trhu. Tím bedlivěji musíme sledovati různé projevy s ital
ské a jihoslovanské strany, které zřejmě míří na těsnou hospodářskou
spolupráci mezi oběma zeměmi. Přes to, že na jihoslovanské straně
trvá nedůvěra a odpor proti jednostrannému zavázání se italskému
trhu, neboť tato vázanost by mohla postupem času znamenati po
litickou závislost na Italii. Z toho důvodu Jugoslavie se pokouší
umístiti na italském trhu 1 jiné zboží, než zemědělské výrobky.
Zvláště by se podle odhadů dal několikanásobně zvýšiti vývoz dříví
do Italie.

Vývoj politického sblížení.

Prvním projevem této nové sbližovací politiky byl bezesporně výše
zmíněný článek dra Beliny v „,„Politice“.Na to následoval projev
nového italského vyslance Viola di Campalto v Bělehradě ze dne
15. března 1935, projev to, který vzbudil nejširší zájem mezinárodní
veřejnosti. Bývalý ministr Jevtič použil této: příležitosti k tomu, aby
problém sbližování se dostal o další krok kupředu. Před tím velké
zásluhy si získal o to předchozí italský vyslanec v Bělehradě C. Galli,
a není vyloučeno, že článek dr. Beliny dostal podnět z tétostrany.
V červnu už měla začíti obchodní jednání, ale vládní krise a demise
znemožnily Jevtičovi cestu do Italie, kde se chtěl sejíti s Mussolinim
za účelem dohody pro další sbližovací politiku. Mezitím však roz
proudily se přípravné práce, které dosud nejsou skončeny. V srpnu
však nastaly další příznivé obraty, kterých si musíme zvláště všim
nouti.

Byly to dvě události, významné právě tím, že byly skoro současné.
Především návštěva jihoslovanského vyslance v Římě dr. Dučiče
u Mussoliniho. Návštěva trvala více než hodinu a měla za účel při
blížiti termín italsko-jihoslovanských obchodních jednání, která pů
vodně byla stanovena až na podzim. Jugoslaviesi přeje, aby jednání
začala už koncem srpna, nejpozději v září. Tentokrát se však nejedná
jenom o revisi některých položek, nýbrž o obnovení samých zá
kladů italsko-jihoslovanského zahraničního obchodu, a přípravné
práce nejsou ještě hotovy, zdá se však, že jednání počnou přece až
na podzim. Nicméně však je vidět snaha po brzkém dorozumění, a
už sama návštěva jihoslovanského vyslance u Mussoliniho nazna
čuje, že věci už dost uzrály, aby se přikročilo k činům.

Současně 8. srpna uveřejnil záhřebský senátor a známý národo
hospodář a odborník v otázkách regionálních paktů dr. Otto Frangeš
interview v novinách „Lavoro Fascista“. Tento článek, který jest
potvrzením článku dra Beliny, má tím větší význam, že sen. Frangeš
měl delší jednání i s Mussolinim samotným. Z toho článku je vidět,
že „Hospodářská politika“ upozornila včas na skrývající se nebez
pečí této sbližovací politiky, ačkoliv tyto obavy podle prohlášení
sen. Frangeše ztrácejí, jak uvidíme, na intensitě.

Sen. Frangeš, vycházeje z práce vykonané italskými a jihoslo
vanskými Činiteli, nakloněnými sbližovací politice, se zvláštním
poukazem na úmysly a smrt krále Alexandra, vyslovuje syYépřesvěd
čení o tom, že k této spolupráci mezi Italií a Jugoslavií určitě dojde.
Vidí jen jednu velkou nerozřešenou otázku, a to wýměna:zboží,,
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Uznává, že zboží jihoslovanské, dovážené do Italie má z výrob
ního hlediska osm- až desetkrát větší cenu než obchodní cena ital
ského zboží, dováženého do Jugoslavie, jelikož jde o suroviny, které
většinou po zpracování v Italii se vracejí do Jugoslavie jako hotové
výrobky anebio polotovary a proto mají velký vliv na práci a kapitál.
Přesto však připouští, jak sám říká, námitku, kterou mu činil sám
Mussolini, podle které dodržování obchodního pasiva pro Italii není
nadále snesitelné.

Cesta k vzkříšení střední Evropy.

Největší překážku k docílení této rovnováhy obchodní bilance vy
fadila Italie sama svou notou podanou 29. září 1933, anglické, fran
zouzské a německé vládě, na základě které se zřekla Italie úplného
uplatnění doložky nejvyšších výhod, pokud se týče podunajských
států, a podle které se doporučuje pro zdravý vývoj těchto států
resta bilaterálních ústupků mezi těmito státy navzájem. Sám Jevitič
vítal v senátě dne 27. března 1934 tuto italskou notu a prohlásil, že
Jugoslavie a Malá dohoda mohou klidně přistoupiti na podobné
vážné návrhy, a také ministr dr. Beneš v Praze a ministr Titulescu
se vyjádřili ve svých parlamentech stejně příznivě o návrhu Mus
soliniho. Tím padají všechny obtíže pro urovnání styků mezi Malou
dohodou a Italií vůbec.

Sen. Frangeš poukazuje na úspěch hospodářské trojdohody mezi
Italii, Rakouskem a Maďarskem, která docílila ve skutečnosti zvý
šení obratu vzájemných výměn zboží jak množstvím, tak i cenou.
Preferenční režim pro. jihoslavanské zemědělské výrobky z jedné
strany by měl míti za účel zlepšiti hospodářskou situaci jihoslovan
ských zemědělců a z druhé strany by měl zvýšiti jejich kupní sílu,
zvláště pro nákup italských výrobků. Jen takové snížení cel, které
by vedle k úplnému vyrovnání cen pšenice obou zemí může zajistiti
kladný účinek pro nové hospodářské styky. Nebylo by to nebezpečím
pro italský trh, poněvadž, obilí by mohlo býti odevzdáno zvláštní
italské dovozní ústředně, která by mohla udržovati cenu obilí na
oné výši, která je nutná pro dobrý chod obchodu v Italii.

Stejně by však platilo i pro dovoz ostatních italských a jihoslo
vanských zemědělských výrobků. Naproti tomu i italské výrobky by
dostaly tyto výhody. Za tím účelem by mohl sloužiti jako vhodné
měřítko rozsah snížení celních sazeb. V každém případě, jen prefe
renčním systémem, aplikovaným ve velkém oběma zeměmi, lze
ovlivňovati hospodářský vývoj Italie a Jugoslavie. To platí však
nejen pro styky těchto dvou zemí, nýbrž také pro všechny ostatní
podunajské státy a odtud také pro země sousedící s podunajskými
státy. Jen podobné výhody, opakuje sen. Frangeš, poskytnuté ve
velkém, mohou býti silným popudem pro hospodářské a tak 1 po
litické vzkříšení celé střední Evropy. Takovým způsobem by se
utvořil regionální svaz s daleko větším významem než má regionální
svaz Ouchy pro skandinavské a baltické státy anebo svazy pro ibe
rický poloostrov a pro státy střední Ameriky. Jsou to dohody, které
spojují jen země se stejnou hospodářskou strukturou, z toho důvodu
nebylo docíleno hmatatelného výsledku. Preferencemi, které by takto
poskytovala Italie, by vznikl blahodárný hospodářský komplex
států, který mají velmi odlišnou hospodářskou soustavu a které
v mnohých ohledech se navzájem doplňují, a to by bylo pevnou zá

XVI. kongres Pax Romana
Velkou mezinárodní katolickou událostí bude beze sporu letos

také kongres Pax Romana v Praze a Bratislavě. Mezinárodní revue
„Jeunesses du monde“ vydala k němu slavnostní číslo s programem
a obrázky. Protektorát kongresu převzal čsl. episkopát. Tématem
sjezdu je: „Nový člověk v nové době“. Kongres začíná v Praze 31.
srpna příjezdem zahraničních hostí. 1. září po mši sv. v týnském
kostele, kde káže francouzsky iopat dr. Zavoral bude zahajovací
shromáždění v Obecním domě s pozdravy vysokých protektorů a zá
stupců vlády, města atd. Na Strahově bude odpoledne garden party,
po které ve strahovském sále zasedne shromáždění ke schůzi. Po
žehnáním ve strahovském kostele zakončí zahajovací den. 2. září
v kapli svatováclavské mše sv. se společným sv. přijímáním. Vzpo
mínka za zemřelé členy Pax Romana. První pracovní konference
s referáty: francouzský P. Silv. Braito ©. P., Olomouc „Pravý
křesťan v novém světě“, německý P. Rudolf z Vídně „Jak tvořiti
pravého křesťana v dnešní době“ a anglický P. Martindale S. J.
z Londýna „Nutné ctnosti křesťana dneška“. Rozprava a večer
recepce katolických akademických spolků z Prahy a Brna. 3. září
mše sv. za světový mír u sv. Mikuláše na Malé straně. Referát „Jak
přispějí organisace katolického studentstva k formování dnešního
křesťana“ — francouzský Robert Garric, německý pí Schliter
Hermkesova. 4. září mše sv. za misie u Pražského Jezulátka, fran
couzský referát generálního sekretáře Pax Romana P. Jos. Gre
mauda z Fribourgu „Stavovská aktivita spolků katolické mládeže“.
Odpoledne odjezd do Olomouce, kde shlédnou účastníci večer Sv.
Kopeček, 5. září po mši sv. v katedrále sv. Václava budou přijati
p. arcibiskupem drem Prečanem, pak odjedou do Zlína k prohlídce
továren a na Velehrad (škoda, že to bude ve všední den!) a večer
dojedou do Bratislavy. 6. září pokračuje kongres v Bratislavě. Po
mši sv., celebrované apošt. admin. drem Jantauschem, a kázáním
dra Okánika rozdělí se shromáždění na schůzi studentů podle oborů
a schůzí redaktorů studentských časopisů. Medikové projednají po
pulační problémy, právníci realisaci korporativního zřízení podle
Ouadragesimo anno. Odpoledne slavnostní zasedání zahájí biskup
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rukou pro všeobecnou hospodářskou obnovu. Proto si přejeme, aby
nové styky Italie a Jugoslavie byly východiskem pro rekonstrukci
střední Evropy.

Líc a rub pro Československo.

Z tohoto projevů vychází zřejmě najewo, že celkem článek dra
Beliny tentokrát dostává už poněkud oficielnější potvrzení: Jugosla
vie hledí skutečně vyrovnati obchodní bilance s Italií ve směru zvý
šení italského dovozu, ovšem s konečným úmyslem zvýšiti celkový
obrat. Na čí účet, o tom mluví jasně dosavadní vývoj hospodářských
styků s Ceskoslovenskem. V tom zdá se, jsou obavy inž. Palečka
velmi správné a tato vývojová fáze italsko-jihoslovanských styků
zasluhuje proto naši největší pozornost a pohotovost.

Nicméně z prohlášení sen. Frangeše vyvěrá také, že snad věc není
tak tragická, aspoň ne „in the long run“, t. j. na dlouhou dobu. Je
sice pozoruhodno, že on jaksi zásadně uznává klad hospodářské
trojdohody mezi Italii, Rakouskem a Maďarskem, kterou dává do
konce za příklad pro další podobné úmluvy mezi podunajskými
státy a Italii, i když v podrobnostech by ji nechtěl napodobovati.
Ale při tom hraje Frangeš i na strunu Malé dohody, i když to zá
stírá názvem podunajských států. V ostatních částech projevu totiž
nezapomíná jmenovati také Malou dohodu. Takže nemálo mírní
článek dra Beliny a vidí vlastně ve sblížení s Italií i kus práce
v zájmu Malé dohody.

Tato sbližovací politika ovšem může vésti konkretně k dalšímu
citelnému poškozování zájmů československého dovozudo Jugosla
vie, ačkoliv na druhé straně nám nebudou chyběti, jak jsme viděli,
ani argumenty ani prostředky k tomu, abychom mohli přiměti Ju
goslavii k většímu respektování našich oprávněných vývozních po
žadavků. Přece i Hospodářská Malá dohoda bude určitě v tom směru
dobrým regulativem. Můžeme naopak říci, že nebýti hospodářské
Malé dohody, dnešní situace Československa, při sbližovací politice
Jugoslavie s Italii, by dopadla mnohem choulostivěji a nebezpečněji.

Přes to však bychom se nevyhnuli dalším ztrátám na jihoslovan
ském trhu, kdyby došlo skutečně k poskytování celních preferencí
ve velkém pro italské zboží. Ale snad budou to jen přechodní
ztráty? Snad budou vyrovnány dalším všeobecným oživením ob
chodních obratů s jinými podunajskými státy a snad i se samotnou
Jugoslavií a s Italii, ke kterému má právě vésti toto nové sblížení
starých soupeřů?

To záleží na nás. Bude jinými slovy třeba tyto nové hospodářské
obraty bedlivě sledovati a nezůstati pozadu s vlastní iniciativou ve
směru naznačeném sen. Frangešem: to jest v poskytování celních
preferenci cestou bilaterálních smluv, t. j. vzájemným snížením cel
ních sazeb ve velkém. K tomu bude však nutno lepšího vyrovnávání
sil mezi československým průmyslem a zemědělstvím, aby se mohla
provésti podobná obchodní politika. Po tomto vyrovnání se volá
skorouž od převratu.

Tento vývoj kolem nás, fakt, že po trojdohodě Italie, Rakousko
Maďarsko i Jugoslavie se chystá k těsnějšímu hospodářskému
semknutí se s Italií, to všecko naznačuje jasně, kam hospodářský
vývoj ve střední Evropě míří, a to by mělo býti dosti silným popu
dem k nutnému vyrovnání našich hospodářských sil. Jen aby to ne
bylo.přílišpozdě... M. Weirich.

v Praze a Bratislavě.
Marian Blaho a prof. dr. Hrušovský pronese řeč „„Katolicismus
v Ceskoslovensku“. 7. září v kapli studentského internátu Svoradov
celebruje za sjednocení Církví řecko-katolickým ritem mši sv. bis
kup prešovský dr. Gojdič. Na schůzi tisku referuje posl. dr. Tiso ,,O
funkci tisku jako služby katolické myšlence“ (německy). Zasedati
budou komise Pro reditu, misijní, sociální a finanční. V neděli 8.
září celebruje závěrečnou mši sv. msgre Hlinka a káže dr. Filkorn.
Závěrečná schůze. Kromě toho jsou do programu vřaděny prohlídky
měst, výlety a pod. Z ciziny přijede přes 250 účastníků. Kardinál
Pacelli poslal čestnému předsedovi Pax Romana biskupu Bessonovi
z Fribourgu z pověření sv. Otce přípis a požehnání sv. Otce kongresu.
Je to první přípis, jaký Pax Romana vůbec od sv. Otce obdržela.

Karel E. Vlček:

Odchod.
Lehl si v letní jak den

v lipovou vůni
a bzukot včel
v noc tichou tlumenou temnem svítilen
a zůstal u ní

Život šel spát
do otevřené země

v příjemný chlad
nevzešlého sémě

život si dobývat
jenž žil



Ludvík Šafránek:

Kinematografie a katolíci.
Až do nedávné doby neuvědomili si katolíci dosah

významu a důležitosti filmu. Film byl považován hod
ně dlouho nejen u katolíků, ale i v širokých vrstvách
za něco podřadného a méněcenného. Podle dosavad
ních zákonů a zvyklostí jest ještě dnes film zařaďo
ván mezi pouťové a jarmareční atrakce, podle svého
otcovského předchůdce kouzelného bubnu.

V katolickém táboře bylo možno až do nedávné
doby a někde ještě dnes pozorovati dva tábory, dva
názory na film a jeho poslání. Jeden z nich zásadně
odmítal film jakožto prostředek, který pomáhá ni
čiti v divákovi všechno to, co je v něm dobré. Před
vádí před oči diváka scény, které nemohou člověka
zušlechtiti, ale naopak pomáhají k zesurovění pova
hy. Proto nutno film odmítnouti a varovati před ním.
V důsledku těchto názorů na film bylo odmítáno vše
chno, co s filmem souvisí, a celá filmová výrobai ob
chod ponechán v rukou Židů a jiných nepřátel křes
ťanství. Druhý směr v katolickém táboře byl jiného
názoru. Film má velikou důležitost na poli výchovy
i vzdělání. Jest velmi působivým moderním prostřed
kem pedagogickým, pastoračním, vzdělávacím atd.,
ale jest ho, bohužel, zneužíváno a proto jest nutno
býti opatrným. Nejhorší jest, že se filmu zmocnili
nepřátelé křesťanství, proti kterým jsme bezmocni.

"Tak se stalo, že byla v katolickém táboře vytvoře
na situace, že na tyto otázky na poli obchodu a výro
by filmů bylo zapomínáno. a nedbáno toho, že film
jde mílovými kroky kupředu a že škoda každého ro
ku, jež uplyne, aniž by katolíci věnovali svoji pozor
nost všemu, cos filmem souvisí.

Jest pravda, že filmového obchodu a průmyslu se
chopili nejvíce Židé a nepřátelé křesťanství a že zde
jest mnoho vlivů směřujících proti neslušnosti. Ale
nejsou tím i katolíci sami vinni? Vždyť i katolíci měli
a mají možnost uplatniti se zde a získati vliv na fil
movém trhu. Jest to otázka volné soutěže, které by
se ani katolíci při dobré organisaci nemuseli obávati,
jen pevnou vůli a vytrvalost. "Totovše se netýká jen
katolíků v Československu, ale katolíků vůbec. Před
krátkým časem se jednalo o to, aby jistý katolický
ústav žádal o kinematografickou licenci pro biograf.
Funkcionář tohoto ústavu, vysoký církevní hodno
stář, to odmítl s poukazem, že katolický ústav nemů
že připustiti, aby pod jeho patronací se předváděly
filmy víře, mravu a náboženství nepřátelské, ač ještě
nemohl věděti, jaké. filmy se tam budou předváděti.
O licenci žádala jedna pokroková korporace a také
ji obdržela. Mám za to, že by bývalo bylo lépe, aby
onu licenci měl ústav katolický než pokrokový a že
by to bylo v tom případě menší zlo, než je nyní.

Dosavadní systém kinolicencí je velice nesprávný.

Návraty do Církve.
Ve své knize „Návrat vzdělanců“ (nákladem „Ži

vota“) jsem studoval cesty, jimiž se brali význační
umělci a jiní lidé od nevěry nebo protestantismu
k Bohu, do katolické Církve. Cesty, pravím, neboť
u každého z nich působily jiné důvody návratu. U ně
kterých jsem si mohl i všimnouf, jak se v jejich díle
obráží vnitřní mír a štěstí z toho nalezení pravdy. Ne
dávno se mi dostala do ruky kniha S. Lampinga O.F.
M. „Menschen, die zur Kirche kamen“ (nákl. Koesel
und Pustet, Můnchen), ve které pohled na duši kon
vertitů je udivující. Autor sebral doznání 42 konver
titů různých tříd i národů, Angličanů, Francouzů,
Němců, Italů, Rusů, Holanďanů, Japonců, Číňanů,
Židů i černochů. Nastinil i jejich duchovní vývoj

Mnoho licencí jest v rukou korporací katolicismu ne
přátelských, ale těch, které mají katolické spolky a
korporace, není také tak málo (početně), nikoliv per
centuelně. V městech jsou tato kina většinou pro
pachtována, ale komu? Jak se tito licencionářistarají
o programovou stránku kin? Jak pečují oto, aby ne
byly předváděny filmy odporující zásadám a cílům
oněch licencionářů katolických spolků a korporací?
A přece i zde by bylo možno dosáhnouti velmi mno
ho a uplatniti svůj vliv. Ve většiněpřípadů to dopadne
tak, že licencionář je rád, že dostane pár šestáků ná
jemnéhoročně, ©nic se nestará a pak se diví, když
provozovatel nadělá mnohodluhů a licencionář je ža
lován ozaplacení. Bylo by to všechno možné, kdyby
se licencionáři starali a pečovali o kontrolu podniku?

Ve Velké Praze je 9 kin, jichž licence je v majetku
katolických korporací, a jaký vliv mají tyto korpora
ce v těchto kinech? Proč většina těchto kin je pro
pachtována tak, že tento vliv není téměř žádný? Ale
je zde ještě jiná otázka. Proč se nenajde v celé Praze
několik podnikatelů opravdových katolíků, kteří by
se chopili provozu kin? Proč tento obor podnikání je
katolíky ponecháván nepovšimnutý? Z toho všeho
je viděti, jak málo je u nás ještě pochopení pro otáz
ky filmu. To vše je problém, který není tak snadný a
tak jednoduchý, ale není také tak těžký, aby nebylo
možno na tomto poli něco podniknouti. Čím dříve,
tím lépe.

Někde i v církevních kruzích vidíme veliké nepo
chopení pro otázky kinematografie. V některých die
césích byl před lety dokonce vydán zákaz kněžím,
navštěvovati kinematografická představení. Tento
zákaz na mnohých místech nebyl dosud zrušen, ale
není také prováděn. Nynější sv. Otec Pius XI. velmi
dobře pochopil důležitost kinematografie, právě tak
jako radia. Nejen, že velmi často o důležitosti filmu
mluví, ale také filmy si dává předváděti a nejéden
kráte již opravil názory na otázky kinematografie.
Při každé takové příležitosti zdůrazňuje, že jest nut
no, aby tisk plnil své poslání i ve věcech kinemato
grafie a všímal si všeho, co s filmem souvisí a upozor
ňoval na filmy dobré a varoval před špatnými.V někte
rých státech mají katolíci velmi vyspělé ordanisace ki
nematograftcké jako v Německu, Holandsku, Belgii
a Francii. I v Československu počíná se nyní jeviti
zájem pro tyto otázky a doufejme, že se nám podaří
na tomto poli vykonati velmi mnoho.

Čím výstavnější je dům, v němž bydlí biskup, tím
více musí se sťarati o příbytky chudých, mezi nimiž
žije. Irský biskup Brown.

i stav jejich duše po obrácení. Čteme o Claudelovi,
Chestertonovi, Ex. Schmidtovi, Galicinovia j. a j.

Norský konsul, Einar Berrun, bvl protestantem a
dosáhl nejvyššího stupně hodnosti v zednářské lóži.
Ač bojoval proti náboženství, cítil touhu po nábožen
ské pravdě. Navštěvoval modlitebny protestantské
i anglikánské, ale ty mu pořád nedávaly, čeho potře
boval. I jeho žena cítila vnitřní prázdnotu a byla smut
ná bez víry. Jednou zašli do katolického kostela svaté
Brigity ve Friedrikstadu, právě když kněz kázal. Jeho
kázání na ně působilo drtivě, hlavně Einarem otřáslo.
Musil začít studovati knihy o katolické pravdě, a shle
dával ji stále krásnější. Ovšem, k přestupu se nemohl
odhodlat, cítil se příliš zednářem. Jeho žena přestou
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pila dříve a stala se mu vůdcem. V těžkých chvílích
rozhodování volal k Bohu slovy žalmistovými: „Cesty
své, Pane, mi ukaž a po stezkách svých mne veď!“
A byl vyslyšen.

Berlínský lékař Ed. Schaeffer praví, že pohané vstu
pují do svatopetrské basiliky otevřenými branami,
kdežto protestanté se do ní prodírají zdmi. Schaeffer
byl materialistou filosofickým. Ve světové válce se
setkal s několika zbožnými francouzskými kněžími, a
jejich zbožnost, obětavost a láska zmátly jeho positi
vismus dokonale. Musil si koupit apologetické knihy,
několik jich prostudoval a vyhledal mladého kněze,
s nímž vedl dlouhé a dlouhé rozhovory o Církvi kato
lické. Jeho zápas o Boha trval několik let, neboť před
suďků, jež v sobě měl z protestantské výchovy, bylo
velice mnoho. A přece je přemohl a po 14letéch, které
žije jako katolík, prohlašuje, že je nevýslovně šťasten.
Podobnými cestami se ubíral jiný protestant němec
ký, nyní františkán, Expeditus Schmidf.

Ruský profesor Ivan Puzyna se prvně zahleděl v ci
zině na Církev po hrozném ztroskotání pravoslavné
církve v Rusku po světové válce. V Berlině se začal
obírati studiem theologie katolické Církve a do toho
studia zapadly zjevy, které se odehrávaly na hranicích
českých,a jejichž středem byla Terezie Neumannová.
Studiem jejiho života byl přiveden ke světici, která na
něho zapůsobila rozhodujícím způsobem, svaté Tere
zii z Ježíška. Vůbec připadá této francouzské světici
ve světě konversí nádherné poslání. Ve své knize měl
jsem příležitost studovat její zásah do života angli
kánského duchovního Vernona Lea a i mnozí jiní kon
vertité četbou jejích „Dějin duše“ byli postaveni na
cestu pravdy.

Profesor papežské university Gregorian L. M. Ba
lasabrahmaniam, nyní jesuita, bvl vychován v brah
manském náboženství. V dospívajícím věku prostudo
val a podléhal různým racionalistickým sousťavám a
setkal se i s filosofií katolickou. Uchvátila ho její jed
nota, tolik vynikající nad roztříšťěnost jiných filoso
fických systémů. Srovnával je a byl stále více přitaho
ván ke katolicismu. Ale jen zvolna a těžce se blížil
k cíli, takže mohlříci, že jeho cesta se podobala ne
bezpečnému a obtížnému stoupání do vysokých hor.

Slavný anglický spisovatel Chesterton, jehož dila
jsou čtena všude, napsal: „Jedině katolická Církev
může zachrániti člověka od ponižujícího a tísnivého
otroctví, že je synem své doby. Katolík disponuje zku
šeností 2000 leť. Soudí věci tak, jak zmítají lidstvem
všech dob a všech zemi, ne podle posledních zpráv no
vin. Když moderní člověk praví, že je spiritualistou
nebo socialistou, tvrdí, že žije celý v neinovějším svě
tě stran. Socialism je reakcí proti kapiťfalismu,profi
nezdravému hromadění bohatství v našem národě. Po
litika tohoto moderního člověka by byla úplně jiná,
kdyby žil jinde, třeba ve Spartě nebo Tibetu. Spiri
tualism by tolik nevítězil, kdyby nebvl protestem proti
materialismu, tolik rozšířenému. Spiritualism by byl
bezmocný, kdyby všichni měli správný pojem o nad
přirozenu... Církev katolická ukázala, že není vyná
lezem lidí nebo dob. Je dílem svého Stvořitele a ve
svém vysokém věku má tolik života, jako ho měla ve
svém mládí. I její nepřátelé jsou již přesvědčeni, že
nikdy se jim nepodaří ji zničiti.“

Švéd Nils E. Santfesson— je to jistě zvláštní začátek
— četl ve čtrnácti letech „Decameron“, tedy knihu,
kterou nelze doporučovat. Na prvých stránkách ho
upoutalo vypravování o setkání dvou přátel, zbožného
katolíka a zbožného žida. Prvý si usmyslil druhého
obrátit, ale ten dlouho vzdoroval. Konečně mu slíbil,
že se vydá do Říma, aby ve středu křesťanství doko
naleji seznal katolicism. Tím ovšem nebyl katolík na
dšen, neboť věděl, že římský život je málo mravný. Žid
odešel a když se vrátil, objal svého přítele, ale již jako
katolík. Na otázku, jak došel do Církve, odvětil:
„Když jsem přišel do Říma a pozoroval jsem život to
lika nehodných kněží, řekljsem si: Tato víra musí býti
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od Boha, neboť kdyby byla lidská, dávno by již zahy
nula.“ Toto líčení Boccaciovo na duši mladého jinocha
silně zapůsobilo. Nevěděl o katolicismu pranic. Četl
velice mnoho, vzal do ruky „Koran“, knihy jednající
o budhismu a četl i „Následování Krista“ od Tomáše
Kempenského. Při této četbě si již umiňoval, že se sta
ne katolíkem. Odebral se k biskupovi A. Bitterovi,
který byl apoštolským vikářem ve Švédsku, a vyložil
mu, že by chtěl vsťoupiti do Církve. „Bylo to na Veliký
pátek, byl jsem přijat biskupem opravdupřátelsky, ale
byl jsem zklamán, když mi sdělil, že podle švédských
zákonů nemohu přestoupiti do katolické Církve, po
něvadž jsem příliš mlád a poněvadž bych k tomu kro
ku potřeboval svolení svého otce. Od toho dne jsem
často docházel k biskupovi, mluvili jsme o mnohých
věcech,ale nikdy ne o náboženství...V 19letech jsem
sdělil otci, že se chci státi katolíkem. Z toho se zrodila
bolestná historie. Můj otec, na něhož mám nejkrás
nější synovskou vzpomínku, neměl žádné positivní ví
ry, byl, jako téměř všichni Švédové, nábožensky lho
stejný. Ale myšlenka, že bych byl katolíkem a zapřel
víru svých předků, byla mu nesnesitelná... Dvě leta
jsem bojoval, a posléze mi biskup určil kněze, který
mne vyučil v pravdách katolického náboženství a při
jal do Církve... Děkuji Bohu, že právě mne mezi to
lika miliony nevěřících, k pravé víře povolal.“

A stejný dik vyznívá ze všech líčení, zpovědí kon
vertitů. V pravdě našli pravý pokoj duševní a oprav
dovou jistotu.

Nová ústava Indie.
V rozruchu posledních politických událostí, zvláště hrozící ital

sko-habešskou válkou, událostmi ve Gdansku atd. zůstal nepo
všimnut velký historický děj: schválení nové indické ústavy anglic
kým králem. Nejen pro anglické dějiny, ale snad také pro budouc
vývoj v Asii (a snad dnes více než kdy jindy jsme přesvědčeni o vel
kém dosahu mimoevropských pevnin i pro osud Evropy!) je to sna«
největší událost poslední doby. Nový zákon indické ústavy „Th«
Government of India Act““ z r. 1935 není jen velký objemem —
čítá 455 stran a obsahuje 478 článků — ale je také veliký význa
mem, jelikož zahajuje nový vládní režim pro pětinu lidského po
kolení.

Snad nikdy v dějinách světa nebyl vykonán tak velký a tak dale
kosáhlý kus ústavní práce jako tímto novým zákonem. Nikdy snac
také nebylo tolik příprav, jako tentokrát. Popud vyšel od Lord
Birkenheada již v roce 1927, tehdejšího tajemníka indického státu,
který přiměl anglický parlament k sestavení Simonova výboru, aby
přezkoumal fungování poválečného indického režimu a podal even
tuelně nové návrhy pro větší samosprávu. Bohužel nezasedal tam
ani jeden Ind, a proto práce tohoto výboru byly ignorovány dokud
nebyl utvořen zvláštní výbor umírněných Indů. Konečně došlo
k svolání konferencí, tak zv. „Round Table Conference“. První sc
sešla r. 1930,na které indičtí princové prohlásili, že přijmou myšlen
ku Vše-indické federace. R. 1933 anglická vláda shrnula výsledky tři
těchto konferencí ve známé Bílé knize (White Paper) a.v létě 193)
byl ustanoven parlamentní výbor, který měl „zaučovati“ vedouci
politiky tří hlavních anglických stran do komplikovaných labyrintů
indické otázky. Tento výbor podal svůj velký referát až teprve na
podzim r. 1934.

Osm let houževnaté, nadlidské práce vytvořilo tento nový zákon,
který sice se týká ústavy, tedy převážně právních otázek, ale má ne
menší význam národohospodářský, právě proto, že chce zahajovati
v Indii nový režim, a to demokratický, samosprávný, chce z Indie
vytvořiti skutečný Dominion. Dnes, kdy se rozvířila habešská otázka,
kdy se mluví ne bez obav o budoucím vývoji evropských kolonií se
všemi reflexy na evropské hospodářství, tento krok Anglie přispěje
snad přece k upevnění evropských držav proti tlaku žlutého nebez.
pečí. Bylo dosti cyniků, kteří se smějí tomuto pokusu přesaditi do
odlišného východu západoevropskou demokracii, když v Evropě
samé demokracie potřebuje reformy a injekcí všeho druhu, když u
nás jsou tak diskreditovány parlamentní vlády. Z hospodářského
hlediska zdá se však, že tento anglický dar Indii přichází včas: In
dické hospodářství se nachází dnes na vzestupu. Tam je už po krisi,
aniž by zůstalo po ní stop. Finance ústřední vlády jsou zase v rov
nováze, indický obchod oživuje a měnová posice jest upevněna vel
kým odlivem zlata z Indie. Také politicky Indie jest poměrně
klidná. Bude ještě třeba velké práce než se vybuduje podle nové
ústavy federální vláda a správa, ale do roku 1940 je dosti času
k provedení nového režimu, který, jak je zřejmo už nyní, získá i
kruhy indického kongresu. -c



Dr. V. Šauer:

Vůdci a svůdci národa.
Pod tímto názvem vydal dr. Lev Borský knihu, k níž je třeba po

známek. Se zřeteli, obrácenými zřejmě k dnešním poměrům, snaží
se dr. L. Borský pochopit příčinyrozmachu a úpadku národů. pokouší
se tedy o práci historiosofistickou. Jako u jedince rozeznává i u ná
rodních společenstev tři doby, mládí, mužnost a stáří, které je totož
né s úpadkem. Myšlenka není původní, jde tu o obnovení staré ro
mantické filosofie, která se vyskytuje dosud u některých dějepisců.
Tak Stanojevič ve svých srbských dějinách vykládá středověké výbo
je Turků jejich poměrnou mladostí ve srovnání se staršími už ná
rody balkánskými, což má býti vysvětlením. Novinou u Borského
však je, že v duchu řečeného vývoje pořádá i náboženství.

Autor si všímá tří kulturních oblastí, totiž středozemní, indické
a čínské a v každé rozeznává tři vývojové doby. V oboru nábožen
ském odpovídá době mladosti mythus. době mužné židovství. brah
nanství a konfuciánství, době starobné pak křesťanství, budhis
mus a Laoceův taoismus. Přirozeně, že dr. Berský je nadšen pro
mužnost a tudíž i pro mužná náboženství, ne-li zrovna pro mythus.

Vraštění obočí nad křesťanstvím pochází od diletantských úsudků
několika beletristů, nadšených pro antiku, jejichž historické vědo
mosti sahaly jen potud. že věděli o rozpadu římskéhoimperia, ná
sledujícím hned po vítězství křesťanství nad pohanstvím. S promi
nutím studia dovolili si soud, že zánikem římské říše ie vinno křes
tanství a tento názor vniká i do dějepisných učebnic. Převzal jej na
příklad dr. Hugo Traub. Vina křesťanství záleží v tom. že ohrátila
nlavní zřetel k životu posmrtnému a zanedbávalo život vezdejší.
V důsledku toho upadly starořímské ctnosti, hlavně bojovnost, a
pohroma pro stát přišla v zápětí.

Podle pravdy se však úpadek starořímských ctností datuje od do
by mnohem dřívější, kdy křesťanství ještě neexistovalo. V plném
rozkvětu byly ty ctnosti naposled za války hanibalské, kdy platilo
buď zvítězit anebo ztratit všechno. majetek i svobodu. Maiíce vv
hlídku na vyhubení a otroctví. Rímané tehdy napfnali všechny své
síly a jejich statečnost i obětavost neznaly mezí. V této drsnosti
válčících stran máme též vysvětlení pro onv starověké ctnosti. V ta
kových situacích opravdu nezbývalo, nežli nasadit všechno nebo
ztratit všechno. Je jisté, že ony ctnosti by se obnovily, kdybv se
obnovila válečná krutost. Ani marxisté bv neříkali, že proletář 1e
bez vlasti. kdyby věděli, že vítězný nepřítel je přece jen o něco při
praví, totiž o osobní svobodu nebo život.

Po hanibalské válce se už Římané neoctli ve smrtelném nebezpe
čí. Další jejich válkv byly celkem jén spekulačními podniky a v sou
vislosti s tím počalv upadat i ctnosti. Zámožní se už vojenské
službě vvhýbali a všeobecná branná polvinnost přestávala. Voiska
konsula Maria se skládala ien z proletářů. hledících se tak obživit.
což bvlo eště sto let před Kristem. Kdvž vo dobytí rozsáhlých kraiů
zahájili Římané jejích kolonisaci vlastními bezzemkvy.vyšla z úvahy
i vojenská služba Ťakožto prostředek obživv. Dlouhé období ..řím
ského mfru“ pak dokonalo vývoj národa ke ztrátě bojovností. Zevrub
ně o těchto věcech pojednává Hans Delbriick v Geschichte der
Kriegskunst. Rozdíl proti diletantskému názoru, vinícímu z úpadku
Římanů křesťanství. ie tu patrný.

Pokud ide o indickou kulturní oblast, je třídění Borského zcela
nepochopitelným. Budhismus byl tam jen krátkou episodou a záhv
se rozplynul ve starém brahmánství, které tam trvá dodnes. Astavět
brahmánství proti budhismu v tom smvslu. jak to činí Borský. není
správné. Ideál askese. t. j. zdrženlivosti. který Borský pokládá za
hlavní znak náboženské starobv. nevvskvtuje se jen u budhismu.
ale také i u brahmánství. Ještě před Budhovým vvstannením hvín
hrahmánskou životní snahou zplodit potomka a další život trávit
v úplné zdrženlivosti.

Dokud ide o Čínu, zdá ss. že dr. L. Borský neví. že Konfuce a
Laoce byli současníky a že žáci přecházeli od jednoho k druhému.
Laoce bvl náboženskou osobností. kdežto Konfuce hvl jen politický
filosof. který uvažoval o nříčinách úpadku své vlasti a lék viděl
v návratu k ctnostem předků. Náboženství tedy nezakládal. Přede
vším ale vyplývá z údajů. že t. zv. náboženství mužné a starobné
neisou jevy následné. nýbrž současné. Chválí-li Borský dále islam
iako náboženství mužné. zapomíná. Že mezi musulmanv isou též ře
holníci a ve starém Římě si neuvědomuje existenci nanen vestálek
Schema Borského se bortí a v čem vidí posloupnost, v tom jde jedině
Vsoučasnost sil, vedle sebe působících.

Starobné náboženství je podle Bolrského vlastně jen průvodním
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Z činnosti Sdružení katolické mládeže v r. 1935. Sdružení katol. mlá
deže jest školou, která připravuje mladého člověka pro jeho budoucí
život. Nejlépe to dokazuje každoroční statistika, která uvádí, že
v roce 1934 prošlo řadami SKM do praktického života na 1.300
členů, kteří se ponejvíce oženili, osamostatnili a nastoupili na
ostatních úsecích katolického hnutí. Tento počet byl však znovu
získán přílivem nového členstva v počtu přes 1.500, kteří přistoupili
k SKM. Celkový stav činných skupin jest 488 se 12.566 členy. Počí
táme-li do počtu SKM 97 činných dětských besídek s 3.715 dětmi,
deví se celkový stav SKM přes 16.000 příslušníků SKM. Činných
OSKM jest 57. Z činného členstva jest jinochů 48 proc. a dívek 52

jevem, nikoliv hlavní příčinou starobnosti národní. Tou je materialis
mus a proti němu je zvednut boj. V duchu tohoto názoru není arci
ještě materialistickým národ mužný a dokonce ne mladý. Historie
nemůže dát ani tomuto pojetí za pravdu. Nevraživost Římanů ke
Karthagu, tedy v době jejich mužnosti, vznikla z obchodního sou
peření, tudíž z pohnutek materialistických. Germáni. vpadající na
římské území, tedy v době svého mládí, činili tak pro lup, a nemůže
být důvodu materialističtějšího. Porozhlédneme-li se po všech ostat
ních výbojných válkách, vždycky za nimi najdeme materialistické
pohnutky. Materialismem bývají vedeni i útočící revolucionáři. Tudíž
chválit mužnost a zavrhovat materialismus není důsledné počínání.
Nanejvýš Ize rozlišovat materialismus individuální, stavovský (tříd
ní) a nacionální a vybírat si mezi nimi.

Normálnímu rozumu se příčí zvrácená Tolstého nauka o neodpo
rování zlému, která je s to, aby podvracela řád a dodávala odvahy
lotrům, ať za hranicemi či uvnitř národa. Též pacifismus, pokud
pramení v hmotařství a neochotě k obětem, budí odpor. Borský se
však mýlí, kdvž přepíná, zavrhuje zdrženlivost a chválí materialis
mus kolektivní.

Každý historik více méně pátrá po příčinách rozmachu a úpadku
národů. Nejvíce očividnou podmínkou rozmachu je vítězná válka,
která předpokládá boiovnost, a tak se zdá, že tato vlastnost je pro
národní vzrůst vším. V souvislosti s tím se křesťanské ctnosti zdají
zbytečnými, ne-li dokonce škodlivými.

Nutno však zdůraznit. že vítězná válka není vším. Z historie jsou
známy případy národů. kteří se uvítězily. V dějinách lidstva nebylo
většího výboje nežli byl výboj mongolo-tatarský v XIII. století.
V několika desítiletích si obyvatelé Moncolie podrobili území od
Tichého oceánu až po Karpaty. Rusí vládli 200 Jet. neochabujíce
v bojovnosti. A dnes! Jsou živi v diaspoře v područí druhých náro
dů, svých to někdejších poddaných. To proto, že bojovnost byla je
jich jedinou ctností. Rusové se zatím starali o rodiny a tak se mno
žrit. Nakonec i z jiných příčin zesflili natolik. že se mohli odvážiti,
aby se Tatarům vzepřeli. Takových případů. kdy noražený solidněi
ším životem vyhrál nad podmanitelem, je více. Školský ie případ
Maďarů, kteří po bitvě nad Lechem poznali nutnost vzdát se do
byvatelství a zachránit existenci solidním živobvtím. Proto není roz

umné uvádět v nevážnost věcí, které vlastně podmiňují národnízdraví.
Vlastností filosofujících knih bývá neurčitost a jejich působení

záleží ve vzbuzování nálad. Závěry z nich si pak čtenář činívá sám,
ten mírněiší, onen radikálnětiší. Oposice Masarykova proti zievené
mu náboženství měla ten důsledek, že někteří jeho nechtěným vli
vem se stali atheisty. Podobně Borského kniha se jeví jako propa
gace nauk z ITI. říše a čtenář 1i tak bere.

Haknkraic vykonal čin. učiniv přítrž roztahující se zvrhlosti, nese
né bolševiky. ale zdali jeho nauky posílí německý národ. to ještě
není prokázáno. Zatím je jisto, že se vvchvaluje barbarství. Osudný
omyl je v domnění. že barbarství (čili mládí) vvlučuje materialismus.
Dr. Lotse v knize Wolkstod? uvádí případ melaneských primitivů
7. Bismarckových ostrovů. Německý lékař, tám zavítavší. ziistil s pře
kvapením nedostatek dětí a převahu starých lidí. Melanesané totiž
7 racionalismu. iak říká Lotse. připadli na regulací porodů a zavedli
sit W.Taková regulace přírustu se praktikuje i u australských černo
chů. neiprimitivnější to: lidské rasv. A to ještě před příchodem Evro
panů. které tudíž nelze obviňovat ze šíření tohoto nehlahého vlivu.
Čímž je dokázáno. že barbarství (čili mládí ve smyslu Borského) na
nrosta nechrání před oním druhem materialismu, proti němuž. ie
dině Borský vvstupuje. Tím padá 1 staronová romantická filosofie,
založená J. T. Rousseauem. o škodlivosti kulturv a stárnutí kultur
ních národů. Vyskytuje se sice rozmach a úpadek. ale příčiny třeba
hledat jinde.

Je iasné, že národ. zaujímatiící milion čtverečních kilnmetrň. je
mocnější. než národ, zaujímající těch kilometrů jen sto tisíc. Hlav
ní pak věcí je. abv se dovedl dostatečně rozmnožovat. Rozmnožo
vání pak te možné osídlováním pustého. území anebo na útratv ná
roda. pronadlého materialismu a úbvtku. Pokud ide o vlastní národ.
nestačí hřímat proti materialismu, nýbrž je třeba vvmýšlet prostřed
kv obživv. V době nrůmvslové koniunkturv bvla obživa v továrnách.
nvní však jsou vvhlídky jen v zemědělství. Je třeba zakládat nové
zemědělské usedlosti. a to kolonisováním pustých ploch a plantáží.
Na prvním místě státních statků.

proc. Podle povolání jest u jinochů 34 proc. jinochů, 35 proc. řeme
slníků, 12 proc. dělníků, 8 proc. úředníků a zřízenců, 6 proc. studentů
a 5 proc. jiných povolání. U dívek jest 48 proc. dívek při hospodář
ství, 17 proc. v domácnosti u rodičů mimo zemědělství, 18 proc.
jest úředníc a dívek samostatně výdělečně činných, 5 proc. studen
tek a 12 proc. pomocnic v domácnosti a jiných povolání. Celková
vzdělávací činnost skunin a okresních sdružení vvkazuje za rok
1934 7.328 schůzí členských, výborových, přednášek, konferencí atd.
čili průměrně 13 na 1 skupinu a OSKM. Zábavná a společenská
činnost vykazuje počet 1.036 nařádaných večírků. divadel a zábav.
Tělovýchovnou činnost provádí hlavně 54 volleyballových odborů
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při Skupinách, 55 cyklistických odborů. V Orle je činno 700 členů.
Vzrůstá zájem o turistiku a Skupiny udávají celkem 550 výletů. Je
viště vlastní 142 Skupin. Knihovny má 180 Skupin s 25.200 knihami.
Práce k rozdělení členstva ve Skupinách podle pohlaví pokračuje
dosti dobře a 56 Skupin vykazuje založené odbory jinošské a 112
Skupin založené odbory dívčí. Odborová činnost vedena jest sou
stavně Okresními sdruženími mládeže a pak jednotlivými odbory
při Skupinách, při nichž pracuje 40 sociálních studijních kroužků,
30 odborů zaměstnaneckých a 55 odborů zemědělských. Zvláštní
zmínky zasluhuje činnost okresních Sdružení. V roce 1934 32 OSKM
pořádalo veřejné okresní sjezdy s velkým úspěchem, na nichž kato
lická veřejnost jest vždy o obrodných snahách SKM informována.
OSKM Cáslav, Klatovy, Přibyslav, Prachatice společně s okolními
OSKM organisovaly 14 turnů exercicií. OSKM Hradec Králové vy
konal velkou přednáškovou akci ve všech obcích okresu s velkým
úspěchem. OSKM Humpolec řadu odborných přednášek hospodář
ských. Ostatní OSKM vykazují hlavně pořádané kursy štěpařské,
hospodyňské, odborné přednášky hospodářské, 2 výstavy hospodář
ské, 4 výstavy katolického tisku, jakož i spolupráci v katolickém
družstevnictví, odborových organisacích křesťanských a pod.

Náboženské poměry v Polsku. Počet věřících všech náboženských
vyznání (římskokatolického, řeckokatolického, armenského a výcho
do-byzantského) činí 23,175.343 osob. Římskokatolických věřících
je v Polsku 19,548.859.Tento počet není úplný, jelikož některé far
ní úřady nepodávají podrobné statistiky. Statistikové se domnívají,
že příslušníků římskokatolického vyznání je v Polsku 22 až 23 mi
tonů. Duchovních je v Polsku úhrnem 12.964, z nichž římskokato
lických kněží je 10.450. Z tohoto počtu je 51 biskupů (42 římsko
katolických), kněží v duchovní správě 11.480 (římskokatol. 9128),
řeholníků 1433 (řím.-katol. 1290). V Polsku na jednoho římskokato
lického kněze připadá průměrně 2142 věřících (v Německu 990,
v Rakousku 875, v Kanadě 812, v Anglii 737). Nejhorší stav v tom
to směru je v diecési lodžské, kde na jednoho kněze připadají 3602
věřící. Počet alumnů v kněžských seminářích však slibuje, že v nej
bližších několika letech bude lépe. V celém Polsku je 7054 far (řím
skokatolických 5018) a 582 děkanství (řím.-katol. 450). Nejvíce far,
čítajících přes 10.000 věřících, je v diecési slezské (41). Nejpočet
nějším římskokatolickým řádem jsou jesuité, kterých je 838, t. j.
15.5 proc. všech řeholníků.

Činnost františkánů polských po válce je stále větší a úspěšnější.
Právě nyní založili katolický deník „Maly Dziennik“, který vychází
nákladem 40.000 výtisků. Přípravy k jeho vydání trvaly hodně dlou
ho a jejich začátky třeba hledati již v prvých poválečných letech.
Tehdy totiž, v roce 1922, začali vydávat synové sv. Františka mě
síčník, nazvaný „„RytířNeposkvrněné“. Měl cílem šířit úctu k Pan
ně Neposkvrněné, jak si to předsevzala organuisace „Militia Imma
culatae — Vojsko Neposkvrněné“, založená -v Římě roku 1917 ně
kolika františkány. Mezi nimi byl i polský františkán, P. Kolbe,
který po svém návratu založil v rodné své zemi revui téhož ražení,
jakou vydávali v Římě. Prvé její číslo vyšlo nákladem 5000 výtisků,
dnes činí náklad čísla na 200.000 výtisků. Františkáni si získali
četné přátele a od jednoho z nich obdrželi darem pozemek, jejž na
zvali Niepokalanow — Město Neposkvrněné, a začali na něm sta
vět tiskárnu. Roku 1931 opatřili si velkou rotačku, která může v ho
dině vytisknout až 20.000 výtisků, a tiskárnu vybavili nejmoderněj
šími přístroji. Roku 1933 počali vydávat zvláštní časopis pro dětí
a nyní přichází s deníkem. Bůh jejich práci požehnal.

Vojenská duchovní správa v dnešním Rakousku. Má systemisovaná
místa: 1 armádního probošta, jeho zástupce a 2 kuráty pro každou
brigádu. Do nedávna nebyla tato místa plně obsazena. Dnes má kaž
dá z 6 divisí svého faráře a kaplana s výjimkou motorisované divise.
Chystané zvětšení armády bude míti v zápětí také zvětšení počtu
vojenských kněží. Pro vojsko jsou pravidelné bohoslužby, k nimž
chodí průvodem s hudbou. Kromě bohoslužeb konají kuráti po do
hodě s veliteli jednotlivých útvarů t. zv. etické promluvy v kasár
nách. Uplatňuje se také dobře katolický spolek sloužících vojáků
„Katholisch-deutscher Soldatenbund“.

Poměr rakouských protestantů k státu. Rakouští evangelíci měli ge
nerální sjezd ve Spittalu nad Drávou, na němž také řešili otázku
poměru k nynějšímu rakouskému státu, který se opírá ve své vý
stavbě o katolický názor světový. Konstatováno, že samozřejmě ne
lze ani mluviti o tom, že by protestanté Rakouska nezachovávali
státu věrnost. Nový stát musí se uvnitř svých hranic moci spoléhati
na své protestantské občany. V hlásání evangelia, což je jediným
cílem protestantské církve, praví resoluce, byla zabezpečena protes
tantům úplná rovnoprávnost s ostatními státem uznanými vyznáními.

Katolické ženy v Německu. Jako muži i ženy mají v Ríši pevnou
organisaci, kterou se sotva podaří novopohanům rozvrátit. Největším
spolkem je „Katolický svaz žen a matek“, jenž má 16 diecésních
sdružení, 4.2000 farních sekcí a přes milion členek. „„Centrální svaz
jednot katolických dívek“ sdružuje v 5.000 farních jednotách
800.000 členek. Do svazů dětí od 10—14 let, t. zv. „Frohscharen“,
patří 150.000 dětí. Vedle duchovních řídí tyto spolky 60.000 ředite
lek. Všechny časopisy těchto svazů jsou vydávány v Důsseldorfu ná
kladem 1,200.000 výt. měsíčně. Prvé dva svazy, jejichž hlavou je
msgr Klens, si vytkly za hlavní cíl pracovati pro obnovu a posílení
křesťanské rodiny v duchu encykliky Pia XI. „„Ouadragesimoanno“.Uspořádalyve2.000farnostech„rodinné| eucharistické
týdny““, jichž se účastnilo 800.000 mužů a žen, jinochů a dívek.
Tato práce je podnikána v poměrech velice wobtížných a hlavně
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úderným oddílům je trnem v očích. Není tudíž divu, že malá příčina
nebo falešné udání postačí k rozpuštění jednoty. Velikým nepřítelem
jejich je „Liga německých dívek“, národně-socialistické organisace,
která je ještě zuřivější v boji proti Církvi než spolky mužů. Učitel
kám je přísně zakázáno, a to i těm, jež učí na školách katolických,
účastniti se práce v katolických spolcích. Ale přes to je Činnost
veliká, a jak ukazuje vysoký počet dětí ve „Frohscharen“, rodiče ne
patří do. spolků jen podle jména, nýbrž plní příkaz, který je jim dán.

Deset let J. O. C. Letos vzpomíná katolická mládež belgická — Jeu
nesse Ouvriěre Catholigue — J. O. C., kterážto organisace je struč
ně zvána Jocisté, desátého výročí svého založení. Jejím tvůrcem je
abbé Gardijn. Byl synem dělníka, poctivého a zbožného muže,
který se účastnil i spolkového života a trpěl velice tím, že mládež
dělnická jest odváděna od Boha. Několik dní před svěcením svého
syna, kterého dal studovat na kněze, těžce onemocněl. Telegrafovali
pro něho, přijel a mezi ním a otcemse rozvinul vážný rozhovor 0
budoucím povolání mladého kněze. „Nikdy nezapomeň drahé dítě,
že jsi synem dělníka a ve svém kněžském apoštolátě pamatuj hlavně
na dělnickou třídu“ Otec zemřel, syn po vysvěcení byl jmenován
profesorem v chlapeckém semináři v Basse Wane a pak kaplanem
jedné farnosti v Brusselu. Začal kolem sebe shromažďovat dělnic
kou mládež obého pohlaví a zjistil, že žijí ve stavu velmi bědném,
vykořisťování často nesvědomitými a chamtivými zaměstnavateli. A
při pomyšlení, že takové dělnické mládeže je v Belgii na 600.000
duší, ještě intensivněji přemítal, jak by jí pomohl. Válka, ani vězení,
do něhož byl uvržen, nezměnily jeho úmysly, ba naopak je ještě
posílily a prohloubily. R. 1918 byl jmenován v Brusselu ředitelem so
siálních děl a to již měl kolem sebe některé své odchovance a bu
doucí spolupracovníky jako Tonneta, J. Meerta, Garceta a j. R. 1920
obrátil se dopisy na brusselské kněze a vyložil jim své ideje, svůj
program a smutný stav dělnické mládeže, jíž je třeba pomoci. Pět
mu odpovědělo a slíbilo svoji pomoc. V téže době vydal prvé číslo
časopisu hnutí, jež nazval: La Jeunesse syndicaliste. V něm byl vy
líčen program vedoucí J. O. C. „Chceme, aby naše mládež, vycho
divši školu, nebyla ponechána sama sobě ve volbě zaměstnání,
řemesla, úřadu a vystavena nejhoršímu pohrdání a nákaze mravní.
Přejeme si, aby jim pomáhali sekretáři v hledání zaměstnání, na
němž závisí celá budoucnost. Chceme, aby naši bratři se mohli na
učit svému řemeslu a užili ho co nejlépe. Aby byli chránění před vy
kořisťováním. Aby teoretické kursy doplnily jejich praksi, aby se
mohli stát znamenitými dělníky, kteří dávajíce blahobyt zemi, by
sami slušně žili ze své práce. Chceme, aby naši bratři a naše sestry
požívali vážnosti ve svém zdraví, důstojnosti, ctnosti, mládí a po
hlaví. Chceme hlavně, aby naše budoucí snoubenky, manželky a
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tím mravnější, čistší a důstojnější.“ Proti Gardijnovi byl zahájen
boj, bylo o něm roztrušováno, že patří do blázince a pod. To se
stalo kdysi i sv. Donu Boscovi, ale neustoupil. R. 1924 měl již za
sebou tolik mladých dělníků, že požádal Svaz katolické mládeže,
aby je přijal do organisace jako zvláštní složku mládeže při Kato
lické akci. O velikonocích 1924 se konala pamětná schůze, na níž
padlo rozhodnutí. Téměř všichni byli proti, po řečiP. Gardijna téměř
všichni pro. Příštího roku vydal svůj „Manuei Jociste“ a na schůzi
katol. mládeže oznámil založení J. O. C. Téhož roku ho následovali
ve Francii. K.

Stav kardinálského kolegia. Po smrti benátského patriarchy kardi
nála La Fontainea stává se aktuelní otázka doplniti kardinálské ko
legium, které čítá místo 70 jen 49 kardinálů. Z toho je 24 Italů a
25 ostatních: 5 Frančouzů, 4 ze Spojených států severoamerických,
3 Španělé, 3 Němci, 2 Poláci, 1 Kanaďan, 1 Brasilec, 1 Ir, 1 Portuga
lec, 1 Belgičan, 1 Rakušan, 1 Maďar a 1 Čechoslovák (kard. Skrben
ský). Ze 24 kardinálů italských je 17 v Římě kardinály kurie, mimo
ně sídlí v Římě jeden Francouz, Lepicier, a bývalý arcibiskup z To
leda, kard. Ségura, který musil prchnout po revoluci. 7 italských
kardinálů je arcibiskupy v italských městech. Z 49 žijících kardinálů
je z doby Lva XIII. jedině kard. Skrbenský, z doby Pia X. 4, Bene
dikt XV. jmenoval jich 11 a panující papež 33. Doyenem kardinálů
je kardinál Granito, ostijský biskup. Nejstarším kardinálem co do
věku a délky hodnosti je kard. Skrbenský, který nosí purpur již 34
let. Během vlády Pia XI. zemřelo již celkem 59 kardinálů. Poslední
jmenování kardinálů bylo 13. března 1933. Tehdy dostal kardinálský
klobouk Fumasoni-Biondi, tehdy apoštolský delegát u Spojených
států, Dolci, apošt. nuncius rumunský, Villeneuve, arcibiskup due
becský, Innitzer, arcibiskup vídeňský, Fossati, arcibiskup turinský a
Dalla Costa, arcibiskup florentský. Několik kardinálů jmenoval sv.
Otec v pozdějších konsistořích, ale jen in petto, takže jejich jméno
není dosud známo. Očekává se v nejbližší době jmenování kardinálů.

Změny adres
oznamte ihned administraci »Života«.
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Kongres katolické inteligence slovanské v Praze koná se ve dnech
31. srpna až 4. září 1935. Hlavními referenty sjezdu, který jest vlast
ně generálním shromážděním seniorátů spolků katol. akademiků slo
vanských (Slavia Catolica) jsou univ. prof. dr. Grivec z Lublaně, za
ukrajinskou sekci dr. Borkovski, za českou dr. Janda a za slovenskou
dr. Durčanský. Program jest přizpůsoben tak, aby účastníci kongresu
mohli býti přítomni i pracím mezinárodního studentského kongre
su „Pax Romana“, současně v Praze konaného.

III. Akademický týden v Praze koná se od 29. září do 5. října 1935.
Témata konferencí jsou: Totalita a metoda, Zkušenosti, Tvořivost,
Duchovost, Stát, Rodina. Přednášejí opět nejlepší představitelé ka
tolické vědy a umění: Habáň, Kalista, Dvorník, Martinovský, Braito,
Urban, Cibulka, Soukup, Kudrnovský, Boškovič, Ulitz, Opitz, Dacík,
Pavelka, Peřich, Kosatík, Berounský, Beneš, Heger, Vašek, Soukup,
Pecka, Braito, Skácel, Birnbaumová. Sekretariát Týdne jest Praha I.,
Husova 234.

Národní ostuda ve Zlaté Koruně. Chatrné zbytky, většinou však jen
již skutečné ruiny najde poutník, navštívivší klášter a kostel zlato
korunský. Jeden z nejkrásnějších skvostů našeho středověkého ma
lířství, obraz Panny Marie zlatokorunské, velké gotické okno, pres
bytář kostela s několika ranně-gotickými sloupy a barokní zbytky
v kostele a bývalém klášteře, mluví o bývalé slávě tohoto místa,
spjatého tak úzce s jednou z nejslavnějších epoch našich dějin, s do
bou Přemysla Otakara II. Ačkoliv leccos už bylo restaurováno a
kostel sám udržován jest ve vzorném pořádku, přece jenom padne
na každého smutek, když navštíví toto místo, které bývalo penden
tem jižněji položeného kláštera vyšebrodského. Tím větší smutek
vyvolává pak vzpomínka, když procházíte skvělými památkami vy
šebrodskými. Zde ve Zlaté Koruně, na tom malém kousku země,
jakoby byla zhuštěna celá ta bída, ubohost a malost naší doby. Za
tím co pěstujeme všelijaké legendární paloučky, hledáme a uctíváme
kdejakou stopu husitské revoluce a pobělohorské emigrace, zde ne
cháváme rozpadati jedinečnou národní i kulturní památku. Či snad
činíme tak zúmyslně, aby ty dnes ještě zřetelné ruiny kláštera zlato
Kkorunskéhomluvily k nánodu o hrůzách a škodách revolucí? Klášter
zlatokorunský byl rozvrácen ve válkách husitských, zatím co vyše
brodský klášter zůstal ušetřen a byť ještě dnes převážně německý,
přece jen mluví k nám o slavné minulosti nejen své, ale i celé země
a celého národa, který již ve XIII. století dovedl se nadchnouti a
i ze sebe vydávati stejné skvosty umění a díla kulturní, jimž se
dnes podivujeme v galeriích Italie, Francie, Německa. Kde jsme byli
tenkráte, kde bychom byli bývali, kdyby kulturní vývoj nebyl pře
rván — nikoliv Bílou horou, ale válkami husitskými — a kde jsme
dnes? Jsme malým národem, ale děláme se ještě menším, když ne
dovedeme si vážiti tradice a necháváme pustnouti nejkrásnější pa
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Nároky křesťanských odborářů československých k ozdravění na
šeho hospodářského a sociálního života. Koncem července byli při
jati zástupci Říšské odborové rady křesťanských organisací dělnic
kých a zaměstnaneckých ministrem soc. péče inž. Nečasem, kterému
přednesli podněty na ochranu pracujících k ozdravění sociálního a
hospodářského života. V obsáhlém pamětním spise po idevvém
úvodě navrhuje Říšská odborová rada zřízení státní hospodářské
rady složené z odborníků, zástupců zájmových odborových složek,
jimž by byl svěřen úkol vybudování plánu výroby a hospodářské po
moci. Výkonným orgánem tohoto sboru byla by národohospodářská
sekce při presidiu ministerské rady, která by byla přeměněna na
stálý sekretariát Státní hospodářské rady. Je nutná účelná investiční
politika. Dokud nebude přijat zákon o komorách práce, má býti
vytvořeno zájmové ústředí odborových organisací zaměstnaneckých
k hájení společných zájmů všeho dělnictva a zaměstnanectva. Memo
randum žádá nové organisování zprostředkování práce, rozšíření
školní docházky na devět roků k usměrnění trhu práce, zkrácení
pracovní doby, zákaz práce přes čas vůbec, omezení dvojího za
městnání, pensionování přesloužilců, sjednání vhodných obchodních
smluv. Zkrácení pracovní doby ať je provedeno zákonem ne nařizo
vací cestou. Také v zemědělské výrobě nechť je provedeno zkrá
cení pracovní doby. Memorandum dále dožaduje se zavedení právní
závaznosti kolektivních smluv, které by byly také závazny i pro ve
řejné úřady a vyřešily by také uspokojivě otázku mzdovou. Při
předkládání ofert nechť zaměstnavatelé předloží zároveň opisy ko
lektivních smluv, z nichž je patrno, jaké mzdy budou dělnictvu vy
pláceti. Odboráři žádají, aby byl zostřen dozor nad prováděním
státních a veřejných prací, aby práce ruční nebyla nahrazována
strojní prací; dále aby bylo zrušeno zaměstnávání vdaných žen,
pensistů v soukromých službách, provedeno pensionování zaměst
nanců starších 60 let, reforma zákona o podomácké práci, novelisace
zákona o závodních výborech. Memorandum dožaduje se sjednocení
všech podpůrných řádů odborových organisací a tím odstranění ne
zdravé konkurence ve výplatě podpor podle gentského systému. Dů
ležitý požadavek novelisace zákona „o svátcích a památkových
dnech opírá se o povinný nedělní klid na prvý a druhý svátek vá
noční, pondělí velikonoční a svatodušní, Nový rok, Sv. tří králů, Na
nebevstoupení Páně, Boží Tělo, Nanebevzetí P. Marie, sv. Petra a
Pavla, sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava. V dalším staví memoran

mátky dob minulých. Slavné české Assisi bylo zachráněno v posled
ní chvíli a dílo obnovy není vlastně ještě ani dnes dokončeno a
Zlatou Korunu budeme asi zachraňovati, až úplně propadne zkáze.
Píšeme tuto poznámku proto, že jest opravdu již poslední lhůta
k její záchraně. Nynější stav jest skutečnou národní ostudou, která
byla by ještě větší, kdyby zhroutilo se i to poslední, co zůstalo ještě
zachováno. Hlavní nosné gotické sloupy, nesoucí vysokou klenbu
hlavní a příčné gotické ještě lodi chrámové, jsou tak zeslabeny a po
vážlivě vyborceny, že i laiku jest patrno hrozící nebezpečí zřícení.
Pak zůstala by námze slavné Zlaté Koruny jediná jen památka —
ač-li i ta nevzala by za své — obraz Panny Marie zlatokorunské,
který přečkal všecky ty doby ničení, válek a ponížení, kterými pro
šla naše vlast a národ. — ff.

Karlova opera „Smrt kmotřička“, jedno z nejúspěšnějších děl nové
české tvorby operní vyjde na podzim tiskem v klavírní úpravě skla
datelově s textem českým a německým. Publikaci, která bude vý
značným obohacením domácího trhu hudebninového, chystá čilé
nakladatelství Sádlovo za podpory České Akademie věd a umění a
tiskne ji Průmyslová tiskárna v Praze. Pohádkové libreto Stan.
Loma přeložil do němčiny dr. W. Maras. Po prvé německy bude
Karlova opera „„Smrt kmotřička“ (Gevatterin Tod) provedena
v příštím období na Německém divadle v Praze.

Výročí smrti velkého španělského básníka. 27. srpna 1635 zemřel
slavný národní básník španělský, Lope de Vega. Byl knězem, a jako
prostý kněz i zemřel. Jeho díla jasně ukazují, že všechno vznešené
a krásné, co tvoří vrchol kultury národa, tryská z křesťanské inspi
race. Spanělsko bylo tehdy za Karla V. politicky velice mocné,
Spanělé vládli v mnohých zemích, ale uvnitř bylo prázdno. Tu přišel
Lope de Vega a v něm se Španělsko opět nalezlo. Miloval je celým
svým srdcem, žil s národem a ve svém díle uložil celou slávu jeho
dějin. Setkáváme se v něm s jeho světci, hrdiny, králi, s jeho nesčet
nými boji a vítězstvími. Lope de Vega byl básníkem hluboké víry,
která byla základem i tvůrcem jeho vnitřní vyrovnanosti a harmonie.
K jubilejním slavnostem celonárodním bylo vydáno několik děl a
napsáno již mnoho menších studií.

Bude dokončen milánský dóm? V Miláně se říká: „Věčně nedo
končen jako dóm.“ Nuže, toto rčení má pozbýti platnost. Nynější
arcibiskup milánský, kardinál Schuster, se rozhodl dostavěti do 3 let
nádherný dóm, který pojme na 40.000 lidí. Je vystaven z mramoru
a je v něm přes 2.000 mramorových soch. Dóm začali stavět r. 1386
a r. 1586 byl sv. Karlem Borromejským vysvěcen. R. 1616 se začalo
se stavbou fasády, ale dokončena nebyla, teprve r. 1805 bylo opět
ve stavbě pokračováno, ale ani tehdy nebyla dokončena. Na stavbě
bude pracovati po tři léta 50 dělníků.

dum tyto požadavky: vynětí majitelů rodinných domků z regresu,
pomoc stavebním družstvům, zrušení platových srážek veřejných za
městnanců, posunutí výplatního termínu na 1. v měsíci a poskytnutí
výchovného per Kč 150.— na jedno dítě, zlepšení léčebné péče, sní
žení věkové hranice na 60 u mužů a 55 u žen pro starobní důchod,
urychlené vydání zákona o přestupu v sociálním pensijním pojištění,
vytvoření větších pojišťovacích celků, novelisace zákona o úrazo
vém pojištění rozšířením pojistné povinnosti na lesní a polní hospo
dářství, nové rozdělení bezpečnostních tříd, sanace hornického po
jištění, provedení voleb do sociálních pojišťoven a ÚSP a přísluš
ných rozhodčích soudů ve vhodné době, jmenování nových správ
ních orgánů v pojišťovnách gremiálních a všech podobných ústavech
(zvláště ve všeobecném pensijním ústavě, kde je dnešní složení
správy již protizákonné). Pno pracující mládež žádají křesťanští od
boráři zkrácení pracovní doby na 32 hodin týdně a zvýšení dovolené
na 20 dní v roce. Při práci přes čas nesmí býti mládeže užíváno.
Nedělní vyučování v pokračovacích školách ať je zrušeno. Mzda
učňů budiž upravena tak, aby byla v prvním roce 20, v druhém 40,
ve třetím 70 proc. mzdy dělníka. Učňům nechť je umožněno plnění
náboženských povinností. Konečně žádá dělnictvo, aby při mini
sterstvu soc. péče zřízen byl poradní sbor jakožto pomocný orgán při
řešení navržených opatření.

Naše družstevnictví v r. 1933. Státní úřad statistický vydal o druž
stevních svazech a ústředích v r. 1933 podrobná data. Družstevní
svazy a ústředí dělí se do 4 skupin, t. j. skupina zemědělská, dělnic
ká, živnostenská a občanská, z toho skupina zemědělská dělí se na
svazy, soustředěné v Centrokooperativ a v ústředí Centrokooperati
vem nerevidovaná a skupina dělnická na Zájmové ústředí družstev
ních svazů a ústředí mimo toto ústředí. Naše družstevnictví je za
stoupeno v Čechách Svazem hospodářských družstev čsl., Praha II.,
Spálená ul 15. Je v něm 543 členů, z toho jedno ústředí, 422 úvěr
ních (lidové záložny, raiffeisenky, kampeličky), 117 neúvěrních druž
stev, 1 spol. s r. 0., 2 spolky. Z neúvěrních družstev bylo 62 země
dělských, 8 živnostenských, 27 kunsumních, 18 stavebních, 2 ostatní.
Vedle toho obchodní funkci má Hospodářská družstevní jednota
tamtéž. Na Moravě máme Ústřední jednotu českých hospodářských
společenstev úvěrních v Brně, Dominikánské nám. 5 s 802členy,
z toho.2 družstevní ústředí 736 úvěrních družstev, 60 neúvěrních,
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4 fysické osoby; z neúvěrních družstev bylo 43 zemědělských a 17
ostatních. Tamtéž Jednota hospodářských družstev měla 457 členů,
z toho 1 družstevní ústředí, 416 úvěrních družstev, 28 neúvěrních,
11 spol. s r. ©. a 1 spolek. Z neúvěrních bylo 28 zemědělských druž
stev. — Celkem je v Československu všech družstev různého druhu
17.021.

Omezení osevných ploch obilí v r. 1936 v Československu. Vládním
nařízením stanoveno, že v hospodářském roce 1935-36 nesmí býti
celková osevní plocha pšenice, žita, ječmene a ovsa v jednotlivých
zemědělských závodech větší než byla ve sklizňovém roce 1935;
platí jen pro zemědělské závody mající větší rozlohu než5 ha orné
půdy (8.7 katastr. jiter). U pšenice stanoveno, že musí její osev
činiti napříště jen 92 proc. dosavadní výměry, tedy redukce 0 8 proc.
Rozsah sklizňové plochy bude úředně zjištěn a budou stanoveny
tabulky osevu. Okresní úřad může z důvodů mimořádného zřetele
povoliti výjimky v jednotlivých případech, ale plocha pšenice
nesmí býti zvýšena o více než 20 proc. plochy stanovené v tabul
kách. Neuposiechnutí nařízení o zmenšení osevní plochy má v zá
pětí tresty. Pokuty jsou až 50.000 Kč, trest na svobodě 6 měsíců,
kromě toho je tu možnost trestního stíhání. Jiný trest je snížení ceny
výkupné za obilí až o 20 proc. u zemědělců, kteří neuposlechnou na
řízení o omezení osevu.

Potřeba scelování pozemků v Ceskoslovensku. Celková rozloha na
šeho území 14,035.200 hektarů je roztříštěna na více jak 39 milionů
parcel o průměrné výměře asi 26 arů. U nás existují i statky s roz
tříštěnými pozemky v dílky menší než 200 čtver. metrů! Ztráta orné
půdy na mezích a brázdách je odhadována v Ceskoslovensku na
415.000 hektarů půdy. Pochopitelně i výrobní náklady při roztříště
nosti pozemků jsou neúměrně vysoké. Proto v odborných kruzích
zemědělských plaiduje se pro scelovací akci, hlavně v Cechách,
kde 76 proc. půdy trpí nedostatky scelování zemědělských pozemků.
Je to ovšem akce velmi nákladná.

Oddlužení veřejných zaměstnaců. V „„Hospodářských hovorech“ je
informace z vládních míst, že se uvažuje o postupném odstranění
platových srážek státních zaměstnaců a připomíná se, že by při tom
mohl býti nalezen prostředek, jak pozvolna amortisovati všechny
ony dluhy, které jsou poznamenány jako dobrovolné nebo exekuční
cese na jejich platech. Slo by o amortisaci nucenou a zároveň mimo
řádnou, protože splátkami z titulu navrácených platových srážek
zůstaly by nedotčeny původní, dlužníkem smluvené dobrovolné
splátky, takže by amortisace všech dluhů rychleji postupovala. Při
tom by se zároveň osvědčilo snížiti úrokovou míru u pohledávek,
zajištěných cesí služebního platu, protože věřitelé mají dokonalou
záruku bez risika a mohli by se spokojiti nižšími úroky, čímž by se
také zadlužení zmenšilo. Návrh dále upozorňuje na nutnost zvýšiti
existenční minimum neobstavitelné, které dosud je 6.000 Kč ročně
u aktivních a 4.000 u pensionovaných zaměstnanců, a zakázati
obstavování platů ať z jakéhokoliv titulu dobrovolně nebo exekučně
a připustiti je pouze v naléhavých zvláštních případech.

Hospodářství a německý Kulturkampf. Nový výbuch nazistického
totalitarismu proti katolíkům a židům má různé příčiny. Jsou to
vnější důvody, mezi ně lze zařaditi neúspěch hospodářské politiky
III. říše, pročež je nucena odvrátiti nespokojené vrstvy k novým
hračkám, byť i nebezpečným. Nespokojenost stoupá neustále právě
v dělnických kruzích vlivem stále vzrůstajících maloobchodních cen.
Dále mají v tom slovo také malé úspěchy zahraniční politiky. Saar
ské vítězství stačilo jen na šest měsíců a nadšení z toho už dávno
vyprchalo. Také neúspěch v Rakousku při tom rozhodoval. Jsou však
také vnitřní důvody: každé hnutí, které chce býti totalitárním, ne
může snésti jakoukoli, i duchovní sílu vedle sebe, a svou přiroze
ností jest hnáno k tomu, aby stupňovalo čím dále, tím více své to
talitární požadavky i tam, kde se setká s nezadržitelným odporem.
Jak píše „The Economist“ „nevěříme, že by boj na nůž mezi na
zismem a církví nazism tento boj přežil“. —c—

5. konference Mezinárodní katolické jednoty pro sociální práci v Bru
selu, jejíž program jsme minule přinesli, nesúčastnilo se Ceskoslo
vensko sice řádnou delegací, ale byla tam jako pozorovatelka sl.
učitelkaBudělovská.

Přechodné uklidnění bouře v Holandsku. Citovali jsme nedávno me
morandum svazu katolických zaměstnavatelů pro devalvaci. Poslední
události ukázaly, že holandští katolíci mají skutečně velký vliv na
hospodářské řízení státu. Dr. Colijnovi se sice podařilo znovuutvořiti
vládu i s účastí katolíků, přesto však není vyhlídek na úspěch vlády
v pokračování dosavadní deflační politiky. Tento boj mezi deflací a
devalvací není naprosto ukončen, jen se ze strany devalvacionistů
prozatím čeká na výsledky deflační politiky, aby potom přešli ke
konečnému útoku. Tak se vysvětluje prozatím reservované stanovis
ko katolíků. Mezitím řady devalvacionistů stále se zesilují; nejenom
kruhy socialistické ze samozřejmých důvodů útočí na deflační po
litiku vlády, ale k nim se připojuje už také většina vývozců a prů
myslníků, především z kruhů interesovaných na zájmech námořního
dopravnictví, tam, kde se setkávají s konkurencí belgického přístavu.
Antwerp. Známý řečnický souboj mezi ministerským předsedou dr.
Colijnem a vůdcem strany katolíků dr. Aalbersem, který předložil
vládě dilemma devalvace a deflace a způsobil nejen vládní krisi, ale
také silný vzestup akcií Royal Dutch, Philips a Unilever, zdá se
zůstati přes okamžité smíření historickou událostí pro holandskou
měnu. Dr. Colijn sice v odpovědi zdůraznil, že toto dilemma ne
uzná, že naopak vláda si nepřeje ani přehnané deflace ani deval
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vace, ale během debaty přece po prvé v holandských dějinách, jako
ministerský předseda, připustil možnost devalvace a řekl, že v pří
padě nutnosti by měl za to, že devalvace by měla býti provedena
ve vhodném okamžiku. Z jiných kruhů se tvrdí, že status guo holand
ské měny bude ještě udržován delší dobu, díky technické síle měny,
i přes tlak hospodářských a sociálních obtíží, také proto, že se chce
ještě vyčkati výsledků Lavalovy deflační politiky na jedné straně,
a úspěchu devalvace, provedené belgickou vládou. —c—

„Homooeconomicus“ zemřel? Tak tvrdí Mussolini. A není to bez
souvislosti s chystanou válkou v Habeši. Vysvětlením k tomuto
odvážnému tvrzení, které pronesl Duce koncem května, je předchá
zející jeho článek z 18. října 1934, pod názvem „Zlato a světlo“, kde
píše: „Anglii je lehčí dostati se k pravdě drahou cestou praktických
zkušeností než lehkou cestou intuitivní předvídavosti. To je důkazem
pro nejvyšší spravedlnost Božské prozřetelnosti, která dala zlato ně
kterým zemím, a jiným dala Velké světlo intuice.“ Jinými slovy
Mussolini chce se vytrhnouti z okovů materialistické vypočítavosti
a zvítěziti jaksi vnitřním, geniálním vnuknutím i nad sebe větší pře
kážkou, a to pro kterýkoli ideál. Angličané, na které tato slova byla
zvláště adresována, a kterým Mussolini, a to ne neprávem, chtěl
ukázati, že zlato není všecko, odpověděli dosti cynicky poukazem na
dnešní hospodářský stav Italie: uznávají, že když někdo má moc
světla, nepotřebuje zlata, a v tom prý je důvod k tomu,že Italská
národní banka vykazuje dnes v reservách zlata jen 6 miliard lir proti
12 miliardám v roce 1927—1928,že životní náklady vzrostly o 12 pro
cent bez odpovídajícího vzrůstu v důchodech a mzdách, že přes
nejráznější měnovou defensivu lira ve skutečnosti jest přehodnocena
a prodává se na oficielních trzích s 8procentním znehodnocením.
Proti všem těm skutečnostem Mussolini chce postaviti převahu du
cha, ať je tato skutečnost sebe drsnější. To je vysvětlením i k jeho
boji o Habeš, do kterého se pustí přesto, že nemá pro to finanční
ani hospodářské předpoklady. Chce odtrhnouti masku tomuto „ho
mo oeconomicus“, kterého pokládá za fikci, která oslepuje lidstvo;
je v tom kus pravdy, ale povede se mu ignorovati tak úplně zlato
a skutečnost? —c—

Anglická konjunktura před novou depresí? Po prvé po pěti letech
anglická statistická data vykazují stav nezaměstnanosti pod 2 miliony
(koncem července). Samozřejmě, zvláště s ohledem na blížící se
volby, oficielní místa a s nimi sympatisující anglický tisk vyzdvi
hují tento úspěch jako zásluhu hospodářských opatření Národní vlá
dy. Dokonce se očekává od vlády, že stlačí nezaměstnanost ještě na
nižší úroveň. Avšak odborné anglické kruhy varují před přílišným
optimismem. Upozorňují nejen na to, že stav nezaměstnanosti
v Anglii se nedá o mnoho snížiti. Podle prof. Dennise Robertsona
nejnižší možná mez pro stálou nezaměstnanost v Anglii se pohybuje
kolem 1 a tří čtvrtí milionu. Zakládá se na skutečnosti, že každá
konjunktura jest více méně výsledkem činnosti, kterou vykazuje
průmysl, vyrábějící výrobní statky. Podle Robertsona tento průmysl
nebude už hráti v budoucnosti tak velkou roli jako v minulosti. Bude
ještě dlouho trvati, než se podaří přizpůsobiti stav zaměstnaných
osob a zařízení podniků k novému a úplně odlišnému poměru mezi
výrobou výrobních statků a výrobou spotřebních statků. Ani sebe
lepší zemědělská politika nebude moci dosti urychliti příliv neza
městnaných na venkov. Snad je ještě možno udržeti nějakou dobu
starý poměr mezi oběma výrobami, ale při nedostatku iniciativy se
strany vlády může hroziti nový sestup konjunkturální křivky. Podle
úsudků jiných pozorovatelů hrozí největší nebezpečí se strany sta
vebního ruchu: Anglie bude muset zdolati v příštích dvou letech
velmi vážnou situaci, jakmile přestane nynější vzpružení stavebního
ruchu. Je sice pravda, že je plno stavebních plánů, ale většina těch
to plánů se vztahuje na stavbu obytných domů, sice v nebývalé míře,
ale v jiných druzích staveb zaměstnanost jest stále pod úrovní ro
ku 1929. Podle prohlášení předsedy Statistického úřadu je však po
třeba obytných domů úplně kryta pro nejbližší budoucnost. Jestliže
tedy najednou by přestala potřeba nových obytných domů, pak by
se vyřadilo několik set tisíc osob ze stavebního průmyslu a tím by
nastal obávaný návrat krise v Anglii. Všichni jsou také přesvědčeni,
že stavební „boom“ nemůže trvati do nekonečna v nynější mimo
řádné míře. Domy, které se dnes v Anglii nejvíce staví, jsou všeobec
ného druhu, a pro tyto domy je počet koupěchtivých omezený. Smě
rodatné kruhy však doporučují tyto prostředky, které by mohly na
hraditi očekávaný úbytek u poptávky obytných domů: je to přizpů
sobení starších domů pro pohodlnější moderní život, zvláště opravy,
a pak odbourání starých, vadných domů a nahražení novými budo
vami. Výměna starých domů za nové pohybovala se v Anglii v po
sledních 25 letech v nejnižších mezích. Bytová úroveň v Anglii jest
prý daleko více zaostalá v poměru s Německem a se Spojenýmistá
ty americkými, zvláště pokud se týče modernějšího vybavení, po
hodlí a polohy domů. Tím by nastaly nové nutné úkoly pro stavební
ruch, jenomže jsou obavy, že tyto nové potřeby nastanou o několik
let později, po skončení nynější konjunktury. Proto by měla vláda
ihned začíti s touto restaurační politikou. Stejně platí pro veřejné
stavby: anglické veřejné mínění není ještě zcela nadšeno pro větší
státní investice, ale poukazuje se na to, že investice jsou na místě
právě tehdy, kdyby ustal dosavadní stavební ruch. Kdyby tedy ang
lická vláda pominula tyto příležitosti k utvoření reserv pro zaměst
nanost v příštích letech, pak by mohl hroziti osudný spád dnešní
anglické konjunktury. Tento stav anglického stavebního ruchu jest
však póučný i pro naše poměry, kde poptávka po nových domech
přes nedávné oživení zůstane pro dalekou budoucnost ve velmi
skromných mezích. I u nás by mohly býti uplatněny velmi dobře
návrhy k vzpružení stavebního ruchu: zdokonalení obytných domů
(na př. ve vnitřní Praze), výměna starých domů s novými a veřejné
práce. —C—



Nová obchodní politika Spojených států amerických. Zdá se, že myš
lenka odbourání celních hradeb přece si prorazí cestu. Nová ob
chodní smlouva, uzavřená nyní mezi Spojenými státy a Švédskem
jest pátou smlouvou od uzákonění nového „Trade Agreements Act“
ze dne 12. června 1934. Tímto zákonem o obchodních smlouvách
americká vláda zahájila novou éru obchodní politiky, která má býti
vzorem pro celý svět a spočívá na vzájemném snížení celních sazeb.
Smysl demokratické strany v Americe pro „free trade“ (volný ob
chod) po válce silně ochabl, a tento odpor mohl potrvati i po nastou
pení Roosevelta. Roosevelt však jmenoval Cordella Hulla, senátora
z Tennessee, který po celou dobu své politické činnosti bojoval ne
únavně pro liberálnější obchodní politiku, svým státním tajemníkem
pro obchod. Samozřejmě nemohl prosaditi najednou všeobecné sní
žení cel, když jak zemědělství, tak i průmysl těžce trpěly krisí. Tak
dal přednost tomu, aby se tyto liberální zásady prováděly od pří
padu k případu. Byl přijat zákon, podle kterého president jest
oprávněn snížiti celní sazby při obchodních smlouvách bez dodateč
ného schválení Kongresu. První taková smlouva byla uzavřena s Ku
bou. Velký rozruch způsobila smlouva, uzavřená 1. května 1935
s Belgií, 3. června s Haiti. Čtvrtá smlouva byla uzavřena s Brasilií
a má býti ještě ratifikována brasilským parlamentem. Švédská

Vojsko, četnictvo a policie v Československu. Podle úředního pra
mene má nyní Československo celkem v presenční službě 102.995
vojáků, 10.059 důstojníků, 8.480 rotmistrů. Podle hodností máme 119
generálů, 360 plukovníků, 885 podplukovníků, 1.413 majorů, 2.462
štábních kapitánů, 1.752 kapitánů, 1.808 nadporučíků, 1.260 poru
číků, 440 podporučíků presenční služby, délesloužícího mužstva
(včetně všech druhů poddůstojníků dél.), v náhr. záloze 6.500, voj.
akademiků je 429, elevů (hudba, letectvo) 470. Četnictva máme
12.262, státní policie uniformované 6.348, státní policie neuinformo
vané 984.

Mírové úsilí židů. Pozdrav rabínů katolickému sjezdu v Praze, kard.
Verdieru při zastávce v Bratislavě a také eucharistickému sjezdu ve
Strasburku kontrastuje silně s mlčením protestantských představi
telů. Přes to je projevem, který je uváděn v souvislost s mírovým
hnutím uvnitř židovstva, jemuž stojí v čele vrchní rabín londýnský
Josef Shapotshnick (čti Sapočník). „„L.N.“ napsaly o cílech tohoto
muže, považovaného za nejučenějšího žida na světě, žijícího v krá
lovské přímo vážnosti uprostřed židovské čtvrti londýnského Est
Endu, že si obral za životní úkol vytvořiti světovou společnost všech
církví (League of Religions). Kdyby prý všechny církve, jichž je
přes tři sta, zvolily své zástupce a ti by se seskupili v jakýsi parla
ment, mohly by jeho rozhodčí výroky mít větší účinek na národy,
než má nyní Společnost národů. Ve Společnosti církví, která by
ovšem sídlila v Palestině, byla by zastoupena aspoň miliarda lidí!
Základem všech náboženství je snaha šířit a podporovat dobro;
proto by se docela dobře mohly spolčit k společné práci pro veškeré
lidstvo. Rabín Shapotshnick, jemuž je dnes 54 let, je si vědom obtíží
a ohromných námah, jichž je k provedení této utopie potřebí, pra
cuje však neúnavně, podporován hlavně rabíny, ve všech dílech
světa. Jeho korespondence je ohromná. Od papeže a arcibiskupa
canterburského dostal již povzbuzující listy.

Střípky. Začíná se uvažovati o tom, že odstranění jakéhokoliv vy
znamenání za občanské nebo vojenské ctnosti v míru není ničím,
co by podmiňovalo demokracii. Vrátili jsme se k hvězdičkám, vrá
tíme se k vyznamenáním. Mají je prozatím hasiči, uděluje se mládeži
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P. Konrád M. Kubeš S. J.: Ve šlépějích Ne čímž zároveň propaguje

smlouva je pátou. Nyní jsou v běhu jednání s 13 jinýmistáty, z nichž
6 je v Evropě: Finsko, Francie, Italie, Holnadsko, Spanělsko a Švý
carsko. Velmi důležité jsou jednání s Kanadou. I Československo
se chystá k vyjednávání se Spojenými státy na základě těchto vzá
jemných celních úlev. Americký trh může absorbovati mnohem více
našeho zboží, jen kdybychom dovedli lépe organisovati náš vývoz
tam a dovedli se vybaviti z německého zprostředkování. I řádná pro
paganda je nutna a zdá se, že nový Vývozní ústav dovede i zde na
saditi všechny páky. Jinak tato nová obchodní politika Spojených
států jest velmi slibná pro další rozvoj světového obchodu. Na druhé
straně však straší zase nebezpečí války, které se stalo zvláště akutním
habešským konfliktem. Tím nastal nový znepokojující prvek ne
jistoty a politická nejistota jest, jak známo, jed pro hospodářský roz
voj. Nebýti toho, byli bychom snad na nejlepší cestě k návratu do
normálnějších dob. ——

Rodinné a náboženské principy v japonských továrnách, Značný
podíl na úspěchu japonského průmyslu má skutečnost, že továrna
je vybudována na jakémsi rodinném obyčeji, ředitel je ctěn jako
otec, dělníci se modlí před malými skříňkami s bůžky za zdar své
továrny.

za vynikající zdatnost výborem pro zvýšení brannosti nánoda. Nyní
dostanou i vojáci-střelci, miřiči a dělovodi, kteří mají na vojně od
znaky s výhodami, při odchodu do civilu miniaturní tyto odznáčky,
které se dají nositi na kabátě. Je to hezké a jistě přispěje to k oži
vení zájmu o armádu. Až se vymysli způsob, jak vyloučiti vliv poli
tického stranictví, zavedeme také občanská vyznamenání. — Jistě
plníme povinnost, připomeneme-li, že Schuschelka, kterého Havlíček
zvěčnil v známé posměšné písničce, byl později loyální vůči poža
davkům českých politických snah ve Vídni jako novinář, že je
upřímně a spravedlivě podporoval, za což se mu dostalo díků Pa
lackého, Nerudy a j. — Cituplný sloh mají v některých listech při
líčení slavností a pobožností. Tak jsme se dočetli v jednom rozšíře
ném týdeníku, že chrám bývá nacpán a „lid celý jen trne na zpěv.“ —
Nové rekordy dobývají se v Americe. Závodí se, kolik kdo pro
vlékne nití uchem obyčejné jehly. Letní zpráva praví, že v kaliforn
ských závodech vyhrál jeden občan, který jich provlékl jedním
uchem 75. Kdo tomu nevěří... — V emigrantských kruzích koluje
vtip, že Goebbels ustaví novou státní společnost pro studium ruko
pisů slavných básníků-minnesángrů Ulricha z Lichtensteinu a
Wolframa z Eschenbachu a připraví jejich souborné vydání. Oba
totiž neuměli vůbec psát a s námahou četli. — V Americe podle
Casopisu českých lékařů dočasně osleplo 12 žen po požití odtučňo
vacího prostředku. Na očích se jim vytvořil bílý povlak a jsou nyní
v léčení. — Ještě do třetice z Ameriky. Se svolením úřadů konal se
v modlitební síni (!) newyorské pověstné trestnice Sing-Sing maškar
ní ples. Všechno bylo z kriminálu, hudba i maskovaní účastníci.
Trestanci byli oblečeni i za dámy. Zesílené kulometné policejní od
díly byly stále ve střehu. Objevil se však nepřítel pořádku tam, kde
ho nikdo nečekal. Z města přijelo nádhernými auty několik set „dam“
z lepší společnosti, které se dobývaly do trestnice a chtěly si za
každou cenu zatancovat s trestanci. Musily býti rozptýleny slzo
tvornými bombami. A trestanci písemně pak poděkovali řediteli
trestnice za to, že jim zaručil nerušenou zábavu! — Jeden přesluhu
jící sekční šéf po návratu z Píšťan, kde celé léto léčil svůj rheuma
tismus našel na svém stole na karton napsanou tuto výzvu: „Staří a
choří, uvolněte místa mladým a zdravým'!“ Mladý nějaký šibal
opravil tak známou vývěsku ve vozech elektrických drah: „Mladí a
zdraví, uvolněte místa starým a chorým.“
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poznání orientu Ččuje rychlou orientaci v knize, čítající na
poskvrněné. Nákl. Občanské tiskárny v Brně
1935. Stran 992. Cena podle úpravy 40 až
85 Kč. — V poslední době máme několik
dobrých knilí, slučujících výběr textů mod
litebních s praktickým návodem věroučným
a mravoučným. Připomínám vždy ještě krás
nou a nedoceněnou knihu zemřelého P. Ja
roše S. J. Život podle B. Srdce Páně, Urba
novu knihu K Bohu, knihy Olivovy, Hron
kovy a jj. K nim přistupuje nejnověji zmí
něná kniha P. Kubeše. Má velmi mnohé
přednosti, pro něž je hodna vřelého doporu
čení. Je to plod dlouholeté sběratelské prá
ce, jež původně ani nepomýšlela na publi
kaci. Autor miluje svaté Otce a Liturgii.
Nasbíral si mnoho materiálu, a to přesně
vědecky ověřeného. Překládá z originálů,
aspoň většinou. Cítí básnicky a sbírá perly
křesťanské poesie. Nestačí mu naše západní
kultura duchovní, sahá do křesťanského
orientu a čerpá z východních otců a liturgií,

křesťanského ve smyslu unionistickém. Ze
svého připojuje obšírný (nevím, snad by
stručnost byla někde žádoucí) návod k prak
tickému křesťanství. Vede nás po celý Ccír
kevní rok, učí žíti s Lituigií a z Liturgie a
zpracovává téměř celou látku asketiky. Mi
mo to zastoupeny prvky biblické, přehojné
odpustkové modlitby, poznámky exegetické,
apologetické, historické. Modlitby jsou styli
sovány tak, že se tím podněcuje správná sa
močinnost toho, kdo knihy používá. V ně
kolika málo podrobnostech vyslovili bychom
možná věc jinak, ale celkem je to dílo krás
né a milé svou prostou, nenáročnou a přece
ladnou úpravou. Titul knihy působí asi tro
chu mylně dojem, jako by běželo o knihu
výlučně mariánskou a pro dívky — tomu tak
není: akord mariánský zní velmi zřetelně, ale
kniha hodí se pro každého dospívajícího a
dospělého, ať muže či ženu, ať inteligenta
či prostého člověka. Abecední rejstřík uleh

1000 stránek. Cena není vysoká. Zasluhuje
vydatného rozšíření. Reban.

Přesný překlad nejdůležitějších encyklik po
sledních let. Prof. CM. fakulty v Olomouci
dr. B. Vašek, známý vynikající katolický so
ciolog, pořídil v r. 1931 vzorný překlad en
cykliky „Rerum novarum“ a „Ouadragesimo
anno“. Při tom účelně rozdělil encykliky na
kapitolky. Protože „Ouadragesimo anno“ by
lo již ve dvou vydáních rozebráno a „Rerum
novarum“ v prvém také, vydalo nyní Lidové
knihkupectví v Olomouci obě encykliky ve
zlepšené úpravě, překlad drem Waškem pře
hlédnut a vytříben a hlavně ještě více zdoko
nalen rozdělením encyklik účelnými titulky
tak, že jsou výbornou pomůckou všem sociál
ním pracovníkům. Kromě toho překvapil dr.
Vašek dalším přesným překladem encykliky
„Casti comnubii“, který vyplní citelnou me
zeru v naší literatuře. Všechny tři encykliky
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vycházejí pečlivě rozčleněny, opatřeny vhod
nými titulky, ke každé připojen podrobný a
praktický obsah. Cena každé encykliky Kč
3.—, s poštovným Kč 3.80. Zasílá Lidové
knihkupectví v Olomouci.

Příručka pro duchovní cvičení. Redaktoři
revue „Na hlubinu“ sestavili a vydali praktic
kou příručku pro exercitanty. Obsahuje po
kyny o významu duchovních cvičení, o roz
jímání, silenciu, významu modlitby, hlavně
společných modliteb při exerciciích, pak po
božnosti: Veni Sancte Spiritus, Ranní modlit
ba (prima), mše sv. podle dominikánského
obřadu (missa recitativa), některé chvalozpě
vy a hymny a modlitby, modlitby stolní, kří
žová cesta a modlitba večerní (kompletář).
Zasílá administrace „Na hlubinu“, Olomouc,
Slovenská 14.

Kněžská sobota. Salvatoriáni jsou u nás šiři
teli myšlenky kněžské soboty. Vydali o tom
stručnou informativní brožurku s hlasy čsl.
biskupů. Jde o hnutí, které chce modlitbami
podporovati kněze v jejich těžkém úkolu.
Obětování všech dobrých prací, starostí, ná
mah,- modliteb za posvěcení všech kněží a
kandidátů kněžství po celém světě. Kněžská
sobota má býti věřícími chápána podobně ja
ko pátek nejsv. Srdce Ježíšova nebo Apošto
lát modlitby. Je to také sobota po prvním
pátku v měsíci, kdy se má v celém světě
modlitbami a dobrými skutky buditi láska

ke kněžskému povolání, poskytne se opora
silné modlitby pro Život a svatost kněze.
Svaté kněžstvo je záchranou národů. Myšlen
ka kněžské soboty vznikla v jubilejním roce
spásy 1933 a šíří se v evropských zemích 1 za
mořem. Zaslouží si její vznešené poslání, aby
i u nás našla půdu. Pán Bůh bude nám žehnat
a pošle nám dobré kněze.

V. Bartušek: Metodika přírodopisného vyu
čování pro učitele a kandidátky učitel. Stát
ní nakladatelství 1935. Cena 12.50 Kč váz. Jde
o třetí vydání, upravené podle nových osnov
a pozměněné vzhledem požadavku činné
školy. Obsahuje též bohatý seznam odborné
literatury a ukázky vystavování přírodnin ve
škole.

Kneidl-Martinec: Početnice pro druhou tří
du měšť. škol. Grafická Unie 1935. Váz. za
7 Kč. Martinec přepracoval v duchu nových
osnov početnici Kneidlovu. Prakse ukáže,
nemělo-li se raději sáhnouti k vydání zcela
nové početnice, pořízené sekcí pro výzkum
počtů na školách národních.

Starý: Diktáty pro ústavy učitelské, vyšší
třídy škol středních, odb. školy atd. Obsa
huje 30 diktátů vybraných podle význač
ných děl. Za 3.60 Kč.

F. Klapálek: Ze života hmyzu. Ve sbírce
Brouci a motýlové sešit 60. Z nakladatelství

Kobrova v Praze 1935. Krásné a bohatě
ilustrované dílo, které nesmí chyběti v žád
né školní knihovně.

Novák-Anděl: Ilustrované dějiny českoslo
venské. I. L. Kober v Praze. Sešitové popu
lární vydání. 10 seš. 25 Kč. Hodí se dobře
pro školy národní.

Kejř: Zeměpis pro 6. až 8. post roč. Nákla
dem Grafické Unie 1935. Váz. za 9 Kč.
Látka pro tři post, roč. je hutně shrnuta do
knížky o 136 stránkách vyzdobené četnými
obrázky, většinou zcela novými. Pěkná vý
prava.

Anděl: Země alpské. Sešitové vydání. I. L.
Kober v Praze 1935. 10 seš. 29 Kč. Podrob
ně a Široce popisuje jednotlivé země. Velké
množství obrazů. Dobré dílo.

Cvič. uč. K. Hroch.

Obrazová kronika sjezdu katolíků, církevní
památky pražské v obrazích, mnoho jiných
zajímavých obrazů a zásoba zajímavé i po
učné četby na vás čeká v kalendářích Matice
cyrilometodějské na rok 1936. Spolupracují
nejoblíbenější spisovatelé (Brodská, Dostál,
Hanák, Hrochovský atd.). Zajistěte si pro
sebe výtisk kalendáře! Ceny kalendářů Mati
ce C. M.: Kč 6.—, Kč 12.— a Kč 18.—. Ob
jednávku vyřídí Matice cyrilometodějská,
Olomouc, Wilsonovonám. 16.

Hospodářská sila Úspory ukládejte jen do Lidových záložen, a kde

tyto nejsou neb z určitých důvodů nechcete všechno

ukládati doma, dopište si ihned na adresu

zvyšuje náš vliv ve

státě i společnosti!

Pomáhejme proto budovati

Lidové záložny
po celých Čechách.

Ústřední
záložnalidová
Praha II., Spálená čislo 15

Zvláštní účelné zařízení pro soukromé vkladatele

z venkova. Nenápadný způsob korespondence pro

duchovenstvo, které z celých Čech, i z Moravy ve

lice četně u Ustřední záložny lidové přímo ukládá.

Lidové záložny spravují od 31. prosince 1933
.. w

JIŽ 150 mil. Kč vkladů.

Toto dvojčíslo Kč 3—.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, číslo šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace Praha II,
Spálená ul. 15 (II. posch.). Telefon 46.700. Řídí a za redakci odpovídá dr. František Formánek. Vychází 10. a 25. každého měsíce.
Vydává spolek Život, Praha II., Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně 13. července 1935
č. 53.559-V1-35.Podací úřad Olomouc 2. Tisknou Lidové závody tiskařské a nakladatelské, s. s. r. o. v Olomouci Wilsonovo nám.16.

Roční předplatné činí Kč 30.—,do ciziny Kč45.—. Redakční závěrka 5. a 20. každého měsíce.
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F. Skácelik, Základy katolické politiky. - Slib katolické

mládeže belgické. - Politik, jenž nepochopil změnu

časů. - Loguerisne lingua latina? - Bořivoj Benetka,

Pravá cesta křesťanské výchovy, sv. Ludmila. - P. Lu

dolf F. Czermin O. Praem., Co zklamalo. - Dr.Fr.Nosek,

křesťanský optimista. - Život náboženský, kulturní,

hospodářský a sociální, politický. -. Z knih a časopisů.

časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku

F. Skácelík:

Základy katolické politiky.
I.

Teoretikové katolické politiky v Německu přemýš
leli velmi mnoho o poslání, smyslu a cílech katolické
politiky, jak o tom svědčí řada publikací odborných
1lidových, vydávaných hojně za režimu předhitlerov
ského. Hlavně knižnice vydavatelstva „Rhein-Mai
nische Volkszeitung“, redigovaná prof. dr. Dessaue
rem, dr. Michalem, dr. Sharpem a známé Diederichso
vo nakladatelství v Jeně přinesly několik pozoruhod
ných prací, které dnes jsou už skoro historickými do
kumenty, ač všechny mají platnost obecnou, překra
čující i hranice státu, v kterém vyšly. Není snad tedy
neúčelnopodati souhrn názorů, jak jsou shrnuty v pu
blikacích: dr. Michela „Zur Grundlegung einer katho
lischen Politik“, prof. university v Bonně Schmitta:
„Romischer Katholizismus und politische Form“ a
článcích Peregrinových, Rosenstockových a Verlo

vých v katolickém sborníku „Kirche und Wirklicheit“.
V Německu naráželi politikové často na názor, že

vůbec není možna katolická politika, ba i obecný vý
raz „křesťanská“ politika byl od mnohých věřících za
vrhován, poněvadž v něm viděli zesvětštění „říše,
která není z tohotosvěta“. Protošlo katolickým poli
tickým spisovatelům o to, aby ve věci nastalo vyjas
nění. Dr. Michel sám přiznává, že na název „katolická
politika“ činí si nárok různé směry, které zdánlivě
těžko dají se převésti na společného jmenovatele.
Jsou to hlavně tři názory, které získaly i praktického
významu:

1. Jedni označují jako katolickoupolitiku církevní
politiku, která (ovšem jen z důvodu státního a lido
vého blahobytu) má za účel hlavně posílení a rozšíře
ní veřejnoprávního postavení Církve v jednotlivých
státech, její stoupající vliv je zárukou obnovení živo
ta státního i lidového. Tentopolitický směr másvůj
původ v t zv. ulframontanismu, který v Německuse
nejmocněji projevil r. 1848za vedení kolínskéhoarci
biskupa Geissela a byl jádrem pozdějšího centra. Při
stálé změně vládních forem byl tento princip brzy
opuštěn. Od této jasné politické linie nutno přesně
odděliti onu čistě zájmovoupolitiku církevní, která
směřuje pouze k upevnění posice Církve ve státě, pře
nechávajíc starost o obecné blahostátní politikům vů
bec. Také není onouvlastní katolickou politikou mí
něna politika býv. centra (v Německu) v letech kul
turního boje, která se může ostatně projeviti vždy
jako určitá část politického programu strany, vyvsta
ne-linutnost hájit zájmy Církve a víry proti všem po

V Praze dne 15. září1935. Ročník XVII. Číslo 1 Ť

kusům násilnictví. Je to vlastně zápas o právní zajiš
tění duchovního života národai lidu.

2. Jiní chápou Katolickou politiku jako činnost urče
nou normativním uznáním křesťanských sociálních
principů, t. j. přirozeného křesťanského práva a mrav
ního zákona. Při tom ovšem je rozhodující okolnost.
že tato normaje pouze ona, které učíkatolická Církev
a poněvadž jí učí. Katolicita těchto noremje tedy vý
chodiskem základním, které ovšem nevylučuje 1užš
praktickou spolupráci s jinými křesťanskými vyzná
ními. Tato zásada způsobila však často rozštěpení ná
zorů býv. centra ne snad v základních pojmech křes
ťanských, nýbrž v bojích o taktiku při řešení jednot
livých politických úloh. Zajímavoje, že při těchto ne
shodách se ukázalo, že vlastně katolická rýnská kultu
ra je životodárné jádro katolicismu, že ona jediná bu
duje v tvůrčím smyslu ideu velkého německého de
mokratického státu. Ne nadarmoji jmenovali „Staats
partei der deutschen Demokratie“. T. zv. bavorská

o Kspartelztratila svou secesí své historické poslánívůbec.
3. Třetí druh katolické politiky vychází z politické

ho řádu určité ďějinné epochy, t. zv. křesťanské státní
duchovní jednoty středověku. Universalitu tohoto
středověkého vzoru lze dosíci podle učení tohoto pou
ze katolickou politikou. Jen tak lze aspoň v Evropě
zavésti zase zdravý pořádek. Víme sice, dnes bezpeč
ně, že takový „křesťanský duchovní stát“ nikdy ne
existoval, ale byla to právě Církev katolická, která
i politikou svou vyrostla v Církev světovou, dávajíc
duším jednotnou vlast, bojujíc proti církvím národ
ním, zasazujíc se o „svatou římskouříši“, sjednocujíc
všude duchovní dědictví antiky, stavíc se vždy hlav
ně proti výlučnému nacionalismu germánskémutím,
že jej nivelisovala ve „svaté říši“. Napodobit v této
snaze Církev římskou snažila se po válkách napole
onských církev pravoslavná za cara Alexandra I. t.
zv. „svatoualiancí“, která zůstala jen snem a vyzved
la jen modloslužebné klanění se osvícenskému suve
rennímu státu racionalistickému, jehož duchovní po
hanství Církev vždy potírala.) Tuto metafysiku státu
rozbil vlastně v 19.stol. K. Marx svou kritikou Hege
lovy právní filosofie a připravil tak vlastně ideu křes
ťanského státu. Političtí filosofové němečtí, hlavně
dr. Michel, jsou toho názoru, že povalením německé
ho suverenního státu, zbudovaného — víc než který
koliv jiný stát — na principu moci, uhodila Němcům
hodina vybudovati stát křesťanské koncepce a že je
to právě úlohoukatolíků, kteří vždy žili dějiny vírou
a stejně tak na ně pohlíželi. „Právě německý národ je
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dnes svým osudem, svou dějinnou situací jako lidový
národ zvláště naléhavě k tomu povolán, aby vytvořil
éru přechodu do křesťanské formy státní. Právě ně
mečtí katolíci jsou povinni uvážiti, že jejich iluse jsou
v pravý Čas v ohni víry spáleny a že se musí vzdáti
snu o „křesťanském státě středověkém“, jak jej po
žaduje biskup Ketteler, ale také opožděné ideje státu
liberálně-katolického pod heslem stát pro stát (učení
Hertlingovo) — a musí sloužiti bez ideologií a roman
tiky v hodině světových dějin pouze víře, která dá
státu což jeho jest — a nic více“ (psáno r. 1924p. r.).
Ovšem každá žitá forma má svůj omezený čas exis
tence. Všechny reformy a novoty církevního života
v 19. století měly vždy svůj původ v subjektivních
rozhodnutích o objektivním dědictví, vycházely od ci
tu k poznání. Tam, kde jsou skutečnosti minulosti
v stálé souvislosti se skutečnostmi přítomnosti, kori
guje snadno Život i nesprávné představy, které —
protože právě jsou praktikovány dodatečně — půso
bí na život rozvratně. K pochopení této souvislosti
buďpoukázáno na to, že přibývající zatlačování živo
ta z víry (reálnéhoosobního spojení s Bohem v Kris
tu) lze vysvětliti tím, že dnes jak filosofující theolo
gové, tak i mnozí katolíci nahrazují křesťanský po
jem věčnosti úplně heterogenním filosofickým po
jmem věčnosti.

Novoprotestantská bludná nauka o neviditelné cír
kvi svádí mnohé katolíky k opačnému bludu: nevidí
v Církvi viditelné pouze tělo Kristovo oživené du
chem Krista a tím skutečnou spásu dějinného člově
čenstva, nýbrž i „říši Boží“ Zde jest pramen učení
o církevním imperialismu. Je veřejným dějinným fak
tem, že vždy tvořivě oživly všechny oblasti světské.
které Církev ovládla ať přímo či nepřímo. Tento fakt
dává podle některých církví nárok na ovládnutí světa.
Nemusí se tak vždy díti jen politickými prostředky.
Církev roste ze sil nadpřirozených a staviva přiroze
ného; její prabuňka říšeBoží stále jimi roste až pojme
v sebe celý svět, jehož spása je jejím cílem. Je tu zřej
mý specifický románsko-západnický rys: sjednoco
vati protiklady života lidským činem v complexio op
positorum. Vyvěrá to z optimistické víry v „zákon
formy“, který jest vždy náchylný zbožniti a zvěčniti
harmonii životních napětí, která jsou většinou jen
podobná, a jsou vázána vždy určitou dobou i místem.
Toto dědictví románsko-západnické projevilo pro
církev západní jako dvojnásobné pokušení: jednou
touhou vyrovnati napětí mezi nadpřirozeným a přiro
zeným,spásou a zákonem, Církví a světem aktivismem
nadpřirozeného (zda se to dělo cestou logiky či ethi
ky, nepadá v úvahu) a po druhé snahou chápati dějin
né vyrovnání světských forem jako hypostasi říšeBo
žího zaslíbení. Bylo to propadnutí absolutismu forem,
které se jeví na příklad u Hermanna Hefele, který ve
své předmluvě k „Vyznání svatého Augustina“ staví
„křesťana a moralistu“ oproti „Římanu, Řeku a kato
líkovi“. Zajímavo, Že proti tomuto pojetí staví se dr.
Michel,pokládaje je právě za západnicky přejemnělý
typ „čisté kultury“ a vida v něm nebezpečí vnitrocír
kevního pohanství, proti němuž jsou právě „křesťan
a moralista“, Hefelem podceňovaní, správným lékem.

I P. E. Przywara 8. J., jehož spisy budí dnes stále
vyšší zájem, kloní se.také k tomu nadhodnocenía zab
solutisování západně-církevního světa forem a proto
nevidí v rostoucím rozvoji forem Církve oblast for
mových elementů, které jsou podrobeny moci lásky,
jsouce proto časově i prostorově proměnlivé, nýbrž
vidí v tomto viditelném rozvoji přímočarý proces sub
stantiálného zbožnění pozemských forem.

Církev a svět, spása a stvoření, milost a zákon jsou
dvojí oblast, jež jsou na zemi určeny k tomu, aby byly
v poměru pólů a tím ve vzájemném napětí. ProtoCír
kvi, jako viditelnému ztělesnění lidstva v Kristu spa
seného, není dovoleno zasahovati přímo ve vlastní
jádro politiky, nemá-li býti nevěrná svému poslání,
získávati lidem věčnou vlast víry, naděje a lásky. Tím
není řečeno, že by si Církev jako společenství těla

190

Kristova nesměla budovati formy vzdělaného lidské
ho společenství, jako je stát, neboť i v podobě politic
kého tělesa není politickým tělesem v přirozeném
smyslu, nýbrž zůstává stále svátostně tělem Kristo
vým, neboť jejím posláním je sloužiti spáse lidstva a
přizpůsobovati misionářsky své poslání všem míst
ním i časovým životním formám, vykazovati právě
1 odlišnostem národním i jednotlivců místo spásy a
zachovávati při tom svou universálnost. Spasené lid
stvo bude se vždy representovati před Bohem in toto.
Uskutečňování „obecného ve zvláštním“ nalézá prá
vě výraz v politickém vybudování Církve a z něho
také vyšlo církevní osvobozovací působení na národy
a státy. Z lásky, která slouží lidstvu, vychází Církev
vždy svěží a mladá v měnící se útvary dějin. Byl by to
imperialismus, vláda bez lásky, kdyby Církev stále
trvala na vlastním, i momentním světu forem a kdyby
vnucovala proces svého svézákonného vývoje bezsta
rostně dobámi krajům.

Plodný a zdravý poměr mezi Církví a státem jest
možný jen na základě shody. Církvi není nijak zvlášť
přikázáno zasahovati činně do politiky. Často byl ta
kový zásah jen periferní, nouzový zásah: bránila se,
snažila-li se světská moc pronikati do nadpřirozené
oblasti jí vlastní, nebopotřebovala-li hájiti podmínky
svého viditelného života (boj Řehoře VII., kulturní
boj, konkordáty). Ale vedle toho upíná Církev svůj
zrak na živoucí politickou činnost světskou, jako na
dějinný život lidstva ve všech způsobech jeho proje
vů — činí tak zesvého misionářského poslání, s kte
rým přichází ke všem lidem i s jejich individuelními
i dějinnými zvláštnostmi, které lidstvo dělí ve státy,
národy, rodiny, společenství atd.

II.

Je-li zákon opačným pólem milosti, ztělesňuje Cír
kev pól milosti, neboť ona je vždy viditelně přítom
ná skutečnost spásy, inkarnace pravdy, že v Kristu
bylo lidstvo objektivně spaseno. A lidstvem není tu
míněna jakási neurčitá obecnost jako v humanismu,
nýbrž lidé ve své dějinné vývojové formaci. Proto
ať se lidstvo dějinně vyvíjelo v jakékoliv přirozené
útvary — i v útvar západnického státu — vždy se
k němu stavěla Církev stejně jako svátostné tělo
Kristovo, takže v tomto poslání nikdy nezasahovala
ze své sféry milosti do sféry zákona. Byla kvasem,
který milostí proniká věci světské, ale nikdy se věc
mi světskými prolnouti nedá. Je to logické: nadpři
rozenem možno působiti na přirozeno, ale přirozeno
nikdy nemůže vniknout v nadpřirozeno. Filosoficky
vyjádřeno: idealistická je cesta zdola nahoru, křes
fanská jest shora dolů. S hlediska čistě křesťanského
není tedy hlavní starostí lidskou zdravá kultura, po
litika, národohospodářství, nýbrž spojení jednotliv
ce, rodiny, národa, státu s Bohem věrou v Krista
Spasitele.

Tento křesťanský požadavek není však nijak zá
sadním popřením světa, nýbrž zároveň tvoří Širo
ký prostor důvěry, že s uzdravením jednotlivce, ná
roda atd. věrou bude zdravou i kultura, stát, politi
ka, hospodářství. Křesťana vede víra vždy nad mra
ky pesimismu; miluje všechno stvoření, protože vidí
stále jeho neztracenou souvislost s Tvůrcem.

Je jisto, že člověk nevyjde ani z labyrintu svého já,
ani z labyrintu světa, nepodřídí-li se vedení Boha
zjeveného Kristem. Tím prožívá své já i svět stále
z hlubin prapůvodu všeho stvoření a jen z těchto
hlubin může vyrůsti přirozená láska a přirozený po
cit radosti. Svět a život obnovují se prostřednictvím
věřící duše jenom ve spojení se svým Tvůrcem. Ne
jedná správně křesťan, který spokojiv se s křesťan
skou niterností, zabsolutňuje napětí mezi milostí a
zákonem (po vzoru některých protestantských radi
kálů) a podceňuje dílo víry, dílo lásky a tajemství
síly z nich vyzařující a zpětně působící: milost ex
opere operato. Takový křesťan ztrácí tu nejkrásnější



schopnost, kterou křesťanstvíbudí a posiluje, tojest
schopnost chápati úkoly života vždy nově a původně
a působením víry, naděje a lásky činiti vždy to, co
vyžaduje „chvíle“. Není ovšem křesťan stále v tako
vém stavu milosti, aby jako pozemské stvoření ne
podléhal „zákonu“ přírodnímu i lidskému, aby neko
lísal mezi dobrem a zlem, spravedlivostí a nespra
vedlivostí. Křesťan má nezvratnou zkušenost, že v
jeho víře dá mu onen nadpřirozený opěrný bod, ve
kterém rozpor zla a dobra se uzavírá. Tento bod
ovšem není nikdy mrtvým bodem. Kristus nepopřel
existenci a trvání zápasů o dobro a zlo, kterým je
zatíženo pozemské bytí, a proto ve svém kázání na
hoře ponořil se do nejvnitřnějších záhybů lidského
svědomí a prohlásil pro ně povinnost osobního roz
hodování, ale zároveň řekl lidem, aby neupadali
v zoufalství při těchto mravních zápasech; zbavil
hřích ostnu smrti.

Mravnost má svůj prapůvod v člověku, pokud je
vlastní, organickými možnostmi ohraničenou bytos
tí, která jest obdařena nevykořenitelným pudem, u
platniti svou činnorodost buď ovládnutím přírody
(hospodářská moc) nebo ovládnutím lidí (společen
ská moc). Je to jakýsi druh sobectví, které jest opač
ným pólem mravní nadvlády: člověk jako individu
um nalézá zdravé ohraničení a plný rozvoj své čin
norodosti pouze v odporu mravného. Ušlechtilé,
zdravé, Bohem stvořené sobectví jak jednotlivce, tak
národa, má své oprávnění. Zavrženíhodné je pouze
sobectví chorobné, zlomyslné, špatné. Křesťan má
výhodu, že ví, jak má v takových mravních zápasech
hledati správné řešení, které musí ovšem odpovídati
dané situaci. Křesťan je člověk s jasným smyslem
pro skutečnost a s odvahou dobýti si v každém
mravním konfliktu své pravé místo. Tak bude se
chovati i v politickém životě.

JIL.

V orchestru politické souhry záleží přirozeně na
každém jednotlivém nástroji a tím je — svědomí
jednotlivcovo. Nejvyššího stupně mravnosti (s hle
diska stvořených bytostí) dosáhl onen člověk, který
ve svém vlastním já ctí „lidství“ a proto každý svůj
osobní čin povznáší k zodpovědnosti.

Nejplnější čin osobní svědomitosti pro lidstvo da
roval Ježíš Kristus. Daroval i nejdokonalejší tajem
ství tohoto činu, opustiv ve své lidské podstatě zemi
dříve, než sémě jím v zemi tuto vložené vyrostlo,
znovu se obnovujíc, a zaclonilo všechny doby i pás
ma. Osobní svědomí, jímž obdařeni jsou bytosti
stvořené, není však naplněno samo sebou křesťan
skou mravností. Vysokým a osvobozeným stává se
mravní cit jednotlivce teprve, až zakotví ve víře, na
ději a lásce, čili až nalezne svůj domov v nadpřiro
zenu.

Jest však jeden výlučně politický „zákon“, podle
něhož může býti i jednotlivec činěn zodpovědným
za společné činy a chyby oné skupiny, jejímž je čle
nem, neboť každá činnost určitého společenství, pře
nesená v život veřejný, vyžívá se právě v každém
svém členu a proto musí býti i každý příslušník ná
roda volán k zodpovědnosti za hromadné činy jeho.
Tuto pravdu lze nejlépe pochopiti v dějinné chvíli,
ve které hromadné činy národa, státu či jakéhokoliv
jiného společenského útvaru dostoupí k takovému
rozvratu, že může přinésti záchranu pouze zodpo
vědný nástup svědomí jednotlivcova na místo, na kte
rém právě v tu chvíli svědomí jednotlivcovo nahra
zuje rozvrácený národ a stát. Nejde tu snad 0 pro
blém vůdce, který je případem sám o sobě, protože
tu jde o vyvolení nebo přivolání a ne o přímý poža
davek svědomí. Citujeme tu doslova časopis „Volk

Slib katolické mládeže belgické.
Sjezd jocistů, mužské katolické mládeže belgické

dělnické, konaný v Bruselu, byl mohutnou manifestaci
víry a síly. Na 100.000jinochů, nejen z Belgie, nýbrž
i z Francie —6000—,Holandska, Portugalska, Kanady
se sjelo, aby tlumočilo svým imposantním počtem.
v jak mohutný stromvyrostlo zrnohořčičné, jež před
desíti lety v půdu hrdinské Belgie zasel nadšený kněz
P. Gardijn.

„Deset leťuplynulo“ napsal v listě sjezdu Jeho Sva
tost Pius XI., „od založení Svazu katolické mládeže
dělnické. Díváme-li se dnes na cestu, jíž prošla, a pře
mýšlíme-li o velikém a podivuhodném dile, které vy
konala, musíme v nich viděti moc Boha, který žehnal
tomuto podnikání. Neboť JOC se rozvinula nejen
v Belgii, posilujíc katolicism a přivádějíc mu nové po
sily, nýbrž vnikla i za hranice, a lze si přát, abyv bu
doucnosti se ještě více šířila,připodobňujíc se různým
místním poměrůma přání biskupů. A nemůže tomu
býti jinak, neboť je pravověrnou formou Katolické
akce, hodící se na současnou dobu, a podle raď naší
Matky Církve věnuje své síly dělnické třídě, často
drcené tíhou bídy a klamané bludy. Kdo tedy, maje
smysl a úctu ke ctnosti, by neobdivoval tohoto zástu
pu jinochů, v nichž spočívá tolik naděje pro společ
nosťi pro Církev? Hluboká znalost náboženství, pev
ná víra, nepřemožitelná láska, optimism, který nikdy
neupadá a jenž je důkazem bílé čistoty mravů, oprav
dová pokora, spojená s přímostí duše, toť vlastnosti,
jež dávají do služeb Katolické akce, a pomáhají kato
lické hierarchii ve vykonávání jejího apoštolátu.“

Velká chvála Otce všeho křesťanstva. Mladí, 100.000
jinochů dělnických, na ni odpovědělo slibem. Ve sta
dionu Heyselově před třemi kardinály, před předse
dou vlády Zeelandem, přede všemi biskupy belgický
mi, 1500 kněžími a nespočetnými věřícími, před 3000
prapory zněl v choru tento slib:

Jocista: Mlaďí dělníci, stavíme pro vás nový svěf.
Sbor: Svět křesťanský.
J.: Dělnická mládeži, ani blahobyf, ani pokoj nevne

sou nikdy boj mezi bratry. Přinášíme vám velikou na
ději. My, poslové božské lásky, vám přinášíme zákon
Kristův, vznešené jeho příkazy.

Sbor: Milujte se navzájem.
J.: Vyzdvihněme vysoko tento božský příkaz lásky,

aby jej viděl celý svět.
Sbor: Zdvihněme kříž,křížKristův.
Sbor: Dělnická mládeži, budeš věrna kříži Kris

fovu, budeš věrna kříži, budeš věrna Kristu?
Zástup: Ano,až do smrti!
Toťnádherný slib a krásná naděje. Zakladatel JOC,

P. Gardijn, to pochopil a na rozloučenou dal svým
jinochům tento rozkaz:

Jocisté nesmějí a nechtějí býti otroky ani stroji, ný
brž spolupracovníky Božími. Proto chťějí práci a pro
střeďí práce, rodinu a rodinný živoťf,živof mravný a
citový, odborovoua sociální organisaci, které by byly
důstojné jejich božského poslání. Budou pracovati
proti atheismu, nihilismu, materialismu, bez zášti, bez
násilí, v nezištné lásce ke všem.

Jocisté, poděkujte svým rodičům, svým duchovním
vůdcům, svým dobrodincům!

Jocisté, posílám vás do vašich rodin, do vašich dí
len, do vašich sekcí, do vašeho kraje s jasným rozka
zem: Na výboj!

Na výboj vlastní, na výboj svých kamaráďů, na vý
boj prostředí, v němž žijete, na výboj vašich rodin
dnešních i budoucích.

Jocisté, buďte slávou Církve, Krista, buďte ctí své
země, buďte nadějí této doby.

Žehnám vám. Vpřed!“
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im Werden“ z roku 1924: „V takové době nejsilnější
zrůdnosti hromadné politické vůle a politické zodpo
vědnosti, kterou prožíváme právě v Německu, nelze
než vysílati záchranné volání ke svědomí každého
jednotlivého Němce, a přáti si, aby toto svědomí vy
stoupilo na dějiště. Ať teď nikdo neříká, že mu do
politiky nic není nebo že není politikem a že není-li
vůdce, on, nepolitik, nemůže v neutěšených pomě
rech ničeho dělati. "To snad platí všeobecně, ale ne
platí už ve chvíli, kdy se ozve volání po osobní svě
domitosti a kdy celá vina národa spočívá osobně
i na každém jeho příslušníku. Je-li někdy záchranou
státu v chaosu zodpovědný diktátor, tak i tento při
chází pozdě, chybí-li jednotlivcům v národě svědo

mitost, zastupující ve chvíli chaosu ztracený pořáek.
Tomuto názoru lze přisvědčiti hlavně v tom, že

pro všechno lze najít náhradu i zastoupení, třebas
chvilkové — jen svědomí nelze něčím jiným nahra
diti nebo dáti je zastupovati.

Církev katolická nejen že budila vždy osobní svě
domitost jako záchranu v dobách zmatků, nýbrž z ní
také žila a jí se obnovovala. Židovskému národu da
roval Bůh toto probuzení svědomí v prorocích. A zá
stupy světců dokazují po všechna století znovu a
znovu pravdu: jako jsme všichni v Adamu zhřešili,
tak jsme byli všichni Ježíšem Kristem spaseni. Toto
spasení jest obecné a zachraňuje duše ze všech ne
dostatků partikularismu. Svědomí v Kristu zakotve
né je svobodné natolik, aby dovedlo vždy zakročiti
ve prospěch státu a národa a od případu k případu
konati onu subjektivní povinnost, ke které se ve
chvíli nebezpečí národ utíká. (Může tedy býti husit
ství naší tradicí?)

Kristus učil, že ten, kdo jemu uvěřil, má odvahu
žíti svůj život z lásky Boží, neboť láska Boží jest
oním pratmelem lidi spojujícím v obec Boží, v krá
lovství, které není z tohoto světa. Kristus podstoupil
smrt kříže pro svouvíru, vzal ji hrdinsky na sebe,
ale v tom neviděl to, co mělo svět z kořene obrátiti,
nýbrž v tom, že neustoupil radikálnímu ne nepocho
pení, odporu pozemského a že právě toto radikální
ne odvážil se žíti jako absolutní ano Otcovo.

Tak obdržel člověk schopnost pozvednouti se ze
své mnohonásobné nemohoucnosti k svobodě, celist
vosti a jednotě. Křesťanská láska k bližnímu nemá
tedy své těžiště v člověku, ale v lásce Boží. Biskup
Sailer praví ve svých „Základech náboženství“, že
ve své vlastní oblasti spojuje láska k bližnímu uni
versalitu smýšlení s individualitou jednání.

IV.

Co je tedy katolická politika? Jak bylo už řečeno:
v oblast nadpřirozených životních sil křesťanství po
litika neproniká; představuje vlastně jen zevně při
voděné spojení s křesťanskými elementy. Proto jako
zjev o sobě neexistuje vlastně ani katolická politika,
ani katolická etika, jako neexistuje katolická litera
tura, katolické umění. Jest umění, jest etika, je po
litika, jakožto formy lidské činnosti a jejich duchov
ní řády i zákony jsou obsaženy v mezích stvoření.
Jak politika, tak etika nestávají se katolickými ani
tehdy, stanoví-li Církev principy zdravého sociální
ho, státního a mravního života a prohlásí-li je za po
vinné. Církev potvrzuje tím jen nezměněnou plat
nost svého postavení, to jest své nadpřirozené po
larity, a nestaví tu žádný most mezi milostí, která
je její doménou, a mezi oblastí přírodního, sociální
ho a politického života, jehož oprávněnost dosvěd
čuje.

Teprve tehdy můžeme mluviti o politice křesťan
ské, když politická činnost je ve svých konkretních
aktech pojata v osobní život křesťana s Otcem v
Kristu, to jest je-li konána ze sil nadpřirozeného ži
vota. Tak zůstává politika oblastí přirozeného živo
ta, ale podřizuje se ve své tělesnosti kategorii po
slušnosti z víry. Katolickou je pak tato křesťanská
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politická činnost tehdy, když v dosahu křesťanského
života z víry získá původnost a čistotu ze sil milosti
oživující a vyžívá se pak v této náplni původní sku
tečnosti: toto je vám však slíbeno jako království
Boží a zaručeno Kristem zmrtvýchvstalým. Katolic
ká politika neprojevuje se tedy jako zvláštní dosah
politiky vedle jiných tak, aby se vyznačovala už na
venek nějakými zvláštními „katolickými“ znaky —
nýbrž je přirozenou politikou z duchovního obsahu
víry obnovenou, způvodnělou tak, že očišťuje poli
tický život národa od malosti, zrůdnosti i rozvrato
vých snah. Křesťanský obsah této politiky je dán
jejím zakotvením v nadpřirozenu, katolický směr
pak přesunuje těžiště v politický život sám, kterýje
osvobozen láskou. Pro křesťana v napětí mezi spá
sou a zákonem platí slovo Kristovo: dávejte, co je
císařovo, císaři, co je Božího, Bohu — a pro katolíka
v jeho důvěře v království Boží: až obdržím od Bo
ha, co je Božího, mohu teprve vskutku dáti císaři,
COŽje císařovo.

Proto chápe pravá katolicita aktuální úkoly a po
třeby politické v jich věcných odlišnostech, ale —
což je rozhodující — z původního zorného úhlu víry
a ne prostřednictvím teorie nebo ideálu, jak činí tak
zvaný křesťanský realismus.

Katolicita jako forma rozvoje křesťanského života
ve všech oblastech životních, stala se událostí v zá
padních krajích římské Církve. Západní církev na
lezla právě u románských a germánských národů,
z nichž své tělo vybudovala, silnou pohotovost právě
pro víru ve zmrtvýchvstání a v sílu milosti život ob
novující, a aktivovala důvěru v království Boží, v
Krista Krále. Plná katolicita čeká vlastně teprve řím
skou Církev, neboť secesse církve východní a luterá
nů (v širším slova smyslu) jest jen dočasná, protože
je pouze klamně rivalitou o pravé křesťanství. Jak
východní církev, tak luteráni — jak se dnes ukazuje
— jsou jen skupiny buněk, v nichž jsou uchráněny
živné síly křesťanství, aby se v náplni času oddělily
a stály římské Církvi k pohotovosti jako zachránci
a oživovatelé, až bude dílo západní Církve dokoná
no a Církev na rozhraní věků bude potřebovati oži
vovací pramen víry a lásky. Jsou vlastně diasporou
v širším smyslu.

V celkovém pojetí jeví se dílo křesťanské spásy
se zřetelem k světu a tím i poslání římské Církve ve
světě jako stálá a vždy nově se uskutečňující repa
triace odpadlých částí světa (nevěrou, nevěrností)
— v původní spojení s Bohem, v němž jedině jest
ozdravení. Rozhodující čin, který toto obnovení svě
ta předpokládá, není ani pouhé uskutečnění mrav
ních zákonů (jak už svatý Pavel věděl), ani podro
bení se životním řádům, které se i v životě křesťan
ském vyžily, ale je tímto činem vždy znovu původní
křesťanská víra in concreto.

(Pokračování.)

O katolické filosofii v Polsku píše známý myslitel Josef Pastuszka
v lublínském „Pradu“ velice pochvalně. Před 30 lety byl svět obda
řen četnými soustavami filosofickými, z nichž mnohé za krátko zašly.Dnesjevedenzápasmezidvěmahlavnímisměry:realismema idea
lismem, objektivismem a subjektivismem. Zatím co většina soustav
nepřežila čtvrtstoletí, philosophia perennis žije nejen několik staletí,
nýbrž je dnes v moderní době studována velice intensivně. V po
sledních 50 letech i v Polsku lze pozorovat zvýšený zájem o thomis
tickou filosofii. Velikou zásluhu má o to katolická universita v Lub
líně, která byla založena r. 1918. Jako ve Francii a Italii, tak i v Pol
sku se stala katolická universita střediskem obrodného hnutí, které
se šíří velice rychle. Několik thomistů je známo svými studiemi i za
hranicemi, jako třeba P. Bodenski O. P., který se účastnil obou me
zinárodních katolických kongresů, P. Chechelski z Krakova, K. Dvo
řák z Kielců, P. Chojnacki z Varšavy, A. Krzesinski z Krakova,
P. Ogarek ze Lvova, P. Siwek T. J. a j. a j. Dosud chybí polským
filosofům vlastní časopis, taková naše „Filosofická revue“, takže
většina filosofických statí jest uveřejňována v „Przegladu powszech
nym“ a v „Ateneum Kaplanskie“, vydávaném profesory kněžského
semináře ve Wloclaweku, kde je i jedna z největších a nejstarších
knihoven polských. I nekatolické filosofické revue uveřejňují studie
katolických filosofů. Pastuszka soudí, že značnou překážkou většího
rozmachuje, že v Polsku je často považována filosofie za část theo
logie a proto se jí oddalují laici.



Politik, jenž nepochopil změnu časů.
K mezinárodnímu sjezdu „Pax Romany“ v Praze a

Bratislavě, jehož se zúčastnilo několik set katolických
studentů a hostů z ciziny, poslal ministr zahraničí dr.
Beneš pozdravný přípis, v němž dosti vřelepřijal hlav
ní heslo sjezdové „nový člověk v nové době“ a přál
v tomto smyslu sjezdu a tedy i katolické mírové myš
lence co největšího úspěchu. Ministr Beneš zde vy
stoupil jako ministr zahraničí a jestliže tón jehodo
pisu zněl trochu vřeleji, než vyžaduje prostá zdvoři
lost, pak to byloasi z těchže důvodů, z jakých o zcela
mimořádnou kurtoasii dbala vláda i ministr zahraničí
při uvítání kardinála Verdiera na červnovém „praž
ském katolickém sjezdu. Ministr Beneš docela správ
ně a jasně vidí, že v současné době, kdy německáhit
lerovská vláda vede boj proti německému katolicismu
a je v napětí s Vatikánem, nemáme my vůbec žádné
příčiny,abychom si svou evropskou situaci kompliko
vali plagováním Luddendorfova hesla Los von Rom.

Na tom by tedy nebylo nic zvláštního, kdyby zrov
na této příležitosti — Benešova přípisu katolickým
studentům v Pax Romaně — nebyl se chopil jeden
z vůdců tak zvaného národníhosjednocení, Jiří Stří
brný, a jat touhouosvědčiti se pokrokářem včerejšího
slohu, nebyl ukázal na Beneše a jeho rozeklanosta ne
dostatek pokrokového charakteru a přímosti. Jiří Stří
brný, jenž z katolické Církve dávno vystoupil, vy
zvedl ve svém článku v „Poledním listě“, že Beneš tak
neučinil a katolíkem zůstal. „/To si mohla paní Fráňa
Zemínová,“ píše doslova Stříbrný, „vymluviti plíce —
dr. Beneš zůstal řádným členem katolické Církve a
nikdy se tím netajil.“ Stříbrný nechce rozebírat příči
ny, proč Beneš nevystoupil z Církve katolické; zda
z oportunity, počítající jednou s presidentstvím ve

státě většinou katolickém, či z důvodů ještě jiných,
ale je naplněn satisfakcí. Nad čím? Nad rokem 1925..
nad rokem odjezdu nuncia Marmaggiho z Prahy, o
nějž se poctivě zasloužil.

Ne, této své zásluhy už by Stříbrný vzpomínat ne
měl; nejen proto, že u ludové strany a msgra Hlinky
si tím svou popularitu nemůže zvýšit (přičinilse v tom
naopak o zhoršení poměru ke Slovákům), nýbrž že tím
připomíná jednu ze svých největších životních porá
žek politických. On, který jakživ se netrápil přílišným
zatížením duchovým, najednou v tomtoroce ——kdy
už celý svět se obracel od starého protiklerikalismu
předválečného typu — chtěl se vtlačit v čelo jeho před
dávné bojovníky v tomto směru. Ne z důvodů ideo
vých, nýbrž politické chytrosti, vypočítavosti a dema
gogie. Chtěl na této frontě pokrokového protiklerika
lismu utužit svou popularitu a moc ve straně. A mar
ně. Prohrál to, nemoha právě toto dlouho pochopit.
Beneš užil proti Stříbrnému tenkrát na chvíli téže me
tody, podiviv se nad pokrokovou kompromisností
Stříbrného, že Husův památný den odůvodnil jen ja
zykovými a mravními zásluhami — — ale zase zůstal
katolíkem.

A Jiří Stříbrný mu za to dnes znovu zazlívá a volá:
„Lo nejde zamhuřovati očipřed protikatolickým hnu
tím ve straně s heslem: Řím musí býti souzen, a při
tom osobně a jako ministr míti tak vřelý poměr ke
katolickým studentům. — Nemají-li se masy lidu do
stati na zcestí, je třeba je vésti. Pan ministr měl by si
najíti formu, aby vysvětlil vážné důvody svým stou
pencům, proč v nejbouřlivějších dobách zůstal věr
ným synem katolické Církve a proč vždycky měl po
měr ke katolicismu“

Loguerisne lingua latina?
J. H. — Není tomu jestě tak dávno, kdy jsme

lyšeli a Četli útoky blasatelů „moderní“ vzdě
anosti proti zatěžování mládeže studiem klasic
cých jazyků a plné nabražení jich moderními. Je
brý to moření mladých duší věcmi, kterých ne
zudou nikdy potřebovati. Je sice pravda, že je
nožno do výstavné budovy vlézti do podkroví
bo žebříku a odpustiti si namábavé stoupání po
chodech, ale to je výjimka, která potvrzuje pra
vidlo. Vzdělanost stavěná na základně bez tradi
ce má pomíjející dosah působnosti a jepičí život.
Příkladů z bistorie máme dost. Ostatek úpadek
vlivu blasatelů těchto deforem v dnešní době je
tobo největším dokladem.

Červotočina neutěšeného zármutku zachvacuje
broto sloupy dřevního pokroku nad nemožností
vyvrátiti vlivlatinské kultury, s nímž je spojena
také tistciletá tradice Církve. Neboť bez křes
fanství nebylo by u nás latinské vzdělanosti a
vzdělanosti vůbec. I když si to kruby pokroko
vých vzdělanců zjednodušily tím, že záslubu
Církve ignorovaly a zabývaly se latinskou kultu
rou jako Ding an sich, nemobou zapřiti ve své
práci a ve svém myšlení nikdy vliv tradice antic
ké kultury, předané novým věkům pilnou prací
příslušníků Církve. Můžeme říci, že boj proti
latině a antické vzdělanosti celkem ustal a že
nyní jde jen o místo, jaké opět latina v dnešní
kultuře zaujme.

Výjimku v celkovém obratu v nazírání na
latinu a římskou kulturu tvoří backenkreuzlerské
Německo. Pochopitelně. Vrátíme-li se ke srov
nání vývoje vzdělanosti s vystavěnou budovou,
vidíme, že backenkreuzleři začínají stavěti od
mezzaninu, ignorujíce základy a nabražujíce po
znání jich vytvářením pomyslné mythické šach
ty, která sestupuje do nedozirné hloubky prager
mánské minulosti, o jejíž povaze se rozcházejí
studia bistoriků a gleichšaltování poetové na
stolcich vědy. Panovačnost skobovitého kříže
chystá sé stále zaseknout se do stavby Církve a
do vzdělanosti, jejíž je representantkou. Vidíme
v Německu boj proti latinské kultuře stejně jako
proti domnělé difusi židovské kultury do žil ně
meckého. národa, projevující se i potlačováním

esperanta jen proto, že je vymyslil polský žid.
Boj proti latině nenabyl v Německu prozatím
otevřených forem. Na poli právní vědy projevil
se již úplným ignorováním římského práva, které
vlastní otcovství všech právních systémů civili
sovaných zemí. Možno však očekávati, že se boj
proti latině v Německu rozvine.

Katolíci v Německu v posledních letech sou
běžně se vzrůstajícím kultem pragermánských
mytbů pěstovali a pěstují větší znalost latiny a
aplikaci toboto jazyka vzdělanců po tisiciletí na
moderní potřeby. Nechybí tu silné bnutí vy
tvořiti z latiny opět mezinárodní jazyk vzdělan
ců. Je v tom kus národní nevraživosti na frančti
nu, ale blavní důvod je v universalitě latiny.
A tak vycházejí v Německu moderní konversač
ní kniby latinské, sbírky latinských anekdot,
příručky pro psaní latinských dopisů, latinská
přísloví atd. Mám před sebou 11. vydání Capel
lanovy příručky„Sprechen Sie lateinisch?“, která
vyšla v Bonnu v r. 1933. Je sdělávána metodou
věrnou úplně způsobu, jakým jsou sestavovány
konversační kniby moderních jazyků. Od počasí,
určení bodin, denní a roční doby, přes kapitolky
lidského žaludku: snidaně, oběd, jíti na víno,
zvěřina a perutnatci, nančení pro zachování tó
nu u bostin, ceremoniel na studentských kneibách
k. potřebám každé bodiny: pozdravy, přání,
prosby, děkování, dotazy, žerty, rozbořčení atd.
Nechybí tu zásoba vět o svatbě, tanečnici, toaie
tě, o brách, procházkách, cestování, železnici,
na poště, zábavy, braní kuželek, kulečníku, pří
sloví atd.

Je jisté, že užití latiny v mezinárodním styku
bylo by jistě omezeno na prostředí inteligence.
Sotva si půjdete na nádraží pro lístek otázkou:
ubi tesserulae veneunt, nebo na autosalonu se
nerozkocháte: velim mibi sit elegans Currus sex
cylindrorum cum frenis guatuor rotarum. Ale na
mezin. kongresech mobla by latina přijíti ke cti.
Nedávné katolické kongresy, konanév Českoslo
vensku, daly možnost znalckm latiny užívati
toboto jazyka při výkladech a informacích za
hraničních bostí, kteří namnoze neznali jiného
mezinárodního pojítka. Je tu ovšem obtíž s vý

slovností, protože nesporně jazyky románské
ovlivňují výslovnost latinskou podle způsobu,
jakým se mluví tím oním jazykem. K tomu při
stupuje nyní i to, že v Německu je odstraňován
tradiční způsob výslovnosti litery c a Němci
nyní všude ji čtou jako k, tedy Cicero je Kikero
a Caesar je Kásar. Hrozilo by proto nebezpeči,
že budeme míti tolik latin, že bude třeba vykon
strnovati mezinárodní latinu jako dorozumívací
jazyk mezi latinami národů. Ať už to dopadne
jak chce, můžeme se radovati z tobo, že latina
je na postupu. Znamená to návrat k uvážlivěj
šímu rozumovému chápání. Návrat k logice.
Návrat k seriosnosti.

Ve snaze připoutati srdce mladých Germánů
k latině otiskují ve zmíněné konversační knížce
i latinské písně. Jednak staré buršácké popěvky
latinsko-německé, jednak německé písně v latin
ském překladě. Tak tu jako „„Rbeni excubiae“
najdete Wacht am Rbein a čtyřverším:

„Opinor undas devorare
Nautam cum navicula.
Effecit solo canendo
Lurleia iddea“

končí překlad Heinebo Lorelei.
Zbývalo by říci několik slov se zřetelem k na

šim poměrům. U nás latina dosud neslaví takové
úspěcby, jako na př. v Německu. Byli jsme do
konce svědky velmi $patné výslovnosti a velmi
Spatné gramatiky při některých latinských ex
plikacích inteligentních laiků o posledním kon
grese Pax Romana. Doufáme, že i u nás dojde
k tomu, že latina nebude jen myslivecká a že se
věnuje klasickému studiu větší péče. Nebo bude
posledním latinským literárním dílem veršovaná
sloka v kterémsi listě předlety:

„Cum irem in suburbanum ad solemnia,
puicberrima filia fit mibi obvia.
Alba fnit, ut.placnit,
mibi non displicnit.
Desiderium dilectum
ire tecum in lectum.
Desideriunm dilectum
dormire tecum.“?

Je to stará pražská odrbovačka „Když jsem
4 šel do Vršovic na posvícení.. © "
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Bořivoj Benetka:

Pravá cesta křesťanské výchovy, sv. Ludmila.
Moderní stát podnik! tak často už pokus odníti rodi

čům dítě pod heslem výchovy budoucích občanů, že
nesmí nikoho překvapiti, usiluje-li na druhé straně Cír
kev uplatniti své přednostní právo na dítě. Podíváme-li
se na toto úsilí s hlediska rodičů křesťanských, nesou
cích zodpovědnost za s vé děti před Bohem, pochopí
me snadno, že rodiče křesťanských, katolických dětí
nedají si vzíti právo na duchovní i duševní výchovu
dětí státem, zejména, když není tu záruk, jak tato vý
chova bude ovlivňována. Místo abychom zde podávali
vlastní názory, myšlenky a náměty o právech a povin
nostech těch, kdož jsou zúčastnění na výchově dětí,
promítněme si několik mžikových pohledů ze života
matky a vychovatelky svaté Ludmily,kterou Církev po
výšila na oltáři a národ za ochranitelku křesťanské vý
chovy!

V očích mnoha a mnoha křesťanů jest dnes křest sv.
pouhou formalitou, jakousi rodinnou slavností, vynuce
nou spíše předpisy státními než vnitřní nutností křes
ťanské rodiny. Proto ani výběr kmotrů ani význam křest
ního slibu nebývá pochopen. Z důležité a nepostrada
telné svátosti stal se obřad formálně nutný, ale nepo
chopený i těmi, kdož by se urazili, řekl-liby jim někdo,
že nejsou dobrými křesťany, katolíky. A přece srovná
ním několika pohledů do života sv. Ludmily s obrazem
současné křesťanské rodiny ukáže, jaké jsou vlastně
prameny zla, působícího tak zhoubně na kořenech ro
diny i samého státu!

Svatá Ludmila přijala křest sv. v dospělém věku. Te
prve apoštolát soluňských bratří otevřel jí bránu křes
ťanské víry. Sama skládala křestní slib. Tímtaké daleko
lépe pochopila jeho význam a opodstatněnost. Přijavší
křest, přijala také všechny povinnosti řádného křesťana
pro domov| veřejnost. Jsouc postavena po bok české
ho knížete, tím více bylo jí se vystříhati všeho, čím
by v očích nových křesťanů křesťanství bylo poškoze
no. Na ni upíralo se tisíce a tisíce očí. Nejen na ni,
ale na celou knížecí rodinu, jíž byla matkou! Jelikož
pak měla na péči i výchovu dětí (a později i vnuků)
i v tomto ohledu dívalo se ke knížecímu hradu mnoho
matek, aby nejen se seznámily s křesťanskou rodinnou
výchovou, ale aby, uznají-li ji za prospěšnou, kráčely
ve šlépějích kněžniných.

JiříStříbrný zde žaluje na svého politického odpůr
ce a protichůdce v bývalé společné straně, ale nic než
tato žaloba nemůže tak jasně ukázat, jak to Stříbrný
dřívnebo později prohrát musel —pro svou duchovní
zpátečnickost a menší světový i evropský rozhled. To
takový Švehla,který zůstal katolíkem, to takový Kra
mář, který jím zůstal rovněž, rozuměli evropskému

povětří i státním potřebám nové republiky mnohemépe.
Ať je tomu jakkoli s vnitřními důvody formální a

vnější věrnosti ke katolictví u jmenovaných tří vůdců
tří pokrokových českých stran, jejich Čin má svou his
torickou cenu, rostoucí s časovým odstupem; odpad
Stříbrného čím dál se bude zato jeviti víc jako ne
dostatek kulturní orientace a politická chyba. Zaplatil
ji ostatně už těžce osobně a od jeho odchodu ze strany
zmírnil se podstatně volnomyšlenkářský životní styl
této strany. Vyzul se ze starorakouského, protikleri
kálního provincialismu a i ve svém pokrokářství zev
ropštěl. Beneš, zběhlý světem, ukázal se zkrátka i v
tomto punktu kulturní orientace chytřejší než Jiří
Stříbrný. A republice toto stanovisko Benešovo pro
spělo, stejně jako jemu osobně. Anachronický, staro
pokrokářský zákal na očích Jiřího Stříbrného bránil
mu postřehnout, že národ v samostatném státě česko
slovenském musí míti po válce světové obzory širší,
než v nesvobodě v rakouské provincii.
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Kněží,poslaní do Čech, i nová generace, vybraná už
z domácího prostředí, nebyli jenom hlasateli Evangelia
a prostředníky mezi věřícími a Bohem, na nich spočí
valy i základy povšechných vědomostí, z nichž měli
čerpati štípené počátky křesťanské vzdělanosti. Toto
dvojí poslání přeneslo se I do křesťanských rodin. Sva
tá Ludmila nejen učila své děti znáti Boha, ale také
vštěpovala jim základy toho, čemu se šíká krásným
jménem kultura. Byli zajisté na knížecím dvoře vycho
vatelé—kněží, kteří měli na péči výchovu knížecích
dětí i těch, jejichž rodiče mohli a chtěli jim otevříti
prvopočátky základních vědomostí. | jinde kněz pří
farním kostele nebo při dvoře bohatšího pána vykoná
val dvojí úřad: kněžský a učitelský. Leč jeho čas byl
vymezen a rozsáhlý obor působnosti bránil, aby vě
noval výchově všechen čas. Práce misionářská vyžado
vala napětí všech sil, takže úřad učitelský zejména na
počátku, byl odkázán na vyšetřenou volnou chvíli. Tím
přesunula se výchova do rukou rodiny. Svatá Ludmila
jako pečlivá matka měla zajisté mnoho každodenních
starostí, ale I při tom našla volný čas, aby pokračovala,
objevovala a utvrzovala to, co plebán zasadil, ale ne
mohl ošetřovati a podporovati ve vzrůstu a rozvoji.
A zase věci duchovní a světské pojí se v jednotu. Vy
týká-li se rannému středověku, že podtrhoval význam
modlitby na úkor práce, jak nazvati současnou, moder
ní dobu, která škrtá modlitbu a marně se po práci shá
ní? Snad dovedli tehdá lépe znamenati se křížem,než
znamenati své jméno, snad jejich prostinké názory na
svět neobstojí před kritickým měřítkem našich mudrců,
ale když se díváme na jazýček vah, ukazujících poměr
mezi vírou a vědou, ustrneme. Ukazuje totiž přesně rov
nováhu. Život svaté Ludmilya život tehdejších křesťan
ských matek a rodin vůbec vyvede nás z té zdánlivé
nemožnosti. Prostý život, prostá víra jsou tu činiteli to
ho domnělého zázraku. Odvážíme-li se však postaviti
příměr: rafinovaný život (t. j. život přeplněný současný
mi „vymoženostmi"“): rafinovaná víra, ukáže se srozu
mitelně, že tento příměr předem je vyloučen, zatím
co první jest samozřejmý. Výchova soustředěná v pod
statě v rodině jest nejen jejím zrcadlem, ale také dů
kazem, že křesťanství staví a buduje základy rodiny
a tím i společnosti a státu.

Svatá Ludmila vtiskla své rodině křesťanský ráz jed
nak vlastním příkladným životem, jednak výchovou dě
tí i dospělých. Neboť chtěla-li, aby žili jako praví a
skuteční křesťané, sama předcházela příkladem. Ne
mohla žádati, aby členové rodiny i služebnictvo plnilo
své křesťanské povinnosti, zatím co ona, kněžna, by si
od toho, co by se jí zdálo nepohodlným, dávala dis
pens. Naopak, ona matka a paní šla příkladem vstříc.

Výchova není hračkou. Neboť tvárlivá duše dětská
velmi snadno podléhá vlivům, aniž má měřítko pro
dobro a zlo. Proto ty vlastnosti, které se vtisknou do
dětské duše s počátku jeho vývoje, ty vlastnosti zůsta
nou potom na trvalo v duši. Vidíme to při bratřích Vác
lavovíi a Boleslavovi. Oběma sv. Ludmila zajisté stejně
pečlivě poskytuje to nejlepší, čím oplývala její duše,
A přece Boleslav stává se bratrovrahem. Sledujeme-li
však příčiny a podněty toho zlého činu a pokusíme-li
se pochopiti, jak smrt bratrova na Boleslava působila,
dovedemesi i to vysvětliti. Boleslav stal se nástrojem
nenávisti a politických pletich. Krev bratrova byla obětí
za jeho procitnutí. To dobré, co bylo vtisknuto do jeho
duše, zase dostalo se k moci. A další život Boleslavův,
život jeho rodiny ukázal, že smrt sv. Václava, ani pro
knížete nebyla marna. Taková byla tedy rodinná výcho
va sv. Ludmily. ,

Dotkli jsme se již té druhé stránky výchovy, zavádě
né sv. Ludmilou: počátků vědomostí, potřebných ke
čtení a psaní. To jsou brány ke všem dalším znalostem.
I po této stránce, jak jsme viděli, sv. Ludmila neopo



P. Ludolf F. Czermin O. Praem.:

Co zklamalo.
Když bylo po neúspěšných sněmovních volbách, tu

jako houby po dešti vyrůstaly úvahy, co jen mohlo
býti příčinou toho, že místo čekaného úspěchu nebo
aspoň udržení posic se dostavil pravý opak. A při
všech těchto úvahách zapomínalo se na velmi důle
žitého činitele, který fakticky selhal a velmi selhal —
na ženy.

Ženské katolické hnutí zklamalo v českém i v ně
meckém táboře u nás. V německém — a to platí o Če
chách — jsou katolické ženy o míle před katolickými
ženami českými, jejich Frauenbund, vedený bývalou
kněžnou Beaufortovou z Pečkova dodělal se velmi
krásných organisačních úspěchů a byl svého času, ještě
před nedávnem, jak bych řekl „módní“ organisací ka
tolických žen německých, ale všechna očekávání a
všechny veliké plány se zhatily v den voleb. Co na
příklad má se řícik tomu, když v městě, kde povolaní
činitelé se honosí, že katolický Frauenbund má 900
členek, při volbách pro německou křesť.sociální stra
nu bylo odevzdáno všeho všudy 390 hlasů... a Hen
lein jich tam dostal přes 7000? A vyprávěl mi němec
ký venkovský farář, který velmi pracně vybudoval
Frauenbund ve své osadě, kde působí asi tři roky, že
ženy u něho byly tak poblázněné.politikou, že utíkaly,
v pravém slova smyslu utíkaly celé hodiny pěšky, jen
aby mohly slyšeti Henleina mluvit — a jeho projev
v okresním městě, asi tři hodiny vzdáleném od jeho
farní osady, se konal v devět hodin večer!

U Němců je snad omluvou to, že, co se dálo při
těchto volbách, to že nebylo ani již normální. Stati
síce si prostě vsugerovaly, že Henlein přinese ráj, a
lidé byli slepí a hluší vůči každému odchylnému, byť
by také sebe rozumnějšímu stanovisku a programu.
A přece — nemohu se ubrániti výtce, že ani vedení
německého katolického Frauenbundu není bez viny
na přesunech volebních — jejich orgán „Die Frau“je
sice velmi krásně řízený, je obsahově bohatý, ba řekl
bych přímo representativní — ale není to časopis, kte
rý by dovedl nadchnouti, který by dovedl zapáliti duši
prosté, denním životem štvané ženy. Listujete-li ve
„Die Frau“, pak přímo vycítíte propast, která je mezi
redakcí a mezi členkami se vzděláním obecné školy,
s mozolnýma rukama a s čelem plným vrásek. Ano.
pro „vrchních deset tisíc“ je to list naprosto vyhovu
jící — ale pro obyčejný lid — to ne! A kolik „nóbl“
členek má Frauenbund a kolik prostých?

menula nic, čím by mohla ze své moci přispěti. Doplňu
je, opakuje s dětmi a později s vnuky to, co pochytili
při vyučování plebána. Jako s dětmi se modlí, do kos
tela ke svátostem chodí, tak s nimi krok za krokem
pokračuje i při učení se toho, co má dáti základ k po
všechnému vzdělání. Je to úzký kontakt mezi školou
a rodinou. Mnohému se zdá příliš ideální, dnes neusku
tečnitelný. Ale jak můžeme volati po dobré školní vý
chově, když o výchovu svých vlastních dětí nemáme
zájem? Zajisté každý nemůže s dětmi opakovat, každý
nemůže denně sledovat to, co se jeho děti učí. Ale kaž
dý má pečlivě dbáti, aby škola neodcizila děti rodi
čům a tomu, co tito jim vštěpovali od malička. Dítě
dobře a zbožně doma vedené, velice jemně reaguje
na vše, co by této výchově odporovalo. Když by však
bylo bez pevných základů, snadno podlehne vlivu pro
středí (víz Boleslav!). Kdyby rodiče se spoléhali na to,
co kněz, katecheta podá jejich dítěti a sami je nepři
pravili, potom spláčí nad svou lehkomyslností!

Otázka výchovy mládeže jest stále aktuelní. To je
tím, o němž denně se mluví, které každý den jest před
mětem rozprav ve společnosti, v novinách, slovem je
to nejožehavější problém přítomnosti.

Vidíme nové a nové náměty, nové pokusy. Ale nikdo

A pak — další bolest —nedostatečnáiniciativa cen
trály, malý styk její s místními pobočkami a místy
i minimální činnost těchto — ale kořen zla je stejný:
Nemá-li duchovní správce nebo předsednictvo „buň
ky“ pro nějakou agilnost nebo iniciativu, pak to vše
chno musí členstvu dáti ústřední časopis, a jakpak
by jim jej mohl dáti, když redakce sama jej nemá!

A dále — nestačí naprosto, aby členky měly svůj
měsíčník, je nutno, aby byly vychovány k tomu, aby
odebíraly katolické deníky a týdeníky, a myslím, že
po této stránce výchova v katolickém Frauenbundu
úplně selhala! Nebo že jí byla věnována pramalá po
zornost, jestli vůbec jaká!

Ale nezklamaly jen organisované katolické ženy
v německém táboře v Čechách, ale zklamaly i morav
ské ženy. O českých organisovaných katolických že
nách je dosti těžko mluviti a psáti, poněvadž jejich
Svaz jest organisace početně slabá a poměrně málo
aktivní. Ale Morava! Prosím, to byly číslice, s nimiž
při každé příležitosti se vyrukovalo! Tři sta tisíc že
jest organisovaných katolických žen v Moravskoslez
ské zemi — a přijdouvolby, a celkový počet pronaši
stranu odevzdaných hlasů kryje se takřka s počtem
organisovaných katolických žen! A přece — na Mo
ravě i ve Slezskuje tisíce a tisíce věrných, všech obětíschopnýchmužů— našinců!"Tijistěvolilinás—atu
při sebe chladnější úvaze musí našinec dospěti k uzá
věru — značné procento organisovaných katolických
žen v zemi Moravskoslezské nevolilo lidově, nevolilo
katolicky, nevolilo svého generálního duchovního
rádce ministra dra Šrámka! Věřím-liv pravdivost to
ho, co ústředí Svazu katolických žen a dívek tvrdí
o počtu organisovaných členek, pak nezbývá, než si
říci,že aspoň, aspoň třicet procent členek volilo jinak
než mělo voliti!

A zase — nic neděje se bez příčiny, a také toto mě
lo své příčiny. Divím se, že se nenajde nikdo, kdo by
se vypravil na studijní cestu do ciziny, aby tam, u Bel
gičanů nebo Holanďanů nebo u Němcůse přesvědčil,
jak tam pracují organisace katolických žen a dívek.
Jak tam je důmyslně a do všech detailů provedena
organisace. Kolik tam nesmírného dobra se prokazuje
potřebným členkám po stránce charitativní a sociál
ní. Rok 1935vyžaduje přece jiné cesty, formy a způ
soby organisační, než je vyžadovala doba předtřiceti.
čtyřiceti lety, kdy bylo více víry v lidui více oběta

se nepodívá podokladech a příkladech vzorné výcho
vy, ač je mána dosah ruky. Svatá Ludmilaukazuje nám
cestu, jak si počínati: Vybudovati křesťanskou rodinu,
zavésti v ní křesťanský život, křesťanskou výchovu,
která svou silou zmocní se i výuky školské. Neboť dětí
řádně připravené v rodině, pečlivě opatrované i za do
cházky do školy, dovedou už dáti křesťanský ráz ško
le. —

Ptáme-li se, co jsme vykonali za trvání republiky ve
šlépějích sv. Ludmilyv otázkách domácí i školní výcho
vy mládeže, neodvážíme se dáti si odpověď. Ano, mlu
vilo se, pouštěna hesla jako ty bubliny z mydlové vo
dy! A také dnes klidíme pomalu, co jsme zaseli. Kolik
máme Václavů a kolik naproti tomu Boleslavů. Ale ne
těch chybujících jen na čas, pod vlivem a nátlakem
svého okolí, nýbrž zarputilých přátel hříchu a nepra
vostí.

Čas se přiblížil. Záchrana národa, záchrana křesťan
ského rázu státu vyžaduje, aby se přešlo od slov ke
skutkům. Aby sv. Ludmila stala se ochranitelkou rodin
ného krbu, aby zase ona zasedla v kruhu rodinném
ztělesněna matkou, a tak zachránila mládež pro lepší
příští národa, odvrátivšího tvář od vzoru pravé výcho
vy! Nemámezachována slova, ale činy sv. Ludmily!
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vosti i pochopení pro všechno vyšší, nadzemské. Dnes
je třeba voliti stále a stále nové cesty a cestičky, a ta
kové ústředí musí býti magacinem myšlenek a ná
mětů, to musí býti vysoká škola povinnostmi ubitého
duchovního rádce i funkcionářek poboček. Parádní
schůze s poklonami jsou věci, které by již jednou
pro vždy měly na věky věkův patřiti minulosti!

Podívejme se na moravský ženský tisk katolický,
jehož náklad samozřejmě neznám, ale který ani zda
leka nebude úměrný počtu organisovaných členek, a

jediné číslolistu stačí k utvoření definitivního úsudu.
Zklamaly a velmi zklamaly při volbách ženy. A

zklamali a zklamalyi ti a ty, kteří a které stojí v čele
jejich organisací. Číslice o organisovaných katolic
kých ženách a dívkách jsou pouhými číslicemi, za kte
rými nejsou fakta, stejně jako papírovými číslicemi
jest oněch, do omrzení omílaných 78 proc. katolíků
v republice. Přišel jsem o pololetí na nové působiště,
měl jsem v první třídě obecné školy 40 dětí, a ačkoliv
podle Kubíčkovy osnovy se Otčenáš má probírati te
prve v druhém pololetí, zkusil jsem, kolik z těch „ka
tolických“ dětí zná Otčenáš — a jediné jej umělo a

39 ne! Jsou na papíře sice ještě katolickým
katolických rodičů, ale nábožensky jsou úpl
mřelé, na modlitbu dávno v rodinách se zapo1
kostel? Nač tam choditi, vždyť tam nic — n

Velmi, velmi mnoho dá se napraviti a zlep
de-li dostatek dobré vůle na všech povolaný
tech, jak v Pečkově, tak v Praze i v Brně. /
povolaných činitelích, mnohem více na nich
členstvu záleží, aby hnutí katolických žen u 1
ré, jak volby dokázaly, jedině u Slovákůnezl
bylo hnutím budoucnosti, hnutím cílevě«
svých velikých, ba historicky významných po
dbalého členstva. Jíti dále vyšlapanými, star:
tičkami — to znamená podle slov Spasitelo
pěstovati neplodný strom. Strom bez dobréh«o o————————————
Prosíme o vyrovnání předplat:

Dr. František Nosek, křesťanský optimista.
„Opravdový křesťan může býti jen optimistou,
poněvadž ví, kam jde.“

Msgre De Guébriant.

František Nosek byl z toho mála lidí, kteří mohou
odcházet ze života s úsměvem na rtech. Nebojí se
smrti, poněvadž v ní vidí sestru. „Přál bych si prožíti
svátkyjiž v očistci,“ těmi slovy vyjádřil umírající svůj
poměr ke smrti, a je v nich utajena síla, která se bude
zdáti podivnou člověku nevěřícímu, ale pochopí ji

prestan, neboť ví, co znamenádůvěra v milosrdenstvíOžÍ.
Smrt bývá leckdy nazývána korunou života, a v

tomto názoru je hluboký smysl. Člověk si ji zpraco
vává celým. svým životem, svými činy, pokud jsou
krásné, ji tepá, vyzdobuje drahokamy. V tom smyslu
je důvěrný vztah mezi životem a smrtí, a na oprav
dovosti života závisí krása smrti. Je třeba, abyčlověk
žil ve světle. Pod tím zorným úhlem se chci podívat
na osobnost dra Františka Noska.

Byl jediným synem zbožných rodičů. Otec byl úřed
níkem a plnil řádně své povinnosti. Nejen své povin
nosti ke státu, který hoplatil, nýbrž i své povinnosti
k Bohu, který ho stvořil. Matka byla zbožnou ženou,
která čerpala z víry radost i sílu. Potřebovala jich, ne
boťz dopuštění Božího zůstala se synkem sama. Fran
tišek v časném mládí poznal navštívení smrti, a poně
vadž byl vychován ve víře, nezbyla v něm z této ná
vštěvy jen hrůza, nýbrž i světlo. Věděl, že život je tře
ba promítnout přes hranice země, za nimiž nespojuje
žijících a mrtvých osobní styk, nýbrž modlitba. Jed
nota je. na několik let přervána, ale ne zničena. Mod
litba za mrtvé je mostem, jímž je stále udržována spo
jitost. V křesťanskémpojetí smrti je veliká naděje a
1tvořivost, poněvadž láska jako by do sebe přibírala
více odpovědnosti. Otec, který za živa vedl své dítě
k řádnému plnění povinností, charakternosti, činil tak
i po smrti, která bylakrásná, a příklad, který měl syn
stále před očima, byl dobrým pomocníkem v růstu.

Studoval a byl svědomitým studentem. Víra z dět
ství nejen neopadla, nýbrž se prohlubovala a utužo
vala. Prostředí na střední škole na počátku tohoto sto
letí nebylo přílišpříznivé náboženskému růstu a mnozí
synové a dcery zbožných rodičů pozbyli na ní svoji
víru. Nosek jí neztratil, díky pevnému základu, který
si přinášel z rodiny a pak působením ještě něčeho ji
ného. Každý, kdo se s ním déle stýkal, mohl pozoro
vat u něho tentorys: povýšenost ducha. Tato povýše
nost by se změnila v pýchu, kdyby nebyla kontrolo
vána opravdovou věrou, a u nichžse tak neděje, se
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skutečně mění v pýchu. U Noska byla dob:
neplaval s proudem jakoostatní studující, ale
cestou. Zatím coostatní se vysmívali nábožet
četl knihy, pojednávající o náboženských pi
Nepřistupoval ke stolu Páně proto, že to bylc
no a katecheta žádal dodržování tohotonaří:
brž proto, že opravdu věřila miloval svátostne
sitele. Jako s opravdovostí studoval, tak sn
úkony víry. Když po maturitě vstoupil do Če
akademické, všichni akademici hned v něm
muže, jenž do ní vstupuje s přesvědčením.

Liga byla založena v dobách bouřlivých.
školské studentstvo se veřejně chlubilo svou
a své pohrdání Církví dávalo najevopři kaži
žitosti. Proti bohoslovecké fakultě byl veden o:
theologie nebyla považována za vědu a profe
tolické theologie byli pokládáni za lidi méněce
to nazírání bylo pro národ velice zhoubnéa ne
né, neboť kde inteligence vyhlásí boj Bohu a
pravdám, tam nutně se schyluje ke katastrol
si byli vědominěkteří synové katolických rodi
si uchovali víru na střední škole, přišli s ní i
versitu, a umínili si státi se jejími apoštoly a
v nepřátelském prostředí. Proto byla založen
liga akademická, a mladý Nosek považoval
povinnost doní vstoupit. "Tehdy k tomu by
heroismu, odvahy, vnitřní síly. Nikdo nemo
hmotného prospěchu ze svéhočlenství v kal
akademickém spolku, a nestal by se jeho úde
by neměl lásky. Nosek ji měl, byl z prvé gen
gistů a bral vážněsvoje členství. Byl z nejl
nejnadšenějších. Jako ligista vynikal dvěma|
vlastnostmi, jež ukazují, že byl již tehdy vni
tový: Opravdovou zbožností a svědomitostí
diu. Jeho kolegovési pamatují na jeho vrouc
mši svaté a při svatém přijímání, na jeho váž:
měla základyv chápání tajemství víry. Proto
vot byl stále krásnější a čistší a mohl tak i
pronikati ve studium světské vědy. Ostatně i
jako vše ostatní, bylo zapjato do služby ap«
Přednášky, jež konal v Lize, chtěly sloužit. A
ba nesla ovoce, musela býti založena na pozn
šlo mu jen o to, aby ovládáním látky se přir
úřad nebo na profesůru, aby dělal tedy jednou
kariéru, nýbrž aby jím zmnožil dobro, zesi
službu pravdě. A poněvadž chápal, že inteli,
nejúčinnější pomocnicí v této službě, myslil
versitní profesůru, a všichni ligisté byli přes
že po ukončení studií budese habilitovat na p:



fakultě. Bůh však užil jeho lásky jinak a jinde: Posta
vil ho po světové válce dopolitiky. Rokem 1919na
stává v jehoživotě nové období.

Dr. Nosek přišel do politickéhoživota jak náleží
připraven. Ovládal finanční vědu, studoval intensivně
národní hospodářství i sociální otázku. Možno dokon
ce říci,Žerozuměl těmto vědám daleko lépe, než mnozí
jeho kolegové v parlamentě. Tvořila se ústava a práv
ník dr. Nosek byl na svém místě. Přijímal mandát.
který mu byl svěřen, jako povolání, za které jest od
pověden. V každé době vykonal toto povolání svědo
mitě, tím svědomitěji je chtěl konat v době, ve které,
v dětských letech nového státu, se rozhodovalo o bu
doucnosti jeho, a kdy se většina domnívala, že štěstí
státu bude tím více zajištěno, čím méně bude stát
křesťanským a katolickým. Za takových okolností je
postavení zákonodárce, jenž si je vědom výsostných
práv Boha a jeho Církve nadmíru vážné a odpovědné.
Dr. Nosek miloval nový stát upřímně,a poněvadž jeho
láska ke státu a národu byla jen paprskem lásky k Bo
hu, od něhož vše pochází, který je Králem nejen je
dinců, nýbrž i společností a států, byla tato láska
schopna všech obětí. Dávaláa se nenáročně a samo
zřejmě. Nedala se odbýt, neboť byla trpělivá a pro
zíravá. Nevadilo jí, že odpůrci si v prvých letech po
převratových odsedávali od toho, který s ní přicházel,
že se na něho osopovali. Copak láska nemá za nej
věrnější přítelkyni oběť? A zdaž nemůžeme měřit pro
pasti lásky podle výše obětí? "Todr. Nosek věděl, ale
věděl též, že té lásky i s obětí je třeba, poněvadž ka
tolíci sami vlastní vinou mnoho zanedbali, opomenuli
uplatniti mnohé dobro, jsou částečně vinni, že proti
pravdě věčnéa její nositelce je tak urputně bojováno
v našem státě. Studium historie a četba duchovních
knih ho utvrzovaly v přesvědčení, že nový řád, pro

Pastýřský list z konference německého episkopátu ve Fuldě. K pra
videlné konferenci říšskoněmeckého episkopátu, která zasedala
19. a 20. srpna 1935 ve Fuldě, byly tentokrát obráceny žádostivé oči
všech německých katolíků a právem. Z jejich organisací v posled
ním roce nezbylo toho už mnoho. Svazům mládeže zakázáno veřejné
vystupování, tisk umlčen nebo zastaven. Proti řádům zakročeno umě
lými devisovými procesy. To všecko však bylo odůvodňováno bojem
proti „politickému katolicismu““ a nebylo namířeno přímo proti ka
tolické nauce a morálce a proto biskupové v těchto věcech, kde by
jejich energické protestní vystoupení lehce bylo propagandou ná
rodně socialistickou zlehčeno, omezili se jenom na všeobecné od
souzení chytrácké a pokrytecké fráze o politickém katolictví, za kte
rou se novopohanské tažení národních socialistů schovalo. Nejslav
nější obsah celého pastýřského listu, který biskupové z konference
vydali a který byl v neděli 1. září předčítán ze všech kazatelen celého
Německa, je však dogmatický, učitelský v nejpřísnějším slova smys
lu. Je umírněný ve formě, ale naprosto rozhodný v obhajobě všech
pravd katolické nauky, na které Rosenbergova výchova a novo
pohanská propaganda měla nejvíce namířeno. Celý pastýřský
list je novou energickou polemikou a odsouzením nejpodstat
nějších naukových částí i praxe světového názoru národně
socialistického, jak jej koncipoval především Alfred Rosenberg ve
svém na index danému Mythu XX. století. V této knize, rozšířené
ve 300.000 exemplářích po všech školách a knihovnách Německa a
dané za směrnici národně socialistické výchovy ve třetí říši, je v du
chu nordického rasismu především zavržen Starý zákon a z apoštolů
sv. Pavel. Je tam vysloven posměch všem dogmatům katolické Cír
kve jako výronu orientálního ducha a kouzelnického kultu proti du
chu nordickému, jehož podstatou je vědomí Boha v sobě. To je
duchovní základ, lze-li tu mluvit o duchu, sebevědomí a pruského
nároku severské rasy, s jejíž čistotou krve je tento duchovní obsah
nerozlučně spojen. Němečtí biskupové vyvrátili už dříve „vědeckost“
těchto Rosenbergových thesí dokonale v jednotném spisku, který pod
jménem „Studie k Mythu XX. století“ vyšel ve všech ordinar. listech
všech diecésí německých. Na první pohled je v nich poznat i účast
a argumentaci kardinála Faulhabera. Na tuto zdrcující kritiku své
vědeckosti odpověděl letos Rosenberg zvláštní brožurou „Tmářům
naší doby“, ve které znovu opakuje všecky blasfemie o původu
Kristově, o panně Marii, o sv. Pavlu a znovu vyhlašuje, že Němec
s tímto židovským křesťanstvím nemůže míti nic společného. Brožu
ra vyšla už v nákladu půl milionu výtisků a byla zase rozhozena po
všech školách, knihovnách, knihkupectvích i organisacích nár. so
cialistických celého Německa. Proto pochopíme, proč biskupové,
vybízejíce německé katolíky k věrnosti u víře, přímo hájí „křesťan
ství s jeho pravdami v duchu starých proroků, evangelistů a apoštola
Pavla“. Odsuzují dále Rosenbergovu metodu, která sestavila hří

jehož uskutečnění jako křesťan musí pracovati všemi
silami, bude jen tehdy uveden v život, když símě se
bude zasévat v potu tváře a zalévat láskou, modlitbou
a obětí. Národové a společnosti nejsou odměňováni
a trestáni na věčnosti, nýbrž ještě na tomto světě.
Zvýšení odměny nebo zmírnění trestu je závislé na
opravdovosti a lásce těch, kteří tvoří kolektivum a
svými činy činí je buďlepším nebo horším. Ani nelze
doufat, že změna k lepšímu nastane hned,je k ní třeba
houževnaté vytrvalosti a mnohé práce.

Po světové válce se u nás událo několik případů,
které zarmoutily každého katolíka a musily zarmou
titi každého člověka, který není a nebyl úplně zasle
pen vášní nenávisti. Byly sráženy sochy světců, vyná
šeny kříže ze škol, odpadali kněží a byla založena no
vá církev. Ba, bylo možno čekat, že vypukne proná
sledování katolíků. Ti ovšem nebyli připraveni. Proti
náboženská akce nepřátel vyvolala však brzy reakci,
která se projevila na několika stranách, a hlavně mladí
lidé osvědčili na mnohých místech udatnost a vzbu
zovali radostné naděje. To byl světlý paprsek ve tmě
protináboženské zášti, a bylo na vůdcích, aby se ne
ztratil. Česká liga akademická, jejíž senioři se hlásili
k práci, získala si svou činností lásku katolické veřej
nosti, kterážto láska se přenášela i na ty, kteří spolek
budovali a byli dříve jeho členy. Duchovenstvo, jež
zůstalo věrné, i ostatní očekávali od mladých laiků ne
ústupnost v boji a pomáhali jim. Ale byla obava, aby
nadšení nevyprchalo, poněvadž se objevilo příliš ná
hle, a pak, aby nezašlo do krajností. Tyto obavy bylo
často slyšet od starších pracovníků, cítících všude
bolševism a často se i obávajících kritiky. Tehdy byl
dr. Nosek optimista, důvěřující v opravdovost mla

dých, a využil jí ke službě Církvi a idei, za něž bojoval.
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chy jednotlivých historických osobností katolických (a důkladně je
zveličila) a tento seznam prohlásila za dějiny Církve katolické. To
ostatně není nic nového, to dělali odpůrci Církve odjakživa. Bis
kupové pak připomínají, že tam, kde bylo ze škol odstraněno vy
učování bibli, mají je rodiče doplniti sami doma. List odsoudil dále
celé sterilisační zákonodárství a praxi a proti nár. socialistickému ma
terialismu rasovému postavil katolickou pravdu, že „by bylo mrav
ně osudné, posuzovati manželství jen s hlediska zachování čistoty
rasy“. Poněvadž nové zákonodárství třetí říše manželství jinak ne
posuzuje, je zde i proti němu vysloven protest na celé čáře.
To je tedy nejpozoruhodnější na posledním pastýřském listu ně
meckého episkopátu: že znovu jasně staví katolicism a katolický svě
tový názor proti oficielně propagovanému novopohanskému světo
vému názoru národních socialistů; že hájí křesťanství historické a
evropskou kulturní kontinuitu proti novému barbarství hitlerismu;
že isoluje ideologii třetí říše v jejím duchu protievropském a proti
kulturním. Dnes, v době úplné vnější mechanisace a zglajchšaltování
německého života pod diktaturou hákového kříže, nozhodně tedy
není možno mluvit o jednotě německéhoducha. Není ho a to je také
jediná ještě naděje Evropy, vyslovená tentokrát v závěru pastýř
ského listu německých biskupů. Novopohanství nezvítězí nad Církví,
praví tam biskupové, o tu obavy nemáme, ale strachujeme se © ná
rod, jenž propadl takovým bludům a tak se octl na zcestí. Biskupo
vé vyslovili tu krátce, co myslí o ideologii hákového kříže celý kul
turní svět. Je pozoruhodné, že tento list byl v neděli 1. září před
čítán v celém Německu, aniž by národně socialistické úřady proti
tomu zakročily. Ministr dr. Frick dostal jeho text ve čtvrtek 29. srp
na a vzal jej mlčky na vědomí. Biskupové při tom nařídili všem fa
rářům, že k přečtenémulistu nesmí připojiti žádných svých pozná
mek a všecka kázání té neděle také odpadla. Tato forma ukazuje, že
episkopát německý při veškeré neústupnosti ve věci víry a nauky ka
tolické chce přece jenom dosáhnouti narovnání a dodržování kon
kordátu pokojnou cestou. Tak tomu ovšem bylo od začátku při všech
zákrocích episkopátu od fuldské konference 1933 až do dneška. Že
by národně socialistický režim byl ochoten ustoupit, to po všem, co
se stalo a děje, není možno čekat, třebas by kruhy hospodářské, vo
jenské a staré diplomacie s protikatolickým bojem nár. soc. vedení
nesouhlasily.

Liturgický týden v Lovani. Kolébka liturgických týdnů je Belgie,
kde vznikly z podnětu benediktinských mnichů. Dnes, kdy liturgické
hnutí se šíří vítězně v celém světě a nese nádherné ovoce, nedove
deme ani dosti ocenit dílo benediktinů, které tolik napomáhá ná
boženské obrodě a přináší vnitřní radost a štěstí nespočetnému
množství věřících. A jestliže v moderní době i mezi protestanty a
anglikány se projevuje zájem o katolickou liturgii, mají o to nemalou
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zásluhu liturgické týdny, jež ukazují krásu a vznešenost liturgie.
Letošní týden se konal v Lovani v benediktinském opatství Mont
César, které vévodí Lovani. Episkopát zastupoval J. E. msgre Wiart
z Malína. V Belgii liturgické hnutí je hierarchií nejen schváleno,
nýbrž i organisováno. Liturgická modlitba byla tématem jednání a
z ní hlavně žalmy. Chápání liturgické modlitby, chápání žaltáře, chá
pání mše a liturgického roku, toť témata jednotlivých přednášek.
V bohoslužbě připadá žalmům čestné místo, to ví každý, nebo aspoň
by měl věděti každý katolík. Žaltář je pevným základem liturgické
modlitby. Zbožnost žalmů, která převyšuje všechny staré modlitby,
je přirozená, lidská, kolektivní, liturgická. Tato zbožnost živila tolik
svatých duší izraelského národa. Kristus a Církev vysvětlují žalmy.
Křesťan, chce-li proniknouti v duši bohoslužby, musí tedy žalmy stu
dovat a znát. Jak jinak bude nahlížet na misál, bude-li chápat smysl
žalmů? Proto liturgický týden, který byl téměř výlučně studijní, měl
zdůvodnění a vykonal pěkný kus práce.

Katolické školství v Anglii. Angličtí katolíci bojovali a bojují svůj
zápas o konfesijní školu se skutečným zdarem a hlavně v posledních
letech dosáhli velikých úspěchů, jak oznamuje časopis „„Universe“.
Od 1. dubna 1934 do 1. dubna 1935 bylo vládou povoleno otevření
24 nových katolických škol a rozšíření 31 škol. V nových školách
může být umístněno 6.310, v rozšířených 3.590 žáků. Tato zpráva
je tím potěšitelnější, že na státních školách v téže době se zmenšil
počet žáků o 99.358, což lze přičísti na vrub ustavičně klesajícímu
počtu porodů v Anglii. R. 1933—1934 navštěvovalo katolické školy,
jichž bylo 1.215, 401.952 žáků, r. 1934—1935 již 410.000 žáků. Zvlášť
radostným zjevem je, že přibývá v poslední době žáků na středních
kat. školách, které se těžce probíjely. R. 1931 bylo na 107 těchto ško
lách 25.256 studujících, r. 1935 na 120 školách 30.229. K tomuto
počtu přistupuje ještě 58.129 žáků na klášterních a státem neuzna
ných školách. O katolické školy byl dlouho sváděn ostrý boj, ale
zdá se, že i anglikáni již nahlížejí, že katolická Církev má na své
školy plné právo. „Church Times“, časopis anglikánské církve, pro
to napsal: „Katolíci angličtí se plným právem domáhají práva, aby
jejich děti byly vychovávány v katolických školách katolickými
učiteli pod katolickou kontrolou. Žádají právem včlenění do národ
ního školského systému na stejném základě, jako přivrženci nekon
fesního světového názoru. To je rozhodná a logická politika, která
bude ustavičně hájena. Kdyby i anglikánští biskupové měli tuto pev
nou linii, pak by zítra dosáhli církve snadno toho, o co dnes usilují.
Ohromný význam konfesijních škol pro duchovní život národa není
dodnes doceněn. V mnohých oblastech Anglie existovaly tyto školy
v samých počátcích školského vzdělání, když začaly býti školy za
kládány. Následky potlačování konfesijních škol se vždy objevují

Ž i v o t k

Padesáté výročí smrti E. Hella. Tři měsíce po oslavovaném Viktoru
Hugovi zemřel v Keromanu v Bretani Ernest Hello, jehož karakteri
suje výstižně Ed. Drumond těmito slovy: „Genius prošel, nepozo
rován, XIX. stoletím.“ Hello byl z nejkrásnějších, ne-li nejkrásnější
a nejvznešenější postavou XIX. století ve Francii, která se přece
může chlubit slavnými básníky, spisovateli, umělci, mysliteli. Byl
zneuznán a nelze vypověděti utrpení, které mu totozneuznání, ne
jen od nepřátel, nýbrž i katolíků, působilo, neboť se považoval za
hlasatele věčné pravdy, která byla odvržena. Ale toto zneuznání lidí
přivádělo ho stále blíže k Bohu, k němuž pronikal svými hlubokými
studiemi, rozjímáními a pak modlitbou. Propasti jeho myšlenek,
jeho. víry a jeho lásky, jež jsou utajeny v jeho osobě, a z ní byly
vynášeny do knih, jsou jakoby prosyceny nekonečnem, k němuž
se ustavičně vracejí. Žíznil po něm stejně jako Žžíznilpo slávě Boží,
trpěl pro ně a jeho opuštěnost byla palčivým plamenem po celý ži
vot. Jeho dílo je ohromné ne počtem stran, nýbrž světlem, jež jimi
prosvítá. Již prvá větší kniha, vyšedší v letech padesátých, „Renan
a atheism v Německu v XIX. stol.“, odhalila hlubokou inteligenci
myslitele, živeného sv. Augustinem. Tato kniha jest nebojácným a
skvělým útokem proti zbožňovanému hlasateli scientismu, E. Rena
novi a jeho dílu „„Obudoucnosti vědy“. Ve 4 kapitolách jasně a lo
gicky přísně dokázal, že nauka Renanova vede osudově k negaci
náboženství, vědy, života i umění a proti této negaci vytyčil kříž,
Boha, v němž vše trvá, mluveny slovy sv. Pavla, která jsou mostem
celé knihy. A po této prvé knize následovaly další: „Fysiognomie
světců“, „Slova Boží“, „Člověk“, mohutná trilogie, v níž vznešenost

tak po 20 letech. Tak mnohý kraj vděčí za svoji nynější duchovní
sílu výlučně konfesijním školám. O tento nepopíratelný fakt se prá
vem opírá katolická autorita, usilující o katolické svobodné školství.“

Návrat ke katolicismu v Canterbury. Po prvé po 400 letech byla
sloužena v Canterbury, sídle anglikánského primasa, pontifikální mše
svatá. Příležitostí byla oslava sv. Tomáše Mora a účastnilo se jí na
15.000 věřících. Katolické listy anglické mluví o této události jako
o významném datu pro celé království a netají se nadějí, že i Can
terbury se stane časem katolickým městem.

Socha sv. Dona Bosca v basilice svatopetrské. Sochař Canonica,
který postavil v basilice svatopetrské sochu Benedikta XV., pra
cuje nyní na soše sv. Dona Bosca, která bude rovněž umístněna
v tomto chrámu. Výsadou zakladatelů řádů a kongregací je, aby je
jich sochy byly umístněny v tomto velechrámu křesťanstva. Socha
sv. Dona Bosca bude umístněna ve výklenku nedaleko sochy sv.
Petra. Nad touto sochou je obraz Pia IX. Podle tradice totiž žil sv.
Petr v Římě 25 let. Ježto dosud žádný papež nevládl tak dlouho,
říkalo se: „Nevidíš nikdy let Petrových.“ Pius IX. dovršil 25 let své
vlády r. 1871 a kanovníci od sv. Petra se usnesli umístniti nad so
chu sv. Petra podobiznu Pia IX. s příslušným nápisem. Ostatně
1 Lev XIII. řídil Církev přes 25 let. Canonica tesá sousoší sv. Dona
Bosca z kusu mramoru, vážícího 67.000 kg. Ke sv. Donu Boscovi
se tulí dva hoši, Dominik Savio, o jehož svatořečení se jedná, a syn
jednoho Indiána, Namuneury z Patagonie, který byl obrácen
i s otcem salesiánským misionářem. Je známo, že sv. Bosco poslal
první své misionáře do Patagonie a vedl je Cagliero, který byl
později jmenován kardinálem.

Z misií. Čína má 89 biskupů, z nichž je 14 Číňanů, 20 apoštolských
prefektur, z nichž 8 čínských. Ze 4.014 kněží je domorodých 1.647.
Domorodých sester čínských je 3.319 proti 1.831 cizím. Katechistů
je 11.833, z nichž je 7.381 mužů a 4.452 žen. Učitelů katolických je
14.922, z nich 8.683 mužů a 6.249 žen. V roce 1935 přibylo 2100
nových učitelů. Katolíků je v Číně 2,702.468, o 78.908 více, než v mi
nulém roce. Katechumenů je 465.000.— K knížectví indickém Bob
bili byl jmenován ministrem katolík Somma Reddi. — Španělské
dominikánky otevřely novou nemocnici ve městě Forchov. Ošetřo
vatelkami jsou dominikánky, z nichž je 12 čínského původu. — Ma
risté mají na Cejlonu 3 školy a v Číně 17. Největší kolej je v Šanhaji,
je to kolej sv. Františka Xaverského, která má 1.300 žáků. — V bel
gické Oubangui, africké kolonii, lze pozorovat rychlý rozmach ka
tolicismu.

vah“, „Podivuhodné příběhy“, „Den Páně“, „Angela Folianská“,
„Ruyshock Podivuhodný“, „Století“. Posmrtně byly vydány knihy
meditací a modliteb „„Odnicoty k Bohu“ a „Modlitby a rozjímání“
K nám začali uváděti tohoto genia p. Florian a P. S. Bouška a po
nich Kuncíř. S. Bouška tlumočil „Fysiognomii světců“, ve Staré Říši
vyšla „Slova Boží“ a „Člověk“, u Kuncíře v překladu Krlínově „Den
Páně“ a „Podivuhodné příběhy“. Posledním dílem u nás přeloženým
jsou „Misky vah“, vydané přede dvěma lety ve Staré Říši panem
Florianem, kterému patří největší dík za to, že E. Hello zapůsobil
1 u nás na mnohé lidi velice pronikavě.

Záslužná práce na poli filmovém. Film byl u nás katolíků a jest
ještě stále opomíjen. Dosavadní pokusy oživiti zájem katolické
veřejnosti o film a jeho zužitkování jak propagační, tak i obchodní,
ztroskotaly. Svého času byl to brněnský Paxfilm, který vzbuzoval
jakési naděje, ale ani o něm není dnes téměř slechu. Dnes vlastně
máme jedinou naši korporaci, která zajímá se o film; jest to Filmové
sdružení čsl. Zakladateli jeho jsou známý přírodopisec dr. Závadský
S. J. a ředitel Ludvík Šafránek. Podniknuto bylo již několik dobrých
akcí. A kdyby nic jiného, tak svou censurou vykonalo Filmové sdru
žení veliký a záslužný kus práce. Čas od času vydává totiž seznam
nových i starších filmů, jež svědomitě recensuje a klasifikuje, zda sé
hodí pro předvádění a zda jsou nezávadné. Měřítko to není nijak
úzkoprsé, ale svědomité. Sdružení vydává také občasně korespon
denci, kde přináší seznam recensovaných filmů a informuje o novin
kách z kinematografie. Přejeme práci Filmového sdružení hodněvědy,víry,uměníjestoblitazářícímipaprskyabsolutna,„Misky— úspěchůapochopení. ff.
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Oxford středem katolického sociálního hnutí v Anglii. Sociální čin
nost anglických katolíků může se pochlubiti v minulém století ně
kolika velikými úspěchy, z nichž největší byl jistě zásah kardinála
Maninga do ohromné stávky dělnictva přístavních měst, která právě
díky zásahu kardinálovu dopadla ve prospěch dělnictva. Ale sou
stavně je studována sociální otázka až po světové válce a největší
zásluhu o to mají jesuité. Tito již před válkou založili v Oxfordu
„Catholic Social Guild“, která je dnes rozšířena ve všech anglických
diecésích. Cílem jejich jest prohloubení a rozšíření sociální nauky
Církve a výchova dobrých vůdců. Na podnět vůdce Gild P. K. Pla
tena, byly zavedeny letní sociální kursy v Oxfordu, které jsou letos
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pořádány již po šestnácté, a z nichž vycházejí katolickému dělnic
kému hnutí znamenití vůdcové. Ne méně důležitou je „„Catholic
Workers College“, založená r. 1921, jakási vyšší sociální škola. Po
sluchači této školy absolvují dvouroční kurs, po němž dostávají
diplom od oxfordské university. V prvém roce se přednáší etika,
náboženská filosofie, katolická sociologie a dějiny, ve druhém ná
rodní hospodářství. Dosud obdrželo diplom 50 posluchačů.

Italské válečné přípravy, zatížení státní pokladny a měna. Tvrdívá
se, že pasivita italské obchodní bilance a otřes liry jest důsledkem
válečných příprav. Jelikož tato pasivita trvá již několik let, jest zřej



mo, že s africkým tažením nemá nic co činit. Příčinou toho úkazu

letech hrazena z vystěhovaleckých peněžních zásilek a z výnosu cizi
neckého ruchu. Zdroje ty však jsou stále slabší. Peněžní zásilky vy
stěhovalecké však již nedocházejí v dostatečné míře, snad pro ne
bezpečí válečné, nýbrž pro znehodnocení jihoamerických valut a
severoamerického dolaru. Znehodnocení těchto valut, ve kterých
dostávají italští vystěhovalci mzdu, zúžuje stále více a více rozpětí
mezi životními výdaji a mzdou, takže na zásilky příslušníkům do
Italie zbývá pořád méně a méně. Zmenšení příjmů z cizineckého ru
chu nastalo pak všeobecnými devisovými předpisy a znehodnocením
měn vůbec. Mimo to se viodborných kruzích tvrdí, že turistu dnes
již netáhne moderní comfort a opičení se po přepychových hotelích
amerických, nýbrž prostota, klid, čistota. Pro nebezpečí italsko
habešské války vypovídají britské velkobanky italským bankám a
podnikům úvěry. Pro Italii, která musí v cizině nakupovat bavlnu,
surovou gumu, kávu, čaj, nerosty, petrolej, nikl, cín a různé válečné
potřeby, jest to těžká rána. Nedostatek surovin a otrocká závislost na
zahraničních nákupech jest v Italii uváděna jako jedna z hlavních
důvodů k východoafrické výpravě. Případné politické vítězství však
není s to, aby zbavilo italskou vládu rázem starostí s opatřováním
devis spojené. Než se kýžená vlastní produkce uvede v chod, uplyne
ještě mnoho let. Tak na př. kaučukové plantáže jsou produktivní až
za šest let atd. Když roku 1914 vypukla světová válka, zavládl ve
státních pokladnách zmatek, neboť bylo nutno náhle vydržeti milio
novou armádu branců. Národní hospodáři soudí, že by dnes takový
zmatek nenastal, neboť beztak průměrně šestina obyvatelstva žije
z podpor ze státní pokladny. Tak na př. ve Velké Britanii byl r. 1931
počet osob nezaměstnaných, beroucích podpory ze státní pokladny,

Z i v o t p o

Domácí:

Centrum čiště politických obtíží v současném vládním režimu. Kdo
se domníval, že po květnových volbách nabude vládní politika nové
ho tvaru a že jí volby dají nový živoucí podnět, je na začátku poli
tické podzimní sezony zklamán. V největší vládní straně trvá stále
podivný stav, že si strana neodvažuje zvoliti předsedu, což je důka
zem nevyrovnanosti sil v této straně a nedostatku jasné orientace
a vůdčí autority. Tím trpí vláda i republika. Ovšem, souvislosti věcí
jsou hlubší a více se 0 nich v předních politických kruzích mluví, než
veřejně píše. Základní význam v tomto smyslu má otázka president
ská. „Hospodářská politika“ nazvala ji správně centrem politických
věcí u nás. Komentovala článek V. Řehoře ve „Venkově“ o presi
dentu republiky a na poznámku Řehořovu, že už v parlamentních
volbách vyskytla se tam, kde se mluví o levicí, kombinace o blíz
kých presidentských volbách, dodává, že taková kombinace se Vy
skytla i tam, kde se mluví o pravici. Trochu s nadsázkou a s určitou
jednostranností píše list, že kombinace ta zpomaluje chod vládních
prací a přímo je ztěžuje, ne-li znemožňuje. Zvláště pak v posledních
dnech, píše list, šíří se pověsti, že president vzhledem na své stáří
chce se své hodnosti vzdáti nebo aspoň dočasně resignovati na její
výkon. „Shodovala-li by se tato pověst o presidentově vůli resigno
vat, musili bychom litovat podobného rozhodnutí, kdyby však bylo
neodvolatelné, bylo by nutno, byť s politováním, ale přece jen bez
sentimentu se s ním smířiti a přistoupiti k presidentským volbám,
a to čím dříve, tím lépe. Věcné otázky velmi zde souvisí s otázkou
osobní. Oddalovat řešení znamená jít blíže ke státní krisi.“ List varu
je před úmyslným odsunováním a varoval by i před volbout. zv. ne
politických osobností, protože by to v daném případě znamenalo
jen zesílenou vládu stran a ohrožování demokracie. — Největší ob
tíž je v tom, že až dosud se domnívala větší část agrární strany, že
z titulu demokracie má právo na nominaci kandidáta presidentství,
kdyby dosavadní president resignoval. Věc je ovšem taková, že by
chom pak „z titulu demokracie“ měli presidenta, předsedu vlády 1
předsedu sněmovny z téže strany a to strany, která k tomu má mi
nistry vnitra, národní obrany, zemědělství, zemské presidenty a
takřka celou státní byrokracii. Připočteme-li k tomu hospodářskou
moc této strany, její monopoly, finanční podniky a účasti v průmys
lu, zejména zbrojním — — — dostali bychom se rychle do situace,
kdy by teoretikové demokracie mohli sice ještě dokazovat, že se nic
nestalo, ale praktikové by se viděli už v režimu docela autoritativ
ním, abychom neužívali neoblíbeného slova o. faktické diktatuře, jež
by skutečnost vyjádřilo vlastně lépe. Proto se uvažuje v určitých
kruzích, že by v takovém případě republika nesnesla, aby se zejmé
na z ministerstva vnitra stalo něco podobného jako z ministerstva
zemědělství. Jedno je pravda. Zcela jedinečná a neopakovatelná au
torita prvního presidenta umožňovala a činila snesitelnou velikou
přemoc strany agrární. Změna na nejvyšším místě státu by si vynutila—měli-libychomzůstatještěvdemokracii—| rovnoměrnější
rozvrstvení moci v republice.

Společná aktivita socialistických vládních stran na začátku podzim
ní politické sezony. Společný projev obou vládních socialistických
stran v pražské Lucerně, na němž promluvili ministr sociální péče
Nečas a poslanec Klapka ukazuje, že socialistické strany cítí nut
nost, vymeziti svou politiku v parlamentě neodvisleji od jednostran
né iniciativy agrární strany než tomu bylo doposud. Ministr Nečas
konstatoval, že sice nezaměstnanost u nás klesla z 830.000 v únoru
na 556.000 koncem srpna, že jeví tedy tendenci sestupnou i proti
loňsku (v únoru 1934 920.000nezaměstnaných), avšak že trvale kles

větší, než nejvyšší stav anglického vojska za světové války. K tomu
přistupuje okolnost, že ve většině států přes veškerou racionalisaci
v souknomých podnicích, zejména v malých zemích, se udržuje
armáda úřednictva z dob prosperity. Tragické jest, že z důvodů stra
nicko-politických se reformy dají prováděti jen velmi pomalu a tak
— pokud to půjde — živí u svých jeslí vlády tisíce na úkor pnodu
kujících a lopotících se lidí. Státní pokladny zatěžují pak subvence
organisacím výrobním a prodejním, různým podnikům tiskovým atd.,
což pro celek se v poměru k investicím nevyplácí. Takové neproduk
tivní zatížení soukromého hospodářství se projevuje ohrožením mě
ny, neboť státy žijí z úvěru národních bank. Zlaté krytí měnové se
zcvrkává, omezuje se pouze na zajištění zahraničních závazků. Zmí
nili jsme se, že britské velkobanky již nechtějí povolovati italské
vládě úvěr s odůvodněním, že prý je její měna válečným nebezpe
čím ohrožena. Soudíme však, že to není jediný důvod. Velkopeněž
nickým vrstvám nemůže býti totiž také lhostejno, chystá-li se velký
zákazník k soběstačnosti a časem by mohl dokonce dodávat i jiným:
státům. To ovšem ohrožuje měšec oněch finančních magnátů, kteří
v britských osadách miliardovými investicemi financují plantáže,
doly atd. Konečně věřitelé Italie se obávají, že by Italie mohla po
vzoru francouzském přikročiti — až to bude „za to“ stát — k deval
vaci, čímž by zlaté krytí rázem stouplo z 39 na 52 proc. V koloniál
ních podnicích hrají spořádané peněžní poměry v zemi dobyvatele
nepodcenitelnou úlohu. Domorodcům imponuje zvonící kov. Proto
také italská vláda béře z oběhu stříbrné peníze a dává z nich ve
Vídni raziti tereziánské tolary. Není přece zapotřebí omezit se pouze
na střelbu z pušek a kanonů. Je, jak stará zkušenost učí, lidštější
prostředek, neméně účinný, který není obsažen v branných předpi
sech pro fašistické hrdiny: zvonící stříbro. —alm—

la životní úroveň i všeho zaměstnaného dělnictva. Mzdy zaměstna
ných totiž v posledních 5 letech poklesly tak, že počet zaměstnanců,
zařazených do nejnižších mzdových stupnic u Ústřední sociální po
jišťovny (se 4 až 12 Kč denní mzdy) stoupl ze 40 proc. všech za
městnanců na 53 proc., za to však poklesl počet zaměstnanců s nej
vyšší mzdou 36 Kč z 15 proc. na 8 procent. Za této situace tím tížeji
pociťuje dělnictvo příval drahotní vlny. Ministr Nečas vidí odpo
moc v potírání neodůvodněného zdražování (avšak většinou je odů
vodněno), dále v zákazu používání jedlých brambor k výrobě líhu,
v dovozu levných brambor a dobytka, zvýšení dovozního kontin
gentu umělých tuků. U cukru reformou kartelového hospodářství.
Hlavně však nutno opatřovat práci nezaměstnaným a to veřejnými
pracemi a opatřením dostatečného množství levných, neinflačních
peněz pro hospodářské podnikání. V podobném smyslu mluvil i nár.
soc. poslanec Klapka, který přímo na konci řekl, že stoupající ceno
vá úroveň v zemědělství je vyvažována sníženou úrovní kupní u
ostatních vrstev. Zde byl také hrot a politický smysl společného 50
cialistického projevu. Fakt je, že socialistické strany jsou tlakem
konsumentů donucovány k nové politice ve vládě a že zdražovací
vlna nemůže za snížené hladiny mzdové příliš dlouho pokračovat. Je
nutno ovšem především rozmnožiti pracovní příležitosti a to ne
půjde bez širšího plánu jak pro výrobu zemědělskou, tak průmyslo
vou a úvěrově finanční. Trvalý státní deficit rozpočtový ukazuje, že
není už na uvažování bez činů mnoho času nazbyt.

Nová taktika komunistické strany v Československu. Nové směrnice,
dané posledním sjezdem III. internacionály všem sekcím v Evropě,
začínají se provádět už v Československu a soustřeďují se v první
konkretní akci: proti drahotě, se současnou devisou proti válce a
fašismu; a to má býti prováděno jednotnou frontou socialistickou,
akční jednotou všech tří socialistických stran, vládních i oposiční
komunistické. Komunisté, byvše odmítnuti od dvou svých partnerů,
svolali si první záříjový týden do Prahy v týž den do třech sálů
(Lucerna, Smíchov, Plodinová bursa) svá vlastní shromáždění, na
kterých referovali Šmeral a Gottvald o usneseních kominterny a
boji proti drahotě. Nové směrnice znamenají velmi radikální obrat
v dosavadní taktice, způsobený novou mezinárodní situací a hlavně
postavením sovětského Ruska. Od nastoupení Hitlerova je sovětský
stát ohrožen nebezpečím současného napadení dvěma mocemi: na
Dálném východě Japonskem, na evnopské západní hranici Německem
a možná i Polskem. Tento útok by sovětské Rusko nevydrželo. Pod
hrozbou této možné porážky a rozchvácení okrajů sovětského státu,
provedla jak zahraniční politika sovětská, tak Stalin radikální změnu
celé politiky sovětského Svazu i třetí internacionály. Nejdřív ovšem
politika zahraniční. Sovětská vláda vstoupila do Společnosti národů,
opuštěné Japonském i Německem a navrhla všem svým sousedům
smlouvy o neútočení. Pak šla dále a návrhem t. zv. východníhopaktu
v dorozumění s Francií chtěla dosáhnouti, aby si všecky státy vý
chodní Evnopy zaručily své hranice a pomoc vojenskou proti útoč
níkovi na hranice, ať je to kdokoli. V paktu mělo býti Německo, Pol
sko, Sovětské Rusko, Československo a baltické státy: Estonsko, Fin
sko, Lotyšsko i Litva. Prakticky to znamenalo bariéru proti němec
kému expansivnímu pochodu na východ. Toť se rozumí, že hitlerov
ské Německo celý plán odmítlo a s ním také Poláci. Baltické státy
váhaly a tak byla uskutečněna jenom obranná aliance vojenská Fran
cie-Československo-Sovětské Rusko na ochranu hranic těchto tří
států. Je to jenom část plánu východního paktua jedná se dále, aby
k němu přistoupili Němci s Poláky aspoň nějakou“mírnější a méně
závaznější formou. To ovšem je nepravděpodobné a Němci by to
udělali jenom tehdy, kdyby naděje jejich na výboj klesly na nulu. Tak
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zbývá obecné zbrojení a čekání, co bude dál. Sblížení mezi Ruskem
a jeho spojenci zatím pokračuje jak bylo vidět na účasti sovětského
generálního štábu na čsl. manévrách současně s Francouzi, Jugosla
vií a Rumuny. Za těchto okolností bylo úplně vyloučeno, aby komu
nistická internacionála prováděla dále politický rozvrat, vojensky
zrádnou a revoluční taktiku uvnitř států, spojených se sovětským
Ruskem. Proto otočil Stalin a za ním celá kominterna o 180 stupňů
a poslední sjezd v Moskvě přijal novou, oportunní taktiku, obsahu
jící tyto směrnice. 1. Hlavní boj komunistických stran Evropy musí
směřovat proti fašismu a fašistickým státům s Německem v čele; to
jsou nepřátelé sovětského svazu a tomuto nejvyššímu cíli, chránit
sovětský svaz, se musí podříditi i třetí internacionála. 2. Proti fašis
mu mají komunisti, je-li třeba, jíti se všemi socialistickými stranami,
ba dokonce s měšťáckou demokracií, která je vždy lepší pro svobodu
i komunistických stran než fašistická diktatura. 3. Komunistická
strana nesmí nadále dělati protivojenskou, pnotizbrojní agitaci v ar
mádách spojenců sovětského Ruska. Proto letos po prvé za manévrů
neštvali komunisti proti armádě, která na manévrách hostila velitele
rudé armády sovětské. 4. K nozšíření vlivu mají komunistické strany
počítati s danými poměry ve státě, dovolávat se revolučních tradic
ve vlastním národě (u nás táboritské) a nemají už pohrdavě mluvit
o národní samostatnosti. 5. Samostatnost československou mají ko
munisti prohlašovat za nedotknutelnou proti německému fašismu a
Hitlerovi. V případě přepadu republiky Hitlerem budou prý komu
nisti boj národa považovat za svůj, za spravedlivý a vytrvají v něm
po boku ostatních vrstev čsl. demokracie. 6. Konečně mají usilovat
o jednotnou fnontu všeho socialistického dělnictva, ale už nikoli bo
jem proti „sociálfašistům“, nýbrž proti fašismu; proti válce a pro
mír; pro vyšší životní úroveň lidu a demokratické svobody; a nemají
při tom ani požadovat zásadní vystoupení ostatních socialistických
stran z vlády. Tohle všecko je tak veliká změna proti komunistické
taktice minulých let, že není divu, že ji nestráví tak hned ani komu
nistické masy ani strany socialistické. Bylo by však chyba, kdyby
chom tuto taktiku podceňovali pro nejbližší budoucnost. Komunisté
v posledních volbách přes všecko očekávání udrželi svou sílu. Ztra
tili v německém území ve prospěch Henleina, získali však jinde po
republice a stali se stranou více svým složením československou.
Když nyní nechají prázdného revolučního žvanění, boje proti čsl.
státu a armádě a omezí se na prosté požadavky po zvýšení životní ú
rovně lidu, na opatření práce nezaměstnaným, na boj proti drahotě,
nebude divu, když nejchudší masy lidu budou nakloněny pozorněji
naslouchat jejich hlasu, než tomu bylo dosud. Tato rozumnější komu
nistická demagogie bude tlačit druhé dvě socialistické strany vládní
a bude podporovat tendence po jednotné frontě socialistické. V této
perspektivě je skryto nebezpečí pro dosavadní systém vládní. Něco
už tato taktika způsobila: že se socialisti museli postaviti otevře
ně proti dalšímu zdražování životních potřeb, ačkoli zvýšení cen by
lo přece nepřímým úmyslem celé vládní politiky od ukončení deflač
ního období (devalvace, obilní monopol). To te po prvé (jak se zmi
ňujeme jinde), co socialistické strany vládní se postavily proti dosa

£ k n i h a

vadní linii strany agrární, kterou až dosud podporovaly a co se sra
zily v tomto bodě pevněji dohromady. S tím souvisí také prohlášení
ministra financí Trapla, že na další devalvaci není ani pomýšlení, že
rozpočet musí být vyrovnán a úroková míra snížena. To není sice
žádný následek nové taktiky a tlaku komunistické strany, ale ona
přece jen přispěla k větší rozhodnosti socialistických stran v boji
proti zvyšování cen životních potřeb. Budou-li komunisti prováděti
novou taktiku umírněně a chytře dále, bude se tlak jejich na s0cia
listy stupňovat a společná vystoupení všech tří socialistických stran
(třeba proti válce a fašismu, za mír a chleba) ještě nedávno odmí
taná, mohou se v dohledné době uskutečniti. To vše bude znamenati
1 novou situaci pro občanské strany demokratické a jejich vládní
spolupráci; pro občanské strany vládní i dosud oposiční.

Zahraniční:

Dva noví, mladí jugoslavští ministři. Ministrem nově zřízeného mi
nisterstva pošt, telegrafu a telefonu v Bělehradě byl jmenován dr.
Branko Kaludjerčič, poslanec, a ministrem bez portefeuille synovec
bývalého vůdce Slovinců Kreka, advokát dr. Miho Krek. Oba dva
jsou mladí lidé z poválečné politické generace. Dr. Kaludjerčič na
rodil se r. 1891 v Sarajevě, studoval ve Vídni, kde dosáhl také dok
torátu. Jako student pracoval i v českém vídeňském Sokole a v rus
kém kroužku. Když se v červenci 1914 vrátil ze svých vídeňských
studií do Sarajeva, byl tam v oné vzrušené době zatčen a souzen
rakouskými soudy pro velezradu, ale pro nedostatek důkazů nako
nec osvobozen. Poslancem se stal dva roky před vyhlášením dikta
tury, roku 1927. — Dr. Krek, advokát lublaňský, se narodil roku
1897, je mu tedy teprve 38 let. Práva studoval z Záhřebě a Lublani,
byl redaktorem hlavníholistu slovenské lidové strany „Slovence“ a
před pěti lety otevřel advokátní kancelář v Lublani.

Poměry ve Španělsku se zlepšují, jak nedávno prohlásil předseda
vlády, vyzdvihuje několik známek tohoto zlepšení: veřejný klid, ob
nova principu autority, zvýšenou národohospodářskou činnost. Stát
ní finance jsou uváděny dopořádku, což nebylo a není věcí snad
nou v zemi, v níž radikální živlové hospodařili velice dlouho. Komu
nisté sice se neradi podrobují řádu, ale je jim znemožněno šířit dále
anarchii v zemi. Postupuje se proti nim přísně. Na 1. srpen ohlásili
silnou akci, ale nepochodili. Jako u nás, tak i ve Španělsku chtějí
získat komunisté sympatie dělnictva, pnohlašujíce jednotnou frontu,
což je dobře promyšleno s ohledem na obecní volby, jež se mají
konati v příštích měsících. Katolíci jsou v poslední době velice čilí.
Katolická universita v Santanderu uspořádala zvláštní kursy, které
byly hojně navštíveny, hlavně kurs pro kulturní a theologické otázky.
Ve Svatém Šebastiánu byl uspořádán mezinárodní universitní sjezd,
na němž mluvili nejpřednější spisovatelé a vědci španělští i z ciziny.
Hojně navštíven byl i „Týden pro Církev a vlast“. Na zimu svolává
mládež své členy na studijní kursy, které se budou konati v Madridu.
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Chcete být informování o školských otáz
kách? V dnešní době se neobejde žádný ve
řejně činný katolík bez náležitých informací
v otázkách školských. Ať jsou to členové
místních školních rad, důvérníci čsl. strany
lidové, členové okresních školních výborů a
všichni, kteří přicházejí se školou do styku,
katecheté, učitelé náboženství a zejména li
terní učitelé měli by si předplatiti a čísti
Věstník katolického učitelstva. Pro učitele
přináší přehled všech školských událostí, re
gistraturu kulturního dění, řadu článků z u
čitelské prakse i článků teoretických z pe
dagogiky a didaktiky, právní porady a články
informativní o škole. Každý odběratel má
nárok na bezplatnou právní poradu týkající
se votázek školských. Informuje o učitel
ských místech a vede v patrnosti vypsaná
místa učitelská. Soustřeďuje všecku školskou
akci katolickou. Věstník katol. učitelstva
vstupuje po prázdninách do nového roční
ku. Ročně 20 čísel s několika přílohami za
pouhých 25 Kč. Nezbytná pomůcka každého
školského pracovníka! Redaktorem jest odb.
učitel Fr. Hanzelka v Hodslavicích. 1. číslo
nového ročníku vyjde k 10. září 1935. Vyžá
dejte si ukázkové číslo a přihlaste se za od
běratele v administraci Věstníku katolického
učitelstva, Přerov, Masarykovo nám. 16. Je to

jediný časopis katolického učitelstva u nás,
jehož vydavatelem je Říšský svaz katol. u
čitelstva v ČSR. Podpoříte jeho odebíráním
také akci katolického učitelstva!

Vaškova příručka sociologie, o níž jsme v
„Zivotě“ psali, je v tisku a v nejbližší době
přijde do prodeje. Dílo bude míti 264 stran
formátu, v jakém vydány překlady encyklik.
Již nyní jeví se o dílo veliký zájem.

II. vydání českého překladu životopisu Pier
Giorgio Frassati. Protože první vydání Co
jazziho Životopisu Pier Giorgio Frassatiho
v českém překladě kan. dra Kulače bylo
úplně rozebráno, přikročila Edice Krystal,
Olomouc, Slovenská 14, k vydání dalšího vy
dání této významné knihy.

ITI. díl pastýřského bohosloví dokončuje a
svými bohatými zkušenostmi obohatí kan. dr.
Foltynovský z Olomouce. Naší pastorálce do
stane se tak důležitého moderního díla. II. vy
dání Liturgiky téhož autora vyjde během říj
na.

Jubileum deseti ročníků revue „Na hlubinu“,
která za ta leta stala se representantem tisíců,

má býti oslaveno zvláštní -poutí čtenářů a
přátel revue do Říma. Pout navštíví vedle
obvyklých míst Benátky, Florencii (s návště
vou kartuziánského kláštera), Assisi, Řím (4
dny) a Padovu také Ostii, Bolognu, Sienu a
Pisu, jimž se obvyklý pořad poutí vyhýbá.
Originelní je, že pout „„hlubinářů“ bude se
konati — v zimě. Podle dosavadních proposic
vyjela by výprava z Prahy v noci z Božího
hodu na svátek sv. Štěpána přes Vídeň, takže
by zasněženými Alpami a Semmeringem jela
ve dne. Vůdoovství pouti obstarají si redak
toři „Na hlubinu“, kteří leta v Italii a zvláště
v Římě studovali. Pout potrvá 12 dní. V zi
mě je podnebí v Italii velmi příhodné k ces
tování, lepší jak v horkém létě. Času ve vlaku
využito bude k přednáškám, duchovním i kul
turním, o programu cesty. Stravování bude
větším dílem v jídelním voze, což je přednost
proti jiným poutím, kdy na cestách bývá jen
studené stravování. Poplatek za cestu, uby
tování, stravování, vstupné atd. celkem asi
1600 Kč. Přesná data budou sdělena. Pout
schválil generál dominikánského řádu P. Gil
let, který také uvede poutníky k sv. Otci. Po
ložení doby pouti do vánočních prázdnin při
jde vhod těm, kteří nemohou v době veliko
noční. Přihlášky zašlete na redakci revue „Na
hlubinu“, Olomouc, Slovenská ul. 14.

Jednotlivá čísla Kč 1-50.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, číslo šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace Praha II.,
Spálená ul. 15 (III. posch.). Telefon 46.700. Řídí a za redakci odpovídá dr. František Formánek. Vychází 10. a 25. každého měsíce.
Vydává spolek Život, Praha II., Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně 13. července 1935
č. 53.559-V1-35.Podací úřad Olomouc 2. Tisknou Lidové závody tiskařské a nakladatelské, s. s. r. o. v Olomouci Wilsonovo nám.16.

Roční předplatné činí Kč 30——,do ciziny Kč 45.—. Redakční závěrka 5. a 20. každého měsíce.
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Dr. Bedřich Vašek, Katolická akce sociální. - K. Reban

Po katolickém sjezdu: Bo bude se školou ? - Ant. No
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náboženský, kulturní, hospodářský a sociální, politický

= Z knih a časopisů.

časopis pro veřejně otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku

Dr. Bedřich Vašek:

Katolická akce sociální.
Jest rozdíl mezi „Katolickou akcí“ v přesném slova

smyslu a „sociální činností katolíků“. Jest sice i Ka
tolická akce činností sociální, protože působí na spo
lečnost a pracuje prostředky sociálními. — Jest dále
i sociální akce akcí katolickou potud, že chce vnášeti
katolického ducha do společnosti. Avšak „Katfolická
akce“ v přísném slova smyslu je činností pod vede
ním církevních představených a z jejich poslání; kdež
to „sociální akce“, jak zde ji chápeme, jest akce vy
cházející z iniciativy jednotlivých katolíků bez ofici
elního zásahu církevních představených a konaná na
vlastní odpovědnost těchto jednotlivců. Katolíkům
se dostane pod vedením církevním řádné výchovy jak
povahové, tak sociální — a nyní jděte do světa a pra
cujte na svou vlastní odpovědnost; jako architektu
se dostane na technice odborného vzdělání, a pak jdi,
praksí se upevni v odborném vědění, a potom pracuj
na vlastní odpovědnost.

Poněvadž sociální akce jde na osobní odpovědnost
katolíků, smí býti pro tyto akce a příslušná zařízení
používáno přívlastku „katolický“ jen za jistých před
pokladů. Když se plýtvá slovem „katolický“, pak
snadno i lidské omyly, ano i zřejmé přehmaty proti
mravnosti mohly by se krýti jménem „katolický“, (na
př. když se zvrhl život v „Katolickém domě“ v ne
střídmost a tancovačky) a tak by mohlo dojíti k zpro
fanování nebo zkompromitování tohoto jména. Pří
vlastek „katolický“ aťje vyhrazen pro takové institu
ce a akce, které jsou v oficielní závislosti na církevní
vrchnosti, nad kterými tedy církevní vrchnost má
kontrolu a za něž také nese plnou odpovědnost.

Při sociální činnosti aťsekatolíci chrání módní cho
robné negace a kritisovačnosti.

Při sociální akci ať katolík dobře počítá se svými
schopnostmi jak duševními, tak zdravotními, tak ma
jetkovými. Komu se dostalo darů jen průměrných, ať
splní jen své povinnosti v nejbližším okruhu. Dal-li
mu Bůh dary a možnosti větší, ať podle nich rozšíří
rozsah své působnosti. Dal-li mu možnosti mimořád
né, aťpracuje velkoryse. Je neštěstím, když se katolík
pouští do akcí, které jsou nad jeho možnosti; je ne
štěstím, když neudělá to, co vzhledem na jeho mož
nosti lze právem od něho očekávati.

Bývá výhodné, spojí-li se katolík pro sociální akci
s jinými stejně smýšlejícími nadšenci. Stačí často je
den nebo dva hybní spojenci. Organisace může býti
mnohdy velikou výhodou. Někdy však — protože
svádí ke spolkaření formalistickému — může spíše
brzdit opravdovou švižnou sociální akci. Ovšem: čím
více horlivých a rozvážných pracovníků, tím lépe.
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Hlavní rysy sociální akce.

Bylo by nepřirozené, aby člověk, který si osvoji
sociální poznatky, uzavřel se před potřebami život:
ve vznešené slonové věži svých vědomostí. Je nutnc
vrhnout se v život, aby poznaným principům sociál
ním byla zjednána v životě platnost. Křesťanstvínen
jenom pro kostel, je i pro život; všecky obory života
i obory praktické, mají jím býti prokvaseny. Křesťan
ství musí býti převedeno do denního díla. Křesťanstv
není pouhé slovo, nýbrž čin, a to čin nejvyšší: spás:
duší. Jako Slovo se vtělilo, tak křesťanství jest ja
kýmsi vtělením úmyslů Božích ve skutečnost, činnos
katolíků jest obrazem vtělení. Dobrá katolická ne
mocnice jest aktivní katolicismus, dobrá křesťanské
rodina, křesťanská škola jsou uskutečněné, žité křes
ťanství. Program neprovedený — škoda práce oběto
vané na jeho sestavení.

Poněvadž křesťanství má býti sociálním činem, mu
sí se zvláště chrániti neplodného naříkání nad pomě
ry: „Nesmíme se již ani na okamžik zastaviti u pou
hého mluvení o sociální bídě. Neboť když jsme po
znali sociální nouzi, nesmíme se pustiti do naříkán
nad ní, nesmíme se dáti do pátrání, kdo mezi námi za
vinil, že sociální bída vzrostla, nýbrž musíme z pozná
ní sociální bídy ihned čerpati poznání ještě důležitěj
ší, totiž poznání sociálních úkolů. Pozorovatt sociáln
bídu má smysl jenom tehdy, když z toho poznáme, če
ho je třeba, abychom ji mohli přemoci.“ (Seipel.)

Při sociální akci musíme počítati s danými skuteč
nými poměry a pracovati metodami dvacátého stoleti
Není moudré teskniti po středověku nebo upoutáva
zrak k některému jinému období minulosti; Bůh ná
staví do naší doby a žádá, abychom jeho program re
alisovali teď. Není dobré teskniti, že jinde mají tako
vé poměry a my že jich nemáme. „Budu věřit v abso
lutno, ale budu při tom počítat s přítomností a s po
měry, do kterých mne Bůh postavil“ Zdravý realism

Musím počítati s potřebami dneška, a podle toh«
upraviti své metody. Církev je vzorem rozumné při
způsobivosti.

V sociální akci je nutno pracovati se střízlivou opa
trností, prostou všeho dobrodružného romantismu
počítati s tím, co je za daných okolností dosažitelno
nutno však býti odhodlána i k nejpronikavějším :
nejradikálnějším reformám, když sociální spravedl
nost a láska jich vyžadují. Bývá často slabostí kato
lického sociálního hnutí, že se leká postaviti požada
vek v plné spravedlnosti. AleŽ zhadující musí být:co žádá spravedlnost; nikolifáhlědy,že požadavel



spravedlnosti lidi uvádí v rozčilení. A když není mož
no provésti požadavek v plném rozsahu a musil jsem
pro tu dobu se spokojiti úspěchem částečným, nesmím
se myšlenky na dosažení plného požadavku sprave
dlnosti ani na okamžik vzdávati.

Do sociální akce musím jíti se svatým optimismem,
a s ohněm potírajícím malátnost a loudavost. Je po
třebný oheň: „Duch je vždy pákou velikých věcí. Bez
mravního ovzduší nadšení, vroucí oddanosti a oběti
neudělá se nic; velké plány, velké podniky ba i záko
nodárství jsou mrtvou písmenou, nejsou-li oživeny
mocným dechem ideálu.“ (Mussolini.) Běda, když lou
davě! Zatím co katolíci španělští hádali se před pře
vratem „o dávce konfesionálnosti v sociálním hnutí,
dělník, donucen zmírniti svou bídu, přešel k socialis
mu nebo k anarchismu.“ (Boissel, Gil Robles, 80.)

Na všech polích společenského života musí se pro
jevovati sociální akce katolíků. Na poli veřejného ži
vota katolického; na poli hospodářsko-sociálním; po
litickém; charitativním; kulturním. Ve všech těchto
oborech musí se sociální akce křesťanůprojeviti jako
kvas, který vše zušlechťuje. Musí býti podán důkaz,
že pravdivé je slovo Páně: „Ecce nova facio omnia
hle, obnovuji všecko“ (Apok.21, 5); že království Kris
tovo se vztahuje na všecky obory.

Svornost je jeden z nejdůležitějších principů pro
katolíky při sociální akci.

Nezbytná účast laiků v sociální akci.

Je nezbytno, aby katoličtí laici dobře promyšlenou
a Široce rozvětvenou akcí zasahovali do života. Doby,
kdy apoštolátní duch Církve — a tedy i sociální akti
vita laiků v duchu katolickém — jest chabý, jsou do
bami úpadku náboženského života.

Jak získává Církev, národ a lidstvo celé, když svý
mi vnitřními kvalitami katoličtí lidé strhnou na sebe
vůdcovství v politice, v hospodářském životě, v soci
álním životě, v literatuře, v umění, ve vědě, ve škol
ství, v lidovýchově! Oč lépe bysi stálo lidstvo, kdyby
mezi lidmi, kteří znamenali pokrok na těchto polích,
bylo bývalo převážné procento katolických duší, vy
nikajících jak katolickou hloubkou, tak i odbornou
velikostí!

Povinnost pracovati i sociálně vyplývá ze sociální
přirozenosti člověka. Bez sociální práce laiků je za da
ných poměrů vyloučeno, že by ohromná část dnešní
ho lidstva, vnitřně od Krista odpadlá, mohla býti zno
va získána pro Krista. Sociální práce kněží a laiků se
navzájem doplňují. Kněží znají svět lépe po někte

K. Reban:

rých stránkách a v některých potřebách; laici zase,
žijící bezprostředně uprostřed světa, znají jej lépe po
jiných stránkách a v jiných jeho potřebách. Kněží do
vedou účinně promluviti v některých věcech; v jiných
záležitostech však dovede k laickému světu vhodněji
a srozumitelněji a působivěji promluviti laik.

Iniciativní akce katolíků-laiků má vyzkoušeti půdu
pro oficielní akce Církve. „Vítězství křesťanské civi
lisace se dostaví jako výslednice snah katolického
laikátu inteligentního a smělého, odhodlaného vzít na
sebe potřebné risiko, pevně přesvědčeného, že za pří
padné kroky nebude trpěti prestiž Církve, pokorně
uznávajícího, že jeho akce není ničím oficielním a že
pouze připravuje půdu pro masivní formace Katolic
ké akce.“ (Th. Gilby, v časop. Blackfriars, 1934, čer
ven.)

Od spolupráce v sociální akci neomlouvá katolíka
námitka, že ve veřejném životě se pracuje někdy níz
kými prostředky a o špatné cíle.

Čím důležitější a vyšší sociální postavení kdo zau
jímá, čím větších darů ducha se mu dostalo, tím větší
má povinnost pracovati i sociálně, to jest pro různé
potřeby společnosti.

Protože katolíci mohou tím úspěšněji pracovati so
ciálně, čím výše stojí povahově i rozumově, nutno
s velikou pečlivostí se věnovati jejich výchově a ško
lení.

Náboženská akce sociální.

Cílem sociální akce náboženské jest: podporovati
vlastním úsilím zájmy náboženství a duší všude ve
veřejném životě. Nemyslí se zde na činnost, kterou
rozvíjejí církevní orgány na hájení práv Církve ve ve
řejném životě a na posvěcení duší.

Příklady takové náboženské činnosti: Nabádati a
soustavně vésti spolučleny spolku k náboženskému
životu. Pořádati náboženské přednášky. Šířiti nábo
ženský tisk. V hovorech a vůbec ve styku získávati
jiné pro náboženský život. Pořádati náboženskéslav
nosti a průvody. Šířiti exerciční hnutí, hlavně stavov
ské exercicie. Potírati veřejnou nemravnost ve všech
jejích projevech. Pořádati protestní schůze proti ve
řejným útokům na náboženství. Pracovati o to, aby
práva Církve byla uznávána a zachovávána ve škole,
v dílně, v obci a ve státě. I takováto soukromáa spol
ková náboženská práce máse díti ve shodě s duchovní
správou. ,

(Myšlenky vyňaty se svolením autora z právě vyšlé jeho „Ruko
jeti křesťanské sociologie“, skvělé příručky pro kněze i laiky, boho
slovce, studující, veřejné a sociální pracovníky.)

Po katolickém sjezdu: Co bude se školou?
Mnohostranně úspěšný první celostátní sjezd ka

tolíků RČS. je jistě s tostáti se reservoirem pracovní
energie a zřídlem oživujícím Katolickou akci v nejroz
manitějších jejích oborech, nevyjímajíc ani pole škol
ské akce katolické. Ano, dlužno tak říci — právě na
poli školském je tím větší nutnost organického pokra
čování v intencích sjezdovéidey christocentrické. Ži
votní význam otázky školské neprojevil se na sjezdu
náležitou měrou, snad proto, že tato otázka zasahuje
tak široko a tak daleko, že se jí nevyhnutelně dotýka
ly referáty ústřední i ve stavovských sekcích, ani ne
mluvě o přímo školským věcem věnované sekci ka
tolického učitelstva.

Je tu ještě druhý činitel dokazující svrchovanou zá
važnost školských problémů, unás vždy ještě tak bo
lestných: vzdorosjezd, pořádaný v Praze živly levico
vými ve dnech sjezdových, zabýval se valnou měrou
právě školou československou a pokrokovéučitelstvo
tvořilo jeho význačnou složku. Tam se správně po
střehlo nebezpečí a proto s novým, naprosto nekom
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promisním a nezmarným elánem má se hájiti država
pokroku ve školství, pokroku ovšem zvoucího se tak
neprávem.

Nespouštějme nikdy s mysli, co se děje u nás na za
jištění laického rázu československé školy. Zde, na
poli školství totiž, když již všude jinde, ve všech du
ševních a mravních oblastech i u nás projevuje se hle
dání náboženských podstat a návrat ke křesťanskému
myšlení a mravnosti, zde ve školství čnějí i do budou
cích desítiletí petrefakty laicismu a ignorovánísil ná
boženských. Ve školství ni zdaleka není boj o nábo
ženství dobojován, nýbrž vstupuje dokritického sta
dia. V našich poměrech stejně jako tomu bylo v ze
mích důsledně provedené laicisace, popředně v ze
mích socialistických, je škola vědomě a záměrněv ru
kou mnohých oficielních i neoficielních činitelů hlav
ním nástrojem boje dvou světových názorů: nábožen
ského a laického, křesťanského a protikřesťanského.

Odpůrci užívají nové taktiky: vyčerpávají z křes
ťanství přirozené pravdy obecně platné, by tím prud



čeji popřeli specielně křesťanské,nadpřirozenéprvky.
Připustí leckterou pravdu a zásadu lidskou, podepře
nou křesťanstvím, ale naprosto odmítají vztah mezi
Bohem a životem kulturním, etickým a sociálním a
protestují proti suverenitě Boží v řádu myšlenkovém,
mravním i právním.

Konservace provedenéhozlaicisování školy a jeho
pokud možnopokračování děje se u nás cestou školní
legislativy a administrativy i cestou vnitřních refo
rem, týkajících se organisace školství, učebných obsa
hů a metod i cílů. Tato snaha zajistiti nezměnitelně
laický ráz školy je tak intensivní, že je na místě úva
ha, co my, katolíci, po sjezdu, jenž se stal mezníkem
ve vnitřním rozvoji katolických sil, můžeme a máme
činiti pro realisaci svých školských cílů.

Snad dostatečně vyčerpáme tutootázku, řekneme-li,
že stěžejní úkoly katolické akce školské v přítomnosti
a v nejbližší budoucnosti jsou:

1. Soustředění všech katolických školských akcí.
2. Tvůrčí práce na poli školství.
3. Propagace katolických školských ideálů.
4. Politická akce.
Všimněmež si těchto jednotlivých úkolů!

1.Soustředění všech katolických školských akcí.

Je to pium desiderium, jež vysloví každý, kdosi jen
poněkud všímáškolských věcí. Toužíme po jednotné
celoříšské Katolické akci, a to hlavně po katolické
školské centrále, vybavené autoritou i pracovními
prostředky, jež by byla organickou součástí Katolické
akce. Máme sice středisko v Ústředním výboru kato
lického školství československého, jež bylo zřízeno
nejdůstojnějším episkopátem a vešlo v Život z jara
r. 1932,jemuž stojí v čele člen sboru biskupského a
jež zanechalo posobě stopu upřímné snahy osoustře
ďovací práci a podněty většíhoslohu slučujíc v sobě
nejčelnější korporace se školským programem. Avšak
mohoucnost tohoto Ústředního výboru je závislá na
různých činitelích, neposléze na tom, v jaké míře jeho
složky jsou ochotny k soustředěné spolupráci, sejdou
se na jednotném hlediskuv individuelních případech,
kdy na př. zájmy rodičů a učitelstva jsou různoběžné
atd. Překážkou největší je nedostatek aparátu, jenž
by ex offo a soustavně sledoval školské věci a vyko
nával na ně vliv v duchu katolickém. Dokud nebude
ústřední katolické školské služby s odbornými pra
covníky z povolání a všemi metodami racionelní čin
nosti, dotud kruh osobností sebe schopnějších bude
vesvé energii a Činnosti značně omezován.

Činitelů, jež dlužnosoustřediti k jednotné plánovi
té akci, je mnoho. Je to především naše soukromé
školství, jak v historických zemích, kde je obstarává
no školskými řeholemi, tak na Slovensku, kde péče
oně připadá církevním úřadům a školským obcím. —
Katolické učitelstvo je nejpříměji interesováno na
školských otázkách. Zatím věnuje se svým vnitřním,
zvláště kulturním úkolům, ale přáli bychom si, by mu
byla dána možnost součinnosti na extensivním rozvoji
katolického školství. — Z organisací, jež mají přímo
školské poslání, je tu především Matice cyrilometo
dějská s uznáníhodnou působností, třebaže zápasí
s obtížemi hmotného. rázu. Vyskytly se již náměty, by
právě tatoinstituce stala se nositelkou idejí katolické
ho školství a organisačním ústředím aspoň prozemě
historické. Vyžadovalo by to duševní přípravy na
obou stranách hranic českomoravských a přizpůso
bení spolku rozšířeným úkolům. — Máme rodičovská
sdružení na školách církevních, máme jejich spolkový
typ staršího data a je velmi tohoželeti, že pražské
ústředí nepříznivými poměry dalose dohnati k zasta
vení činnosti. Najde se jehoobnovitel? — Budou to
snad t. zv. školské odbory Farních Katolických akcí,
jež podle organisačního řádu Katolické akce mají
v každé farnosti existovati a říditi i prováděti školské
a výchovné akce? — Máme snad více než je zdrávo
spolků kulturních a vzdělávacích, nelze však říci, že

Ant. Novák:

Katolici v odboji.
Poosmi letech vzpomněl si oficielní historik zahra

niční revoluce Jos. Kudela na katolickou literaturu, vě
novanou tétolátce. A šel na ni s lupou. Neunikla mu
ani jedna tisková chyba. Hůře je to s hodnocením.
Třebaže tomu problému věnoval celých padesát stran,
nenašel slovo přívětivé protěch několik novinářů a
profesorů, kteří se pokusili objasnit několik otázek
z odboje legionářského, jimž se oficielní i oficiosní
chvalořečníci vyhýbají.

Budeme reagovati jen na kritiku, věnovanou „Ži
votu“, který počínaje IX. ročníkem (1927)uveřejňoval
články o Masarykově působení na ruskélegie, o.dele
gátštině, otiskuje dosud nevydané dokumenty. Byly to
letáky, hektografovaná provolání, opisy sjezdových
protokolů, osobní zápisky dobrovolce. Kudela mluví
o neznalosti legionářské literatury, ale zapomíná, že
kromě Kratochvílovy Cesty revoluce vyšlo o tomto
problému velice málo, ponejvíce příležitostné litera
tury. Otisknuté letáky velice dobře zachycovaly hor
ké ovzduší na sibiřské magistrále. Rozbírat je a hod
notit, jak by to chtěl Kudela, nemělo smyslu. Chtěl
jsem zachovat dokumenty, které zub času zle ničil a
hledal jsem kořeny neblahé sibiřské vzpoury. Snad
jsem tuto. episodu přecenil. Zajímala mne více psy
chologicky než historicky.

Kudela si usnadnil úlohu, aby mohl někoho nařknout
z nepoctivosti citační. Shánějte potolika letech své
prameny! "Tímméně má dr. Werstadt označovat ně
koho za protimasarykovce a falšovatele citátů. Byla
by to pěkná denunciace v našich poměrech, kdyby se
jí někdo bál. Snad lépe udělá archivní rada, když bude
dělat nové reportáže o odchodu slavných mužů za
hranice.

Pana dra Kudelu ujišťuji, že jsem neužil o sibiřské
legionářské armádě nikdyslova dobrodruzi. I to slovo
bylotiskovou chybou místo dobrovolci. Ošklivou chy
bou, která měla býti opravena, kdyby bylo vůbec při
novinářském řemesle na něco podobného kdy.

by se zabývaly školskou otázkou v jejím celém dosa
hu. — Katolické studentstvo, akademické především,
a Inteligence vůbec dávnoměly si daleko účinněji vší
mati bolestí školských, než jak se ve skutečnosti dálo.
Vždyť každá ta skupina je zasažena laickou školou,jí
ohrožována a tísněna. "Tak se zdá, jako by si mládež
ani nebyla toho vědoma, v jaké škole vyrůstá duševně
a oč přichází v jejím prostředí a při její usměrňující
činnosti. — Náboženskésíly nutno probouzeti a obra
ceti ke školskémuproblému u nás, vždyť dokud není
škola křesťanská, vždy bude náš zápas s nepravou
kulturou a pouze laickou morálkou nerovným bojem.
Škola se musí státi zřítelnicí duchovní správy a cen
trem apoštolátu, jinak vždy více ztrácímenež získá
váme.

Je více než známo, že jmenované složky školské
akce vedou si obyčejně chabě. Příčinou je jednak ne
zájem širších vrstev oškolu, zvláště v době vystupňo
vané krise hmotné, jednak nedostatek vůdčích pra
covníků a organisátorů, jednak obecná slabost kato
lických školských institucí.

Soustředění slibovalo by zpevnění a náplň novým
duchem. Netajíme si ovšem, že — podobně jakona ji
ných polích — ve školství je těžko.nalézti zlatý střed
povinné a prospěšné jednoty a zdravé volnosti slo
žek, jež chceme k soustředění zváti.

2. Tvůrčí práce na poli školství

má se projevovati jednak budováním katolického
školství, jednak vnitřní reformní prací na poli pedago
giky a metodiky.
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Je to takové přehlížené pole — katolická škola.
Mnohá jiná dobrá díla spíše najdou dobrodince mezi
obětavými jedinci nebov katolické pospolitosti, ale na
školské věci se zapomíná. A právě zde by přinesené
oběti byly tolik na místě a tak duchovně rentabilní!
Pravděpodobně jsou to mimořádné obtíže, s nimiž je
spojenobudovánísítě katolických škol, jež odstrašují
od této práce a působí, že mnohem méně důležitým
cílům věnuje se více energie a prostředků duševních
i hmotných.

Po stránce vnitřních reforem školských litujeme, že
katolické stanoviskotrpívá často nesamostatností, ne
ujasněností a nedůsledností úsudku, že to bývá často
jen negativní stanovisko, gesto běžné novinové notic
ky. Dokladné práce třeba volati theologickéfakulty,
semináře, katolická pedagogia a jiné střední a odbor
né školy. — Odborné revue pedagosické a školskéli
teratura těchto oborů vůbec není na výši, ani nemluvě
o katolické experimentální pedagogice, odborných la
boratořích atd. Velmi žádoucí bylo by tu připojení
československé tvůrčí činnosti na mezinárodní a vše
světový odborný proud. Je to na újmu věci, že neusi
lujeme o mezinárodní katolickou školskou a pedago
gickou spolupráci. Co. dosud se stalo, jsou teprve ná
běhy k seznamování se. Co by to znamenalo, kdyby
se podařilo vytvořiti mezinárodní školskou akci kato
lickou a kdybychom my zde mohli snáze čerpati z bo
hatších zahraničních studijních a pracovních zdrojů
— pochopí každý, kdo si uvědomí zisk mezinárodní
katolické spolupráce v jiných oborech, na př. ve filmu,
v sociologii atd.

3. Propagace katolických školských ideálů,

řekněme: apošťolát školský musí se díti jinak, než
dosud: dosud býval více méně nahodilý, příležitostný
a málodbal ozískání předpokladů katolické školy, ne
poukazoval dosti jasně na to, že katolická škola je lo
gickým důsledkem Zjevení Božího, založení Církve a
pojmu náboženství. Soustavné a soustředěné poučo
vání o těchto předpokladech odstraní — doufejmež
aspoň — mnohý předsudek a rozptýlí nevědomost, jež
u katolíků in puncto školy je zvláště žalostná. Toje
církevní apoštťolát,neboť je jehověcí, by ozřejmil ka
tolickou školu všech stupňů jako důsledek věrouky,
mravouky katolické, církevníhopráva a historie.

Nepřímopropaguje se katolická škola již tím, že
usilujeme ocelkové náboženské a církevní obrození
nejširších vrstev všech katolíků ČSR. Ovlivněme ka
tolickými hodnotami náboženskými a kulturními uči
telstvo individuelně i kolektivně, životní prostředí,
v němž žije škola, cíle a měřítka kulturní, etická a so

ciální: to vše je třeba prokvasiti, proměniti a pokřesaniti.

4. Politická akce

musí vyjíti z pasivníhostanoviska obrany — málo
ostatně účinné — a přejíti k činům. Nebyloby dobře,
kdybychom se domnívali, že školská politika řídí se
pouze volební matematikou a poměrem sil. Můžeme
spoléhati, že pravda zvítězí, že důvody závažné dobu
dou si respektu, protože opravdu vážní lidé jsou syti
planého radikalismu pokrokové školy a zneklidněni
jejími výsledky: tak si školy nepředstavují, prototo
nepřinášejí pro školu takových obětí hmotných.

Politická akce může dobře budovati na základě de
mokratických principů o svobodě a právu svědomí,
přesvědčení a vyznání, jak jsou vtěleny do Ústavní
listiny. Může postaviti thesi o nutnosti zduchovnění
a pokřesťanění školy se zřetelem na skutečnou kultu
ru vpravdě moderní a světovou. Znalci pedagogických
problémů dokazují, že ve velké světové kulturní spo
lečnosti zlomily se vlny přehnaných reforem tendence
uvolňující a že je tu již protiproud, který rehabilituje,
codoba positivistická a výstředně liberální rozleptala.
Chceme pokrok a chceme světovost — ty jsou dnes
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Naděje vPetra.
Konflikt italsko-habešský znepokojuje celý svět,

poněvadž jest obava, že sporem mezi dvěma mocnost
mi, jenž snad vyústí ve válku, může býti rozdmýchán
válečný požár v Evropě, po případě nová světová vál
ka. V Ženevě se státníci stále radí, ovšem bez velkých
výsledků, protože imperialistickým choutkám Anglie
je těžko přiznat upřímnost. Ostatně, jak ukazují po
slední události z Anglie, nemá vláda za sebou celý ná
rod a početná oposiční skupina dělnické strany, La
bour Party, ostře kritisuje počínání vlády a jejího de
lesáta v Ženevě.

A třato oposice učinila něco, co bychom nejméně
očekávali právě od ní. Landsbury, nejvlivnější člen
oposice, nespokojen s vládou a boje se nové války,
obrátil se zvláštním poselstvím ne na státy, nýbrž na
Náměstka Kristova, římského Velekněze, a v tom po
selství hoprosí, aby vynaložil všechno úsilí na zacho
vání míru ve světě. Na mézinárodní konferenci pro
hájení habešského národa a zachování míru, která se
konala počátkem září v Paříži, a ňa které většina
účastníků byla komunistického smýšlení, bylo čteno
toto Landsburovo poselství, poněvadž jeho autorovi
byla účast znemožněna. Čteme v něm: „Af žije mír!
Ať žije solidarita! Aťf žije internacionála. A nade
vším, kamarádi, ať žije bratrství lidí a bezpečnost pro
spolupráci, to je socialism.“ Tato slova je třeba uvést,
abychom poznali smýšlení jejich autora. který není
katolíkem. „Připomeňte si, kamarádi“ praví ďále po
selství, „že jsme nyní schopni vyrábět v hojnosti, že
Bůh, stvořitel a dárce všech věcí, nám uštědřil v hoj
nosti vše, čeho potřebujeme k plnému a šťastnému
životu pro veškeré lidstvo. Je třeba, abychom my vši
chni, kteří tvoříme bílou rasu, Angličani, Francouzi,
Němci i Italové, kteří vyznáváme křesťanskou víru,
se spojili a dary Boží dali do vzájemných služeb.“
Landsbury dále opakoval apel, který již dříve učinil
svaté Stolici, aby vynaložila všechno úsilí k znemož
nění italsko-habešské války.

Tohoto apelu o intervenci svaté Stolice se chopila
na konferenci delegátka francouzské strany radikál
ně-socialistické, Ivonna VWarennová,která pravila:
„Nechť Velekněz uposlechne přání konference. zakro
čí, dokud je ještě čas, vší váhou duchovní autority,
která vyvěrá z jeho vznešeného poslání.“

Přeď několika dny uveřejnil francouzský tisk zprá
vu, která nebyla svatou Stolicí dementována. že totiž
habešský císařse přímoobrátil na svatou Sfolici s přá
ním, aby intervenovala u italské vlády, aby nedošlo
k válce dvou nároďů křesťanských.

Když se zdá, že všechny dobré úmysly zklamou, na
děje v Petra ožívá. Pius XI., který je zván papežem
míru a před několika měsíci užil ve své alokuci slov:
„Pane, rozptyl národy, kteří chtějí válku“ je nadějí
světa, jenž si přeje mír. A Pius XI. ve své řečike 25.000
bývalých bojovníků pronesené, promluvil: „Jediná
myšlenka na válku,“ pravil, „nás rozbolestňuje. Vidí
me, že v cizině se již mluví o útočné válce a nechceme
to ani připustiti. Válka, jež by byla jen dobývačnou,
by byla nespravedlivá. To přesahuje všechnu předsta
vivosť, to je něco nesmírně smutného a hrozného...
Nechceme věřiti v nesoravedlivou válku. V Italii se
však praví, že běží o válku spravedlivou, protože
obrannou, k zajištění hranic proti ustavičným útokům
a nebezpečím, válku nutnou pro expansi národa, který
rychle roste, válku, jež má hájit a zabezpečit hmotnou
bezpečnost země. Ale nicméně je pravdou. že může-li
existovat tato potřeba expanse, existuje-li i nezbyt
nost zajišťění hranic, si přejeme, aby se všechny obtí
že rozřešily jinými prostředky než válkou. Jak? Není
jistě snadno je nalézti, ale nevěříme, že by nebylo
možné tu možnost studovat.“

Papež je hlavou nejmenšího státu. zakročení, ply
noucí z mocenského postavení, je tedy nemožné. Ale
obracejí-li se k němu liďé, pak proto, že důvěřují Pe
trovi. Hmotná síla nepomáhá, je třeba duchovní. J. K.



F. Skácelík:

Základy katolické politiky.
V.

Máme-li si ujasniti třebas jen teoreticky pojem ka
tolické politiky, musíme stále míti na mysli poměr
Církve k světu vnějšímu.

V očích katolíka zůstává svět vždy — „tímto svě
tem“, oproti „onomu světu“, světem podrobeným zá
konům růstu a zániku. Očima naivníhorealismu mů
žeme svět viděti všelijak, podle toho, které filosofické
škole přitakáme, z nichž na příklad škola Schoppen
hauerova odvrhla veškeru moudrost světa a obnažila
jej bezohledně v celém bezuzdném řádění jeho chtíčů
a vášní. Toto obnažení světského toku a bohu jest
úplné zřeknutí se všech tak zvaných světových názo
rů a „zorných úhlů“, které ve své prostoduchosti hle
daly smysl bytí ve světě samém. Živoucí duše lidská
nemůže se však zastaviti ani při odchylování ani při
přichylování se světu. Její vlast není sice z tohoto
světa, ale její působení je v něm. Duše má své kořeny
v nebi, ale korunou prostírá se nad zemí. Protoi když
svět je duši čímsi cizím, přece zase jen jest tím, co
jí dánojako vlastnictví.

Pro duši jsou dějiny světa dějinami působení duše
na svět a obdobně i pro Církev. Ve střed světa je
Církev zasazena jako skála, o kterou se rozráží proud
světského života. Změnila svět tím, že se stavěla na
odpor jeho zkažené přirozenosti a tím vytvořila dě
jinnou epochu. Ve svých počátcích stála proti světu
starému, ale brzy rozřešila svůj postoj vůči „zbožné
mu Platonovi“ a Virgilovi. To byl svět před Církví.
Ale pak už se vyvíjel svět s Církví; s ním žila i zápa
sila podle okolností, až přijal její zákon, a nyní nese
v sobě věčný, Bohem jemu udělený život, k další ob
nově v řádu. (Němci mohou tovyjádřiti krátce slovy:
Vorwelt, Mitwelt, Nachwelt.) Všechny tyto tři od
stavce jsou dějiny světa a dějiny duše. Kristus sám
oddělil oblast moci císařovy a oblast moci božské. Na
toto odstupnění pozemského a božského řádu nava
zují učedníci, mučedníci, vyznavači, a budují vedle ří
še světského právai říši živého Boha pro živoucí du
še. Bůh a Caesar jsou protiklady staré Církve, která
buduje svět Božího chrámu proti caesarům. Církev
však zatím vystavěla svou budovu a stojí tváří tvář
mladšímu, neřímskému světu, a tak kol roku 1200po
vstává známá nauka o ďvojím meči: světském (saecu
lare) císařověa duchovním (spirituale) papežově. Reg
num et Sacerdotium, stát a Církev, vyslovuje se nyní
jako protiklad, kterým se křesťanstvo odlišuje od
ostatního lidstva. Ale protiklad znovu doznává změ
ny, neboť víra není dokonce hebkou poduškou pro vě
řícího, jak nesprávně tvrdí Marx a opakuje po něm
Lenin. Víra je stálý zápas ve světě proti světu a pro
svět. První změnil nauku o dvou mečích Luther, který
neuznával (neudávaje důvodu) Církev viditelnou mo

(Dokončení.)

cí, nýbrž neviditelnou. Později de Maistre, Rothe <
K. Marx nechtěli už ani slyšeti o dvojitosti, snažíce se
její skutečnost soustřediti v nový jednotící princip.
Podle Maistra má splynouti v jednocísařství a papež.
ství, podle Rotheho křesťanství a svět, podle Marxe
stát a společnost. — Všechna tato učení o „jednom
meči“ jsou bludná. Ale Bůh nenechává bezdůvodně
propadnouti určité době, kterou vidí stále ve spojen:
s předešlými, takovému bludu, aby křesťanu dal pří

přeloženo zase do vědomí jednotlivcova. Pozemské
chápání božského zákona občas v nás trouchniví, aby
pravda mohla v našem srdci zůstati živou. Je nutno.
abychom stále hlásali věčný protiklad duše a světa.
Boha a Caesara, ale je jisto, že novodobémujeho po
jetí cosi chybí a že právě jím stal se nepůsobivým a
nepotřebným, pojetí pro základ katolické politiky dů
ležité.
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Zajímavou věc připomíná E. Rosenstock, který nen:
katolík, ve svém článku „Die Welt vor dem Blicke det
Kirche“, který napsal pro katolické číslo Diederichso
va měsíčníku „Die Tat“: poválečná doba vykazuje na
vatikánském dvoře větší počet diplomatických zá
stupců jednotlivých států než bylo tomupřed válkou
Ptá se, co je příčinou tohoto obratu? Církev se přece
nijak nezměnila. Změnily se však státy, ať vítězné č:
poražené: jsou všechny mravně oslabeny.

V devatenáctém století vidíme, že idea křesťansko
germánského státu odumírá. Již v letech 1870—1914
žil v něm už jen zdánlivě protiklad státu a Církve.
Bismarkův Kulturkampf byl anachronismem, a jak
rychle kancléř uzavíral mír, praví Rosenstock. Nebot
jiná protikladová dvojice počala plniti politiku, pro
nikala srdci i mozky, literaturou, tiskem, dějepisec
tvím: protiklad státu a společnosti. Společnost byla
zbožňována. Skoro přes noc jevilo se devatenáctému
století všechnostarým, co stvořilo v kultuře i v poli
tice. Církevní i státní svět zdál se mu ztrnulým, kodi
fikovaným, otrokem zákona, kdežto společnost byla
mladý, života schopný útvar, schopný vyvésti z chao
su, který nastává vždy po myšlenkovém zhroucení.
Společnost, societa, byla náhle mefafysickou bytostí,
které se pracující třídy s náboženskou vroucností
vrhaly v náruč. A jeden z nejvážnějších historiků pro
hlásil, že zápas mezi společností a státem bude obsa
hem nejbližší epochy světových dějin.

A coje tato společnost? Coji rozeznává od státu a
Církve? Není ničím jiným, než hospodářsky spoje
ným, činorodým a činným lidstvem, rozesazeným na
celé zeměkouli. Je vybudována na světské části naše
ho duchovně spořádaného bytí, to jest na práci. Je
protoprotilehlým pólem Církve, která v nás jest stvo

ve znamení křesťanství. — Politika může se dovolá
vati katolické školy se zřetelem na duši a život lidu,
jenž se vrací k náboženství a lidová škola musí růsti
z toho, čím lid žije ve svých největších životních, osu
dových chvílích. Škola národní musí navazovati na.
duši a dějiny národa: vědecká historie i to, co proží
váme v přítomnosti, čehož výronem byl vnější triumf
katolického. sjezdu, ukazují katolickou duši českou.
Zákonem školské výchovy musí se státi shoda s tím,
co tvořínitro národaa cozaložilo jehoživot kulturní,
s náboženstvím. Rovněž tak zřetel na mravnía sociál
ní potřeby sťátu musí diktovati odpovědnému politi
kovi stejně jako vychovateli budoucích generací úkol,
vychovávati nikoliv na poušti bezvěří nebo v úzkých
roklích sektářství, nýbrž na živné půdě tohočinitele,
který jest uznaně prvním v mravním a sociálním sou
žití občanů a příslušníků různých skupin zájmových,

to jest na půdě zvlažované světovým názorem křes
ťanským. To jsou důvody, proti nimž reálný politik
nemůže zůstávati trvale slepým.

Je dosti těžkovysloviti závěr tohoto článku. Proti
obecnému a líbivému zvyku, jenž velí na konec při
pojiti myšlenku útěšnou, cítíme povinnost svědomí
varovati co nejdůtklivěji před setrváním v dosavadní
pasivitě školské. Kde není činů, není života a naopak.
To by bylo smutné svědectví prokatolictví ČSR. Je
zle a bude hůře, nevzchopíme-li se ani nyní, kdy sjezd
ukázal, že možnosti úspěchu tu jsou a kdy před Bo
hem a národem jsme se zavazovali k uskutečnění krá
lovství Kristova všude, tedy také ve školství. vzdělá
vání a výchově. Ač posuzujeme situaci hodně střízli
vě, dokonce snad i skepticky, přece nezoufáme a jsme
si vědomi toho, že budeme-li vskutku chtíti, učiníme
školu takovou, jakou má býti a jakou ji chceme míti.
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řena jako božská část našeho bytí, to jest láska. Spo
lečnost tato jest ovšem též protikladem států, které
budují ne na účasti prací našich rukou, nýbrž v oblasti
rozumu. Podstatou státu jest ohraničení a odlišení,
podstatou společnosti je promísení a členění. Ona ne
spočívá na ideálech, lásce k vlasti, pokrevných svaz
cích, na posvátných zvycích kmenových, nýbrž na
práci, na boji o vezdejší chléb, to jest na božském údě
lu tvora pozemského. Společnost svými jednotnými
účely a cíli přetéká hranice států a šíří se po celém
světě. Posud byla nositelkou jednoty pouze římská
Církev, dnes vystupuje s jednotícími snahami společ
nost ať ve formě marxismu či leninismu, ovšem jen
na pokladě hmotném,čili jako protiklad Církve. Tato
společnost dnes staví se bojovně proti státům, a proto
tyto utíkají se pod auspicie Církve, cítíce pravdu slov
svatého Augustina, že extra ecclesiam nulla salus. Ale
Církvi nastává nová úloha: jako dříve zduchovněla
stát zápasíc s ním, tak i nyní musí vytvořit metafysic
ké úkoly nové společnosti.

Děje se tak dějinnou tradicí Církve ve vytváření
jednotnosti: v počátcích jejich projevil se boj o jed
notu v boji proti polytheismu a náboženskému regio
nalismu, v němž každý kraj i město měly svého boha.
Místo pantheonu staví Církev chrám jednoho Boha,
vybudováním dogmatu a stanovením svátostí vytvo
řena pak civitas dei oproti civitas terrera, čímž pohan
ství a křesťanství stávají se inkomensurabilními veli
činami.

Pak už vstupuje Církev do světových dějin a sní
zároveň románsko-germánské státy, s nimiž se dělí
o dědictví římské říše: státy zmocní se světské části
imperia, Církev dědí jeho náboženskou náplň. Světská
oblast rozpadá se v držení několika států, Církvi na
stává znovu úloha sjednotitele v duchu. Císař zůstává
představeným králů a papež svým vlastním posláním
nabývá převahy. Všechno se stává křesťanským: filo
sofie, věda, právo, život, mezi Církví a státy je Čino
rodá konkurence. Svátostmi je Církev oddělena od
civitas terrera, ale aby mohlažíti se státem natéže ro
vině, tvoří si kodex svého církevního práva. Států je
však stále několik, což značí oddělení, válku, hranice.
Církev svou filosofií, kulturou vybavuje občany du
chovně z područí států, odstraňuje hřích,neboť dokud
bude na světě hřích, dotud budou války. Národy mají
k sobě příbuzenské vztahy, ne pokrevní, ale duchovní,
které jsou daleko silnější.

Pak ale osvobozují se přirozené schopnosti lidí a
překračují hranice států. "Tvoříse společnost, je však
mladší než Církev, která má v ní stejné poslání: při
poutat ji k nadpřirozenu. Je zřejmo, že je potřebí no
vých forem k zápasu. V době křesťanských států moh
la býti Církev monarchická ve vnější formě vystupo
vání. Ve „společnosti“ nemůže býti jiná, než demo
kratická. Po epoše aristokraticko-biskupské a monar
chické papežské Církve přichází století Církve demo
kratické. Pius XL projevuje tu neobyčejnou providen
ci inaugurací Katolické akce, čili voláním laického živ
lu k přímé práci o spáse světa. „Je plně zdůvodněno,
aby i katolický laik byl přibrán k práci prozájmy Boží
a zájmy duší,“ píše dr. Vašek ve své „Katolické akci“
a kanovník Tiberghien v „Nouvelle revue“ tvrdí, že
Bůh se nevrátí do zařízení světských, nebude-li tam
vnesen v srdci těch, kdo tam přímo náležejí, to jest
laikové. Katolická akce je tedy přímo nová orientace
Církve k nové době.

Nebudí se v nás při tom myšlenka, že vyrůstá i de
mokratický typ biskupů, jehož vzorem zdá se mi býti
arcibiskup Kašpar? I svatý Otec sám zasedá k rozhla
su, užívá více alokucí, než méně zatím dobově působi
vých encyklik, a vidíme, jak vždy přímý takový jeho
zásah proniká hluboko v onu societu a jak se stává
událostí.

Ale i politika a celý svět si musí uvědomiti jedno:
Církev je trpělivá a věčná uprostřed zmítání světa.
Církev trpí dnešním rozvratem, ale vyčkává jako duše
žalmisty dne Páně. A komu ve vývoji dějinných udá
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lostí, kterému útvaru světskému je možno tak klidně
vyčkávati? Není to čekání pasivní. Církev nese v něm
svět s sebou, ať svět chce či nechce. Před jejím živou
cím účinným pohledem lásky vyrovnávají se zmatky
světa. A skála její obletována je při tom tisíci netrpě
livých srdcí, které jsouce neprobuzenými křesťany,
bez Církve, ještě nechápou, že tíha jich nespokoje
nosti, ubíjející všechny tvůrčí síly společenské, má
svůj původ jen v tom, že posud nespočinuli v lůně Cír
kve. Je marno a bylo vždy nesmyslno, povrchnosti
předem propadlé heslo „Pryč od Říma“, které mohlo
býti vysloveno jen v plné neznalosti duchovníhovlně
ní a poslání života i jehosložitosti. Tomu, který řekl,
že náboženství je narkotikum, byla už při zrození dá
na neschopnost, aby dovedl říditi a spravovati spole
čenství lidských duší.

Církev nalézá vždy nové cesty, jak přivésti duše
k jich nadpřirozené úloze. Celý svět je stále naplněn
všemi formami její působnosti, celé dějiny její jsou
stále v životu světa přítomny současně, ale nyní vy
stupují v popředí se snahou o zmírnění utrpení světa
dvě postavy: matka a dcera, to jest Církev a společ
nost. Přečteme si Dějiny papežů, napsané protestan
tem Rankem. Ať se snaží býti práv svému úzkémusta
novisku, nemůže nijak ukrýt velikost Církve. Ve všech
bodech dějinného vývoje, v prostoru i času stojí Cir
kev stále jako zjev vyšších poloh: %exx4noiu%zoúry 1
zvevuutxů (2. Clem.),% éxxAnola7 xododuxm(Tgn.). Ona je
diná sahá svou řadou papežů a biskupů v přísné, nikdy
nepřerušenélinii k Ježíši a jeho učedníkům. Z ní jedi
né lze dospěti až k historickému přiblížení se ke Kris
tu, ale teprve jí, jako katolickou, stává se Ježíš svým
vlastním odkazem a příkazem, zjevem samé přítom
nosti. Svými mysteriemi je s ní Kristus v reálném
spojení, tělo jejího těla, duch jejího ducha, jeho ple
rasna, jeho cóu«u.

V křesťanství, které představuje Církev, vane
vzduch výšin; je vzdáleno všemu stařeckému. Není
v něm nic z temné smyslnosti starověku ani z hrubé
fantastiky orientu, jest epifanií nejsmělejších myšle
nek, nejjemnějších tužeb, nejodvážnějších požadav
ků, nejčistší oddanosti, jsouc tak učitelem a záchra
nou národů. Zažehuje jich život, poněvadž život mož
no vzbuditi zase jen životem (Mohler). A co je život
jiného, než chtivost šířiti se, znovu se vytvářeti, růsti
a chrániti si při tom hlavní podmínku toho všeho: or
ganickou jednotu? Stále růsti a stále býti sám sobě
věrným — to jest život. (J. Peregrinus: Credo.) Cír
kev posvětila smysl společenstvía z této pravdy musí
vycházet jeden z niterných posudků katolické politi
ky, která v tomto pojetí nese národu i státu, což jeho
jest. Kdo se osamocuje a odděluje, neutvoří podmínky
společenství. Unus Christianus, nullus Christianus —
platí o Církvi, jako o národě. Kristus je jediným po
jítkem společenství. Bůh, to jest causa prima non cau
sata jako Bůh živý, deus vivus stal se vtělením Kris
tovým, deus revelans. Zjevil nám sám sebe. Proto je
a byla upřímná a čestná víra v živého Boha vždy a
všude věrou ve zjevení. Kdo tvrdí, že není zjevené
víry, nevěří také v živého osobního Boha. Věří snad
jen v mátohu deismu nebo mlhoviny pantheismu, a
nemůže logicky uznávat Otčenáš za modlitbu k Bo
hu. Kde ve společnosti se šíří dvojakost, mnohost,
schisma — tam není už Boží duch. To je negace a ka
tolický člověk je člověk kladu, základní postoj jeho
ducha musí vždy se kloniti k rozhodnému ano, jeho
výklady nezačínají zápory. Jeho ano je pevné spoči
nutí v pravdě. (André.) A tento klad je zase jedním
z vnitřních základů katolické politiky. Katolík sice VÍ,
že svět je protipólem nadpřirozeného, ve kterém tkví
jeho kořeny. Ale tento protiklad není a nesmí býti po
píráním světa, nesmí býti radikálním jeho odmítnu
tím. Katolík musí i v politice chápati ohromnou pro
blémovost vezdejšího života, ale při tom musí se stále
snažiti, aby roztavil její protikladnost v synthese Bo
hočlověka.I víra není květina bez kořenů, a Bůh žádá,
abych kypřil v sobě půdu pro růst těchto kořenů. Tu



1emohu uhýbati ani ve veřejném ani v politickém ži
votě, jsa katolíkem. Tu nastupuje, theologicky mlu
veno, potentia oboedientialis.

Povinnosti katolíka ve veřejném životě, kterému
odevzdává svůj tribut jako zoon politikon, plynou už
z primérního pojetí podmínky příslušenství k Církvi.
Neboť tím, že je kdo členem Církve katolické, roz
nodnul se pro Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalé
10. Kdo k tomuto vnitřnímu rozhodnutí nedozrál, sto
jí stále vlastně mimo Církev. Neboť každý katolík má
vědět z Creda, že křesťan věří v Boha a Syna jeho je
diného Ježíše Krista, ale ne v Církev, nýbrž věří
Církev: credo unam ecclesiam, takže říkati „Církev
jest Kristus“, není zcela odůvodněno. Církev tím věří
v Krista jako v živého Boha, ovšem ukřižovaného a
zmrtvýchvstalého. „Nevstal-li Kristus z mrtvých,
marná je víra naše,“ praví svatý Pavel. A právě tím
1činila Církev, že zmrtvýchvstání Kristovo nezůstalo
saouhýmdějinným archivním záznamem, nýbrž stalo
se milostí trvající po věky.

Katolické stanovisko k politice je jediné: osvobo
zení lidstva z modloslužebnosti hmotě, penězům,
z chamtivosti po majetku, z výlučné převahy tvrdé
10 mužství: mateřské síly duše národa musejí se u
slatniti v životě národa, státu, rodiny, povolání. Žen
ské hnutí musí býti pouze hnutím za osvobození mat
xy, aby žena bohaté schopnosti své duše posunula na
[rontu, na které bojuje se o základy nové, křesťanské,
to jest mateřsky nejhlubší kultury. Ať lze naslouchati
slovu matky v nejvyšším a nejduchovějším smyslu!
Pak snad by se uspíšil návrat „ztraceného syna“ —
štvrtého stavu — do mateřské Církve, které se ve
většině své zatím straní.

Mluví-li se proti Církvi, míří se tím obyčejně najejí
kněžstvo. Někteří je zneuznávají, tvrdíce, že není po
třebí prostředníka mezi Bohem a člověkem. Jaká po
vrchnost! Farář J. Verle správně upozorňuje na to, že
říše Boží není určena jen pro hrdiny křesťanského a
mravního života, ale také pro hříšníky. Podle svatého
Pavla jsou kněží „služebníky Boha a správcové jeho
tajemství, kteří musejí hlásati slovo Boží i v době, kdy
lidé zdravého učení nesnesou, kdy nashromáždísi uči
telů podle vlastních chtíčů, a majíce šimrání v uších,
od pravdy sluch svůj odvrátí a obrátí se k bájím“. (2.
Timot., kap. 4.) A čteme-li pozorně dějiny, pochopíme
snadno, že právě katolické kněžstvo mělo vždy odva
hu i trpělivost svým „bláznovstvím Kříže“odolati těm
„Ššimrajícím“pamoudrostem světa a udržeti pravdu
evangelia. Nebylo to snadné ve strašných zmatcích
dob, v nichž až k hranici smrti se ponořila i naše vlast.
Kněžstvo udrželo tím mohutnou linii duchovního vý
voje lidstva a uhájilo tak živoucí a souvislý zisk dějin
oproti samopašnosti, samovůli jedinců a jednotlivos

Oliveira Salazar.
Pohled dosvěta nás seznámí s jedním faktem sku

tečnězajímavým: V nejkritičtějších dobách pro státy
bývají voláni k moci mladí katoličtí laici. V Belgii má
skoro diktátorskou moc Van Zeeland, profesor lovaň
ské university, muž dvaačtyřicetiletý, v Rakousku
o málostarší Schuschnigg, ve Španělsku z nejvlivněj
ších členů vlády je Gil Robles, odchovanec salesiánů,
šestatřicetiletý vůdce zemědělské strany, a v Portu
galsku je diktátorem Salazar. Všichni přicházejí k mo
ci ve chvílích pro stát nesmírně obtížných, mají dáti
do pořádku státní finance, očekává se od nich zažeh
nání krise, mají tvořit lepší budoucnost národů a stá
tů. Vyznačují se sociálním cítěním a jejich politika
není hašteřivá a malicherná, nedostali se k moci ani
demagogickými frázemi, ani vynášením stále nových
hesel, která by po týdnu zase zaměňovali za iiná. To
jsou všechno věci mluvící pro ně a neudíví tudíž, že
národ jim věnuje důvěru.

tí, odpoutavších se od potřeb pravého života. A to se
jim připočte k zásluze v celém širokém významu,jak
mile po nové Evropě nastoupí svět obnovený a očiště
ný ode všech civilisačních pověr. [ v našem národě
uznáme kdysi tento kulturní a vlastně politicky civili
sační význam kněžstva, až přistoupímez liberalistické
uvolněnosti k duchovní konsolidaci. (O mnohém v té
věci poučí publikace dra J. Doležala.) Tak je s ducho
vého hlediska základ politiky i v poslání knězově, kte
rého pro denní politiku Církev stanoví stavovské nor
my.

Celkem vidíme, že Církev stojí před zraky světa
1 národů jako veliká tvůrčí politická síla, růst, dění,
útvar a budova říšeduchovní, ovšem ve svém vlastním
působení jako nauka. "Totojest místo, kde katolíkovi
„politické“ dědictví Církve stává se živoucím obsa
hem jeho působnosti, ovšem jen tehdy, zachovává-li
Živou víru.

Zmíněný už E. Rosenstock praví ve svéstati „Srdce
světa“: „Za knížectví a monarchie, které doba odpla
vuje, nastupují organisace, republiky, sověty. Ale pří
rodu nelze nahraditi suchými výpočty. Tam, kde se
netvoří nové formy z ducha oživujícího, nemají trvá
ní. Tajemství těchto duchovních forem chrání Církev.
Její vlastní tělo je formou z působení ducha... Ona
je vzorem národům, jak sami mohouse skouti ve for
my z působení ducha, a tím trvati dále, skládajíce se
z lidí, kteří po stoletích v témže duchu věříce, si ruce
podávají. Církev se stává učitelkou zákonů prosvět,
jenž se stal křesťanským. Církev je národní učebnice
lásky, kterou vychovává rozvrácené lidstvo k řádu
duchovnímu. Proto je doba od roku1870 do roku 1918
rozhodnou chvílí obratu ve světových dějinách. Vliv
Církve se šíří. Její duchovní zákon zabírá v sebe svět
ský pořádek. „Drobná práce“ Církve ustupuje dopo
zadí. Církev mluví dnes k celému světu politicky, hos
podářsky, sociálně a káže tělo Kristovo oslabeným,
lásky a řádu zbaveným národům. Přináší národům,
v jejich potřebu zákonitosti a pořádku, téhož ducha,
který ji samu stvořil: ducha lásky, síly a řádu.“ Z to
hoto hlubokého pojetí musí vycházeti i katolický ná
zor politický. Jak mohutně dovede Církev vnášeti
jasnost a pořádek třebas jen v malý úsek lidského
zápasu o pravdu, viděti neobyčejně výrazně z krásné
knihy prof. dra Jaroslava Beneše „Descartes či Tomáš
Akvinský?“.

Z těch ohlasů myslitelů německých, které jsem pro
mísil vlastními poznámkami, má vysvitnouti, jak hlu
boce a s jakou myšlenkovou důstojností a vážností
badá se o úkolech Církve jinde, aby tím vynikla plo
chost a bída „politického“ myšlení u nás. Má-li Ně
mecko duchy v katolické Církvi tak pronikavě zakot
vené, je boj hitlerismu proti ní zřejmě protikulturním
a předem bezectně ztraceným.

Oliveira Salazar byl dříve universitním profesorem
v Coimbře a s katedry byl povolán do ministerstva.
Coimbra byla střediskem hnutí katolické inteligence
již před válkou a právě v době nejhouževnatějšího
pronásledováníkatolicismu za zednářskénadvlády byl
tam založen spolek „Akademický střed v Coimbře“,
z něhož vyšlo dosti odvážných pracovníků ve všech
oblastech činnosti, kteří se uplatňovali dobře ve veřej
ném životě a získávali Církvi sympatie širších vrstev.
„Střed“ se brzy stal skutečným středem katolické prá
ce a dali podnět k zakládání spolků se stejnou tenden
cí v Lisabonu, Brage, Portu, Guimarsaesu a ij.Z toho
to prostředí vyšel i Salazar. Byl málo znám, ale byl mi
lován svými posluchači a na odpovědných místech ve
státě si získal jméno svými studiemi národohospodář
skými a sociologickými. Dne 28.května vypukla v Por
tugalsku revoluce, důstojníci svrhli republikánskou
vládu a nastolili vojenskou diktaturu. Situace v zemi
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nebyla růžová, tmnancebyly ve stavu velice zbědova
ném, anarchie dosahovala vyvrcholení, na všech stra
nách bylocítit nedůvěru a ochablost. Generálové sice
měli dobrou vůli, byli to i udatní vojáci. ale zachránit
řád nedovedli. Uvědomili si to a povolali do vlády
mladéhokatolického profesora z Coimbry, Oi. Sala
zara. Zanechal přednášek a stal se ministrem financí.
Neměl ve vládě lehkou práci, ale nutnost a pak jeho
síla a inteligence byly mocnější než sobecké sklony
některých pánů. Salazar vzal rozpočet a nemilosrdně
trhal různé položky, nedbaje žádných protekcí a kri
tiky tisku. Za rok byl rozpočet aktivní. Od roku 1928
má Portugalskoaktivní rozpočet ustavičně.

Jehovliv ve vládě stále rostl a rostla i jeho popula
rita v zemi, takže připadlo samozřejmým, když presi
dent republiky, Carmona, jmenoval Salazara vředse
dou vlády roku 1933.Byloto v době, v níž důstojníci
zase toužili po změnách a politické strany nerady sná
šely přísnost nejvlivnějšího člena vlády. Ale Carmo
na znaje poctivost a inteligenci Salazarovu. a znaje
dobře výsledky jeho práce, dal jim přednost a svěřil
mladému předsedovi vlády moc přímo diktátorskou.
Cíl který má, vyjádřil Salazar těmito slovy: „Cílem,
k němuž směřujívšechny práce novéhoportugalského
státuje beznáročná činnost ve služběvelkých všeobec
ných zájmů národa. Prostředky? K dosaženícíle není
moc státní ani libovolná ani všemohoucí. Je řízena a
obmezena zákony spravedlnosti a křesťanské morál
ky, zákony vyššími nad právastátu, zájmy všeobecné
a osobnost vedoucích i občanů.“

Salazar nejen zdůrazňuje křesťanskouspravedlnost
a morálku, nýbrž i vlastní odpovědnost, již má i jako
strážce zájmůnároda i před spravedlností. Tato: od
povědnost chyběla, jak je přesvědčen — nedávno.to
jasně řekl šéfredaktorovi „Les Nouvelles Littéraires“
Fr. Leféěvrovi— politickým stranám a vůbec parla
mentárnímu systému, kde zájmy osobní a stranické
převyšovaly zájmy národní, a vůbec se nedbalo dvou
zásadních principů: spravedlnosti a křesťanskémorál
ky. Proto prostě politické strany rozpustil, čímž si
ovšem sjednal hodně nepřátel, kteří občas se snaží
vyvolati revoluci a Salazara zbavit vlády. Pokusili se
o to dvakrát, nedávnopřed měsícem, ale marně.

V Portugalsku je parlament nahrazen národním
shromážděním, jehož členové jsou voleni otci rodin.

Vato instituce kontroluje administrativu. /Wimoto
existují stavovské komory, složené ze zástupců odbo
rových svazů.

Salazar, jemuž je 44 let, je mužem nejen intelligent
ním, dobře rozumějícím státním financím. nýbrž
i energickým a velice pracovitým, kterýmižto vlast
nostmi si získal důvěrucelého téměř národa, jemuž
ostatně nejsou neznámy kladné výsledky práce. Je
milován i pro svoji charakternost a příkladný život.
Žije jako poustevník, velice miluje chudé, jehozbož
nost je tak krásná, že mu říkají „náš svatý laik“. Ná
boženskéobrodě země přeje a je protonesmířitelným
nepřítelem svobodných zednářů, kteří ovšem využí
vají každé příležitosti, aby mu znesnadnili jehoposlá
ní. O jeho. prostotě se vypravuje mnohozábavných
anekdot. Nerad se ukazuje na veřejnosti, neumí nebo
nechce, jak to dělá iMussolini nebo Hitler. strhnouti
masy silnými slovy a sliby, nýbrž vykonanouprací
pro národ. „Jsem jenom obyčejným profesorem“ —
pravil — „který se snaží pomoci své zemi.“ A poně
vadž todělá poctivě, to dílo se mudaří.

Politika a mládež.
Příčiny, proč mládež není způsobilá pro vedení v politické práci,

jsou: nedostatek životních zkušeností, odborná nepřipravenost,
nevybalancovanost a neschopnost počítati se všemi složkami ži
vota, sklon k radikalismu, nestálost a citovost mladých lidí.

Proti modernímu „kultu mládí“ a „kultu mladých““ostré slovo
napsal vedoucí francouzský katolický filosof Gilson: „Bylo by
zajímavé pátrati, jakým primitivismem se dospělo ke kuriosní
idei, která nás nutká, abychom od méně než dvacetiletých čekali
program pro svůj život... Třicet let skrytého života a tři roky
veřejného života, to je dobrá formule; víc než tři leta nebylo tře
ba k spáse světa. Dnes život skrytý je odmítán; proto bývají ve
řejné životy takovým fiaskem. Plod, který uzrál na jaře, ztrouch
niví a spadne v létě; neshledáš se s ním při sklizní na podzim.
Žádat po mladém 20letém člověku, aby myslil, jako by měl čty
řicet, je totéž, jako žádat, aby se zřekl svých dvacíti let a nikdy
neměl čtyřiceti... Znamená to zůstati neplodným, protože se ne
vyčkalo doby, aby mohl dávati své ovoce.“ (Gilson, Pour un ordre
catholigue, 113.) Dr. B. Vašek.

Dr. Jan Bartos:

Kluk na posvícení.
še později. Být to na něm, přiběhl by třebas už
ráno. Však teta dovede vystihnout klukovský
zájem a bned mu přináší koláč. Kdoví, kdy muž

Kdykoliv se přiblížila doba posvícení, býval
kluk jako na trní. Však to také byla pro něho
událost! Což to bělčické posvícení rozumělo se
jako samo sebou, ale šlo mu o posvícení v Kou
pi, jež se slavilo o několik neděl napřed. Koupě
totiž byla otcovým rodištěm a měl tam tři své
bratry sedláky. Jest to největší a nejzámožnějšt
obec na bělčické osadě, třebas ostatní menší a
chudší vesničky divaly se na Koupi s patra:

„Dodivejte se, ani se nezmobli dosud na kapličul“
Ale takové nedostatky obce klukovi neumenši

ly jeho těšení. Už na to byl zvědav, ke kterým
Bartošovům se letos půjde, zda k „„prostředním“
či k „bořejším“, či k Tintěrovám, jak se u toboto
strýce říkalo podle původního vlastníka statku,
koupeného ve veřejné dražbě. Toť se ví, že nej
raději chodíval k „prostředním“ Bartosovům,
neboť tam také byla plná pec dětí a zejména
kluků, jeden z nich docela chodil s bělčickým
klukem do školy (dnes je starostou obce) o vý
bornou zábavu bylo obzvlášť dobře postaráno.

Ovšem radost to byla i u ostatních, třebas i u
takových „Tintěrů“, kde měli jediné dítě, a k to
mu to byla žába jestě o nějaký rok mladší naše
bo kluka. Kdež by se s ní nějak vážněji mobl
tenkrát bavit a k ní se snížit! Kdožpak mobl
tenkrát tušit, že se jednou bude procbázeti po
Přerově jako choť advokáta K.!

Předně na posvícení bude se míti dobře a to
není k zahození. Bude koláčů velkých i malých
s tvarobem, povidly a rozinkami, co srdce ráčí,
padne na bostinu i nejtučnějst skopec ze strýco

* Od 8. září t. r. už ji také mají!
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va stáda. Panečku, takové skopové s mrkví jde
klukovi také k dubu, zejména když maso v Běl
cicích je tak vzácné. A pak tu jestě zbývá naděje
na nějaký ten krejcar od tety a od strýce, kro
mě toho jistě se mu podaří navštíviti „nábodou“
1 ostatní strýce v obci za ty dva dni. Dále v
Koupi bývalo vžďy dost jablek a brusek, blini
tá půda podporovala jejich růst, zatím co běl
Čická zahrada urodila jenom Svestky a ty už
dávno byly usnšeny a za komínem schovány.

Té neděle táhla se velka s kázáním do neko
nečna, kluk myslil na Pána Boba velmi málo,
myšlenky mu stále utíkají k pozemským blaže
nostem. Konečně zazní „„Zvěstuj Těla... “, ve
lebný pán udílí požebnání a už kluk vyráží z
kostela proklouznuv u dveří řadami dospělých.
Však má také proč. Před našimi už stojí povoz
s koňmi, strýc si pro své bosty poslal, aby ne
musili ty tři kilometry po silnici k Březnici sla
pat pěšky. Otec se už totiž dávno v mladých
letech vzdal chovu koní, když bo stíbala ne
boda za nehodou.

Hup a už je kluk v kosatině a slast projíždí
jeho tělem jistě větší, nežli dnes mají kluci v an
tu. Opovážlivě bere bratranci otěže z rukou a
zkouší, zda by dovedl také „kočírovat“. Ruce
se mu třesou, má je přeplněny řemením, neví
dobře, na kterou stranu dříve zatábnout, třebas
koně jdou svým vážným krokem dál, trefí do
Koupě i bez kočíbo. Jak to bylo lebké, řídit ot
covské volonsky na provazové oprati! Úž proto
má ke koním větší úctu.

Teta už netrpělivě vyblíží, že už nejedou.
Kluk nechápe, proč se po každé musí přijít spí

ští si to dopovědí, aby zasedli k obědu.
Těžko by bylo postibnout, kolik těch chbodů

vystřídá kluk, bratranci nezůstávají za ním,
koláče, ovoce, maso, a zas znovu a v obráceném
pořádku. Stačí objevit se na prábu a teta bned
ví, kolik udeřilo. Občas se sice ozve od stolu
otcovo varovné slovo, mluví o nestoudnosti, po
brozí i výpraskem. Ale dnes tomu kluk nevěři,
má tobo otec tolik na srdci, znova a znova se
noří do nekonečných bovorů se strýcem i 5 ostat
ními přáteli, pokuřuje si „krátké“ a bodře se
usmívá.

A tobo každý pořádný kluk dovede náležitě
využíti. Prolezou kdejakou půdu, sběbají celou
ves, brají si s ostatními kluky, nakouknou i k
muzice, aspoň pod okna. Vždyť tady se není če
ho bát, nemají tu policajta, který v Bělčicích
dovede zevlující kluky probnat, nezablédne jich
tu ani žádný učitel. Divte se, že kluk po tako
vém skotačení zas jí s dobrou cbutí. „Hanba je
za něj“ ulevuje si otec, „dělá, jako by nejedl
celý týden“ Zato jak by asi měly z něbo radost
městské maminky, když trnou strachy o své je
dináčky, že zemrou, jedií-li málo.

Nebylo špatně klukovi ani na drubý den, kdy
všechny ty dobroty začínaly se zas znova, třebas
tobo spaní bylo tak málo! Za stálého kočkování
a cbychotu nebylo kdy na spaní a sotva svitalo,
už se smáli zas. Možno říci, že o posvícenském
pondělí radost klukova jestě o něco vzrostla.
když si uvědomil, že bělčičtí kluci musí sedět ve
skole. Toť se ví, že tobo dne z Koupě nepřišel
do bělčické skoly nikdo! To dopoledne uteklo
ve hrách a skotačení jako sen, po obědě však už
kluk s takovou radostí nenasedá do vozu, domů



K. Hroch:

Několik snímků z našeho školství.
Církevní školství na Slovensku je stále trnem v očích lidí, kteří

se zhlídli ve státním školském monopolu a kteří by aspoň ve škol
ství rádi kopírovali Hitlera, když se ho jinak zříkají. Tak si „Več.
České slovo“ z 19. srpna vybralo církevní katolickou školu v Abra
hámě, okres Galana, která hledá učitele konkursem v ministerském
věstníku, tedy legální cestou. Uchazeč dostane podle této zprávy
ročních požitků 360 Kč a příspěvek od státu.

Muselo to dát tomu listu hodně práce, než si vybral tento případ,
aby na něm patrně demonstroval špatné poměry učitelstva Cír
kevních škol a odradil mladé učitele z historických zemí od služby
na těchto školách. Tuto socialistickou politiku však nechápeme,
leda bychom připustili, že ji provozují lidé stižení marasmem, kteří
ztratili poslední zbytek soudného rozumu a nebezpečné vakuum
mozkové jim vyplňuje jen proticírkevní zloba. Dneska je přece
každému jasno:

1. Když nepůjde na církevní školu na Slovensko, kde může být
nejen hned výpomocným, ale i zatímním a definitivním v krátké
době na to, kde dostane od Církve (náboženské obce) 360 Kč plus
naturálie a od státu příspěvek často ve výši úplně vyrovnávající
plat se zákonitým, bude sloužit doma jako praktikant tři měsíce
bezplatně, pak za 4 stokoruny a počká si, než se stane zatímním.

2. Slovensko je nedílnou součástí republiky. To ví každé dítě,
které začne chodit do školy. Poťouchlý boj proti církevním školám
však líčí Slovensko jako exotickou cizinu s hrůzostrašnými pomě
ry a rozhodně nepomáhá upevňovati státní soudržnost.

3. Žádnému mladému člověku neškodí zkušenost nabytá v cizině
nebo trochu dál než za humny. Není tedy zrovna pěkným vysvěd
čením pro aktivitu mladých učitelů, kteří, sotva opustili ústav, mají
jedinou ctižádost nedostat se za hranice vlastního okresu. Víme, že
tu rozhodují často rodinné poměry. Často rodiče, kteří sami za
svého mládí v hranicích bývalého Rakousko-Uherska prochodili na
zkušené hezký kousek světa, jsou příliš choulostiví o své děti a
chtějí je mít blízko sebe. Jindy k tomu rodiče nutí sociální postave
ní, kalkulace s pomocí dětí atp.

V celku však nelze schvalovat mladému člověku přílišné uzavírání
do kruhu o nevelkém poloměru, dokud má možnost zjednávati si
zkušenosti poznáváním jiných krajů a poměrů. Proč o Slovensku
mluví jinak učitelé, kteří tam působili a kteří znají církevní školy
z vlastní zkušenosti než redaktoři, kteří si celý obrázek malují po
dle nějakého konkursu?

Hlavní věcí však je, že by kvalifikované síly církevním školám
prospěly. Nechceme nijak maskovat pravý stav těchto škol. Víme,
že jsou na nich síly nekvalifikované a žádný večerník se nesmí di
vit, když škola v konkursu uvádí, že bude přijat i ten, kdo bude
„v kantorstve alespoň čiastočne zbehlý“. Když není kvalifikova
ných žadatelů, co se dá dělat?

Sem směřuje celý boj: aby církevní školy kvalifikovaných sil ne
měly. Zatím co daleko menší procento státních škol je pěkně vy
baveno a má postaráno o dobře kvalifikované síly, církevní školy
po této stránce nemohou soutěžit. Závěr si každý domyslí.

Proto všechno úsilí slovenských katolíků by mělo směřovat k za
bezpečení církevních škol. To by měl býti předmět úsilí Katolické
akce tamní a episkopátu.

Slovenská strana ludová jako strana vládní by jistě za podpory
ostatních koaličních složek (ani agrárníci — pamětlivi slov Hodžo
vých o církevních školách nestavěli by se proti) dosáhlo toho,
aby stát provedl nějakým způsobem směnu všech těch naturálních
požitků (pole, lesy, louky, krávy) a ostatních příjmových drobečků
za řádnou výplatu služného, kterou by obstarával sám, ovšem při
nedotčené samostatnosti těchto škol.

Ponechání dosavadního stavu je pomalá cesta ke hrobu.
Nesmí nám přece záležet jen na počtu těchto škol, nesmíme je

obhajovati jen jako nějakou kvantitativní državu. Musí nám jít
i o jejich kvalitu a o záruku prosperity do budoucna. Školy, na
kterých není zaručeno, že by mohly plniti řádně svou povinnost ne
jen podle státních zákonů, ale i podle církevního Canonu, nejsou
nám nic platné, byť se jmenovaly církevní.

*

Podle novinářských zpráv připravuje se výnos, který by znemož
ňoval další studium těch, kdož propadají ze tří předmětů v první
a druhé třídě středních škol. Zdálo by se, že při návalu na střední
školy lze poříditi takový výběr žactva, který by alespoň pro první
třídy dával záruku spolehlivé práce. Ale není tomu tak. Ukazuje se,
že i tyto zkoušky bývají dílem náhody, která se nemůže opakovati.
Kromě toho při každých zkouškách se uplatňují silné vlivy inter
venční, kterými lze těžko proplout bez nehody. A tak se v prvních
třídách objevují žáci, kteří propadají, opakují třídu, maří čas a
peníze a konečně vystupují. Bylo by proto docela rozumné zbaviti
střední školu takové přítěže ihned a dáti rodičům možnost včas bez
maření času a peněz přemístiti dítě na jiný typ školy.

Bylo by však také velmi na čase přemýšleti, jak by se měly za
říditi zkoušky nejen přijímací, ale i za účelem klasifikace na ško
lách konané, aby z nich bylo vyloučeno všechno, co z nich dělá
nedůstojné monstrum potácející se od libovůle učitelovy přes náho
du k podvodnému úsilí žáků. Nelze přece déle v našem školství
trpěti zjev, aby za tytéž vědomosti na jedné škole byl žák označen
nedostatečný a na druhé dostal bezmála výbornou, nutno nalézti
faktora, který by korigoval rozpětí mezi známkou ze zkoušky pí
semné a ústní, je potřebí zjednati bezpečný základ pro zkoušky
také v tom, aby zkoušenec věděl, co má znát a zkoušející co nesmí
zkoušet, poněvadž jsou dobře známy případy naprosté desorientace
v této věci, kdy na př. na středních školách je na žácích požado
vána látka nevyložená a neprocvičená, nebo při souhrnném celo
ročním opakování místo věcí základních, zcela proti znění a duchu
ministerských předpisů o zkoušení, jsou požadovány detaily, které
nutně musely již zapadnouti pod práh vědomí a kterými při spoustě
věcí důležitějších nemůže a nesmí být pamět přetěžována, jsou
známy i stížnosti učitelů při zkouškách způsobilosti pro školy měš
ťanské, kdy docenti požadují věci, jichž znalost si prostě kandidát

bo nic netáhne. Ještě že zas brzy bude bělčické

posvícení, přijedou Koupští do Bělčic, zas budeej!
Ale i těm radostem idylickým učiněn rázem

konec, kluk poslán do škol, a tam na žádné po
svícení nevěří, musí se i o posvícení jecbat do
skoly. A přeťe jednou! Bylo to v sextě na budě
jovickém gymnasiu. Spolužák Vojtěch Měšťan
kluka pozve k nim na posvícení. Jak by odolal
takovému vyzvání hladový žaludek vytáblého
kluka studenta? Hned pogymnasijních bobosluž
bách zamíří na pražskou silnici a spěcbají ve

see do Lbotic, vísky to za lesem na osadě bosínské.
Ve velké světnici tísní se bostí, mladých, sta

rých, děvčat i bocbů. Tolik bodovníků kluk ve
svém kraji nikdy neviděl, a přece jsou to jen
strýcové, tety, bratranci a sestřenice. Tady se
to posvícení slaví nějak okázaleji. Měšťanýv otec
zahajuje oběd blasitou modlitbou, pak už plyne
rušný hovor uprostřed množství jídla. Jenom to
je klukovi divné, tady vstupním jídlem je pra
obyčejná kaše, to u nich musilo býti samé maso.
Tusi, že tu jde asi o ustálený obyčej a proto
kaše nabírá jen opatrně, aby si vše vynabradil
při buse a jiné pečeni. Ta kaše byla jen přídav
kem!

Ovšem, jak by vám nechutnalo všecko v těch
letech, zvláště když jestě vedle vás sedí bezká
divenka, Měsšťanovasestřenice Kačenka z Hrdě
jovic! Nemusí je nikdo pobízet, aby šli za zvu
kem budby do nedalekého hostince. Je jich plná
hospoda, vždyť sám Měšťan má ještě tři svobod
né bratry! Venkovská bospůdka je plná tančí
cích a okna se otřásají tou blučnou budbou. Stu
dentské fráčky poskakují při veselé polce; zdá
se jim, že vše hledí jen na ty dva studenty. Roz
táčejí to tím veseleji.

Ponenáblu se kluk rozblíží a všímá si tančící
bo světa. Občas se zastaví před muzikanty ně
který selský synek a spustí písničku. A muzi
kanti poslušně bned bo začnou doprovázet a
celá bospoda tancuje podle jebo noty. Obdivuje
se venkovské kapele, že tak bned dovede zabrát
každou písničku. Vidí také, jak po takové písní
mladík bází jim peníze. Proto se neplatilo žádné
vstupné, teď už to chápe. Ale jak se tak pěkně
střídají ti zpívající boši! Tu Měsťan prozrazuje,
že to řídi sami muzikanti. Před kým zastaví,
ten může zpívat a ten také musí platit.

A už si počkali na spolužáka. Syn takového bo
batého sedláka se musí nechat vidět, zablýsknou
se jim před očima dva zlatníky! Sotva se kluk pro
bere z úžasu, už Vojtěch ryčně vyrazí: „Student
ten se dobře má, jncbajdá, jucbacba, když mu
táta floky dá.. .“ Se smíchem na rtech běží kaž
dý pro svou tanečnici a spádná polka duní po
podlaze. Kluk roztáčí Kačenku, až se ji sukně
zvedají. Najednou v něm brkne, zastavili právě
před ním. Což o písničku by nešlo, zná jich na
sta, ale ono se také musí za ni zaplatit! Nemůže
však spolužákoví způsobit banbu. Ruka se těžce
sune do kapsy a vytábne zlatník, celé imění stu
dentovo. Čím zaplatí útratu? Ale mládí je lebko
myslné, buďsi, aspoň se přesvědčí, zdali ti budeb
níci dovedou i tu jebo, tu jistě ještě neslyšeli.
Úmyslně vybledá v paměti nejnovější výrobek
studentský o slečince bezounké.Muzikanti bystří
sluch, klarinetista bledá jednotlivými tóny me
lodii, po cbvíli se s ním sbodne trumpeta a už to
maji, zas to trefili, kolo se začíná.

Dojem kluk udělal a zatancoval to asi také
pěkně, vždyt Kačenka zve bo upřímně: „Pane
Bartos, že k nám také přijdete, budeme mít u nás
v lednu hasičský bál!“ Co by kluk v tom oka

mžiku neslíbil? A potom do Hrdějic je z Budě
jovic pár kroků. Do půlnoci to uteklo jako nic,
ale ty bodiny k ránu už se začínají nějak táb
nout. Radost z tance je zatlačována únavou, už
každý kousek kluk netančí, posedá na lavici
právě pod muzikanty. Nic mu nevadí ten pekel
ný bluk té veliké trouby, hlava klesá, dřímota
bo zmábá.

Konečně se chýlí k páté bodině, spolužák jím
třese, že nutno vyrazit, má-li se přijíti včas do
skoly. Jaké je to libé probuzení, když hostinský
nechce vzíti ani krejcar, vše už prý je zaplaceno.
Panímáma Měsťanovic váže každému uzel s vý
služkonu.Kluk tam bned zablédne posvícenskou
bnetýnku; tu už zná z dřívějších let, jak je dob
rá! Proto uzlík pevně svírá v té tmě, aby jej
neztratil, a těžce si razí s Vojtěchem cestu skrz
les, v každém stromu tuší nepřítele. Oddycbne
si teprve na silnici, ale tu už svítá.

Poctivě se oba včas dostaví do školy, ale té
útrapy. Neměli tušení! Je tam bezky zatopíno,
hlava klesá, slova profesora Šestáka nemají ta
kového kouzla, aby dovedla vzkřísit naše taneč
níky. Jebo skandování latinských veršů rázem
se mění v „estrada, estrada“ té veliké trouby ve
Lboticích, klukovi se zdá, že tancuje. Silné
žďuchnutí kamaráda Krále volá bo k četbě, ale
za chvíli je zas v limbu. Avšak Měšťan je na
tom jestě bůř, jak to přečkat do jedné bodiny?
Zvedá se, dovoluje se a mizí s klíčem. Do konce
hodiny nepřichází, ani si tobo nevšimnou, nezpo
zoruje jebo nepřítomnost ani mladý Březina
Micipsa. Vysvobozující zazvonění pudí kluka
za spolužákem. Vysazují bo, a co spatří? Vojtěch
st tam libě podřimuje a netuší, že už je konec
trápení. Vyskočí radostně a smějí se s klukem,
jaké to posvícení bylo pěkné. Mladost — radost!

209



studiem knih obstarati nemůže, leda by se přihlásil ke zkoušce
v osmdesáti letech, a to ještě by neměl záruky, že pan profesor
vyrukuje s něčím, co si včera někde přečetl a co bude požáadovati
jako podstatnou nutnost. Stejně se stává, že osobní dohady a do
mněnky zkoušejících pánů jsou jejich autokritikou považovány za
nedotknutelné a na zkoušencích se chce, aby četli myšlenky a
hádali slovíčko, které si právě pan examinátor myslí. Jsou to snad
výjimky, ale stačí.

Není divu, že dosavadní způsob zkoušení znechucuje studentstvo
a každého, kdo má být před nějakou zkoušku postaven, že ničí
chuť k práci a víru ve spravedlnost. Není divu, že při takovém
způsobu zkoušek je cílem jen to nějak odbýt, protože poctivé úsilí
se nijak nehonoruje. Jsme proto právem zvědaví, jak bude obstará
váno zkoušení podle nových předpisů o zkouškách učitelské způ
sobilosti, které zejména v některých oborech přidaly hodně nové
látky. Potřebujeme standardisaci otázek, výběr normálu a omezení
všeho rušivého (nervosita zkoušejících, rozčilování, ironisování
zkoušeného, hromadění otázek atp.), co z dosavadních zkoušek dělá
spíše středověké hádání.

Výnosem o učitelských praktikantech ožily vzpomínky na časy
Raisových „Zapadlých vlastenců“ a nemůžeme se ubrániti trošce
jízlivosti: vodit děti do kostela, pomodlit se s nimi, hrát na var
hany, to bylo pro učitele ponižující, kostelnické a babské. Teď no
vodobí preceptoři budou vodit děti o přestávkách na záchod, pro
cházet se s nimi po dvorečku, opravovat úkoly, a to nebude poni
žující ani kostelnické. Tím se nechceme ani dost málo dotýkati

Velký den našich salesiánů.
J. K. — Dne 24. září, kdy CČirkevsvatá slaví svátek

Panny Marie Pomocné, udála se v salesiánském domě
v Morav. Ostravě věc nad jiné významná. Z nařízení
generála salesiánské kongregace byla utvořena samo
statná salesiánská provincie československá a jest jí
postaven v čelo Don Stuchlý. Don Walland z Lublaně
předal novému provinciálovi slavnostně provincii.

K fomuto významnému aktu byl pěkně volen den
i osoba. Láska k Panně Marii Pomocné je u salesiánů
opravdu veliká od dob svatého Dona Boska. Jemu ji
všťípilado srdce dobrá matka Marketa a v jehodíle
pro výchovu a záchranu mládeže má tatoláska vzne
šené poslání. Na svátek Zvěstování Panny Marie ro
ku 1855skládali slavné sliby první žáci Dona Boska a
tak byl položen základ ke kongregaci. Na svátek Ne
poskvrněného Početí Panny Marie r. 1842začínal své
dílo v mládeži. Prvý nádherný chrám, který budoval,
zasvětil P. Marii Pomocné. Když mu zemřela matka,
paní Marketa, matka jeho mládeže, obrátil se Don
Bosko k Panně Marii se slovy: „Musíš nyní, svatá Pan
no, zaujmouti toto prázdné místo. Ve velké rodině
musí býti matka. Kdo jiný by se jí stal, nežli ty? Svě
řuji ti všecky své děti, bdi nad jejich životema nad
jejich duší nyní i vždycky.“ Když Řím se zdráhal
uznati kongregaci salesiánskou, poprosil, odjíždďějedo
věčného města, své děti, aby zdvojnásibily své modlit
by k Panně Marii Pomocné. Uzdravoval, činil zázraky
ve jménu Panny Marie. Ženská větev jeho kongregace
se nazývá: Sestry Panny Marie Pomocné. Odesílaje
r. 1875deset prvých salesiánů do misií v Jižní Ameri
ce, dával jim tuto radu: „Starejte se jen o duše, po
nechte stranou sťarosti o jméno, hodnost a bohatství.
Chcete si zasloužiti požehnání Božího a lásky lidí? Mi
lujte hlavně něžně nemocné, děti. starce, nešťastné.
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sociálního dobrodiní, které výnos prakticky přináší, tím jen de
monstrujeme, co může zvrtnout doba.

Zavedení služby praktikantské má oddáliti příliv učitelů na místa
výpomocná a zatímní, a regulovati spotřebu „nově vyrobených“
učitelů. Bylo v tisku poukazováno i na jiné okolnosti a možnosti
regulace, na př. omezení počtu kandidátů v ročnících nebo na
rozšíření ústavů na pětileté. Nestalo se tak. Socialistické strany se
právem obávají, že snížením počtu žactva na ústavech by byly po
stiženy především chudší a střední vrstvy, které již dnes při ne
obyčejné drahotě studií mohou dodávati stále se zmenšující pro
cento mládeže na střední školy. Rozšíření učitelských ústavů pak
by bylo proti plánům pomýšlejícím na odstranění ústavů. Nebyly
definitivně pohřbeny. Obsazování měšť. škol profesory uskuteč
ňuje de facto učitele s vysokoškolským vzděláním na národních
školách, a reformátoři čekají jen na příhodnou dobu, aby svůj návrh
provedli.

Zásadně lze těžko co namítati proti potřebě vysokoškolského
vzdělání. Dosavadní ústavy jsou úzce odborné. Maturita na nich
nedává jiné možnosti než jít kučitelství. Proč nejsou přístupny fa
kulty alespoň těm učitelům, kteří dávají záruku, že by opravdu
mohli na nich studovati a že by po získání vyššího vzdělání ne
opustili škol národních? Na druhé straně nutno uznati, že praktická
příprava, které poskytují ústavy na svých cvičných školách, nedá
se odstraniti a nahraditi nesoustavnými hospitacemi. Ta zůstane
vždycky základem učitelské přípravy.

Učitelstvo samo svou touhu po větším vzdělání vyjadřuje pořá
dáním kursů. Činí tak i katolické učitelstvo, toužící po hodnotách,
které nezůstávají v horizontu Časnosti.

Buďte všudy poslušni autority světské i církevní. Staň
te se apoštoly lásky k Eucharistii a Panně Marii usta
vičné pomoci. Dělejte, co můžete, ostatní přenechte
Bohu. Mějte neochvějnou důvěru v Hostii a Pannu
Marii a uvidíte, co jsou zázraky.“ Ve snách mu Panna
Maria zjevovala zdárnou činnost jeho misionářů.
A konečně i ve vychovatelské metodě připadá lásce
k Matce Boží úloha velice důležitá. Možno tudíž říci
právem, že volba dne vyhlášení samostatné provincie
je opravdu šťastná.

A osoba prvé hlavy provincie? Když byli k nám po
síláni první salesiáni, byl mezi nimi i Don Ignác Stuch
lý. Stále usměvavý, veselý, čilý, což isou vlastnosti
čistého srdce a hodné duchovního syna sv. Dona Bos
ka, dal se u nás do práce s radostí a dnes možno říci,
že ta radost a ta práce byly Bohemodměněny. Prvotní
dům ve Fryšťáku byl přestaven a rozšířen, takže je tam
dnes ubytováno 100 jinochů, kteří studují primu až
kvartu gymnasia. Loni byl c svátku Neposkvrněného
Početí Panny Marie vysvěcen dům v Mor. Ostravě,
kde na 70jinochů stuďuje vyšší třídy. A před několika
dny jsem obdržel zprávu, že již letos započnousale
siáni se stavbou domu v Kobylisích u Prahy. V Lubla
ni a Turině studuje dosti bohoslovců, takže o budouc
nost salesiánů je u nás dobře postaráno. Don Stuchlý,
neúnavný a stále důvěřivý, vykonal více, než se na po
čátku čekalo. Dá Bůh, že budoucnost bude ještě krás
nější a ješťě úrodnější.

Salesiáni vychovávají mládež, všímají si hlavně chu
dé mládeže, jak to činil i jejich zakladatel. Bez mláde
že není budoucnosti. Proto je nutno pomáhati stavět
salesiánům nové a nové domy, čímvíce jich bude, tím
více světla pronikne do tmy současnéhoživota.

Ž ý

KO
Kodifikace orientálního církevního práva. Po smrti kardinála Gas
parriho pokračuje v uspořádávání sbírky pramenů orientálního církev
ního práva kardinál Sincero. Dosud vyšlo 13 svazků ve vatikánské
tiskárně. Poslední svazky se dotiskují. Základní směrnice pro záko
notvornou redakci byly ve spolupráci s orientálními preláty stano
veny. Nedávno svatým Otcem jmenovaná komise kardinálů přikročí
k redigování zákoníku. Předsedou je kardinál Sincero, členy kardi
nálové Pacelli, Serafini a Fumasoni-Biondi. V tichosti vzniká nový
církevní zákoník, který nezadá si v důležitosti s kodexem církevního
práva r. 1917 vyhlášeného.

Lauzac de Laborie zemřel. Byl to znamenitý historik, autor velkého
osmisvazkového díla „Paris sous Napoléon““ a četných studií, z nichž
větší část byla uveřejněna v pařížské revui „Le Correspondant“. De
Laborie znal důkladně XIX. stol. i moderní historii. Byl to člověk
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hluboce zbožný, který zvlášť Inul k chudým. Pracoval ve vincencián
ských konferencích a byl jejich generálním sekretářem. K.

Misionářský rekord. Tento rekord se zásadně liší od rekordů, o nichž
nadšeně píše denní tisk ve sportovní rubrice, ale je nad ně daleko
krásnější a úspěšnější. V Ruandě ve střední Africe vzrostl počet ka
tolíků o 44.839 a katechumenů přibylo 98.901. Je tam tudíž 142.798
katolíků, bylo jim rozdáno 3,134.938 sv. přijímání, což svědčí jistě
o intensivním náboženském životě. Bílým otcům, kteří působí v Ru
andě, pomáhá 20 domorodých kněží, kteří spravují tři misie, 38 do
morodých bratří-laiků a 52 sester. Malý i velký seminář jsou přeplně
ny studujícími a bohoslovci. .

Pontifikální mše sv. při zahájení zasedání S. N. Při zahájení XVI. za
sedání Svazu národů sloužil J. E. biskup ženevský, msgre Besson,



pontifikální mši sv., při níž kázal abbé Lachenal, poukazuje na to,
že oči všech, kteří touží po míru, se obracejí nyní k Ženevě. „Proto
neodvracejme se od této instituce,“ pravil, „naopak spojme se, vši
chni křesťané, v modlitbě za vítězství míru“. Rektor velkého semináře
ve Fribourgu, msgre Charriěre, analysoval dvojí postoj ke Svazu
národů. „Lidé nechtějí pochopit,“ děl, „že božský kvas, který musí
přetvořiti lidstvo, je rázu podstatně nadpřirozeného a že jedině řád
přirozený v pravém slova smyslu a zřízení, založená Ježíšem Kris
tem a jeho apoštoly, jsou opravdu nezměnitelné, a že je třeba se
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20 let katolického pedagogia ve Svatém Janě pod skalou. Letos na
podzim je tomu již 20 let, co byl učitelský ústav Školských bratří
ve druhém roce světové války pro nesnesitelné obtíže drahotní
přeložen dočasně z Prahy do samoty ve Sv. Janě pod skalou u Be
rouna. Provisorium se protáhlo na delší dobu, než si sami bratří
myslili. Byli nuceni se uchýliti do bývalého zámku, spíš význam
ného svou starobylostí než vhodného pro školu a internát. Ale
přes to vynasnažil se řád vykonati vše, aby zabezpečil pravidelné
a řádné vyučování a přes všechny potíže a nedostatky, které jsou
bratřím nejlépe známy, je prosperita ústavu dobrá. Nepracuje se
pro laciný efekt, neoslňuje se statistikami, ale pochvaly, kterých
se dostává svatojanským abiturientům pro dobrou praktickou pří
pravu od všech nezaujatých inspektorů, jsou dostatečným svědec
tvím velké práce, kterou řád i profesorský sbor ústavu koná. Pře
jeme bratřím, aby se brzy objevili v moderní budově učitelského
ústavu v Praze, kde jich je potřebí jako soll. —ch.,

Úspěch belgické devalvace. Dnes je už možno posouditi konkretní
účinky belgické devalvace z minulého března. V celku třeba uznati,
že dosavadní výsledky devalvace jsou přesným splněním toho, co Si
od devalvace slibovali její zastánci. Především nezaměstnanost klesla
od začátku roku do dneška o 37 proc. Pokles je sice i sezonní, ale
jen částečně; hlavně pochází ze všeobecného hospodářského vzestu
pu, jak je vidět i z jiných dat. Počet úplně nezaměstnaných klesl
z 223.300 v lednu t. r. na 146.500 koncem června, počet částečně za
městnaných ve stejném období ze 158.400 na 104.000. Od června do
dneška zaměstnanost zůstala stejnou, jen na podzim se očekává malý
sezonní vzestup nezaměstnanosti. Stejně dráhy svědčí o všeobecném
zotavení. Na začátku tohoto roku železniční doprava byla o 7 proc.
menší, než začátkem r. 1934. Ale v dubnu už vykazovala vzestup
© 11 proc., v květnu o 15 proc., v červnu o 6 proc. a v červenci 0 2
procenta. Počet přistavovaných vozů v srpnu vykazuje nový vzestup
a byl o 8 proc. větší, než v srpnu 1934 a o 15 proc. větší, než průměr
prvního čtvrtletí 1935. Ztráta železničního provozu činila v prvním
čtvrtletí 1935 100 milionů frs, v druhém čtvrtletí jen 13 milionů frs.
Ve třetím čtvrtletí se počítá dokonce s přebytkem, ovšem díky bru
xelské mezinárodní výstavě. Odpůrci devalvace chtějí vůbec tyto
dobré výsledky připsati na účet výstavy. V žádném případě nemohou
zapříti hospodářské zotavení. Na druhé straně je pravda, že výstava
přispěla i svou hřivnou; kdyby však všeobecné zotavení bylo sku
tečně animováno výstavou, pak se to muselo projeviti v zaměstna
nosti už před výstavou. Ve skutečnosti však těch 20.000 dělníků za
městnaných na přípravách k výstavě, která byla otevřena na jaře
právě v době devalvace, zapadlo úplně, v celkovém počtu zaměstna
ných bez vlivu a od té doby výstava nezaměstnala více osob než
v každém jiném roce. I námořní doprava stále vzrůstá. Vývozníci
byli velmi disciplinováni a na příkaz vlády nesnížili vývozní ceny,
aby nedošlo k retorsním opatřením ostatních zemí. Proto vývoz
vzrostl jen málo, ale stále roste. Největším úspěchem devalvace je


Z i v o t p o

Národní sjednocení „sjednoceno“ ještě není. Německý pondělník
pražský, o kterém je známo, že přináší občas informace, jejichž ot
covství není daleko vlivných kruhů první vládní strany, přinesl
zprávu, že národně demokratická, průmyslnická část národního
sjednocení byla by ochotna jíti do vlády hned, poněvadž průmysl
trvale nemůže se opírati o stranu, žijící leta v oposici. Naproti to
mu ale ligistická část sjednocení je pro ostřejší oposiční postup než
dosud. Nato se ihned ozval Jiří Stříbrný za keřem, na nějž bylo
takto uhozeno, a prohlásil, že na vstup do vlády nepomýšlí z národ
ního sjednocení nikdo. ;„„Zůstanemev oposici,“ vyhlašoval pak zno
vu po schůzi v Holešovicích, kde mluvil společně s Hodáčem. Ho
dáčova slova, jimiž konstatoval oposičnost své strany, však byla
mnohem opatrnější než radikálnost Stříbrného. Vlastní list Stříbr
ného o tom píše, že Hodáč vyvrátil se vší rozhodností zprávy levi
cového tisku, jako by bývalá složka národně demokratická byla
ochotna vstoupit do vlády i za cenu rozbití národního sjednocení.
Národní sjednocení, prohlásil Hodáč, zůstane v oposici proti této
koalici, složené ze sedmi sobeckých stran. Hodáč sklidil prý za to
bouři potlesku. Formulace Hodáčových diplomatických vět však

spojit se všemi lidmi dobré vůle. Velikým zlem naší doby není sn
tolik to, že lidé jsou neznalí, nýbrž to, že mnozí z těch, kteří jas
vidí, se neodvažují jednat. Hřešíce proti světlu, zatemňují koneč
své vlastní svědomí. Bylo by nyní třeba jako kdysi lidí odvážný:
kteří dovedou vzíti svoji odpovědnost a konfrontovat ji s kritikc
Ale máme mnoho malomyslných křesťanů, kteří jsou jako zvětr:
sůl, nebo, abych užil jiného obrazu, kteří svou nečinností spoutáv
nohy a ruce svatého Petra. Znají dobře směrnice, ale nemají odva
uskutečnit je.“

Divné poměry ve státním školství francouzském. Francouzské li:
uveřejnily zprávu, která divně charakterisuje současný stav laické
školství ve Francii. Tam totiž existuje syndikát učitelů, který sc
střeďuje velikou většinu učitelstva státních škol, a to je zase z vel
části komunistické a protinárodní. Na letošním sjezdu byla dokor
přijata resoluce ve prospěch komunistů a světové bolševické revo
ce. Ostatně již loni se stalo cosi podobného a tehdejší ministr vyut
vání Mallarmé byl nucen volat několik učitelů k pořádku. Ovš
zle se mu to vymstilo, neboť učitelská organisace zastává názor,
je autonomní a ministr nemá do jejich věcí co mluvit, maje jed:
právo platit. Ale zdá se, že pod nátlakem národně uvědomělé veř
nosti začíná vláda jednat energičtěji. Nynější ministr vyučování
sjezdě přerušil se syndikátem veškeré styky a je odhodlán — pok
mu to ovšem dovolí svobodní zednáři a různé ligy pro lidská prá
— vyvodit důsledky z jednání učitelstva. Tito komunističtí učit
stojí Francii moc peněz, neboť v rozpočtu je na obecné školstvíj
ložka 3 a půl miliardy franků. Na katolické školy nepřiplácí vlá
ani haléře. Kde si zvykli na takovouto spravedlnost, tam musí b
připraveni ještě na horší věci. R

její blahodárný vliv na státní rozpočet. V prvním čtvrtletí 1935 |
velmi kritický, a nyní, jak se zdá, se docílí dokonce úplné rovnovál
Celkový deficit byl oceněn na 450 milionů frs na rok 1935, ter
deficit jde však úplně na vrub prvního čtvrtletí tohoto roku. (
devalvace výdaje nepřevyšují už příjmy a dokonce mají občas něja
přebytek, a to pozoruhodným vzrůstem příjmů určitých poplatl
zvláště tak zv. registračních poplatků z prodeje pozemků a z koll
které vesměs před devalvací vykazovaly menší příjmy než ve stejn.
období loňského roku (méně o 13 proc.) a po devalvaci registrač
poplatky jsou průměrně o 46 až 59 proc. vyšší, a kolky o 15 až
procent vyšší než loni. Velkoobchodní ceny vzrostly po devalv:
jen o 19 proc. a maloobchodní ceny vzrostly jen o 6 a půl procen
Sami zastánci devalvace očekávali celkový vzestup cen o 10 až
procent. Nyní třeba vidět, jaký vliv budou míti tyto úspěchy
francouzské národohospodáře. —c—

Francouzská naděje na mezinárodní měnovou stabilisaci. Pově
© anglo-amerických jednáních, týkajících se prý určení nových z
tých parit, nevyrušovaly ani v nejmenším francouzské hospodářs
kruhy, které byly úplně zaměstnány vnitřními problémy francouzsl
ho hospodářství. Všeobecně se má ve Francii za to, že v některý
londýnských kruzích přibývá zastánců pro návrat k zlatému stand
du. Současně jsou francouzské kruhy stále přesvědčeny, že nc
uspořádání zlatých parit, o nichž prý jednal Sir Josiah, nedotýká
dnešních měn zlatého standardu, t. j. Zlatého bloku. V Paříži p
vládá stále přesvědčení, že Lavalovy pokusy působí uvolnění tl
saurace a tím také novou vzpruhu francouzského hospodářství, c
dobně jako v Anglii a ve Spojených státech amerických. Tímto zj
sobem se prý razí cesta i pro revisi zahraničně-obchodních sty
s Anglií a s U. S. A. Tento vývoj by přesně odpovídal podmínká
které kladly veřejná anglická místa jako conditio sine dguanon I
určení nových zlatých parit. —0—

ukazuje jasně, že v národně demokratické části národního sjed:
cení byla by ochota k spoluvládě, jen kdyby to vláda sama ně
kým vnějším gestem umožnila. To se ovšem sotva stane, proti
agrární strana je ráda, že národní sjednocení a zástupci průmy
v něm ve vládě nejsou. Agrární pravice měla by ztíženou situs
neboť zástupci průmyslu by často postupovali ve vládě spíše se
cialisty než s agrárníky, kteří by nadto ztratili kus své hegemor
ké moci. V tomto smyslu se agrární straně zamlouvá daleko
oposiční stanovisko Stříbrného, než Hodáčova ochota posadit
rodní sjednocení do vládních lavic. Rozpor uvnitř národníhosj
nocení plyne také z pražských poměrů, kde je hlavní politická
této skupiny. Ale na pražské radnici jsou bývalí národní demokr
stále součástí vládní většiny, kdežto ligisti dělají většinou opos
Zde se tedy sjednocení sjednotit nedovedlo, a protože jde o hla
město a o místo největší síly národního sjednocení, je to faktic
velká trhlina uvnitř celého hnutí. Proto je pochopitelné, že p
Chmelík, který na zmíněné schůzi mluvil po Hodáčoví, prohlá
že národní sjednocení musí jíti celé do oposice také na praž:
radnici. Nepůjde ovšem a tento rozpor jako symbol nejednotnc
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bude trvat dále. Ten rozpor je hlubší, neboť voličstvo bývalé nár.
demokracie (inteligence, finanční a průmyslový svět a trosky libe
rálního měšťanstva) bylo úplně jiného složení než voličstvo ligy
Stříbrného (sociálně hladová mládež, drobní lidé ulice a zaměstna
nectvo ostře protikapitalisticky orientované). Stříbrný docela správ
ně viděl, že s úzkou voličskou základnou se nic velkého v politice
nedá udělat a chtěl vydupat ze země masové hnutí. To ale dnes
vzbudit je po celé Evropě úplně nemožné bez boje proti finanční
mu kapitálu. To ovšem národní sjednocení nemohlo dělat, protože
v jeho pozadí stál šéf českého finančního kapitálu dr. Preiss, který
až dosud vždy dal první signál ke každému snižování platů a mezd.
Preiss, jenž zná „tajemství vládnutí“, však význam „masovosti“ pří
liš vysoko nehodnotil, věda, že se politický vliv dá vykonávat také
jinak, byť ovšem k němu určitého číselného volebního základu bylo
třeba. Hluboký rozpor, jak spojit elán drobného českého člověka
městského se zájmy českého finančního a průmyslového kapitálu
v živou politickou jednotu, ten rozpor v národním sjednocení trvá
stále. On byl příčinou, proč se ve volbách národní sjednocení nikde
mimo Prahu neuplatnilo a proč ani v dohledné budoucnosti žádnou
strhující sílu nebude moci projevit. Ti, kdo to vědí, jako Hodáč,
nemají proto chuti čekat v ústraní na příští volby a chtějí se ve
vládě uplatniti už s tou silou, kterou mají. V oposici je národní
sjednocení vlastně nepřímým podporovatelem výlučnosti moci stra
ny agrární, a to průmysl potřebovat nemůže.

Malypetrovo prohlášení novinářům o směru vládní politky zname
nalo jasné utlumení požadavků agrární pravice po další devalvací
měny a po inflačně úvěrové politice finanční, která by měla za ná
sledek obecné stoupnutí cenové hladiny. To při dnešních nízkých
mzdách a platech je prostě vyloučeno. Tak jako za nízkých, ztrá
tových a nerentabilních cen zemědělských plodin rostli na vsích
fašisti, tak by nyní při stoupající drahotě nabývala účinnosti ko
munistická akce protidrahotní, kterou by socialisté v klidu dlouho
snášet nemohli. Ukázalo se totiž už teď, že protidrahotních táborů
lidu se účastnili na různých místech všecky strany socialistické a
někde i lidovci. To byl vykřičník, kam že až zdražovací politika
může jíti. Vláda to pochopila a dala najevo, že životní potřeby
(brambory, chléb, umělé laciné tuky a uzeniny) nad dnešní ceno
vou úroveň už dále stoupat nesmějí. Zásobování tedy bude na zimu
zaručeno eventuelně dovozem těchto produktů do větších měst
z ciziny. Jinak bylo Malypetrovo prohlášení skoupé a o budoucí
politice vlády mnoho nemluvilo. Rozpočet bude vykazovat i na
příští rok skryté, ale jasné pasivum jako všecka leta krise, ale tu
se čeká, že postupující oživení hospodářské je časem odstraní. V cel
ku Malypetrovo prohlášení působilo upokojivě a ukázalo vládě, že
by se k občanstvu měla přímo obracet častěji, neponechávajíc dik
tátorům pověst, že mluví k lidu častěji než vůdci demokracií.

O našem umění vládnout vyslovil pochybnost poslanec Jéžek při
příležitosti nesporně k tomu vhodné: po útěku bývalých národně

Z k n i h a

socialistických poslanců Junga a Schuberta do Německa. Oba byli
dva roky vyšetřování pro úklady proti republice, na kauci a čestné
slovo však byli propuštění s povinností denně se hlásit. Poněvadž
to nějaký čas vzorně plnili, byla jim i tato povinnost prominuta a
měli hlásit jen změnu pobytu. Tu ovšem už řádně neohlásili, proto
že utekli na konec do Německa, protože čekali na soud marně dva
roky od 23. února 1933 do 20. září 1935. Dva a půl roku, praví
posl. Ježek, byly soudy tak zaměstnány, že nemohly ohlášený pro
ces dovést ani řádnému projednání. Obžalovaní, nemohouce se do
čkat, vysvobodili sami soud i vládu z trapné situace a prchli tajně
za Baeranem a Krebsem do třetí říše německé. A tu správně posl.
Ježek dodává: zatím co čsl. nacionalisté jsou s horlivostí proná
sledování pro hlouposti a maličkosti, nechá se proces s německými
hackenkreuzlerskými poslanci ležet půl třetího roku, až to obžalo
vané dopálí a rozhodnou se sejíti se společně v Berlíně — — aby
tam v boji proti republice mohli pokračovat. Na tomto krutě iro
nickém líčení fakt je mnoho kritické pravdy. Každý politický pro
ces u nás se soudně projednává obyčejně až tenkrát, když svědci,
mající potvrdit skutkovou podstatu žaloby, už zemřeli. Tak to bylo
se Stříbrným. Nebo když iobžalovaní utekli: Krebs, Jung, Schubert.
Anebo aspoň tak dlouho, až už se celá věc stane anachronickou,
musejní záležitostí: to je soud pro nitranské události při loňských
oslavách Pribinových. Tady o nějaké „vládě“ opravdu nemůže býti
řeči, a natropil tento způsob vyřizování politických procesů často
více faktických i morálních škod než prospěchu. Avšak na druhé
straně nesmí se zapomínat, že soudnictví v demokracii není tak
„řízně pohotové“ jako v diktaturách, že nešije tak horkou nití.
A v našem případě — uprchnuvších německých hackenkreuzlerů —
že bez své zásluhy a nevědomky uskutečnilo politicky věc v nega
tivním smyslu dobrou: nevyrobilo žádné mučedníky. Umění vlád
nout je také v tom: nedělat z odpůrců mučedníky a symboly boje.
Takový Jung, zakladatel hackenkreuzlerství u nás, který přes vše
cko slušné chování se k němu, přes dané čestné slovo a kauci prchl
pak tajně za hranice — — ten symbolem čestného boje a dokonce
mučedníkem nikdy nebude. Je možné a víc pravděpodobné, že mno
zí v tom budou vidět slabost nebo dokonce strach a ti, co uprchli,
budou v boji proti nám pokračovat. Přesto politicky je rozumnější
dělat co nejméně „„omladinářských“ m'onstreprocesů pro podíva
nou doma i z venčí, protože efekt takových procesů nekončí vždy
doimem, který zamýšlel vyvolat státní žalobce. V zápase politic
kém a při přečinech politických je nejlepší rázné, tiché znemožnění
činnosti protistátní, ale bez vnější pompy, která je potravou pro
pagandy vždycky dvojsměrné. Ne, neobhajujeme úžasnou zdlouha
vost čsl. soudů při projednávání politických procesů, poněvadž
dobré to není k ničemu, avšak protože to není jenom věc soudů,
nemůžeme nepřiznat výhody metodě, která se vyhýbá tvorbě no
vých mučednických postav a nových legend. Technika a umění
vládnout pokročily dnes už natolik, že jsou schopny prosadit vůli
vlády účinně a rozhodně, aniž by popřávaly odpůrcově politické
myšlence něbo osobě příležitost vyrůstat v symbol „potlačené
pravdy“. Ně

č a s o p i s ů

Deset let „Schónere Zukunft“. Přední kato
lická revue „Schonere Zukunft“, Vídeň-Rez
no, oslavuje právě deset let vycházení. Vznik
la r. 1925 a naráz našla v katolickém životě
ve střední Evropě značné uplatnění, zvláště
když se v poslední době spojila s revue „„Das
neue Reich“, z níž před 10 lety vyšla. Je to
dílo silné publicistické osobnosti dra Josefa
Eberleho, který dovedl si získat za spolupra
covníky přední osobnosti katolického světa
duchovního, vědeckého i politického, při čemž
trpí orientací starorakouskou, která neuzná
vá nic, co se dobrého po světové válce ve
střední Evropě stalo nebo na troskách minu
losti vyrostlo. Proto na příklad zpravodajství
o Československu je kusé, opožděné a pravi
delně negativní. Je to málo věci prospěšné,
protože revue má mnoho odběratel i mezi
českými a slovenskými katolíky. Na příklad
mezi gratulanty otiskuje revue i příspěvek p.
biskupa košického Josefa Čárského. Nehle
díc k této chybě je „Schónere Zukunft“ vý
znamný doklad, že lze v katolickém prostře
dí vytvořiti dobrou týdenní revui, je-li pro to
finanční podklad, pochopení osobností kato
lického světa vládnoucích perem a smysl u
katolické inteligence. U nás v časopiseckém
podnikání jsme dosud tyto tři podmínky po
strádali.

Z nakladatelství Jos. Birnbauma v Brtnici.
Lidové divadlo sv. 119. „Poslední píseň zvo
nu“. Hra ze života o 3 jed. Podle námětu z
povídky J. S. Baara napsal J. Šanda. 10 m,
1 ž. Cena 6 Kč. Dobrá divadelní hra s ná
božensko-vlasteneckým dějem, dnes už 0
všem nepříliš časovým — rekvisice zvonu za
světové války. Naší době jsou bližší momen
ty, kdy se autor dotýká sociální otázky a
poměru ředitele dolů k dělnictvu, a které
řeší krásným způsobem — po křesťansku. —
Lidové divadlo sv. 120. „V temnotách“. Dra
matický příběh z venkovského života o 3
jed. 7 m., 3 ž. Cena 7 Kč. Hra má dobrou
náboženskou tendenci, místy poněkud násil
ně vystupující do popředí. Je plna vzrušují
cích scén a vyžaduje velmi dobrých herců,
aby z tragedie nebyla fraška. Hodí se pro
venkovská jeviště. — Lidové divadlo sv. 121.
Stan. Zbořil: „Živá voda“. Tragikomedie o
3 jed. 4 m., 3 ž. Cena 7 Kč. Námět hry není
nijak zvláštní, ale dobře sehraná jistě obe
censtvo pobaví a vyvolá smích. Jiného nic
asi autor nesledoval. I pro městská jeviště.
— Lidové divadlo sv. 123. Hela Švehlová:
„V údolí tom čarokrásném“. Opereta o 3
jed. 8 m., 6 ž. Cena 7 Kč. Nezávadná hra,
ale dějově slabá. Naivní kalendářová povíd
ka, plná nepřirozených monologů.

Pro školní knihovny:

Ze Státního nakladatelství: Der Tunnel. Nach
Bernhard Kellermanns Roman frei bearbei
tet von Dr. Th. Kornitzer. Vyšlo ve sbírce
německé četby pro české žáky. — J. Kará
sek: Mladý badatel. Dvoudílná učebnice pří
rodovědy pro I. roč. měšť. škol, ne příliš
šťastná jak pojetím, tak stylisací a výzdo
bou. Cena 11 Kč a 6 Kč. A. Majer:
Mladý přírodopisec. Učebnice přírodovědy
pro I. roč. se svérázným postupem vyhovu
jícím činné škole. Cena 13 Kč. — K. Raku
šan: Z říše čísel. Pracovní kniha počtů pro
II. roč. měšť. škol. Cena 11.20 Kč. — B.
Machač: Pravopisné zásoby. Příručka pro
samostatná cvičení V pravopise pro střední
stupeň s velkou zásobou dobrého. cvičiva.
Cena 7 Kč. — P. Dejmek: Obč. nauka a vý
chova. Druhé vydání oproštěné od nápadné
zaujatosti protikatolické, ale ještě dosti mno
homluvné. Cena 11 Kč. — B. Řehák: Prak
tická cvičení přírodovědná. írodopisné
praktikum pro nejvšší třídy střělních škol a
pro uč. ústavy. Hutná a dobrá učebnice. Ce
na 12.50 Kč. — K. Dolínková: Maminka
Tokťok a její děti. Povídky ze života kuřat.
Cena 7.50 Kč.

Cvič. uč. K. Hroch.

WP„Živoť“ vyjde příště jako dvojčíslo k 28.říjnu.
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P, Silv. M. Braito O. P.:

V Prazedne 25.října 1935.RočníkXVII.Číslo19-920

I heologický rozbor dnešní hromadné nevěry.
Jsou známé příčiny nevěry osobní: nedostatek spo

upráce s milostí, pýcha, nevědomost, nepohodlnost
'Úzných pravd pro zbabělé, nepřijatelnost pro vyzna
vače této země. O tose zde nejedná. Jedná se nám
>strasný fakt, který nazval Pikard ve strašně děsné
«nize Flucht vor Gott, hromadným úprkem dnešních
idí před Bohem. Přece nebudeme věřiti, že pravými
aříčinami jsou hříchy kněží, neschopnost „Církve“
zachytiti dnešního člověka, vliv prostředí atd. Jistě,
žemnohé z těchto příčin spolupracovaly, ale tak, jak
jsou vysloveny, jsou jenom zkratkami dlouhého po
shodu,který se podesítiletí připravoval v generacích
cřesťanů,kteří brali své náboženství jako svoje svá
eční Šaty a část nedělního programu anebo inventář
výchovy dítek, právě tak, jako škola arákoska.

Víra jako nadpřirozený dar byla zasazena do svého
ořipravenéhopodkladu, totiž do naší touhy pona
orostém štěstí, po naprostém spočinutí. Proto také
jenom tehdy jest víra dokonalá, jestliže naplňuje vše
shno v člověku, všechny jehotouhy a všechny jeho
schopnosti. Jedná se tu, jak praví Pascal, o nás a
>naše všechno. Neboť se tu nepodává jenom nějaká
oravda, nýbrž veškerá pravda, celá pravda, pravda
sama,která jest prototaké zároveň pravým štěstím.
Tak věřiti neznamená přidati jenom několik nových
aravd, nýbrž to znamená docela nového člověka.
Kierkegaard vystihuje to přesně: Věřiti není počin
jako každý druhý, vlastnost, která by se jako o jednu
více připojila k člověku. Když se člověk odvažuje
věřiti, stává se něčím docela jiným.

Proto mluvíme o konversi u těch, kteří k nám upřím
něpřicházejí: Stávají se opravdu docela novými, do
sela jinými lidmi. Neboť věřiti neznamená připojiti
kamsi k lidskému životu něco nového, nýbrž to zna
mená zasaditi nové do samotného životníhozákladu,
postaviti tam totiž svrchovanost Boží nade vším, nad
selým myšlením a chtěním, nad celým člověkem a
nad celým životem. Věřiti znamená dáti vše svým
xrokům jedno jediné světlo, universální světlo, Bo
žíhohlediska totiž, na všechnose dívati jediným Bo
žímhlediskem. Neboťvíra nemůže zůstati utajena.

Víra má nazpět uskutečňovati onen soulad, který
oyl dříve před hříchem v člověku, ve všech jeho
schopnostech mezi sebou a jich všech zároveň s Bo
hem. Tentosoulad se uskutečňuje postupně, poma
leji či rychleji, podle toho, jak víra jest živá a ovládá.

Tato víra však potřebuje svého zdůvodnění. Tomáš
Akv. praví, že člověk musí viděti, že to, čemu má vě
řiti, jest věrohodné. Důvody věrohodnosti musí býti
zřejmé,když víra jest tajuplná. Myslím, že jest těžko

najíti záruky větší pro víru člověkovu než skutečnost,
že ve víře jsou zajištěny všechny hodnoty, ale v nej
vyšší míře, po kterých člověk touží. Jiný důvod: sku
tečné posvěcení touto věrou lidí, kteří přijali víru, Či
lépe, kterým se dostalo milosti víry pronikající člově
ka do všech záhybů a do všech podrobností.

Proti tomuto duchu a životu víry pozorujeme nyní
se stavěti hromadné hnutí, které proti absolutnosti
nadpřirozeného křesťanství, které má žíti synovstvím
Božím ve všemdůsledně, staví universálnost laickou,
a proti nadpřirozené totalitě totalitu přirozenou, proti
božskému povolání člověka soběstačnost člověčen
ství. Tak se následkemtoho vyjímá Církev Kristova,
snad očištěná, ale v očích lidí odcizených osamocená,
snížená jimi na jedno „náboženské vyznání“, na jed
nu náboženskou společnost. Dosud jsme málo bojo
vali proti tomu, že Církev není jedna z náboženských
společností, že je prostě Kristem živým, dále trva
jícím.

A jestliže má býti zprostředkovatelkou života více
než ostatní, musí býti více než ostatní náboženské
společnosti spojena s životem. Když chce uchopiti
celého člověka, musí se postaviti tváří v tvář vůči
všem dobrům. Proto nemůže nikdy býti víra v Církvi
katolické privátní záležitostí, záležitostí několika slav
nostních třeba okamžiků. A tam jsme dnes u nás: Ná
boženství Církví hlásanénení de factopro lidi celým
Životem, nýbrž jeví se spíše životem mnohých kato
líků, pouze jako jistý úsek života.

Na místě oné totality, kterou měla určovati naše
víra a kterou dříve také určovala, nastupuje totalita
smýšlení docela laického, pozemského, jenom natu
ralistického. Církev zároveň také se stala v očích mno
hých také jenom jednou z náboženských společností,
jakousi stranou...

Od svého začátku vybudovalo si křesťanství sys
tém životní. Zasáhlo do budování rodiny, státu, do
budování hospodářského, dotvoření uměleckého, do
výchovy, do vzdělání. Tehdy Církev dávala první a
celistvý a celkový princip lidských věcí. I zábavy se
zařazovaly do tohoto rámce křesťanskéhoživota. Při
rozeným následkem toho bylo, že duchovní měli i v
těchto věcech svá prvá místa a svůj hlavní vliv.

Ve XIIIstoletí vtírají se do vůdčí úlohy křesťan
ství laici ve formě Lyonských chudých, Valdenských;
Albigenských a podobně, kteří vytlačují hierarchický
živel dokonce i z hlásání slova Božího a vedení duší.
Tím rychlejší je tento postup ve století XIV. co se
týče ostatních záležitostí. Laicisace pokračuje v těch
to stoletích neslyšným, ale přece jistým a rychlým



krokem. Pak mohli přijíti laičtí reformátoři a mstitelé
Boží. Půda pro to byla připravena. Zklamání, jehož
se dopustila část kněžstva, brala důvěru kněžstvu vše
mu, ale také nadpřirozenému chápání celéhokřesťan
skéhoživota a nadpřirozenému jeho podřizovánívíře.

Od těchto století až ke století XVIII. zvolna se lai
cisuje celý křesťanský život, takže se náboženství stě
huje čím dále tím více jsouc zatlačováno do chrámů,
do kapli, do bratrstev a oratoří a pobožností uzavře
ných. Náboženství se stává v očích mnohých čím dále
tím více věcí soukromoua začínáhájení Církve oním
kuriosním způsobem: Církev není proti vědě, Církev
není proti lidské kultuře, vždyť ona pěstovala vědy
etc., ačkoliv se mělo plně zdůrazniti, že celá dlouhá
staletí veškerá kultura byla jenom z ní.

Nejsmutnější na tom není skutečnost, že se život
zasazuje do rámce laického místo křesťanského, ný
brž to, že se vytváří celé náboženství humanitární,
laické, jako protiváha, a to vědomá, proti náboženství
nadpřirozenému, křesťanskému. Renesance zplodila
toto náboženství pouhého člověka, přirozenéhočlo
věčenství, toto zvelebení, povznesení a zbožštění lid
ského živlu. Tito lidé klaní se člověku a jeho schop
nostem. Klaní se formám lidskéhotěla a jsou strženi
možnostmi lidského ducha. Všechno, co převyšuje
člověka, jest cizí člověku a hlavně tomutoduchu. Jen
příroda, jenom přirozené jim dokonale postačí. Věří
také v nezadržitelný pokrok tohoto lidského ducha,
tohotopřirozeného v člověku.A tentonezadržitelný
pokrok považují za vyčerpání celého smyslu lidské
hoživota a trvání světa.

Tak si tvořípomaluvšechny skutečnosti své zřízení
mimo Církev. Dříve byla Církev opravdovou matkou,
to jest, všechno i časné i světsky kulturní jí prochá
zelo, lidé žili v jejím klíně jako děti, žili z ní usta
vičně a ve vsem, ve všem se s ní shledávali, kdežto po
tomto duchovním převratu, i když Církev své poslání
plní stále, lidé si nacházejí novou matku, tojest hu
manitu anebo stát a národ anebo třídu, které skládají
celý svůj život, ve kterém se nyní celý jejich život
pohybuje.

Vedle této mystiky humanitářské povstává další
mystika vědeckosti. Přírodní vědy se svou bezpro
střední zřejmostí a jistotou, spočitatelnosti a hmata
telností, učinily obtížnější 1věřícímu mysliti svou Ví
ru, protože se dnesní člověk naučil mysliti číslem a
vahou a mírou. Mezi nevěřící postavila pak tato víra
přehradu skoro nepřeklenutelnou bez zvláštníhozá
zraku milosti.

Tento nový svět laicismu, humanitarismu, kultu vě
dy našel katolíky na mnoha místech velmi nepřipra
vené, ba stěží si protírající oči, co se to kolem nás
děje.

Uřčilose sice náboženství, ale náboženství byloa
jest ještě na školách jenom vyučovacím předmětem,
ale ne vyučovacím principem. V našich i tak zvaných
křesťanských rodinách se zase děti modlí hlavně ve
čer, padnou i slova náboženská, snad jsou i s radostí
posílány několikráte do roka k svátostem, ale zase je
to namnoze jen mluvení o náboženství a není nábo
ženství životním principem nejenom života dítek, pro
tože to je málo, nýbržcelé rodiny, která celá musí
býti náboženská doposledních důsledků, protože i ro
dina a její život jest životním principem dětí. Vše
chno ostatní mluvení je docela marné, nejhorlivější
vyučování náboženství bude bez výsledků, jestliže ne
padne slovo vyučujícího do srdce připraveného, do
půdy opravdu křesťanské rodiny, tedy řekněme do ži
vota.

Vytýká se mnohým filosofům jejich činnost a for
muluje se to takto: Ti a ti zkazili, odvedli nám mlá
dež, inteligenci... Musíme říci „nostra culpa“, že
jsme nedali jim rovnocenné partnery jak vědou, tak
metodou. To jsou také kapitoly velmi přísné. Kdo sle
duje dnes proudy ve výchově, ve filosofii, které se
stále derou k mladým duším? Několik jen lidí, a
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ostatní pro toto všechno nenalezli dosud pochopení.
Slavnostní laskavá slova při různých příležitostech
neznamenají nic! Pak to, co se před lety a ještě dnes
lepilo a lepí na plášt Církve katolické. Kdejaká pro
střednost, kdejaká literární ubohost a prázdnota se
chlubila tímto hrdým slovem, takže pak katolický
u mnohých lidí znamená prostřední a ubohý, s čímž
nechtěl ničeho míti!

A tak stojíme před skutečností, že tu roste a roz
prostírá se velké tělo, nové tělo, které není již mys
tickým tělem Kristovým, které nechce v Církvi státi
se údem tohoto Těla tajemného, jemuž Církev ne
dává více duši.

Na tuto bídu musíme nějak odpověděti. Jistě je to
milostí, dá-li Bůh někomuvíru a zachová-li muji. Ale
věčně zůstane otevřěná rána v boku.Kristově jako
věčná výčitka i jako věčné pozvání všem, kteří jsou
bez domova. A že moderní duše jsou bez domova,to
vyjadřují jejich teskné sentimentální písně, jejich
hlučné, prázdné zábavy. Věčně zůstane otevřena ná
ruč Kristova, který nikdy neodvolal slova: „Pojďte
ke mně všichni...“ Všechny je třeba přivésti ke Kris
tu, k tomuto pastýři duší. Věrný jest Kristus a neod
volá slov, že je mu líto zástupu. A Církev, má-li zů
stati jeho, musí podobně jako On chvěti se bolestí a
volati celým svým zřízením, celým svým životem: Je
mi líto zástupu.

Protože jsme mnozí ztratili smysl pro tuto náruč
Kristovu, pro tato slova věčně znějící ve sluch, nepo
zorovali jsme, že se nám ztrácejí lidé. Rozhodně ne
bylo prostředkem k jich získání, jestliže byla zostře
na nařízení a předpisy pro ty, kteří zůstali věrni.
V dobách bludu: bludaři odejdou a ti, kteří zůstanou
věrni, pocítí na sobě pojednou přísnost nových před
pisů, které měly býti vydány hodně dříve. Takto vza
ly mnohým chuť k práci, mnohým z těch, kteří by rá
di získali bratry. Ale zase chyba. Proč vzaly ty před
pisy chuť? Protože ti, kteří takto kapitulovali, zase
byli plni sebe a nedovedli chápati přísnost v takových
chvílích i to, že se v takovém zmatku sveze ránana
mnohého, kdo hasí požár a plete se mezi ty, kteří ja
ko žháři mají býti schytáni.

Další příčinou jest nedokrevná víra katolíků mno
hých! Tak jako mluvíme o debaklu tak zvanéhocír
kevníhoumění, tak můžeme mluviti o nedostatečnosti
katolíků v otázkách kulturních, výchovných, vědec
kých. I do bohoslužby se vloudil ten bezkrevný, zi
momřivý, nestvůrný duch malichernosti a povrch
nosti, jak se jeví na mnohých místech různými po
božnůstkami, písničkami, výzdobami kostelů, způso

Připrava mládeže pro politiku.
„Kolektivní láska, jejíž jednou formou je politická

činnost, je právě tak nutná jakoláska individuální.
„..,Katolíci mají přísnou povinnost, aby měli zájem
o veřejné záležitosti a aby se tedy sůčastňovali poli
tického života. Ale dostáti této povinnosti není možno
bez přípravy, bez zralosti ducha a bez sebevlády, což
vše si musejí takoví lidé osvojit již předem. — Když
mladí lidé vychovají a „převychovají“ sami sebe, když
budou proniknuti duchem evangelia, pak budou zcela
přirozeně a s plodnouúčinností míti účast v politickém
hnutí, stát z toho bude míti nejvyšší požehnání. —Na
prosto není nutné chtíti ponich činnost předčasnou.
A není třeba se obávati, že jejich dočasné vzdalování
se je svede k netečnosti vůči politice. Pochopí jasně
své povinnosti náboženské; a to je nutně přivede k to
mu, aby se, až udeří hodina, věnovali horlivě činnosti
politické a sociální“ (Pius XI. k belg. min. T'schotftfe
novi 1924.)Při tétopolitické výchově velmi dobře jest
předváděti vzory katolických politiků a ukázati, jak
jejich práce politická měla náboženské základy. Dů
ležito je všťěpovati jim odpor k politice boucharonské
a demogogické alásku k politické práci positivní, konsfruktivní,atedyikprácidrobné.© Dr.B.Vašek.



bem kázání i katechisování. Jak často to je jaksi ja
lové, děláno jako na venek. A život pravý jde daleko
kolem...

Proto: Neuzavírejme se! Poznejme nejprve, co zna
mená Čírkev pro lidstvo. Poznejme ji v její pravé
podstatě, jíž jest: býti mystickým, ale to znamená
skutečným a viditelným tělem Kristovým, které shro
mažďuje všechny, za které Kristus umřel a kterým
přinesl svou pravdu.

Neuzavírejme se bídám doby! Buďme vděční těm,
kteříji sledují a kteří ji vykřiknou. Proto sledujme be
dlivě básníky a spisovatele a theology, kteří ukazují,
čím doba stůně. Nic ať nám neujde! Žádný proud,
žádná myšlenka, protože myšlenky jsou nesmírně
dravé a působivé, i ty, o kterých se domníváme, že
jsou odsouzeny k tomu, aby rozmnožily jenom ději

iy filosofie. Buďme také upřímní k sobě a řekněmé
S1vsechny nedostatky a chyby, kterými trpíme a ne
kaceřujme ty, kteří této odvahy nemají.

A pak přijímejme bloudící a hledající bratry s lás
kou. Nemysleme ovšem, že svým slovemjim můžeme
vlíti víru. Ta jest darem Božím. O tu musíme prositi
pro sebe i pro bratry. Ale můžeme upraviti k ní
cestu odstraňováním předsudků a potom urovná
vání návratu k Církvi těm, kteří hledají domova
a Církve dosti anebo vůbec neznají. Především jim
pak vytvářejme ovzduší životem, plným životem ka
tolickým, co možná nejdokonalejším, abychom uká
zali, že Kristus dá se i dnes žíti, že jeho pravdy nejsou
snem, že se i dnes dají prováděti. Upřímně a důsled
ně. Tím zvítězil sv. František. Ani dnes nemá křes
ťanství jiné cesty!

Van Zeeland, belgický ministerský předseda.
J. K. — Historie Belgie od roku 1815 je slavná.

Prvých patnáct let ubíhalo ve znameníbojů za svo
bodu náboženskoui národní, další leta plynula klid
něji. Politicky stály proti sobě od počátku samostat
nosti, vlastně již dříve, dvě skupiny: liberální a kato
lická. V letech bojů za svobodu se spojily, pracovaly
společně, později ovšem, i když spoluvládly, nebyla
jednota dodržována.

Belgičané, kteří zůstali vždy,iza josefinismu, věrni
papeži a katolické Církvi, byli roku 1814zašantročeni
velmocemi, jako spojenci Francouzů, Holandsku, je
muž stál v čele přísný kalvinista a nesmiřitelný ne
přítel Církve katolické Vilém Oranžský. Biskupové,
kteří vždy hájili v Belgii svobodu nejen Církve, ný
brž i národa, první protestovali u velmocí a udržovali
naději katolického národa i v nejtěžších dobách, a
tak bránili poholandštění národa, které prováděl Vi
lém úplně v duchu josefinistických zásad. R.1830do
byl konečně národ svobody politické, která souvisí u
Belgičanů se svobodou náboženskou a od té doby,
spravována jsouc katolickou dynastií, Belgie šla stále
kupředu a nezarazil ji ani vpád Německa roku 1914.
A za světové války byla katolická hierarchie s ne
smrtelným kandidátem Mercierem v čele, nejudat
nějším bojovníkem proti německé nadvládě, jakojím
byla před sto lety hierarchie v čele s biskupem De
Broglie.

Doroku 1886nejdůležitějším problémem vlád byla
otázka náboženská, ať již to byly vlády katolické či
liberalistické, nebo společné. Ke konci století začala
však silně vystupovati otázka sociální, neboť Belgie
se stávala po výtce státem průmyslovým. Tato otázka
byla studována intensivně katolíky, zásluhou papeže
Lva XIII. a kard. Mermilloda, ženevského biskupa.
Intimní komité v Římě a Unie fribourgská, soustře
dující znamenité pracovníky teoretické i praktické,
upoutávaly pozornost katolíků stále více na sociální
problémy a encyklika „Rerum novarum“, vydaná roku
1891, měla mocný ohlas všude, i v Belgii. Ovšem ka
tolická konservativní strana belgická si těžce přivy
kala změněným poměrům a sociální křídlo dlouho ne
mohlo dosíci takového vlivu, aby mohlo ve vládách
uplatnit principy papežskéholistu. Od roku 1886do
rokul914 tvořili katolíci ve všech vládách většinu, ale
ve veřejném životě měli liberálové daleko větší vliv,
než zasluhovali početně. Kapitalism byl všemocným
pánem a katolické dělnictvo již podléhalo silně prou
dům sociálně-demokratické strany, jež bojovalo o je
ho lepší život.

Po světové válce moc kapitalismu nesmírně vzrost
la a uplatnila se ve všech vládách, ať již katolicko
liberálně-socialistických, nebo kKatolicko-liberálních.
Vliv kapitalismu byl tak silný, že svrhl i vládu, slo
ženou z katolíků a socialistů (1925—26),která i svým
programem i lidmi zaručovala spravedlnost. Nicméně

se stala změna a to v tom, že sociální katolické
křídlo vykonávalo stále citelnější vliv a přinutilostra
nu, aby prorazila ve vládách s některými požadavky
ve prospěch dělnictva, jimiž byla zastavena propa
ganda sociálních demokratů v řadách organisovaného
dělnictva ve straně katolické.

Od roku 1926ukazovaly se v Belgii první náznaky
krise. Částečnou devalvací byla zažehnána. Dostavila
se dokonce tři leta blahobytu, ale již roku 1930mí
jela. Výroba stále klesala a v poklesu zahraničního
obchodu byl stav ještě horší. V roce 1934se snížil na
28 miliard, tedy za pět let o 40 miliard. Stupňovala se
přiměřeně i nezaměstnanost. Roku 1930 bylo neza
městnaných 40.000,roku 1935před nastoupením Zee
landovy vlády téměř 400.000.

Broguevillova vláda, která měla krisi zdolat, dala si
odhlasovat parlamentem plnou moc, ale nebyla s to
učinit nápravu. Důvěra národa k vládě opadala, hlav
ně zásluhou sociálních demokratů, a kdyžse ujímal
řízení státu Theunis, byla již situace tak pokročilá, že
náprava se zdála neproveditelnou. 10. března 1935
musil podat Theunis demisi kabinetu, již král přijal.
Belgický král je milován národem a je to mladý sice,
ale moudrý panovník. Viděl, že strany politické ne
jsous to zlomit krisi, a že ani plán socialisty De Ma
na by jí nezlomil. Bylo třeba rychlé pomoci a král se
obrátil na dvaačtyřicetiletého profesora lovaňské uni
versity, Van Zeelanda.

Van Zeeland byl znám jako odborník ve věcech
finančních a národohospodářských a jakotakový byl
jmenován viceguvernérem Národní banky. V tomto
úřadě projevil nejen dosti znalostí, nýbrž i energii,
takže Theunis mu svěřil roku 1934křeslo ministra bez
portefeuille a očekával od něho pomoc v boji proti
krisi. Van Zeeland podal a vypracoval několik návr
hů, ale když nebyly přijaty, odstoupil. Velký kapitál,
který mu vytýkal, že se přiklání k názorům Roosevel
tovým, se zaradoval, sociální demokraté rovněž, ne
boť jim byla dobře známa jeho příchylnost k progra
mu encykliky „Ouadragesimo anno“. Vláda Iheuni
sova provedla druhou devalvaci a padla. Van Zeeland
vyzván králem, se ujal vlády, ovšem jist si naprostou
důvěrou panovníkovou.

Vyzval ke spolupráci tři hlavní strany. Nechtělo se
jim, ale poněvadž věděly, že odmítnutí znamená dik
taturu, přijaly. Katolíkům svěřil 6 ministerstev, z
nichž třispravují delegáti sociální skupinyP. Ruttena
O. P., sociálním demokratům 5 míst. Henri de Man je
ministremveřejných prací a nezaměstnanosti a libe
rálům 3. Deficit ve státním rozpočtu obnášel miliardu
franků. Parlament udělil vládě plnou moc na rok, ne
boť Van Zeeland chce do té doby uskutečniti svůj
program, jejž lze shrnouti ve tři body.

Prvým bodem je kontrola bank, které svou sobec
kou politikou v době rozmachu i v doběblížícího se
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úpadku mají značný podíl na těžké krisi hospodář
ské. Bankám bude odňato rozdělování úvěru, které
bude svěřeno komisi, jmenované vládou. Je třeba —
a to bylo druhým bodem programu — postaviti hos
podářství na jinou základnu. Byla zřízena kancelář
pro hospodářskou obrodu, jíž bylo svěřenoprovádění
veřejných prací, aby byla zvýšena průmyslová čin
nost, umožněno zvýšení mzdy i kupní schopnost oby
vatelstva. Vláda se postará o nalezení nových odby
tišť, o rozšíření vývozu, za kterýmžto účelem naváže
nové obchodní smlouvy se státy, hlavně s Ruskem.
Třetí bod se týká uspořádání vnitřních poměrů. „S
hlediska sociálního,“ pravil ve svém prohlášení Van
Zeeland, „budeme usilovat o pozvolnou organisaci
stavovskou a svěřímeurčitým jejím organismům moc,
náležející jim v duchujejich stavu. Rozšíříme a roz
vineme činnost paritních komisí. Pokud se týče syn
dikátů a problémů mzdových, budeme si počínati
konstruktivně, abychom užili všech sil ke společnému
cíli: totiž obrodě hospodářské,“

Je pochopitelno, že banky, průmyslový kapitalis

mus i někteří příliš velcí straníci političtí, nemají mi
nisterského předsedu ve veliké lásce, ale na to byl
připraven a není tak bojácný, aby se zalekl nástrah
nebo neporozumění. Vzal odpovědnosta ví, jako muž
a jako člověk hluboce věřící, co to znamená.

Prvou jeho starostí bylo, aby devalvací nebylo usku
tečněno rychlé zvýšení životních potřeb. Devalvace
— provedl ji Theunis, Van Zeeland vzal za ten čin
jen odpovědnost, i když s ní úplně nesouhlasil — bylo
28 proc. zvýšení životních potřeb po 6 měsících, činí
průměrně 6 procent. V polovici června ubylo 50.000
nezaměstnaných a dnes má práci dalších 40.000dělní
ků. Přísnou kontrolou bank a vývozu devis dosáhl
Zeeland, když průmysl začal prosperovat, že kapitál,
který byl dříve dopraven do ciziny, se opět vrací do
země. Důvěra obyvatelstva se zvyšuje. Je pravda, že
světová výstava hodně napomáhá reformnímu sna
žení vlády, ale nicméně lze říci, že bez řádnéhoplánu
a energie by se i přesto bylo málo zlepšilo postavenízemě.

Van Zeeland, mladý katolík, koná dobře své dílo.

Hospodářské oživení USA předzvěstí lepších časů?
c. — Ve spoustě hrozivých zpráv o válečných ne

bezpečích v Evropě vyjímají se zvěsti z hvězdnatéří
še jakobajky, kterým my Evropanésotva už můžeme
věřiti: stojíme prý na přelomu nové konjunktury, kte
rá při normálních poměrech by se pak rozšířila i na
nasi zmořenou pevninu. Tak jsme se dočkali po pěti
letech ukončení krise a teď, co by mohl nastati tento
dychtivě očekávaný, byť i malý, ale stálý vzestup
hospodářských křivek, hrozí nám nová katastrofa, a
v nejlepším případě další svévolné prodloužení hos
podářské krise.

Tisk sdělil už překvapeným evropským občanům,
že existuje ještě jeden stát, kde výdajové položky se
pohybují daleko pod preliminovanou částku. Státní
pokladna Spojených států amerických vykazuje ke
dni 30. června 1935 deficit ve výši 3.281,982.860dolarů
proti prelimované částce ve výši 4.528,508.970dolarů,
to jest o více než miliardu dolarů méně než bylo oče
káváno. To svědčí o tom, že státní výdaje na nouzová
opatření postupně klesají, jinými slovy soukromé a
veřejné hospodářství se zotavuje a pomáhá si samo
bez státních podpor.

Kdo pravidelně sleduje tamní hospodářský vývoj,
nebyl tím už překvapen. Zprávy, které nám docházejí
po několik měsíců ze Spojených států, byly jedno
myslně příznivé. Od prvních měsíců letošního léta ne
bylo týdne, co jsme se nedověděli aspoň jednu zprá
vu o průmyslovém oživení. Wall Street (bursa v New
Yorku), který jest citlivým ukazovatelem hospodář
ských, zvláště průmyslových vyhlídek, jakož i ob
chodní psychologie, začala vzestupem už v dubnu,
který, nehledě k obvyklým přechodním sestupům,
stále stoupal a dnes překročil už nejvyšší body z ro
ků 1933 a 1934.

Pravda, i během krise nastaly vícekrát slibné nábě
hy, netrvaly však nikdy déle než 4 měsíce. Tentokrát
vzestup už trvá nejméně šest měsíců a není ani nej
menšího náznaku k tomu, že by nastal obrat zpět. Mi
mo to máme po ruce různá data, která svědčí o tom,
že Spojené státy americké se nacházejí na nejlepší
cestě k hospodářské konjunktuře.

Obyčejně se dovoláváme indexu přistavovaných vo
zů, abychom mohli zkoušeti tep hospodářského orga
nismu. V případě Ameriky tento index nenaznačuje
nám už intensitu průmyslové výroby a obchodu, ný
brž nanejvýše nám svědčí o tom, že železniční dopra
va ustupuje na celé čáře před automobilismem. Ne
dávno došla neuvěřitelná zpráva, že i řezivo se dopra
vovalo kamiony od Idaha až na kalifornské pobřeží,
to jest dálka 750 km! Proto dnešní index přistavova
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ných vozů jest jen dvě třetiny indexu průměru z ro
ku 1923—25.Na místě tohoto indexu jest třeba uží
vati indexu o výrobě elektrické síly, která nebyla ni
kdy tak veliká, jako dnes. Převyšuje už normální prů
měr o 10procent.

Jiným dokladem této skutečnosti a hospodářského
oživení všeobecně jest poptávka po automobilech.
Přesto, že výroba automobilů neochabla celkem ani
v krisi, pokračuje vzestup výroby i dnes nepřerušeně,
a jest oprávněná naděje, že rok 1936převýší rok 1935
i v tomto důležitém oboru. Automobil se stal dnes v
Americe skutečně už nezbytným statkem pro spotře
bitele. Co jest zvláště zajímavé, je fakt, že poptávka
po nákladních automobilech je mnohem větší než po
ptávka po osobních vozech. Tak na příklad v červnu
1935byl počet zaregistrovaných nových osobních vo
zů o 25 procent, a počet nových nákladních vozů o 44
procent větší než v červnu 1934. Z toho těží samo
zřejmě především ocelový průmysl, jehož výroba ne
klesla letos ani jednou pod 37 procent jeho kapacity,
ačkoliv roku 1934častoklesla pod 20 procent. V srp
nu výroba zůstala nad 45 procent kapacity proti 25
proc. ve stejném měsíci minulého roku.

Méně šťastný, jako všude, jest textilní průmysl.
Činnost bavlnářských přádelen byla jen o málolepší
než před 12 měsíci, zatím však vlna a ravon vykazují
lepší zaměstnanost. Naproti tomu poptávka spotře
bitelů po textilním zboží jest stále lepší. Index pro
deje textilií, uveřejněný úřadem Federal Reserve Bo
ard vykazuje pro Červenec 1935index 80 (1923—25=
100) proti 73 v červenci 1934. Ceny stouply jen málo,
takže tento index svědčí i o prodeji většího množství.

Největší oživení nenastalo však v oboru spotřeb
ních statků, nýbrž, a co jest důležitějším ukazovate
lem, v oboru výrobních statků. Právě u výrobních
statkůse projevila krise nejostřeji. V minulých měsí
cích nastalozlepšení i zde. Index stavebních smluv to
neukazuje jasně, jelikož v tomto indexu jsou zahr
nuty i veřejné práce, které jsou už v plném proudua
proto tento index neudává nám stav právě ujedna
ných smluv a tím také přesnější vyhlídky o budou
cím vývoji ve stavebnictví. Jisto však jest, že stavby,
financované soukromým kapitálem, přibývají rych
lým tempem,a zvláště index o smlouvách uzavřených
pro stavbu obytných domů jest dvakrát tak velký, ja
ko před rokem. Stavba obytných domů jest v Ameri
ce velmi závislá na situace trhu hypoték. Dokud hy
potekární ústavy byly krisí nuceny zúžiti obrat, sta
vebnictví ochablo. Stavebnictví nemohlo oživnouti,
dříve než stouply činže a než oživly hypoteční půj



Dott. Marko Weirich:

Horké problémy našeho cukru.
Vývoz a domácí ceny.

Našemu občanu, který si sladí ráno svou kávu, nenapadne, že
by cukr mohl býti také hořký pro mnoho lidí. Jsou to dnes hlavně
všichni ti, kteří jsou súčastnění na výrobním procesu tohotobývalé
ho našeho „bílého zlata“, jsou to velkou měrou i národohospodáři,
kteří v diskusi mezi sebou si dělali často zlou krev. Spotřebitel ne
má ani zdání o tom, jak cukr někdy dovede zhořknouti, i takovému
teoretikovi až z vyšší matematiky a jestliže má na ten cukr něja
kou stížnost, pak je to jen okolnost, že on, spotřebitel, ho musí za
platiti draze, zatím co zahraniční zákazník ho dostane za pár korun.

Ve skutečnosti problém československého cukru jest pro Česko
slovensko jedna z existenčních otázek, a proto také tím více za
motaná. Co pro nás cukr znamená, a jakou škodu působí opuštění
každého hektaru řepné plochy, to ukazuje tato krátká úvaha: násled
kem vývozních obtíží byla opuštěna část osevní plochy řepy, a tato
část byla věnována pěstování pšenice. Osevní plochy těchto dvou
zemědělských výrobků se změnily v posledních letech takto: proti
průměru z kampaní 1923-24 až 1927-28 snížila se osevní plocha řepy
v kampani 1932-33 o 135.000 ha, zatím co ve stejném období osevní
plocha pšenice byla zvýšena o 185.000 ha. Jak známo, rozšířením
pšeničné výroby jsme se stali skoro soběstačnými, a tím odpadl
dovozpšenice. Tím však nastaly obtíže ve výměně zboží s ostatními
státy, zvláště malodohodovými, což brzdilo samozřejmě vývoz na
šich průmyslových výrobků do těchto zemědělských států. Zúžení
řepné plochy a rozšíření pšeničné výroby však nejen působilo ochro
mení našeho průmyslového vývozu, nýbrž tato výměna nám přišla
velmi draze i s jiného hlediska, a to platebně-bilančního: devisy,
stržené za vyvezený cukr, stačily na dvojnásobný dovoz onoho
množství pšenice, jež by se sklidila na ploše, věnované pěstování
vývozní řepy. To znamená, že jsme mohli míti lacinou pšenici, ne
hledě k tomu, že, zvláště s balkánskými státy jsme mohli platiti do
voz pšenice vývozem průmyslových výrobků. Každý hektar řepné
plochy, který jsme postupně opustili, znamenal tedy dvojnásobnou
škodu pro platební bilanci a pro zaměstnanost celého našeho hospo
dářství. Ačkoliv tedy cukr se prodává do ciziny se ztrátou s hlediska
soukromohospodářského, národohospodářsky to nebyla a není ztrá
ta, nýbrž zvýšení národního důchodu. Jak smutný vývoj vykazovala
výroba a vývoz našeho cukru, o tom svědčí tyto číslice:

Kampaň Výroba Vývoz
(v tunách)

1925-26 1,510.230 1,080.470
1930-31 1,142.778 570.108
1933-34 517.490 166.125
1934-35 636.171 221.961
1935-36 (odhad) 575.000 ——

čky. To se nyní stalo. Činže jsou o 12 procent vyšší
než na počátku roku1934 a hypoteční půjčky u 47 ve
doucích hypotečních ústavů činí 3 miliony dolarů za
týden proti 700.000dolarů za týden v roce 1933-34.
Stavební náklady sice stouply následkem činnosti N.
R. A., ale v minulých 12 měsících klesaly stále.

V tomto celkovém oživení zemědělecnení naprosto
zanedbán. Vyjma ovoce a zahradní výrobky, ceny ze
mědělských výrobků jsou vyšší než před rokem a pří
jmy zemědělce, včetně příplatků, které dostává od
vlády pro restrikci výroby, byl v první polovině 1935
kolem 13 procent vyšší než v první polovině r. 1934.

Naproti těmtopříznivým statistickým datům vyjí
má se stále smutně ještě velký počet nezaměstnaných,
kolem 10 milionů. Nicméně i zde jest viděti zlepšení.
Percentuálka nezaměstnaných členů Dělnické odbo
rové organisace Trade Union klesla z 24.3 v r. 1933
na 18.3v červnu1935. Dále je výhoda v tom, že neza
městnanost jest poměrně stejná ve všech odvětvích
průmyslu a ve všech krajinách.

Oživení amerického hospodářství má také tu dob
rou stránku, že nepostupuje příliš rychlým tempem.
Skutečně největší nebezpečí bylo by právě v tom, že
bv toto oživení pokračovalo příliš rychlým tempem a
tak otevřelo brány přílišné spekulaci, jak to byloro
ku 1933,kdy následovala nevyhnutelná reakce.

Samozřejmě Roosevelt rád poukazuje na zlepšení
hospodářských poměrů. Uznávají to však i jeho od
půrci, ovšem z iiných důvodů. Chtějí tím totiž doká
zati, že americké hospodářství nepotřebuje dalších
státních zásahů, a podle nich toto zlepšení nastalo vli
vy, které jsou mimodosah Rooseveltových zásahů.
Hlavní je, že země, ze které vyšel roku 1929první vý
střel k počátku zdlouhavé nynější krise, dnes se na
chází zase na cestě k lepší budoucnosti.

Konec pětiletého Chadbourneova plánu.

Restrikce naší cukerní výroby byla vyvolána především vývozní
mi obtížemi, ale také dobrovolným omezováním osevní plochy, kte
ré jsme provedli na základě našeho přistoupení k t. zv. Chadbourne
ovu plánu, který určil pro každého člena-výrobce vývozní kontin
gent. Tento plán byl dohodnut v Paříži dne 9. května 1931 podle
návrhu Mr. Chadbournea, zástupce severoamerických cukerních zá
jmů na Kubě. Rovnováha světového cukerního trhu byla tehdy po
rušena nadprůměrnou světovou výrobou. Podle tohoto plánu se
chtělo působiti na nabídku, t. j. provésti důsledně přirozený zákon
nabídky a poptávky a přispěti k jeho rovnováze zmenšením nabíd
ky, jelikož i při neviděném poklesu ceny cukru světový konsum
zůstal stabilní, t. j. nebyl naprosto pružný. Z tohoto důvodu měly
býti, podle plánu, na čas (první rok) vyloučeny přebytečné a ne
snadno zužitkovatelné zásoby vývozní, a jejich distribuce měla býti
provedena v ostatních čtyřech letech při současném omezení cel
kové výroby. Plán měl vypršeti a vypršel po 5 letech, a to 1. září
r. 1935. Jak tehdy ceny cukru klesaly, ukážou průměrné ceny:

Průměrná cenaKampaňpančícíVýroba| Spotřeba© Zásobysurov.cukru960
31. . c.1.£. Londýn

(v tisících tunách)
s. d.

1926-27 24.487 24.419 3.377 13 9
1927-28 26.276 25.978 3.670 11 8
1928-29 28.382 27.068 4.592 9 1
1929-30 28.179 26.548 5.904 6 7
1930-31 29.732 27.139 17.422 6 41931-32( Chadbour-| 26.77725.7247.529510
1932-33 lán 25.815 26.083 6.941 5 3
1933-34) P 26.433. 25.792. 6356. 4 9

Jak vidět, přes pokles ceny, spotřeba cukru, místo aby se zvýšila,
zůstala celkem stabilní, to jest, byla skutečně nepružnou.

Pokud se týče účinků Chadbourneova plánu, jest třeba zdůrazniti,
že se celkem povedlo působiti, byť i omezeně, na statistický stav
výroby a zásob, ale minul se úplně cílem, pokud chtěl působiti na
přiměřená cenová vyrovnání. Ovšem měl dvě vady: dohoda se vzta
hovala jen na Československo, Německo, Polsko, Maďarsko, Belgii
z evropských cukerních vývozců a na Kubu a Jávu z třtinových
zámořských výrobců. Později přistoupily Jugoslavie a Peru. Tyto ze
mě představovaly však jen 40 proc. světové výroby. Dále plán pře
ceňoval pružnost světové spotřeby tolik, že stav zásob se nezmenšil
podstatně.

Poválečný vývoj v redistribuci světové cukerní výroby jest nej
lepším ukazovatelem vyhlídek, které se otevírají po zániku Chad
bourneova plánu.

Světová výroba cukru.
(V tisících tunách.)

1910/11—1912/13 1919/20 1929/30 1933/34
Britská říše Průměr
1. dominie a kolonie 682 887 1.511 1.845
2. Anglie 0 0 288 462
3. Indie 2.366 3.049 2.761 5.067

Celkem 3.048 3.936 4.560 7.374
Spojené státy americké 1.869 1.912 3.472 5.020
Kuba 2.102 3.730 4.671 2.278
Jáva 1.325 1.336 2.923 625
Německo. 2.355 730 1.938 1.426
Rakousko— Maďarsko 1.556 — — —
Československo — 483 1.007 511
Polsko — 139 916 342
Rusko 1.809 88 937 1.084
Francie 743 170 897 925
Italie 206 187 435 299
Japonsko a Formosa 187 283 924 803
Brasilie 232 177 1.003 1.000

Celková svět. výroba 17.482 15.490 27.334 25.081

Protekční opatření v evropských státech, které dosud byly spotře
biteli, působila distorsi v celkové výrobě evropské; stačí přihlížeti
k Polsku, Francii, Italii. Ostatní spotřebitelské země se nacházejí
v položce „ostatní“. Britská Indie se stala v kampani 1929-30 a
1933-34 soběstačnou, což znamenalo ztrátu největšího odbytiště pro
Jávu. Také Jižní Afrika a Australie dělaly tak veliké pokroky, že
zúžily citelně odbytové možnosti původních vývozních zemí. Také
ve Spojených státech výroba řepového cukru byla zvýšena, díky
protekčním opatřením, na účet Kuby a Filipin, vývozců to třtinové
ho cukru. Pozoruhodné jsou pokroky Anglie a dominií. A tím více
klesla světová cena cukru, tím více byla zostřena protekční opatření.
Ani oběti, přinesené Kubou a zvláště Jávou, nebyly nic platny, svě
tová výroba se tím nezmenšila.

Tím se vysvětluje také přesun výroby cukru od třtinového k ře

poéma Jasně to ukazují data Mezinárodního zemědělského ústavuv Římě:
Letošní výroba třtinového cukru představuje 96 proc. z výroby

r. 1933-34, a 89 proc. z výroby r. 1928—1933, zatím co výroba ře
pového cuknu představuje 108 proc. z výroby r. 1933-34 a 103 proc.
z průměru r. 1928-33.

Pokud se týče zásob, podle velké americké firmy Czarnikow činily
zásoby koncem dubna 1935 cirka 7.60 milionů tun proti 8.23 v roce
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afispěl aspoň částečně k likvidaci některých zásob, ale přes to ny
nější stav není lepší, než stav z r. 1928-29. Proto nelze se divit, že
cena cukru tolik klesla. Po zániku Chadbourneova plánu dojde asi
k nové dohodě, která by si musela. podle odborníků ponechati dob
ré stránky bývalé dohody, jež spočívaly ve vyklizení zásob a v brzdě
ní výroby. Naproti staré dohodě by se mělo však počítati i s tím,
že nebude už vzrůstu světové spotřeby. Měly by také býti zavedeny
vývozní kontingenty a stabilisace výroby řepového cukru v dovoz
ních zemích, jak to předvídá i Mezinárodní obilní dohoda, a oče
kává se určitě, že tímto ceny by spíše reagovaly na ubývání zásob.
Ovšem poslední vývoj míří zase ke zvýšení ceny cukru, zvýšení,
cteré jest však působeno nehospodářským činitelem, to jest válkou.
Nicméně očekává se tím rychlejší upotřebení i zásob, což konec
conců, pokud věci politické budou vyřešeny bez světové války, by
zemálo přispělo k ulehčení cukerního problému.

Postavení Československa.

Pro Československo Chadbourneova dohoda měla jednu dobrou
stránku: působila totiž dobrovolnou restrikci naší předimensované
výroby a ušetřila tedy náš cukrovarní průmysl bolestného řezu
s velkými ztrátami, které jinak se musely nutně dostaviti při naší
nadvýrobě. Je to pro nás veliká výhoda, že jsme provedli tuto pře
orientaci našeho cukrovarnictví mírnou cestou, přes to, že snad naše
restrikční politika šla dále, než byla povinna jíti. Následkem této
přemrštěné omezovací politiky jsme neměli aňi dostačujících vý
vozních přebytků a tak jsme nemohli ani vyčerpati nám přidělených
vývozních kontingentů. Jaká to byla pro nás škoda, jsme viděli na
hoře. Musíme si uvědomiti, že na počátku Chadbourneovy dohody
pracovalo u nás 140 cukrovarů. Tento počet se snížil teď po 5 le
tech na čtvrtinu závodů, aniž by se docílilo větší racionalisace vý
roby. V kampani 1930-31 činilo průměrné množství řepy na závod
482.673 g a přes klesající počet závodů toto množství místo aby se
zvýšilo, snížilo se v období 1933-34 na 242.300 g a zlepšilo se jen
málo v období 1934-35.

Jinak jsme si zachovali i ke konci Chadbourneova plánu primát
jako nejsilnější vývozce řepového cukru v Evropě. Mezi světovými
cukerními vývozci jsme však ustoupili ze čtvrtého na sedmé místo.
Jinak klesl však náš vývoz nemálo; souměrně s poklesem výroby:
vývoz přes Hamburk klesl na čtvrtinu, vývoz do Švýcarska na polo
vinu, do Anglie a Irska na čtvrtinu, vývoz přes Terst a Rjeku na
čtvrtinu, do severských států na třetinu a odbytiště ve Švédsku a
Finsku jsme ztratili nadobro.

Po zániku Chadbourneova plánu se utvořil, jak známo, začátkem
září t. r. Mezinárodní cukerní výbor, který převzal kancelářskou
agendu bývalé dohody. Předsedou byl jmenován zase senátor Beau
duin, a mezitím byly sjednány neoficielně příštívývozní kontingen
ty. Československu má býti přiděleno 250.000 g, což by stačilo k to
mu, abychom si uchovali na výši stav naší dnešní osevní plochy. Na
udržení dnešního. stavu jsou skutečně namířena všechna úsilí našeho
cukrovarnictví, které ovšem jako podmínky k tomu klade nezměně
nou platnost tuzemské ceny cukru, další ponechání zmírněného pau
šálu obratové daně z cukru a refundování daní občchodových, pod
mínky, které narážejí na velmi silný odpor na straně spotřebitel
ských vrstev.

Boj o snížení tuzemské ceny cukru.

Nelze popírati, že musíme soustřediti všechno úsilí aspoň na
udržení dnešního stavu vývozu, a pokud možno, najíti nové mož
nosti pro jeho zvýšení. Není sporu o tom, že by se to mělo umožniti
snížením ceny cukru ve výrobě a mírným snížením daní. I v jiných
oborech převládá názor, že lépe než vývozní prémie by pomohlo
vývoznímu průmyslu zmírnění daňových břemen a všechna opatření,
působící snížení výrobních nákladů.

Kde se však názory rozcházejí diametrálně, je otázka tuzemské
ceny cukru, otázka, která byla opětovně přetřásána odborníky a
politiky. V této diskusi se musí rozlišovati, co chtějí dokázati zastán
ci spotřebitelů. I oprávněné žádosti mohou býti odůvodněny špatně.
To se stalo i v této příležitosti. Samozřejmě cukrovarnický průmysl,
vyzbrojen vědeckými pomůckami jako málokdo jiný — je to vůbec
velmi vážný problém pro politiku spotřebitelských zájmů, které ne
jsou často hájeny se stejnou odborností — neměl těžkou posici do
kázati vědeckou neopodstatněnost odpůrců, kteří chtěli dokázati
snad více, než bylotřeba ve prospěch“snížení ceny cukru.

Tak je tomu v otázce pružnosti poptávky po cukru. Zajímavá
byla v tom ohledu diskuse, vedená mezi drem Jiřím Hejdou v „Čes
kém slově“ a Dixem v „Národohospodářském obzoru“ v minulém
roce. Dr. Jiří Hejda chtěl totiž dokázati pružnost poptávky po
cukru, to znamená, že snížením ceny cukru zvýší se rovnoměrně
anebo alespoň citelně spotřeba cukru. Je to jeden z nejtěžších a do
sud nerozřešených hospodářských problémů: stanoviti souvislost
mezi cenami statků, jich výrobou (nabídkou) a jich spotřebou (po
ptávkou). Kartelní komise, utvořená na základě kartelového záko
na na podzim r. 1933 za předsednictví dra Hotowtze měla právě
zkoumati ceny výrobků, jejichž výroba je chráněna vysokými cly a
jejichž odbyt jest řízen kartelovou organisací, a to výrobků, kde
podle mínění všech by se dalo nejlépe působiti na snížení cenové
hladiny a tím na zvýšení spotřeby. Tak byly zkoumány ceny cukru,
železa a papíru. Komise prohlásila nemožnost snížiti jejich cenu. Na
to se rozpředla debata o tom, že by to bylo v zájmu průmyslu, aby
snížil ceny, jelikož tím by se zvýšila spotřeba. Tak se tvrdilo, že
touto cestou by se dala zvýšiti spotřeba, činící průměrně 20—22 kg
na hlavu, až o 30 kg na 50—52 kg. Toto mínění vyšlo z předpo
kladu, že odbyt cukru je v pevné souvislosti s jeho cenou, a to na
základě jednoduché nepřímé proporcionality podle formulyg3. a =
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Bořivoj Benetka:

Památce prvéhobiskupa
litoměřického.

Po letech navštívil jsem zase Litoměřice,abych oživil
vzpomínky na město, kam jsem dříve každoročně zajíž.
děl se přesvěděiti, že i česká města mohla by býti krás
ná, kdyby minulé generace nepočínaly si přímo van
dalsky. Procházeje pod klenbou katedrálního chrámu,
stanul jsem před oltářem Panny Marie. Padl mi do očí
latinský nápis, hlásající, že zde leží prvý biskup litomě
řický, Maximilián Rudolf z rodu svobodných pánů
Schleinitzů, zemřelý 13. října 1675. Odpočívá tedy již
dvěstěšedesát let prvý biskup litoměřickýpod tím ka
menným náhrobkem a sní svůj sen uprostřed své die
cése. |

Rod Schlelnitzů, v jehož rodovém znaku nalézáme tři
růže, vlastnil městečko Šluknov, kde před 350 lety se
narodil Maxmilián Rudolf, prvý biskup litoměřický. Spo
juje-li Balbín ve svých Miscelanelích podobnost rodo
vého znaku Schleinitzů se znakem pánů z Růže, chce
naznačiti, že i tento slavný český rod by mohl se pyšniti
takovým mužem, jakým byl v očích současníků biskup
Maxmilián Rudolf. | stručný pohled do života a díla
Schleinitzova dosvědčí, že Balbín nepřeceňoval.

Běh života mladého studenta byl obvyklý. Miloval
cestování v cizích zemích. Jako kněz záhy opustil ven
kovskou faru ve Volešicích (jak našel Vacek-Kopidlen
ský v tamní Liber Memorabilum a pro sebe si pozname
nal), aby se stal kanovníkem v Olomouci. Odtud vrací
se do Čech, kde téže hodnosti dosáhli u sv. Víta. Kardi
nál Harrach vyvolil si jej za svého generálního vikáře.
Za nedlouho však volal ho rodný kraj do svého středu.
Zvolen proboštem litoměřickým, opouští roku 1637 defi
nitivně Prahu, neboť zatím Ferdinand Hi.v dohodě s In
nocencem X. se rozhodl rozmnožiti biskupské stolce
v Čechách a probošta litoměřického postaviti v čele
nové diecése.,

V Římě, kam se Schleinitz odebral, byl papežem Ale
xandrem Vll. na biskupa vysvěcen a vracel se domů,
aby podrobnosti o své nové dlecési projednal s praž
ským arcibiskupem. Na den Nanebevstoupení Páně
1656 vstoupil do svého katedrálního kostela, aby na
stolci biskupském přijal hold své diecése.

Úřad biskupský přijal s plným vědomím své odpo
vědnosti, zejména v těch dobách, kdy bylo nutno býti
zakladatelem tradice novéhobiskupství. Mnoho koste

g2. cz (kde g představuje množství poptávky a c představuje cenu).
Dix se právě dovolává teorie elastičnosti (pružnosti) poptávky nej
většího anglického národohospodáře Alfreda Marshalla, uveřejně.
né roku 1890, podle které mezi poklesem ceny zboží nebo služeb a
zvětšením poptávky po nich je sice nepochybná souvislost, není však
mezi nimi pevného jednotného vztahu. Spotřeba potravin nereaguje
rovnoměrně na snížení anebo zvýšení ceny. Intensita, s kterou po
ptávka reaguje na změny v ceně, jest ovšem rozdílná, jelikož je zá
vislá na důchodech spotřebitelů, na druhu zaměstnání, složení jídel
ního lístku. Elastičnost poptávky podle Marshalla je číslo, které
udává, jak se mění poptávka po nějakém statku se změnou jeho ce
ny. Z koeficientů sestrojených Dixem na základě údajů statistického
úřadu o výdajích v čsl. domácnostech dochází k závěru, že elastič
nost výdajů na cukr je zcela nepatrná, takže jen při velkém pokle
su důchodů (t. j. při velkém zvýšení ceny cukru) dochází k restrikci
těchto výdajů.

Pomocí pak korelační teorie, propagované slavným ruským ma
tematikem a národohospodářem A. A. Čuprovem, Dix dokazuje stej
ně, že poptávka po cukru je jen málo elastická a nelze ani při pod
statném snížení ceny cukru očekávati ekvivalentní zvýšení jeho od
býtu.

Hejda popíral potom oprávněnost používati korelační teorie a
odpověděl statistickými daty o klesající spotřebě na hlavu v jednot
livých zemích. Podle toho v Československu by připadalo na hlavu
pouze 26.7 kg, zatím co v Rakousku by bylo 30 kg na hlavu, ve Švý
carsku 44.8 kg atd. Právem Dix upozornil na to, že s cizími vyvi
nutými státy můžeme jen porovnávati historické země a nikoliv Slo
vensko a Podkarpatskou Rus, jejichž spotřeba jest zahrnuta v těch
26.7 kg. Tak historické země by naopak vykazovaly větší spotřebu
než Rakousko. Vedlo by nás to příliš daleko, kdybychom sledovali
zde celý průběh této diskuse, ale jasně z ní vysvítalo, že pružnost



U Gal Opravit, Z rozvalin VYZVEGNOUU,jine Gal OG za
dadů postaviti a v samotných Litoměřicích kostel sv.
jtěpána právem jej smí nazývati novým zakladatelem.
jkrétovy malby dodnes mluví výmluvně o péčí, jakou
'ěnoval biskup Schleinitz výzdobě chrámu. Leč bylo
řeba peněz na pořízení důstojného sídla biskupského,
>ylotřeba peněz pro kapitulu, ale kde tehdy by se na
o všechno sehnaly peníze, kdyby sám nepřinesl obět a
lepřispěl ze svého rodového jmění? Dotýká-lí se toho
re svém dopise Leopoldovi, není to vychloubání svými
čsluhami: bylo třeba říci, že sice tu jest zřízeno bis
upství, ale jeho příjmy nestačí na ty nejnutější po
řeby.

A jak se věnoval řízení své dlecése? Zříďka kdy bylo
nožno jej zastihnouti doma, neboť chtěl poznati do
»odrobna svůj církevní obvod. Rozdělil jej na vikariáty,
dosadil vikáře, pečoval o to, aby duchovní správcové
>lnilidobře své povinnosti: ty, kteří ukázali se zdatný
ni, nelitoval odměniti, liknavé napomínal, dokonce
trestu se nelekl, měl-li tím zjednati nápravu. Při hra

cích zřizovalnové farnosti.
Aby duchovní měli dobré vodítko pro svoji prácí, se

tavil a upravil pro ně řadu vhodných pokynů, doplně
ných příslušnými zákony a nařízeními. Byly vhodnou
»říručkouaž do josefinských dob, doklad, že celých sto
et přetrvaly svého autora.

A při té péči o svoji dlecésl našel vždy ještě čas vě
tovati se svým oblíbeným studiím a pracem. | když od
zhýlil se velmi často od dnes platných historických
tázorů, přece jest patrna v jeho dílech ta nejlepší vůle
zkázati, že sláva české země sahá daleko do minulosti
3 že jako on chce se hlásiti za dědice slavného rodu
čožmberského, tak i český národ může býti pyšný na
svoji dávnou minulost.

Více než čtvrt tisíciletí přešlo nad hrobem prvního
ziskupa Litoměřického. Kolikrát již biskupský kronikář
raznamenal úmrtí jeho nástupců a přece dodnes jméno
rakladatele biskupského stolce neupadlo v zapome
mutí!Mluví za něho řada památníků, které ještě v dale
té budoucnosti výmluvně budou promlouvati o upřímné
ásce, nezištnosti a zajisté i o dobré duši Maxmiliána
čudolfa Schleinitze. Nebylo v jeho životě slavných dnů.
Jako prvý asistent pražského metropolity súčastnil se
corunovace Leopolda I., ale to byl jenom na kratičký
tas odvolán od svého díla. Jinak věnoval se zcela své“
nu pastýřskému úřadu. O této práci věděli spíše jeho
současníci, než můžeme hovořiti my. Dílo zakladatelů
splynulo s dílem nástupců v jediný celek. Ale tím záslu
hy Schlelnitzovy nikterak se nezmenšíly. Byl příkladem,
vzorem. A to pro přítele Kristova postačí.

Charita a mládež.
J. G. — Statistiky ukazují, jakou péči věnují kato

líci charitativní činnosti. Jsou tu ústředí charity, jsou
tu konference sv. Vincence, charitativní apošťolát,
různé soukromé počiny, ale na jednu věc se u nás za
pomíná.

Prací charitativní se většinou zabývají lidé starší.
Vincenciány bývají už usedli liďé, kteří navšťěvují ne
mocné, zjišťují sociální potřeby zestárlých. Konají
tento akt lásky blíženské s důstojností a vážností
zralého a usedlého věku. Není to však zvykemu všech
národů. Čtete-li na př. krásný životopis Frassatiho,
vidíte, že charitativní apoštťolát je aktivně prováděn
mladými, vysokoškoláky, vvsokoškolačkami, mládeží!
Konference sv. Vincence sdružuje nejen životem pro
šlé a zkušené apoštolv trpících, ale i mladé horlivce,
kteří k odevzdanému léku. šatstvu, penězům dovedou
svou osobností doďati toho. co se nedá na hmotné
prostředky přepočítat. Mlaďá tvář. navštívivší trpí
cího. mluví o velkémspolečenství všech pro lásku
Kristovu. Její slovo povzbudné má čistší zvuk jako
peníz neotřelý, svítící krásou a leskem Boží ďilny.

A ne jenom pro zahrnované láskou blíženskou má
význam účasť mládeže na charitativním díle. Je to
přece jedna z dílen. v níž se školí naopak zase mlaďé
charaktery. Mládež charitafivní prací získává výplň
svého života, který touží po aktivitě. Proč tedy ne
aktivifě v pravdě křesťanské? Naše velká města po
třebují takové činnosti. Praha. Brno, Bratislava. Ostra
va... Apošťolát mladých může míti ješťě věfší do
sah. než v tom, že prospěje fělesnému a duševnímu
blahu jednoho, dvou lidí péčí zahrnutých. Jaká síla je
skrvťa v fomto aktu pokorv. lásky, v tomto velikém
příkladu životnosti ideálů křesťanství v mlaďých du
ších! Kolik mladých lidí může býti tímto příkladem
vedeno!

Charitativní práce není prací dekorativní, v jaké si
dnes často mlaďí libují. O jednotlivém ďíle křesťan
ské lásky nebudou psáťi noviny, nebudou přinášeti
fotografie. Snad veřejnost nikdy nezví o fom či onom
dobrém skutku, nedoví se jméno apoštola lásky k bliž
nímu, který volnou chvíli dovedl najíti pro nejúčin
nější apoštťolát. jehož ovoce přináší požehnání i pro
jeho vlastní duši. Ale pro vybroušení katolického cha
rakferu je tato práce prostřeďkem, který nesmí býti
opomíjen.

poptávky po cukru je malá, aniž by však tím Dix chtěl dokázati, že
poptávka by nebyla pružná.

Nutnost snížení ceny cukru.

Nicméně však volání po snížení ceny cukru jest více než opráv
něno. Pravda jest, že spotřeba u nás stále klesala, ovšem různými
vlivy, jako pašováním sacharinu, zneužíváním denaturováného krm
ného cukru i používáním sacharinu při výrobě limonád atd. K tomu
jistě přispěla vysoká cena cukru. Jsou i jiné příčiny dosti zajímavé,
jako na příklad rozšířený názor žen, že cukr kazí štíhlou linii, pro
čež nechtějí užívati vůbec cukru při jídlech atd. Spotřeba cukru
klesla opravdu velmi znepokojujícím způsobem:

Spotřeba cukru:

1925-26 408.348 tun 1932-33 399.170 tun
1930-31 400.588 tun 1933-34 371.017 tun
1931-32 395.657 tun 1934-35 365.322 tun.

Zdá se, že i při té malé pružnosti, kterou zjistil Dix u poptávky cu
kru, dalo by se přivésti spotřebu zpět do původních kolejí snížením
ceny, která skutečně dnes už neodpovídá změněné kupní síle oby
vatelstva. K tomu přistupuje okolnost, že chystané snížení úrokové
míry ulehčí nemálo našemu cukrovarnictvu výrobní náklady. Dále
nové zvýšení exportní ceny cukru a možnosti pro zvýšení vývozu
cukru určitě umožní našemu cukernímu průmyslu přistoupiti na
tento už naléhavý požadavek spotřebitelů. Nebylo naprosto nutno
dokázati, že poptávka po cukru jest velmi pružná, a že snížením
ceny cukru by se docílilo takového zvýšení tuzemského odbytu, že

by se mohl omeziti „ztrátový“ vývoz cukru. Podle vědeckého vý
kladu Dixa poptávka po cukru jest málo pružná; když se to uzná
vá, pak věc snížení ceny cukru není naprosto ještě ztracena: sám
Dix přece připouští, že při velkém poklesu důchodu, a co jest stejné,
při nadmírné výši ceny, může spotřeba silněji reagovati. Snad právě
tento případ nastal u nás dnes v Československu. Také není třeba
při tom porovnávati stav naší spotřeby se stavem v jiných zemích,
ale tento fakt musíme zdůrazniti, že spotřeba klesá, musíme totiž
porovnávati dnešní stav se stavem před 1, 2 a 3 roky. Zde by se
mohla uplatniti právem i matematická formula Dixova o koeficien
tu pružnosti. Podle silného a postupujícího poklesu spotřeby (která
by měla při vzrůstu obyvatelstva vlastně mírně stoupati) zdá se,
že nastal přece onen velký pokles důchodů, který podle Dixa pů
sobí zúžení spotřeby. Pokud spotřeba se pohybuje v normálních me
zích, t. j. odpovídá úplně potřebám obyvatelstva, pak zákon o malé
pružnosti poptávky po potravinách se plně osvědčuje. Je to v pří
padě normální spotřeby. Ale když ťato spotřeba klesla na abnor
mální úroveň, jako u nás v minulých letech, pak by už mohla rea
govati na snížení ceny cukru, když ne rovnoměrně, pak aspoň na
tolik, aby spotřeba cukru se vrátila zase zpět k své normální úrovni.
V tom případě poptávka po cukru může býti dosti pružná. Jaký je
stav u nás, všecko nasvědčuje tomu, že dnešní cena cukru jest čím
dále tím více nedostupnou pro Široké vrstvy.

Československý cukerní kartel vstoupil tento měsíc do předpo
sledního roku úmluvy, skončí totiž v roce 1937. Jestliže nechce při
hlížeti k nutné revisi svého dosavadního postupu, ani při dnešních
zlepšených podmínkách, pak asi se nevyhýbá zásahu státu. Není
třeba přemrštiti požadavky na cukerním kartelu, naopak, jest v zá
jmu čsl. národohospodářství podporovati co nejvice vývoz cukru,
ale dnešní cena cukru jest neudržitelná a je jen s to vyvolati a zvý
šiti nejen oprávněnou, ale i neoprávněnou zášť proti kartelům vůbec.
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Antfonin Kindl, farář:

Ke školské otázce.
(Několik slov a poznámek k Rebanovu článku v „Životě“, roč. XVII. č. 18 z 30. září.)

Vřele vítáme mužné slovo Rebanovo v otázce katolické školy v re
publice. První celostátní sjezd katolíků republiky československé
dokázal, že katolické náboženství a křesťanský světový názor ne
jsou u nás uzdrcující většiny obyvatelstva tohoto státu odbytou věcí,
naopak velikou a hlubokou náplní jejich života. Na základě sjezdu
(jeho úspěchu po stránce vnější) jest samozřejmou povinností usi
lovati o uplatnění jeho devis v životě jednotlivců a národního, re
spektivně státního celku. Budiž však dovoleno učiniti několik po
známek k článku Rebanovu.

Ad 1. Soustředění všech katolických školských akcí.
Chybí nám jasné a nesmlouvavé stanovisko episkopátu k otázce

katolické školy. Škola jest věcí ryze církevní. CIC v kánonech 1372
až 1383pojednává expresse o školách. U nás nemáme katolické školy
státní. Co se děje k nápravě tohoto nedostatku, jest rovno nule, Ne
děje se, správně řečeno, nic. Náběhy na řešení této otázky jsou jen
a jen náběhy, které nemají praktického významu, poněvadž jsou to
snahy jednotlivců, často protichůdné, roztříštěné. Katolická akce
musí promluviti první a poslední slovo. Katolická akce (celostátní,
říšská) jsou biskupové s věřícími. Popud musí však vyjíti od episko
pátu. Věřící za vedení svých neohrožených biskupů otázku školskou
musí rozřešiti.

Reban správněse táže, zda to budou snad t. zv. školské odbory
Farních katolických akcí, které podle organisačního řádu Katolické
akce mají v každé farnosti existovati a říditi i prováděti školské a
výchovné akce, které se stanou velmi důležitým činitelem v soustře
dění k jednotné, plánovité akci. Ano. Tyto školské odbory Farních
katol. akcí jsou povolány k tomu, aby odstranily monstrum naší
státní protináboženské školy. Ale zeptáme-li se výkonného duchov
ního správce dneška, zda jest možnos věřícími provésti Katolickou
akci, odpovědí vám, že nikoli, poněvadž naši milí věřící nedorostli
ještě k vysoké úrovni Katolické akce, poněvadž vnitřně jsou nesta
teční, neposlušní, zaujatí. Katolickou akci na venkově můžete pro
vésti nanejvýše v jejím odboru chrámovém, méně již v odboru cha
ritativním, hodně se dá udělati v odboru tiskovém, ale budete-li na
nich žádati soustředěnou a organisovanou práci ve školském od
boru Farní katolické akce, utečou. Budou se báti teroru, třeba jen
posměchem vyjádřeného, teroru pokrokářského kantora a jeho noh
sledů, kterých na vesnici jest vždy více než jest nám milé.

Proto správně Reban ke konci stati sub 1. praví, že jest nutno „ná
boženské síly probouzeti a obraceti ke školskému problému u nás,
vždyť dokud není škola křesťanská, vždy bude náš zápas s nepravou
kulturou a pouze laickou morálkou nerovným bojem“. Ano, dnes
školou více ztrácíme, než získáváme.

Ale tu si dovolím poznámku. Uvědomování, burcování věřících
v ohledu školském bylo již mnohé, ale bezvýsledné. Čím to? Ten typ
školy, který jest u nás, není de facto zjevem najmě popřevratovým,
nýbrž zjevem velmi starým, s nímž naši lidé již srostli. Jediná změ
na jest ta, že typ ten se ještě více „vybarvil“ protikřesťansky. Tady
platí: peccaverunt patres nostri, non sunt! Vždyť my za republiky
máme školu rakouskou. Nic se v ní nezměnilo! Pokrokářský učitel,
který neustále hubuje na rakouskou porobu, měl by na kolenou
denně vroucně děkovati Habsburkům, že mu zanechali jejich c. k.
národní školu ke zkáze naší mládeže! Duch rakouské školy

byl vysloveně osvícenský, moderně bychom dnes řekli laický. Kříž
ve třídě, modlitba před vyučováním, dozor učitelů na děti při školní
mši sv. byla akcidentia, která odpadla po převratě. Jinak se nic ne
změnilo. 2 hodiny týdenního vyučování sv. náboženství a nábožen
ství jiných vyznání zůstaly. Někde se učitel přece modlí s dětmi.
Ano, doprovází je i do kostela na mši sv. v neděli a ve svátek. (V his
torických zemích!) A to prožívali naši věřící ve svých otcích a pra
otcích! Nechápou tudíž, proč u nás hubujeme na tu školu. Vždyť se
nijak nezměnila! (Myslí si!) Jestliže někde učitel dělá potíže knězi,
mají mu to za zlé, ale nic více! Učitel odejde, jiný nastoupí, ten jest
již konciliantnější, a zase nic nemají již proti škole. Že duch její je
protikřesťanský, nepochopí. "

Domnívám se, že jest nemožno opříti se dnes o věřící, i o ty, kteří
se v slzách rozplývali při nádheře sjezdu. Tudíž řešiti otázku škol
skou bude nutno na jiném foru, než na foru Katolické akce. Ta musí
půdu připraviti, ale monstrum dnešní školy musí odstraniti zase je
nom politika. Po té stránce jest aktivita katolíků až zoufale malá.
Zásada demokratické vlády se opírá o počet hlasů. Apelovati na
svědomí vládnoucích, aby dali katolíkům školu katolickou, jest volá
ním do lesa. Odpovědí vám, že si toho jejich voličové nepřejí. Ne
zapomínejme, že duch našich vládních činitelů jest zrovna tak ra
kousky osvícený, laický, jako je laická naše škola. Sami tedy nikdy
nedají katolíkům, co jim po zásluze patříl Tu jest zapotřebí, aby jiné
moci pracovaly za nás. Tím rozumím Boží Prozřetelnost. Dokud se
katolíci nevyburcují ze svého polospánku, dokud neuvidí, ale rychle
neuvidí, kam jsme dospěli, nebude u nás katolické školy.

Kdy to bude? Po nějakém velikém otřesu duchovním. Po takovém
pronásledování. Ve Francii byly také školy do Veliké revoluce ovlá
dány státem katolickým, a výsledek? Za revoluce bylo rozbito vše!
Katolíkům vše vzato! Nyní mají náboženskou školu, ale školu sou
kromou. Nezbude nic jiného, než nechati dojíti k těmto posledním
možnostem. Pronásledováním katolíky probuditi. Soukromou školu
bychom mohli míti ihned. Ve většině farností jest Skupina SKM.
Mají při sobě besídky. Tyto besídky jsou zárodky našich soukromých
škol náboženských. V tomto ohledu P. dr. Urban vykonal již Více,
než kdokoliv jiný. Vyvolal v život charitky, které vedou kromě cha
ritativních stanic i besídky. Úspěch charitek jest neobyčejný.

Jiné řešení, abychom si dopomohli ke katolické škole, to jest ke
změně laického kursu našich dosavadních škol, jest akce politická.
Dokud nebudou katolíci jakožto takoví míti v parlamentě poslance,
kteří by byli lidem (voliči) pověřeni katolicky si počínati, nesvede
me ani na tomto poli nic. Náběh byl učiněn myšlenkou politického
bloku stran, budujících svůj program na basi katolického nábožen
ství. Kdo znemožňuje tento blok, páchá hřích nejstrašnější na duších
a na těle československého národa.

Jsem přesvědčen, že ke katolické škole nedojde ani za několik
desítiletí. Stávající laická škola, která ničí duši naší mládeže a drásá
nervy učitelů náboženství, natropí ještě velmi mnoho zla. Pozvolna
dojde k tomu, že bude touto školou vyvolán kulturní boj. Ale pak
bude její konec. Obroda katolicismu jde světem. Smete vše nepo
Krokové v pravém slova smyslu. Pak již ovšem nebude dnešní mon
struosity, aby katolíci posílali své děti do náruče ďáblovy. A to bude
ta nejlepší služba, kterou dosavadní škola prokáže katolíkům a ce
lému státnímu a národnímutělesu.

Nový křesť. naučný slovník ukončen.
B. V. — Tyto dny se rozesílá poslední svazek vzácného encyklo

pedického díla křesťanského „Der grosse Herder“.1 V r. 1930 vyšel
prvý díl, od té doby jednotlivé svazky — počítaje do toho Welt- und
Wirtschaftsatlas jako samostatný třináctý svazek — přicházely ráz
na ráz, a tak dnes, po pěti letech, jest dílo ukončeno. Jest to výkon
obdivuhodný, když povážíme, že na př. náš Český slovník bohověd
ný začal vycházeti v r. 1907, a dosud je teprve u písmena I (Italie),
francouzský katolický Dictionnaire de Sociologie začal vycházeti
v témž roce 1930 jako Der grosse Herder, ale dosud neabsolvoval
plně ani první dvě písmena (poslední heslo zpracované je Béguina
ge). Takový prudký spád při vydávání předpokládá vysokou techniku
v tiskárně (zvláště když běží o tolik ilustrací) a pomocných odvětvích
a bezpečnou finanční sílu u nakladatele.

Hned prvý dojem zevnější je příznivý. Velmi úhledná vazba. Jem
ný papír. Účelné a vkusné písmo. Čisté a četné ilustrace z nejroz
manitějších oborů.

Ještě příznivější je dojem při studiu obsahu díla. Je zpracováno
na 180.000 hesel a podáno 20.000 obrázků a obrazů. Je známo, že
spisovatelé bývají velmi žárliví na to, co napíší, a že mnohý spiso
vatel bývá až do smrti a nesmiřitelně uražen, když se redaktor opo
vážil zkrátit jeho příspěvek. Jsem jist, že ústřední redaktor Herde
rova naučného slovníku měl nejednou tuhou práci s rukopisy, když
je za protestů rozčilujícího se spisovatele seškntával na přiměřený
rozsah. Kde není při takovém velkém díle, k němuž přispívá sta a
sta spolupracovníků, železné ruky ústředního redaktora, tam se musí
dílo rozjeti do takových šířek, že podnik je tím prostě zabit. Proto
tím více musímesi vážiti discipliny redakce při „Der grosse Herder“.

Mistrné jest při „Velikém Herderovi“ i sestavení hesel. Srovnával
jsem nové svazky s posledním vydáním Herderova Konversations
lexikon: jaká změna v projednávaných heslech! Kolik témat a osob

1 1702 sloupcůtextu, v polokožené vazbě svazek 34.50 Mk.
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ností bylo vypuštěno! Kolik nových hesel a jmen přibylo! Redakce
se totiž řídila zásadou, že encyklopedický slovník musí dokonale
sloužiti životu, a že v něm má míti místo jen to, oč se život zajímá.
Co patří jenom do minulosti a nemá pro přítomnost vůbec významu,
to že má zmizet; a naopak, že lexikon musí podati informace o všem,
co. dnešní člověk pokládá za důležité. Ústřední pořadatelé musejí
míti velmi jemné ucho, aby vycítili potřeby doby a reagovali na ně
svými informacemi ve slovníku.

Důležité však je, aby hodnota projednávaných předmětů nalezla
výraz i v nestejnosti prostoru, který jest jednotlivým heslům při
kázán. Při mnohém heslu stačí řádka, dvě; při jiném je potřebí po
jednání důkladnějšího. Lze tedy jen pozdraviti, když délka sloupců
u jednotlivých hesel bývá velmi rozdílná.

Dobrou novinkou je zařízení, že taková hesla, která jsou zvláště
důležitá, nejsou projednána v textu mezi ostatními podružnějšímí
hesly, nýbrž jakožto „rámcové články“, to jest vyhradí se jim nej
bližší stránka neb stránky — které se označí rámcovou linií, aby
ihned bylo patrno, že je zde kontext poněkud přerušen — a tak 6e
získá možnost, aby taková látka byla podána podrobněji, stylisticky
vkusněji, a může se uvésti i nejnutnější literatura pro prvou orientaci.

Mile působí četné ilustrace. Sta a sta drobných obrázků — osob,
krajinek, živočichů, bylin atd. — jsou vsunuty do textu, v každém
svazku je slušný početi celostránkových a několikabarevných obráz
ků. To dodává dílu veliké pestrosti a zajímavosti. Obrázky jsou
provedeny umělecky a i drobné fotografie vykazují rysy tak jasné,
že nejrozmanitější světy hledí na nás z těch obrázků. Dobrý papír
umožňuje zřetelnost obrázků, ale působí také, že oko čte bez ná
mahy.

U každého veřejného pracovníka a vůbec vzdělaného katolíka
vyskytuje se týden jak týden řada věcí, o nichž potřebuje okamžité
informace. „Der grosse Herder“ podává orientaci ihned a s katolic
kého hlediska spolehlivě. Pokládám tuto řadu třinácti svazků za ve
liké dílo, na něž katolíci v Německu mohou býti právem hrdi. A kdo
v „Herderovi“ hledá informace, nebude litovati.



Bořivoj Benetka:

Jest habešská otázka hlavním problémem?
Již na jaře jsme v Životě naznačili, že Habeš jest

jenom zlomkem světového zápasu, v němž se řešípro
blémy mnohem důležitější, než spor, zda Anglie dá
placet italské hospodářské expansi v Habeši. Srovnej
me několik událostí ze světové zahraniční politiky,
sběhlých od letošního, politicky velmi rušného jara,
a hledejme jich vztah k zjevně vypuknuvšímu kon
fliktu Habeš—Italie. Předně: dohoda britsko-němec
ká o námořním zbrojení. Svět byl překvapen. Anglie
prý podlehla ultimatu Německa, kteréhrozilo, že ne
bude-li přijat poměr 100:35, budou Němci měsíčně
svoje procento zvyšovati. A vnitropolitická situace
vlády (budou nyní volby) vzhledem k Labour Party,
která je v oposici a provozuje pacifickou politiku, nu
tila rychle rozhodnouti. Poslední překvapení britské
ho kabinetu (kdy osoby přátelské Francii, jako lord
Hailsbam, byly odsunuty na bezvýznamná a bezvliv
ná místa) naznačilo, jakou cestou se bude ubírati po
litika britského imperia. Vrací se časy královny Vik
torie: nadvláda Britanie na moři, supremace Říše na
pevnině. Německu má se poskytnouti laisser faire na
kontinentě, ponechá-li toto volnou ruku maritimní
expansi britské. Jsou otázky: rakouská, ukrajinská,
litevská, které zaberou hodněsil německé chuti po
výbojích. Tak námořní prvenství zůstane uchováno
Anglii. A s ním ovšem všechny koloniální důsledky.
Důsledky dohody z 18. června se rychle dostavily:
Francie přeskupila své středozemní loďstvodo Atlan
tiku a Severního moře. Ale tím Italie se stala nejmoc
nějším námořním pánem na Středozemním moři. Po
sice Anglie ohrožena při Suezu, stráž tohoto prvořa
dého obchodně-politického průplavu, Malta jako by
vydána všanc útokům italské námořní invase a také
Haifa, důležitý petrolejový přístav by se ev. mohla
státi obětí italské převahy ve středozemních vodách.
A byl tu ještě Gibraltar, který vzdor všem opatřením
mohl by utrpěti těžkou pohromu. Německopři svém
pobřeží stalo se významným námořním činitelem, ne
boť mimo SSSR nemá tam skutečného protivníka a
tím samozřejmě vynořuje se možnost proniknout na
Klajpedu (Memel) a Litvu.

A nyní obraťme se na pevninu. Italie má zde pro
blém na Dunaji, Francie má stejné zájmy a při tom
také je ohrožen její východní pakt. Vnitřní posice
francouzské vlády není dosti pevná, aby veškeré své
usilí mohla věnovati otázkám zahraničně-politickým.
Italie, přímý velmocenský interesent na střední Evro
pě jest zaneprázdněna (politicky i vojensky) v Afri
ce. Ruskoexpansivním postupem Japonska při svých
hranicích také není volno pro evropskou politiku. A
tak jediné Německo může věnovati všechny své síly
řešení svých pevninových plánů.

Taková je situace, kdy došlo již k vojenskému kon
fliktu mezi Habeší a Italií. Italie jest nyní prvním ná
mořním státem na Středozemním moři. Pronikne-li do
Habeše, ohrozí tím egyptské panství při jezeře Tana.
Ale tam skutečnými pány jsou Angličané. Ale je o
hroženoi panství Velké Britanie v Iraku. Nyní byla
by vhodná příležitost (pro stálé boje mezi Sunnity a
Šiity) zakročili ve prospěch státní moci a ponechati
tam posádky trvale. Bude-li ohroženopanství v Egyp
tě, stěží se dá udržeti přátelský protektorát v Arabii.
Proto porozumíme, že Anglie nenechá nevyužit ani
jeden prostředek, kterým by mohla zvrátiti pevnou
vůli Mussoliniho učiniti Habeš koloniálním prosto
rem své překrvené země. Viděli jsme námořní demon
strace, okázalé zajišťování Malty, demonstrativní za
tahování vnějšího a vnitřníhopřístavu v Gibraltaru,
dorozumívání s Řeckem (pamatujeme se ještě na ne
šťastnou politiku Lloyda George, který vehnal Hellas
do nešťastného boje s Tureckem?) ev. i s Tureckem.

Když hledáme pramen zpráv ovnitřním neklidu v Ita
lii, zajisté nechybíme, když jdeme po stopách až za ka
nál, kde dovedou znamenitě ovlivniti pevninský tisk.

Načrtnuvše současný politický stav Evropy a srov
náme-li jej s hrozící bouří na Východě, proti níž vše
chny ty evropské zápasy jsou pouhým dětským škor
pením, těžko chápeme, proč Anglie se tolik exponuje
v tomto africkém konfliktu a ony, pro ni dalekováž
nější problémy na Východě nechává téměř náhodě.

Leč ten, kdo sleduje aspoň poněkud(a často jen ve
výtazích hodně neúplných a nejasných!) události na
evropské pevnině od jara letošního roku, porozumí
poněkud i této nepochopitelné britské politice.

Řekli jsme svrchu, že Anglie a Německo vrací se k
viktoriánskémudělení moci. Německopotřebuje vol
né ruce v Rakousku a na blízkém východě (Ukrajina).
Italie z důvodů osobních i prestižních stojí za Ra
kouskem a ráda by viděla vyjasněno nad Dunajem.
Viděli jsme to v jejím přiklonění (nebo aspoň sympa
tiích) se k řešení Dunajské dohody v přátelské shodě
s Malou dohodou. Zanedlouho po konferenci na Ble
du Góombóosjede do Říše a princ Walleský pohybuje
se mezi Peští a Vídní. Maďarskohledá novéhokomba
tanta prosvé imperialistické choutky v Berlíně.Nové
zneklidnění ve střední Evropě, které poroste podle
průběhu habešského sporu.

Jak patrno, jest Italie kamenem úrazu pro dohodu
britsko-německou. Proto se hledají všemožněcesty
zneklidniti zahraniční i domácí politiku italskou.
Nám, jako bezprostředním zájemcům na klidu ve
střední Evropě záleží na tom, aby posice Německa v
ničem nebyly posíleny. Ty pokusy vydrážditi naše
polské sousedy spadají do stejné akce zabaviti přímé
i nepřímé interesenty německé expanse na všech
stranách. Proto musíme úzkostlivě dbáti, aby ničím
se neumožnilo německýmagentům vyvolati otevřený
konflikt polsko-československý.

O Maďarsko zatím netřeba se tolik zajímati, ač by
jednouani rumunská pomoc nemusela být tak poho
tová, jako za bolševického vpádu na Slovensko.

V souhrnném pohledu na otázku habešskou může
me si říci:

1. Nejsme bezprostředními interesenty v tomto ko
loniálním sporu; ale

2. jakmile by Německo z jakékoliv vnější příčiny
projevilo snahu zamíchati karty na obvodu (v blíz
kém dosahu) svých hranic, půjde i o naši kůži. Z fo
hoto důvodu nesmíme se dívati se sentimentálním pa
cifismem na spor italsko-habešský. Jest jenom částí
konfliktu, který v plném rozsahu vyvře na povrch,
jakmile by se ukázalo, že síly Italie nestačí. Nebude-li
postavena hráz od Terstu až kamsi k Petrohradu,po
hne sebou hitlerovské Německo znovu. A potom o
sud Evropy by se nerozhodoval na Rýně, ale na Du
naji. To také naznačuje cestu, jakou se musí ubírati
naše zahraniční politika, abychom neskončili u Hrad
ce Králové, ale u Kolína! Hitler není Velkým Frickem,
takže naše karta neukazuje tak špatně. Neběží v Ev
ropě o černé křesťany, ale o hnědé novopohany, kteří
z druhé strany Evropy snaží se přesvědčiti ostatní a
rijské rasy, že i na západě může se zroditi Alarych.
Otázkou, zda by Kristus poslal do Říše, nad níž vlaje
hákovitý kříž, své apoštoly, nebo zda by přísný Hos
podin, Bůh Izraele ji spíše nevyvrátil jako kdysi 90
domu a Gomorhu!* (Psáno počátkem října.)

* Doležal: Politická cesta českého katolicismu str. 23.

Hladina italských velkoobchodních cen, která začátkem r. 1932 by
la kolem 95.8 (19317—100)a v lednu 1935 klesla na 85.2, převýšila
v srpnu 1935 po prvé úroveň z r. 1931: 14. srpna byl index na 99.7,
28. srpna na 101.8 a 25. září dostoupil už 103.4. —C—
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Prazdné kolébky.
J. K. — Nedávno konali v Paříži kongres, na němž

delegáti několika organisací se obírali vážným pro
blémem denatality ve Francii. Bylo konstatováno, že
ubývání póroďů se nejen nezastavilo, nýbrž že stále
postupuje. V posledních dvou letech byl zjištěn další
pokles u porodů, a to 40.000. Od roku 1864 je ťedy
stav stále horší. Letos bylo zdůrazněno, že toto ne
štěstí se již rozšiřuje silně i na venkově, a je větší v
oblastech nábožensky lhostejných, nebo přímo nevě
řících. „Je třeba vytvořiti nové klima prorodinný ži
voť,“žádal důrazně předseda sjezdu, Pernot.

Denatalita není jen nemocí francouzskou. Právě vy
šlo dilo F. Marconciniho, nazvané „Culle vrede —
Prázdé kolébky“ (Casa Editrice Emo Cavalleri), v
němž jedna kapitola má název, který je charakteris
tický pro současnou Evropu: La gram pietá dell Euro
pa ďoggi — Dnešní Evropa vzbuzuje politování. Na
základě přesných statistik dokazuje Marconcini, že
v evropských státech a hlavně v těch nejvzdáleněj
ších, je v ohledu demografickém situace daleko horší
než v Italii. Problém natality, který vyrostl do ohrom
ných výšek, praví autor, je z těch, které právemzne
pokojují nejvíce Evropu moderní, neboť její budouc
nost a její existence je velice nejistá. Po periodě rych
lého přibývání obyvatelstva „poznává příznaky ne
moci, která změnila staré státy: Pozvolné totiž, ale
nezadržitelné ubývání porodů“.

Které příčiny způsobují toto zlo? Ve světě lze po
zorovati nechuť k rození. Tato nechuť je ovocem
vzpoury proti svátosti stavu manželského. Tato ne
chuf se projevuje nejvíce právě v době, ve které se
všude v duchu laicisace uzákoňuje civilní manžel
ství. Jinou příčinu, biofysiologickou lze hledati v men
ší pladivé schopnosti bílé rasy. Ale proti tomu je mož
no namíťfnouti,že tato schopnost by se nebyla zmen
šila, kdyby celá pokolení nebyla podléhala více než
bylo dobré rozkoším a nemravním neřestem.I základ
ní rys současné civilisace, zásadně mechanistické, u
pjaté jen k vnějšímu pokroku a chuďé duchovními
hodnotami, mají nemalou vinu na demografické sou
časné fragedii. V téže době materialistického vzepětí
sfátu a živoťa nastala depopulace, což jasně dokazuje
protináboženskou a protiduchovní příčinu hrozného
zjevu. Urbanism začal, nezdravý zeměnism pokračuje
v rozkladném díle.

Kořenem katastrofy jest individualism, který za
čal renesanci, pokračoval Descartem a svůj filosofic
ký závěr má v Kanfovi a v něžných moderních filoso
řiích.

Ještě jeden důvod uvádí autor: literaturu. „Je zá
kladním životním požadavkem, že kažďý člověk, kte
rý píše a tím vykonává vliv, má odpovědnost a povin
nosti. Toto by mělo býti všeobecným zákonem,a pře
ce se dnes setkáváme často s názorem o nezávislosti
spisovatelově. Jak skončila tato nezávislost v otročení
spisovatelů nejhorším chutfkám doby a lidí, a jaké
ovoce z toho mají národové, je všeobecně známo. Pro
totypem moderního románu, hlavní jeho osobou je po
stava egoistická, egocentrická, zbožňující své vlastní
já, nejčastěji smyslná. Nejinak vyhlížejí představení
v divadlech, biografech. Není třeba připomínati, že
takové vzory působí hrozně na společnost a ubíjejí v
ní touhu po oběti.“

Na pařížském kongresu bylo voláno po četných ro
dinách, které jsou nejlepší zárukou národníhorůstu.
Je to pochopitelné, neboť jsou učitelkou lásky, zesilují
oběťa nabádají k opravdové snášelivosti a vzájemné
pomoci. Všech těchto vlastností potřebuje moderní
svěť,proto potřebuje i četné rodiny. Ale bez nábožen
ských a mravních zásaď nedosáhne lidstvo ničeho.
Zde jsme u kořene problému, který je z nejtěžších i
nejbolestnějších ve XX.století.
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Kulturní boj v Německu.
J. K. — V boji proti katolicismu běží vždycky ne

jen o hodnoty náboženské, nýbrž i hodnoty kulturní
a název, který tento zápas dostal v Německu ve dru
hé polovici minulého století a dostává i dnes, je tedy
velice přiléhavý a vhodný. Nynější boj je skutečně
bojem proti kultuře, kterou žil národ velice dlouho a
projevuje se to v několika ohledech.

Vývoj událostí za dvě léta neomezené moci ha
kenkreuzlerů svědčí, že v Říši neexistuje prvý předpo
klad pro každou kulturu, totiž duchovní svoboda.
Nejde jen o to, aby bylo možno pronést slovo kri
tiky o nynějším režimu, v Německu není ani dovo
leno napsat nebo pronést věty proti hlasatelům po
hanství, ačkoliv, jako Rosenberg, se ohánějí zdáním
vědeckosti. "Teď právě byl zatčen dr. Barth, známý
theolog, který již dříve byl pronásledován proto, že
vyvracel nesmysly různých bůžků „nového“ Němec
ka. Chce-li inteligent nebo vědec žíti v klidu, musí
jen mlčet, chce-li mluvit podle svého svědomí, musí
být připraven na dvojí: buď na uvěznění nebo na
vypovězení ze země.

Když na počátku Hitlerovy diktatury opouštěli
mnozí vědci Německo, bylo možno říci, že se obávali
pronásledování, poněvadž se hlásili k některé politic
ké straně, buď k marxistům nebo Centru, jež byly
dány na index, nebo že byli židovského původu. Ale
později se ukázalo, že příčiny odchodu jsou hlubší:
Většina emigrantů byla vypuzena proto, že příliš Ipě
la na staré západní kultuře, a že nemohla snést čiště
ní ve jménu hakenkreuzlerského programu. Poněvadž
mezi kulturou a křesťanstvím jsou důvěrné vztahy,
boj proti křesťanství logicky se dotýká i kultury a
těch, kteří tou kulturou žili nebo ji šířili. A jako ná
boženství tak i kultura potřebují svobody. A tak vi
díme v Německu, že s postupujícím útokem na křes
ťanství přibývalo emigrantůz řad inteligence, umělců,

Muž, jenž obrátil Gemelliho.
J. H. — Dnes světová osobnost, rektor milánské katol. university

P. Gemelli OFM, byl, jak obecně známo, za mladých let volnomyš
lenkář a socialista. Houževnatý a urputný. Jako mladý lékař strhl na
sebe pozornost italského socialismu, který od něho čekal rozhodné
činy. Gemelli vystudoval lékařství na universitě v Pavii. Zde si oblí
bil kolegu, který byl úplně opačných snah, vyhraněného katolického
Života, ušlechtilého, nadšeného a zbožného Ludovico Necchi. Stu
denti, stoupenci socialismu, sdružovali se kolem Gemelliho, který
vydával socialistický list „II Popolo“. A přece jeho nejdůvěrnějším
přítelem byl katolík Necchi, přesto, že byl Gemelli atheista. Vysoká
inteligence a šlechetnost povah obou přátel tvořila nejlepší pojítko.

Po skončení studií šli oba přátelé, katolík-solidarista a atheista
socialista na vojnu a jako lékaři byli spolu ve vojenské nemocnici.
Vedli stálé debaty, které jednou vyústily v radu Necchiho druhovi:
„Modli se k Bohu alespoň: Ó Bože, existuješ-li, dej se mi poznati.“
Karel Metyš ve svém životopise Necchiho, který právě vyšel ve „VÍ
tězích“, líčí pěkně toto soužití obou přátel a vyústění v návrat Ge
melliho do Církve:

Každého rána vstával Necchi časněji než Gemelli a spěchal do
nemocniční kaple, kde byla sloužena mše svatá a kde se mohl klidně
pomodlit. Tu se modlil za obrácení svého přítele... Jednou večer
pravil Gemelli Necchimu: „„Poslyš, vzbuď mne, až budeš vstávat.
Jsem zvědav a rád bych viděl, kam jdeš. Mohujíti s tebou?““ ,„Ovšem
že!“ pravil Necchi s tichou radostí. Druhého dne ráno šli do kaple.
Gemelli zůstal stát u dveří a mlčky přihlížel mši sv. Jak asi v té
chvíli modlil se Necchi za svého přítele! Navenek vše zůstalo při
starém. Gemelli opustil lhostejně kapli. ,

Přišel Velký pátek r. 1903... Gemelli přistoupil k Necchimu a
řekl: „Ludvíku, zaveď mne do kostela!“ Vážný tón, s jakým bylo
vysloveno toto přání, způsobil, že Necchi ihned vyhověl svému pří
teli. Šli do basiliky sv. Ambrože. Gemelli si klekl a zastřel rukama
obličej. Když vstal, zašeptal k Necchimu: „Zaveď mne ke knězi!“
Necchi vyhověl a zavedl pak Gemelliho ještě k jednomu knězi,
k P. Mattiussimu. Gemelli byl nepřítel polovičatosti. Rudého pra
poru, jehož byl stoupencem, se zřekl naprosto a zřekl se i kariéry ve
světě. Po skončení vojenské služby vstoupil do kláštera františkán
ského. Socialistické listy napadly Necchiho, že ovlivnil Gemelliho.
Gemelli však z kláštera bránil přítele, který jej ovlivnil jedině pří
kladem svého života.

Osobnost Necchiho stojí za nejširší znalost v řadách naší katolické
inteligence. Je to vzor vědce, otce rodiny, vzornéh: katolíka a obě
tavého apoštola činem a příkladem.



tHosofů, thelogů, spisovatelů a vědců, kteří — Ize to
tvrdit s jistotou — nebyli marxisty ani židy.

Jsou mezi nimi velcí básníci: Tomáš Mann, vyzna
menaný Nobelovou cenou a jeho bratr Jindřich, Ar.
Zweig, Schickele, Feuchtwanger, Doeblin, Kesser,
Herei Deutsch, Bergnerová, :Mosheim, Mannheim,
Ebert Hartung. Mnoho universitních profesorů ně
meckých přednáší na cizích universitách, takže se ří
cá, že nejlepšími německými universitami jsou vyso
cé školy v Ankoře a Istambulu. Francouzské listy od
ladují počet této emigrantské inteligence na 10.000,což
musí trpce pocítiti národ, který má 70 mil. obyvatelů.
Ta ztráta je tím citelnější, ježto ani ti, kteří zůstali
v zemi, nemají svobody, ani nejsou ve velké vážnosti.

Bedřich Smékal:

Rektory jsou nadiktováni vládou osvědčení haken
kreuzleři, jejichž vědecká kvalifikace není často na
výši. Místo přednášek jsou konána vojenská cvičení.
Na technikách, na nichž si Němci vždy velice zaklá
dali, není stav o mnoholepší než na universitách.

Jsou tím dotčeny i publikace vědecké, jichž proti
dřívějšku bylo vydáno polovic, i díla umělecká. V di
vadlech připadá 70 proc. na operety, frašky, často
bezcenné a jen 20 proc. na klasická díla. Minulého
roku se stala věc, která nejvýznamněji karakterisuje
současné poměry. Prvněod roku 1859nebyla udělena
Schillerova cena za nejlepší básnické dílo.

Boj proti náboženství křesťanskému je nebezpečný
a doplácí na něj těžce národ, který jej vede.

Islam ve Spanělsku. (Coseobyčejněneříká.)
O vládě islamu ve Španělsku se zakořenila předsta

va, že to byla doba skvělé, okouzlující kultury. Proti
ponurému Escoriálu, inkvisici a slavnostním autoda
[lébývala stavěna nádherná Alhambra, tolerantní vlá
da kalifů, rozkvět věd a umění. Vyhnání Arabů, toť
prý konec civilisace. Ukázalo se však, že moslimské
Španělskobylo vlastně rasově španělské, neboť počet
dobyvatelů byl nepatrný a další jejich pokolení měla
za matky křesťanské otrokyně severospanělské. Tu
někteří historikové prohlásili dobu islamskou za špa
nělštější než všecka století následující. Zašli do opač
ného extrému. Pravda je uprostřed. Skoro osm století
boje s islamem vtisklo španělské povaze svůj ráz a
mělo rozhodující vliv na další dějiny poloostrova.

Důvody dobytí Španělska od musulmanů nejsou
dost jasné. Vizigotská říše, která zřetelně ukazovala,
že vznikla na půdě pokročilé římské provincie, byla
zničena jedinoubitvou u Xerez de la Frontera (711).
Vítězný vůdce Tarik, podřízený afrického guvernéra
Musy, zůstal udiven nad kulturním bohatstvím pře
možené země, nad jejími kamennými stavbami. měs
ty, paláci, pevnostmi, vodovody a fontánami. Prostá
kořistná výprava se rázem změnila v dobyvatelský
podnik. Domácímu obyvatelstvu se jevili musulmani
jako barbaři, ba předcházela je pověst lidožroutů,
když někteří zajatci byli rozsekáni na kusy a uvařeni.
První sek novým pánům přidali židé, kteří drželi křes
fany v šachu a tvořili ve městech posádky. Španělé
jim toho nikdy nezapomněli.

Musulmani cítili, že dobytý kraj má proně plnolé
ček a nebezpečí; necítili se tam nikdy doma. I když
zůstali tak dlouho na půděpoloostrova, přece nikdy,
hlavně u knížat a vládců, nevymizel pocit, že jsou v
zemi cizinci. S Tarikem a Musou jich přišlo do země
jen 18.000.Čas od času byli posilováni novými výpra
vami s protějšího břehu afrického. Čistokrevných A
rabů nebylo mnoho, většinu tvořili Berbeři, neboť A
rabové měli hrůzu z moře a protose také nikdy ne
stali plaveckým národem. Kulturně nemohli přinésti
mnoho nového, protože přicházeli jako prostí kočov
níci do země prosycené vzdělaností římskou. Umění
vzdělávati a zavodňovati půdu bylo v zemi známo od
dřívějška. Arabové nebyli zemědělci, polní práce vy
konávalo domácí obyvatelstvo a živilo své arabské
pány. Proslulá úrodnost Andalusie pocházíjiž z časů
římských,kdy tam byla provincie Baetica. Rubem vy
chvalované pokročilosti zemědělské za vlády islamu

jsou zprávy arabských spisovatelů o hrozných letechadu.
Po islamském výboji mnozí křesťané z politických

důvodů odpadli. Nesplynuli však úplně s ostatními
musulmany; ti jimi pohrdali jako „syny otroků“ a
křesťané je veřejně prohlašovali za odpadlíky. Nedo
čkali se odnikud vděku. Proto tato vrstva byla nejvíce
nakloněna k revoltám a působila vládě nejvíce vnitř
ních nesnází. Asi polovina obyvatelstva zůstala křes
ťanská (t. zv. mozarabové). Vláda k nim nebyla nijak

osvícensky tolerantní. Jestliže je někteří kalifové ne
chávali na pokoji, nebyla toho příčinou náboženská
snášenlivost, ale prostě netečnost a změkčilost oněch
kalifů, kteří se věnovali více svým zábavám než vla
dařským povinnostem. Přísný duch mohamedánský
nikdy neusnul a výtky fanatických vykladačů zákona
prorokova byly často namířenyproti nedbalýmkali
fům. Křesťanébyli obrovskou pohromou zdrceni, ne
chovali se nijak provokativně a uhýbali pronásledo
vání s veškerou lidskou chytrostí. Přesto za Abder
rahmana IL. (822—3852)a za jeho nástupce Mohame
da I. bylo mnoho mučedníků. Nejznámější jsouto
ledský arcibiskup Eulogius a mladádívka Flora. Kos
tely a kláštery byly zbořeny, křesťanévydáni nejhor
šímu bernímu útisku a týrání, ba dokonce donuceni
se podrobiti obřízce. Nejhůře na tom byli křesťané
z rodin, kde otec byl moslim (matka bývala nejčastěji
křesťanka). "Takovým hrozila bez výjimky smrt jako
odpadlíkům, protože podle zákona Mohamedovaděti
musulmanů musí býti zase jen musulmany.

Od prvních kroků na půdu Španělska se proslavili
musulmané ukrutností, která budila zděšení křesťanů.
Pahorky z uťatých lidských hlav, hlavy naložené v
soli a vystavené na mostě kordovském, řady ukřižo
vaných pro větší potupu mezi psem a vepřem, vytr
hané nebo u země uřezané ovocné stromy, to byly
nejobyčejnější ukázky té krutosti. Dvakrát do roka
podnikali Arabové kořistné výpravy do křesťanských
krajů v horách na severu, které si uchránily samostat
nost. Jako důkazy zbožnosti jednotlivých kalifů vy
počítávají arabští kronikáři takové výpravy, uloupe
nou kořist a tisíce žen a dívek odvedených dootroc
tví, zatím co mužové byli pobíjeni. Křesťané někdy
spláceli nájezdníkům podobně a tak islamská vláda
má na svědomí, že po dlouhá staletí udržovala polo
ostrov ve stavu všeobecného zesurovění.

Stejnými metodami drželi vládcové na uzdě své
vlastní nepokojné poddané a přece vzpoury a spik
nutí byly na denním pořádku. Když Abderrhman III.
Veliký dobyl tvrze Bobastra (928), dal kosti zemře
lého vůdce povstání Omara ben Hafsúůnavyzvednouti
z hrobky a vystaviti k odstrašení na mostě kordov

ském. Španělská inkvisice tedy nevymyslela nic nového.
Islam ve Španělsku pozbyl hodně ze své původní

podoby. Vyšší vrstvy v příjemném prostředí rychle
ztratily svou arabskou bojovnost a měnily se v zžen
štilé rozkošníky. Tohoto rysu si byli dobře vědomi
křesťané a zdálo se jim, že islam není než obnovením
starého pohanství s veškerou jeho mravní neváza
ností. V Písni o Rolandovi se Saracéni nenazývají ji
nak než pohany. Horlivci křesťanští, kteří varovali
lid před svůdným rozkošnictvím islamu, shodovali
se s přísnými jeho vyznavači (hlavně z řad islamské
ho kněžstva), kteří rovněž bouřili proti pití vína, ta
nečnicím a zpěvačkám.

Jestliže v tomto prostředí se vyvíjela civilisace a
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Kultura slova ve veřejných projevech.
J. H. — Nejsem obdivovatelem přemrštěného pěs

fování kultury slova, která vrcholí v nicotných frá
zích a kudrlinkách, jimiž se hemží francouzské pro
jevy a vzlefné novinové články. Neodpovídá to ani
našemu femperamentu, ani dnešní periodě našehoci
fu pro význam a váhu toho kterého slova. Je jisto,
že u nás nepříliš šťastně působil dvojí tlak: na jedné
straně přemrštěná frázovitost, která v politice dostala
cejch „mladočešství“ a která je v poslední době při
životě uchovávána politickými útvary, které se vrhly
na bombastické zpracovávání mládeže — na druhé
suchý realism, který se vyjadřuje apostroficky a nej
výš trháním lícními svaly. Jestliže antika měla své
réťory — bohužel učili většinou ve stylu, který tu
právě na prvním místě zafracujeme — myslím, že by
nebylo nevhodné, aby u nás se věnovala retorice zvý
šenápozornost už na školách, ale rozhodně dříve, než
se fen nebo onen rozhodne k vystupování ve veřej
nosti, ve společnosti, politice atd.

Nejeden bedlivý pozorovatel ďdámi za pravdu, že
náš politický život trpí nedostatkem kultury slova.
Pomineme-li frázovistosť volebního boje, v němž při
zdvižení stavidel výmluvnosti plyne s proudemi sme
tí, zachycené na vantrokách politikářského pletichář
ství, jako případ mimořádný, který neobtěžuje naši
mysl a sluchová ústrojí veřejnosti příliš často, stojí
me ješťě přeď velikým balvanem, který stále naku
puje kulturní nevyspělost průměrných politických
činitelů, pakliže nepočítáme mezi nadprůměrné ony
politiky, které vynesla konjunktura a sobectví jedno
ho stavu. Pak by sem patřili i „nadprůměrní“. A ne
týká se to jen řečív uzavřeném prostoru.

Kdo jakonovinář musí asistovati často různýmpro
jevům politických činitelů, jichž důležitost se rozli
šuje podle toho, co si o sobě myslí sami a co o nich
soudí veřejnost, jmenovitě inteligence, prožívá často
značné utrpení, jak zachovati dekorum mluvčího před
veřejností a jak zachytiti poctivě obsah řeči a najíti
v ní nějakou myšlenku, která by „chytla“ Je to roz
hodně utrpení větší, než má čtenář, když pročítá na
honem sesťylisovaný obsah takového jepičího mani
festu pro noviny. Žijeme v době úpadku kultury slo
va v politických projevech a úpadek zračí se i u osob

ností, které se vžily do vůdčího poslání v národě. Snad
už nic nečťou a zásoby jsou spotřebovány.

Ale řeknete snad pohrdlivě: nemají na to kdy, dě
lají politiku a to je řeččinů a ne pulerování slov. Rád
v fomfo směru pro příťtomnou dobu skloním zbraň
a řeknu si, že musíme míti s našimi politiky strpení,
že snad bude ta další generace lepší. (O té „mladé“
v tomto ohledu ovšem pochybuji. Příliš se opičí po
chybách starých.) Ale jsou tu příležitosti, kdy se ne
díváme na kulturu našeho jazyka, na kulturu slov jen
my. Jsou tu mezinárodní příležitosti. A návšťěvy ci
zinců. [ když už bývá běžným zjevem, že věťšina
exponovaných činitelů u nás umí obstojně jen rod
ným jazykem hovořit a bídně láme němčinu a víc už
nic, přece může i cizinec poznati z formy, jaké úctě
se těší jazyk československý a jakou péči mu věnu
jem při projevech.

In medias res: Měli jsme tu sovětské spisovatele,
kteří z části česky rozumí anebo mají aspoň slovan
ský ciťpro příbuznou řeč.Nenapsali ještě bilanci řečí,
které slyšeli, sotva ji napíší, ale budou o tom hovo
řiti. Vzpomenou si, že je poslanec sociálně-demokra
tický tak dlouho a houževnatě vítal jako socialisty,
až mu předseda delegace, z níž jen tři byli organiso
vaní komunisté, musil v odpovědi říci, že jsou hosty
celého státu a ne jedné skupiny. Nezapomenou snad,
že na hanácké vesnici jim v potu tváři vykládal ze
široka agrární poslanec, jaký že je rozďíl mezi naším
sedlákem a ruským selským kolektivem a ďiv od nich
nechtěl záruku, že budou v Rusku pracovat pro sou
kromé selské vlastnictví. V obou případech jde o více
porušení taktu, ale nezapomenou jistě, jak na jednom
banketě mluvil jeden bývalý ministr, který zoufale
lovil slova a nemohl si za nic vzpomenoufti na slovo
„kmen“, když slovanstvím překypoval. Proto nedale
ko sedicí Mironov zoufale bánil z fajky u stolu, ale
ostuda se nerozplynula tak jako dým.

Je u nás zoufalý nedostatek kultury slova. Vydá
váme dva slovníky českéhojazyka. Vydejte také kon
versační knihu českou pro Čechy, řečnické vademe
čum, nebo aspoň zabraňte, aby nás před veřejností a
cizinou nerepresentovali lidé, kteří ten zoufalý ne
dostatek tak okatě dávají najevo.

rabsko-španělská, nebyli jejími nositeli vlastní Ara
bové, spíše židé, křesťané odpadlíci od křesťanství k
islamu. Arabové byli národ velmi málo vynalézavý.
Jestliže se v jejich literatuře vyskytne nějaký výtvor
básnické fantasie, je to obyčejně překlad z originálu
indického, syrského nebořeckého. Velkou překážkou
vzniku jednotné kultury ve Španělsku byla nesouro
dost ras. V části ovládané musulmany žili vedle sebe
romanisovaní domorodci, Vizigoti, Berbeři, Arabové
z Hedžazu a Jemenu, konečně i židé. Všechny ty rasy
žily vedle sebe a nesplývaly. Nebyloani jednoty ja
zykové. Vedle arabštiny se uplatňovala nejstarší for
ma jazyka španělského, zvaná roman. O pěstování
věd v našem slova smyslu v říši kalífů kordovských
nemůže býti ani řeči. Nejvíce zájemcůlákala démo
nologie, magie a alchymie. Z astronomie se v dobách
přísně pravověrných kalífů smělo učiti jen o orientaci
mešit k Mekce, době úplňků a určování přesné denní
hodiny k modlitbám. — Filosofie se udržovala vždy
cky jen na periferii islamského světa: ve Španělsku,
v Maroku a v Buchaře. Vliv filosofů u musulmanů ne
byl téměř žádný, od zapomenutí je zachránili jen
křesťanští scholastikové, kteří je četli, vykládali a dis
putovali o jejich thesích. O přízni oficielních zástup
ců islamu k filosofii svědčí osud Averroův. Byl zba
ven majetku a hodností, musel utéci z Cordovy do
Maroka, tam byl uvězněn a donucen odvolati své blu
dy u bran velké mešity. Kolemjdoucí prý mu plivali
do tváře. — Poesie arabsko-španělská je čistě formál
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ní, verbalistní. Opakují se stále stejná přirovnání:
vládcové jsou vždycky lvi, jejich nepřátelé tygři a
levharti, ženy jsou gazely nebo holubice.

V oboru umění výtvarného navázali Arabové na
římské dědictví v Hispanii. Mnohé stavby si přizpů
sobili a opravili. Platili je většinou křesťané (poklad
na se plnila kořistí z kadoročních výprav) a prováděli
je křesťanští zajatci. O velikosti sídelního města ka
lifů, Cordovy, uvádějí arabští spisovatelé čísla fantas
tická. Měla prý 500.000obyvatel, 3000 mešit, 113 tisíc
domů, 300 veřejných lázní a 18 předměstí. Můžeme to
uvésti na pravou míru, když si představíme. že mo
slimská Cordova zabírala asi polovici plochy nynější
a ta má teď kolem 80.000obyvatel. Velká mešita kor
dovská byla původně křesťanskou katedrálou sv. Vin
cence. Jako podobné stavby africké měla několik lo
dí, Arabové jejich počet rozmnožili na 13 a zachovali
při přestavbě původní plán. Mnoho sloupů bylo při
vezeno z Afriky a něco také z Byzance. Stavba me
šity trvala jim 3 století. Podobně jako změnili kate
drálu v mešitu, tak z římského castella zbudovali o
pevněný Alcazar.

Celkem mají Arabové tu zásluhu, že v kultuře na
vázali stěhováním národů uvolněné pouto se vzdě
laností starověkou a zprostředkovali toto dědictví
křesťanskému světu západoevropskému. Velkých sa
mostatných kulturně-tvůrčích činů nikde, ani ve Špa
nělsku, schopni nebyli.



W:Z i v o t n

Proč byl zatčen míšeňský biskup Legge. Zatčení míšeňského biskupa
Legge způsobilo v katolickém Německu veliké vzrušení, stupňované
ještě nemožnými pověstmi, vzniklými z toho, že o zatčení byla uve
řejněna jen krátká úřední zpráva a katolický tisk přirozeně odsou
zen k mlčení. Předtím už byl uvržen do vězení generální vikář bis
kupství míšeňského, a to už v prosinci 1934, takže diecési nyní až
do rozhodnutí sv. Stolice musí nouzově spravovati nejstarší kanov
ník. Biskupa přišel osobně zatknout vrchní státní návladní a odvezl
jej do vyšetřovací vazby věznice v Moabitech v Berlíně. Čeho se
biskup Legge dopustil? Národně socialistickými úřady je obviněn
ze dvou devisových přestupků, že totiž zaplatil do ciziny splátky na
dluh, který jeho předchůdci, biskupové míšeňští, v cizině učinili.
Jaký to je dluh? Jsou to prostě zakládací dluhy většiny diecésních
ústavů, kostelů a řádových domů už od roku 1921. Toho roku totiž
dosáhli katolíci němečtí velikého úspěchu: obnovy nového zřízení
biskupství míšeňského, zrušeného v polovici 16. století, když kur
fiřství saské přešlo k reformaci. Právě tato okolnost byla a je trnem
v oku německým novopohanům a protestantům pruského, národně
socialistického typu. Nové biskupství bylo nutno vybudovat a vysta
vět úplně od základů. To provedl první biskup této diecése dr.
Schreiber, který se stal o několik let později biskupem berlínským.
On byl tím velikým stavitelem, který postavil řadu kostelů, řádo
vých domů a charitativních ústavů a podniků v diecési. Poněvadž
v Německu nebylo tehdy po válce žádných peněz, opatřil si biskup
Schreiber peníze na tyto stavby za hranicemi: v Holandsku, Ame
rice a jinde. Nástupcem jehona biskupském stolci stal se biskup dr.
Gróber, a to až do roku 1932, kdy byl jmenován arcibiskupemve
Freiburgu. Třetím biskupem míšeňským pak byl právě zatčený bis
kup Petr Legge, jenž převzal po svých předchůdcích i těžké břeme
no dluhové, zkomplikované v posledních letech devisovými před
pisy a Schachtovým moratoriem. Biskup Legge byl tu postaven před
těžký úkol, jak dostáti čestným i právním závazkům své diecési, Za
placení splátky, takto samozřejmá věc obyčejné morálky, je mu kla
deno za vinu. Biskup Legge nevystupoval v posledních církevně
politických sporech abojích nijak vyzývavě, což je v Německu po
chopitelně příčinou pronásledování. Avšak přece jen se stal neoblí
bený některými svými činy. Uvedeme jeden. Když totiž miinsterský
biskup po známém konfliktu s Alfredem Rosenbergem, šefem novo
pohanské propagandy, vydal obranné poselství svým diecesánům,
bylo toto poselství úředně (národně socialisticky) zabaveno. Míšeň
ský biskup Legge dal však tento list svým diecesánům a nadto jej
dal přeložiti do lužičtiny a rozdal kněžím lužickým. To byl veliký
přečin. Ne však jediný. Přízní biskupově se mimo to těšil jeden
mnich, bývalý korunní princ saský, jenž vstoupil po světové válce
do kláštera a v kostelích drážďanských pak konal plamenná kázání
proti novopohanům třetí říše německé. Pro to vše zbystřili národní
socialisté svou pozornost a svou nenávist proti biskupovi, až našli
záminku k jeho zatčení. Biskup Legge pochází z Westfálska a je mu
53 let. Knězem je od 27 let. Nyní bude tedy souzen v Berlíně proto,
že splnil svou povinnost dvěma splátkami na dluhy, které jeho před
chůdci a diecése učinila v cizině. Toto je ostatně celá podstata všech
devisových procesů, uspořádaných hackenkreuzlery proti některým
klášterům a kněžím. Jsou pronásledovány všecky řehole a osoby,
které poslaly do ciziny splátky na půjčky, za něž řeholní domy, kos
tely a charitativní ústavy byly postaveny. Nejenom katolíci, celý
svět ví, co si o tomto hackenkreuzlerském pronásledování katolíků
má myslit. Biskup, který nerozuměl genrmánskému právu (vypůjčit
si a nezaplatit), je zatčen a souzen. Celý svět však chápe právo a
morálku jinak: a ten je na straně zatčeného biskupa a kněží, s ním
pronásledovaných.

Bude znovu postaveno opatství v Cluny? Slavné benediktinské
opatství v Cluny bylo založeno r. 910 a z něho vyšla reforma celého
řádu. Po několik století oslňovalo svět zbožností i učeností mnichů.
Dalo Církvi tři papeže a mnoho kardinálů a biskupů. Klášter tvo
řilo více budov, uprostřed pak stál nádherný románský chrám, sku
tečné veledílo architektury. Po basilice svatopeterské v Římě byl
tento chrám považován za největší ve světě. Od XV. století začalo
opatství upadat. Roku 1562 bylo zpustošeno kalvinci a r. 1789 bylo
za revoluce uzavřeno. Za konsulátu a Direktoria se dostalo do
rukou různých spekulantů, kteří je úplně zničili a neušetřili ani
chrámu. Zůstala jen kaplička, vystavená r. 1560. Američtí archeolo
gové se chtějí pokusit vzkřísiti staré opatství v jeho původním stylu.
Pod patronací „Medieval academy of America“ J. Conant koná
v Cluny vykopávky od r. 1928 a podařila se mu již rekonstrukce
velkého klášterního portálu. V říjnu bude pokračovati ve svých pra
cích, takže v několika letech by mohly býti nejkrásnější části kláš
tera a kostela obnoveny v původní podobě.

Bilance pronásledování Církve v Mexiku, Pronásledování katolické
Církve v Mexiku je tak hrozné, že budí odpor v celém vzdělaném
světě. President Cardenas je ještě horší, než byl Calles, neboť je
vášnivým obdivovatelem komunistických metod. Na protesty z celé
ho světa odpovídá, že Církev není pronásledována, že se hájí jen zá
kon. Nedávno vyšlo dílo protestanta dra Ch. S. Macfarlanda „„Chaos
in Mexiko“, z něhož vyjímáme několik čísel, usvědčujících mexickou
vládu ze lži. Zákon zakazuje vypověděti ze země mexického občana.,
Nuže, bylo vypovězeno 5 mexických biskupů a 12 jich bylo vypu
zeno ze svých diecésí. 4 biskupové jsou ve vězení. Bylo pobito 40
kněží a většinou byli předsmrtí krutě mučeni. Když vypuklo roku
1926 pronásledování, bylo v Mexiku asi 3000 kněží. Čl. 130 konstitu
ce ovšem znemožnil kněžím vykonávat úřad, neboť na 15 mil. oby
vatelstva bylo dovoleno jen 334 kněžím vykonávat bohoslužby. Roz
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loha země jest 1,970.000 km*. Ve státě Durango připadá na 1 kněze
246.765 věřících, ve státě Oaxaca dokonce 1,082.191. Ve 14 státech
nesmí být ani jeden kněz, ačkoliv v nich sídlí 6 mil. obyvatel. Kněží
se skrývají, často slouží nejsvětější oběť v jamách vyhloubených pod
zemí. "Ti, kteří mají zákonem povoleno vykonávat kněžské funkce,
musejí překonávat těžké překážky a každou chvíli jim hrozí uvěz
nění. Tak v arcidiecési Guadalajaře bylo od prosince 1934 do března
1935 uvězněno 34 kněží a 10 jich bylo vyhnáno. Poněvadž vláda od
měňuje ty, kteří vypátrají kněze, rozmohlo se špehounství. Kněží
jsou pod různými léčkami, třebaže mají zaopatřit umírajícího, vylá
káni, chyceni a uvězněni. Takových případů je mnoho. Všechny se
mináře byly zavřeny, církevní jmění zabráno. Výchova ve školách
je úplně bezbožecká a komunistická. Jsou zaváděny staré pohanské
zvyky, zkrátka vynalézají se stále nové prostředky, aby Církev ka
tolická byla zničena. Katolíci pro své přesvědčení, jež mají zaruče
né zákonem, nevýslovně trpí. Tak rozumějí svobodě zbolševisovaní
vládci Mexika.

Národní kongres italské misijní unie kněžské se konal v Bari. Bylo
na něm konstatováno, že za Pia XI. prvně se uskutečňuje začátek
světových misií, neboť právem lze mluvit o „evangelické okupaci“
v celém světě. Msgre Caselli, ředitel korespondence „Agenzia Fides“
uvedl, že miliardě lidí je dosud neznáma pravda Kristova. Pro. obrá
cení miliardy duší pracuje 17.000 misionářů, mezi nimiž je již na
6000 domorodých kněží a řeholníků. V Oceanii připadá na 1 misio
náře 20.000 duší, v Japonsku a Indii však 400.000. Ale život misijní
je stále živější a největší nadějí je domorodý klerus, jehož výchovu
Pius XI. ustavičně zdůrazňuje jako nejlepší prostředek evangelisace
pohanských národů. V Číně bylo na počátku 19. století pouze 33
čínských kněží, roku 1848 jich bylo 135, roku 1900 již 470 a v roce
1930 jich hlásá učení Kristovo 1647. V 84 velikých seminářích se
připravuje na kněžství 3944 bohoslovců a ve 267 malých seminářích
je 11.244 studujících. Celkem je ročně v misiích pokřtěno 400.000
dospělých pohanů. Ve střední Africe vane Duch tak, že jediné slovo
zázrak vystihne růst Církve v těch oblastech, které tak dlouho vzdo
rovaly Slovu evangelia. Každý misionář tam průměrně získává Bohu
ročně 450 nových křesťanů. Po světové válce je pozorovat rozmach
misií v celém světě a láska k nim v zemích křesťanských nebyla ni
kdy tak plodná a vroucí, jako je nyní. Misionář je vším. Je napřed
knězem, který křtí, zpovídá, uděluje svátosti. Je stavitelem, který
buduje svoji chatu, chrám, školu. Je rádcem lidí v nejrůznějších
otázkách a potřebách. Je učitelem, který nese dětem nejen věčnou
pravdu, nýbrž i vzdělanost. Všimněme si jen posledních statistik.
V misiích existuje 33.635 obecných škol, 3565 škol středních, 221
normálních, a do těch škol dochází 2,288.171žáků. Mezi vysoké školy
třeba zařadit slavné jesuitské koleje v Bombaji, Kalkutě, Trichino
poli, Madrasu, Mangaloře, katolické university v Šanghaji, Tokiu, ří
zené jesuity, v Pekingu, spravovanou misionáři Slova Božího, vyso
kou školu jesuitskou v Tientsinu a j. a j. A nejméně krásným je je
jich dílo v oblasti charitativní činnosti. Misionáři vydržují 771 ne
mocnic, 2814 jakýchsi polyklinik, 108 ústavů pro malomocné, 1971
sirotčinců a 420 útulků pro nemocné a staré lidi. S jakými obětmi
konají toto dobro, snadno si představíme. Je třeba jim pomáhat.

Růst katolicismu v Indii. List „Rays of Light — Paprsky světla“,
oficielní orgán „Catholic Truth Society“, uveřejňuje statistiku o ka
tolicismu v Indii, která je velice poučná, Roku 1500 bylo v Indii,
Binmě a na Ceylonu 60.000 katolíků, roku 1700 jich bylo již 800
tisíc. Roku 1850 o 300.000 více. Roku 1900 bylo katolíků 2,201.774
a dnes je jich téměř 4 miliony. Za posledních třicet let se tedy počet
katolíků zdvojnásobil a za posledních 80 let jich přibylo 132 proc.,
ačkoliv počet obyvatelstva se zvýšil toliko o 39 proc. Toto zvýšení
je vysvětlitelno intensivní činností misionářů. Za posledních 80 let
vzrostl počet misionářských oblastí ze 29 na 58, počet kněží ze 2100
na 4225, bratrů laiků ze 250 na 950 a řeholních sester z 960 na 8700.
Místo 19 seminářů a 400 seminaristů je dnes v Indii 3100 semina
ristů v 63 seminářích. Dříve bylo vyučováno 75.000 dětí v 1850 ško
lách, dnes 6500 škol navštěvuje 550.000 žáků. Katolické střední ško
ly, které mají hlavně jesuité, jsou prvotřídní. Tím vším si můžeme
vysvětliti rychlý růst katolicismu, který nebyl zaražen ani mocným
macionalistickým hnutím, vzněcovaném hlavně bolševickými agenty
a namířeným v prvé řadě proti katolíkům.

Zásluhy katolické hierarchie Spojených států. O jubilejních slavnos
tech kněžských biskupa Tomáše Lilis z Kansas City, msgre Nicho
las, cincinnatský arcibiskup, promluvil o práci hierarchie ve Spoje
ných státech. Její zásluhy o farní školství budí obdiv v celém světě.
Středních katolických škol, kolejí a universit je 2000. Ve 200 semi
nářích studuje 24.000 seminaristů. Nemocnic vydržují katolíci 700,
sirotčinců 500 a mimo to mnoho jiných dobročinných ústavů. Chrá
mů jest 18.000 a mezi nimi je hodně nádherných staveb. Po Bohu
má o to největší zásluhu hierarchie, která od počátku byla na svém
místě. Prvým biskupem americkým byl jmenován Piem VI. před 146
lety Jan Carroll, otec americké hierarchie. Tehdy bylo ve Spojených
státech pouze 30 kněží a 22.000 věřících. Za 90 let po svěcení Car
rolla byla založena diecése Kansas City. Za 4 leta po té události se
již účastnilo koncilu v Baltimore 1 kardinál, 11 arcibiskupů ordiná
řů a 3 titulární a 58 biskupů. Kněží bylo 7000 a katolíků 7 milionů.
Dnes po 50 letech je v Americe 107 biskupství a katolíků 22 mil.
Toto zvýšení bylo s velké části způsobeno. přistěhovalectvím. „Ne
ní-li počet katolíků vyšší, je to vinnoto, že se nemůžeme o přistě
hovalce starati tak, jak by bylo třeba,“ pravil arcibiskup. Dobrým
pomocníkem biskupů je „National Catholic Welfare Conference“K.
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Václav Talich jmenován šéfem státní opery. Po smrti Ostrčilově by
lo vedeno mnoho debat o tom, kdo bude jeho nástupcem. Uváděla
se dvě jména: V. Talich a Ot. Jeremiáš. Vláda jmenováním V. Ta
licha ukončila nejistotu a třeba říci, že nemohla volit lépe. Talich je
dirigent světového formátu a Česká filharmonie, již řídí po Čelan
ském a kterou povznesl k vysoké úrovni, je nejlepším svědectvím
jeho uměleckých a dirigentských kvalit. Je svědomitý při nacvičení
díla, neimprovisuje, jako třeba Čelanský, ale pronikne vždycky k du
ši hlouběji než kdo jiný. Kdo slyšel někdy jeho tlumočení Dvořáka,
nikdy na to nezapomene, a Smetanova „Vlast“ nebyla snad nikým
ještě podána s takovým pochopením. Když zemřel Kovařovič, uva
žovalo se již tehdy o Talichovi jako jeho nástupci, ale on sám od
mítl, poněvadž se chtěl věnovat jen Filharmonii. Dnes po velikých
úspěších, jež dosáhl doma i v cizině — Talich je vlastně jediným na
ším. dirigentem velice váženým za hranicemi — ujímá se scény,
které Ostrčil vtiskl pečeť slávy, a která potřebuje geniálního vůdce.
Talichovi není divadlo cizí, bylť několik let dirigentem opery v Lu
blani a v Plzni, již velice povznesl, a právem lze od něho čekat, že
po Kovařovičovi a Ostrčilovi povede i on státní naši scénu k vý
šinám.

Sté výročí narození Saint-Sačnsa. Autor „Samsona a Dalily“ je
z největších hudebních zjevů moderní doby a stého výročí jeho na
rození — narodil se 9. října 1835 v Paříži — vzpomíná celý kulturní
svět. Zázračně nadán pro hudbu, hrál již ve třech letech na piano
a prvá jeho skladba spadá do pátého roku. Od r. 1853 do r. 1858 byl
varhaníkem v Saint Merry, pak do r. 1877 u sv. Maří Magdaleny
v Paříži. V těch letech složil své slavné symfonie, z nichž 3. sym
fonie en ut mineur je zvlášť krásná. Jeho dílo je ohromné, neboť
obsahuje asi 160 skladeb symfonických, lyrických (Potopa) a dra
matických. Z těchto posledních je nejznámější „Samson a Dalila“,
která byla prvně hrána ve Weimaru r. 1877 a teprve po velikém
úspěchu v německém městě, byla přijata nadšeně i ve Francii. O té
to opeře se říká, že je dlouhým výkřikem zášti proti katolicismu, ale
po stránce hudební je to veledílo. Z církevních skladeb vedle men
ších vložek vynikají hlavně dvě „Slavné mše“ a „Reguiem“. Saint
Saéns zemřel v prosinci r. 1921 v Alžíru, kde trávil nejraději po
sledníleta svého života.

Svobodné školství v Anglii. Organisace školství v Anglii začala po
čátkem XIX. st., až dosud zakládali školy buď soukromí lidé, pak
různé kongregace a university, starajíce se tak o výchovu dorostu.
Prvý zákon byl odhlasován r. 1833, ale měl úkolem roznítiti dávaný
mi státními podporami touhu různých soukromých institucí k za
kládání škol, Ovšem toho nedosáhl a tak r. 1870byl odhlasován nový
zákon, známý „Forster Bill“, který nařizoval budování veřejných
škol a starost o to byla svěřena úřadu, jenž se nazýval „School
Board“. „Forster Bill“ omezoval značně svobodu škol ostatních, jako
konfesijních, na které byla uvržena přísná státní kontrola a jimž
bylo dovolováno pouze fakultativní vyučování náboženství. Je při
rozeno, že tento zákon narazil na tuhý odpor náboženských vyznání
a byl proti němu veden urputný boj, který trval přes 30 let. Teprve
r. 1902, dne 20. prosince byl vyhlášen zákon nový, „Education Act“,
který byl spravedlivější. Tento zákon zavedl t. zv. rady „County
Concil“, které vybíraly školské přirážky v oblasti jim vymezené a
rozdělovaly je mezi všechny školy, bez ohledu, zda se na nich učilo
nebo neučilo náboženství. Svobodné školy „voluntary schools“, dos
távají podporu jako veřejné školy, ovšem napřed musí býti vysta
veny. Ve Velké Britanii je 12.000 svobodných škol, nepočítaje v to
ovšem školy, které neuznávají státní kontrolů a nejsou proto ani stá
tem subvencovány. Střední svobodné školy jsou teprve na počátku
rozvoje. Vysoké učení je na 18 universitách. Poměry ve Skotsku jsou
téměř stejné jako v Anglii. V Irsku školy dostávají podporu státní
rovněž jen tehdy, když uznávají státní kontrolu a přijmou vyučovací
plán státem schválený a navržený. V koloniích je stav jako v Anglii,
jsou tam podporovány všechny. školy, státní i konfesijní, střední ško
ly i university.

Katolické školství ve Španělsku. Vývoj katolického školství ve Špa
nělsku je pozoruhodný po několika stránkách a je zároveň důka
zem, jak chybují katolíci, když příliš důvěřují moci. Školský zákon
z 9. září 1857 dovoloval zakládání konfésijních škol. Ve školách

Ž iv o t oh o s po

Sociální akční program terciářů sv. Františka v Americe. Na kon
gresu provincie Bož. Srdce Páně třetího řádu sv. Františka v Chi
cagu přijat byl obsáhlý sociální program, který se staví proti šovi
nismu, rasové nenávisti a třídním předsudkům. Terciáři mají při
spěti svým dílem k řešení sociální otázky tím, že se zavazují sta
rati se o to, aby se nedopouštěli ani myšlenkou ani skutkem hříchu
k vůli bohatství, budou dbáti přiměřenosti v získávání pozemských
statků a své vlastní časné statky že rozdělí mezi Boha a své chudší
spoluobčany.

Spojené státy americké dodrží neutralitu v eventuelní válce? Spo
jené státy americké připravují se i hospodářskými opatřeními na
eventualitu, že by vypukla v Evropě anebo jinde válka. Nyní dochá
zí zpráva, že koncem září státní sekretariát ve Washingtonu zřídil
zvláštní úřad pro kontrolu zbraní a munice (Office of Arms and
Munitions). Tento úřad nezahájil ještě svou činnost, ale, jak se pro
slýchá, může tento nový úřad americké správy plně fungovati do

226.

státních bylo na základě konkordátu z roku 1851 vyučování nábo
ženství povinné. Monarchie dávala Církvi aspoň vnější ochranu a
proto katolíci se moc nenamáhali, aby si zbudovali školství vlastní,
tím spíše ne, že ještě roku 1931, tedy při revoluci, jež svrhla monar
chii, vyučovali řeholníci 715.000 dětí na 5000 obecných školách. VÍ
ce bylo katolických škol středních, ale nestály na výši, poněvadž ka
tolíci neměli university pro vzdělání profesorů. Byli ukolébáni a tak
se stalo, že zvolna ale jistě nepřátelé ovládli učitelstvo a nasákli je
duchem ostře protikatolickým. Při vypuknutí revoluce veliká většina
inspektorů a učitelů smýšlela protikatolicky, a když byla vzata ře
holníkům škola, nastávala pro katolíky bolestná chvíle. Ale tehdy
se jim postavil v čelo mladý laik Gil Robles a řekl si: „Za monar
chie dělali katolíci parádu a nepřátelé jednali. Po revoluci se revo
lucionáři zmítají a my budeme jednat.“ Začal. Založil tři organisa
ce, ktěré pracovaly společně: Konfederaci rodičů a přátel nábožen
ství (C. A. F. A. R.), Federaci přátel výchovy (F. A. E.) a Katolické
sdružení otců (A. M. Ch.). Druhý spolek se obírá hlavně pedago
gickými problémy a snaží se obsaditi katolické školy nejlepšími si
lami. Největší činnost vyvíjí Katolické sdružení otců, založené roku
1931. Má 320 skupin a 80.000 členů a v posledním roce vydalo
335.000 brožur. Má dvojí cíl: Uvědomuje rodiče o jejích vychova
telské povinnosti a o jejich povinnostech ke škole. Kupuje konfe
sijní školy v místech, kde jsou zabírány státem, a staví školy nové.
Má právo konati sbírky na vydržování katolických škol. To je vý
znamné,. Konstituce zakazuje sice řeholím mít a zakládat školy, ale
článkem o svobodě svědomí to dovoluje společnostem. Tak v Ka
talánsku bylo v několika měsících vybudováno 600 katolických
škol, o jejichž vydržování se stará Katolické sdružení otců. Toto
je majitelem školy, dosazuje učitele, pro které letos uspořádalo
v letních měsících několik kursů pro zdokonalení. Tomuto sdružení
se i podařilo zachrániti velkou většinu škol, vydržovaných Školsý
mi bratry. Dnes již je stav takový, že město Barcelona podporuje
katolické školy a uděluje i subvenci na stavbu nových.

H. Bergson pro tomistickou filosofii. Slavný filosof francouzský,
jeden z nejslavnějších filosofů světových, H. Bergson, který se před
nedávnem stal katolíkem, byl od počátku své tvorby velice vzdálen
tomistické filososii. Jeho žák, pozdější profesor na Katolickém in
stitutu v Paříži, Jacgues Maritain, ve zvláštní knize potíral Bergso
na právě jménem nauky sv. Tomáše Akv. Jiný katolický filosof,
Chevalier, profesor na Collěge de France a znamenitý tomista, v dí
le o Bergsonovi, vydaném před několika lety, již dokazoval, že Berg
son se přibližuje k tomismu a lze to zřetelně pozorovati v jeho díle.
Poslední Bergsonova kniha „Dva prameny náboženství a mravouky“
dala Chevalierovi za pravdu, a sám autor se k tomu přiznal. Roku
1934 vydal profesor katolické university v Toulouse, Gorce, dílo
o Albertu Velikém a Tomáši Akvinském, po jejímž přečtení dostal
v červenci dopis od Bergsona, který psal: „Vždycky, když jsem se
setkal s tomistickou naukou, se mi zdálo, že je životnější a nám

„bližší, než se všeobecně soudí. Co bylo u mne jen mlhavým do
jmem, stalo se čistou myšlenkou, plnou poučení. Seznamujete nás
s tím, co by se mohlo nazvat aktualitou Alberta Velikého a sv. To
máše Akvinského.“ Letos uveřejňuje P. Gorce v revui „Sophia“
(březnové číslo) studii o „Realismu bergsono-tomistickém“, a doka
zuje v ní, opíraje se hlavně o dílo „La pensée et le mouvent“, že
Bergson není již antiintelektualistou nebo antirealistou, a že jeho
intuice by se mohla rovněž zváti inteligencí par excellence. Dovo
zuje dále, že Bůh Bergsonův není fantomem lidského ducha, ani
ne svět, který existuje nezávisle na našemmyšlení, nýbrž že je vše
mohoucím Stvořitelem, a že stvoření lidské je svobodné a schopné
mravní činnosti. Na tuto studii obdržel 16. srpna tuto odpověď od
Bergsona: „„Přečetl jsem studii, již jste mi zaslal, a jíž končíte své
úvahy o „Realismu bergsono-tomistickém“. Mohu jen opakovati,
snad týmiž slovy, to, co jsem vám napsal již dříve: Nepoznávám,
bohužel, dostatečně filosofie sv. Tomáše, abych mohl říci, do jaké
míry je má myšlenka jejím pokračováním. Ale je jisto, že když jsem
měl prohloubiti některý problém této filosofie, ocitl jsem se před
ideami, jejichž podstatu jsem mohl přijati... Je-li třeba voliti mezi
idealismem a realismem, nejsem ani na okamžik na vážkách: Hlá
sím se k realismu, a to realismu nejradikálnějšímu... Zavrhl jsem
kantism, ačkoliv „kritika čistého rozumu“ vnukala tehdy filosofům
úctu téměř náboženskou.“ K.

15 minut po vydíní proklamace, kterou,by adresoval americký pre
sident svému národu a Cizině při eventuelním vypuknutí války mezi
cizími státy. Zřízení tohoto úřadu jest doplňkem k „resoluci o ne
utralitě“, kterou odhlasoval kongres před odročením. Před r. 1917
Američané si vyhradili jako neutrální národ právo obchodovati
s válčícími státy kterýmkoli zbožím, s jedinou výjimkou zbraní a
munice, ale jen v oněch oblastech, kde jedna z válčících stran zří
dila skutečnou blokádu. Zkušenosti z r. 1914—18 však přesvědčily
většinu Američanů, že při dnešních poměrech podobná „obchodní
politika“ by neodvratně hnala jejich stát do války. Z toho důvodu
americké veřejné mínění rozhodně se postavilo za tím, aby se ra
ději obětovaly tyto „neutrální“ obchodní zisky ve prospěch důsled
ného dodržení neutrality, než aby Spojené státy byly hnány znovu
do války s velkými ztrátami na životech a na bohatství, Proto se
americké mínění rozhodlo, aby president zakázal obchod se všemi
válčícími státy, a to nejen ve zbraních, ale také ve všem kompromi
tujícím zbožím. Těžší však jest sestaviti přesný seznam tohoto



„kompromitujícího zboží“. Má se to vykládati v širším anebo
v užším slova smyslu. Jsou tady všechny náznaky k tomu, že Roose
velt to chce vyložit v širším smyslu pro všechno zboží, které by
umožnilo. válčícímu státu pokračovati v nepřátelství. Prozatím Roo
sevelt zakázal jen vývoz zbraní atd. V každém případě tak skrupu
losní dodržení neutrality by usnadnilo Společnosti národů úkol
uskutečniti sankce proti útočníkovi, jelikož tímto by byla osvoboze
na od nepříjemné blokády amerického zboží a amerických lodí. —c—

Trnitá cesta francouzské deflace. Francouzský rozpočet na rok 1936,
který byl uveřejněn koncem září, jasně ukazuje hloubky deflační
spirály. Od roku 1932,kdy začal deflační proces ve Francii, rozpočet
byl postupně vyrovnán na stále nižší a nižší obrat. Každý rok při
nesl nové zúžení výdajů, doprovázené jen dalším zúžením příjmů.
Celková položka výdajů činí nyní jen 40.000 milionů frs proti 53.500
milionům frs ve finančním období 1930-31. Příjmová položka byla
odhadnuta 20 proc. pod úrovní dosavadních příjmů. Naproti tomu
však „půjčkový rozpočet“ ve výši 6600 milionů frs na vojenské úče
ly, z nichž I miliarda má býti věnována jen letectví, nesvědčí tolik
o „upřímnosti“, s níž francouzský ministr financí chtěl sestaviti stát
ní rozpočet, jelikož tímto Francie sleduje vlastně italské a německé
metody, kterým se vyhýbalo největšímu deflačnímu ostří zlatého
standardu: je to politika, kterou se chce financovati ozbrojení in“
flačními výpůjčkami. Tímto půjčkovým rozpočtem Francie anuluje
skličující účinky rozpočtových škrtů a zachraňuje průmysl na své
sestupné křivce před úplným zhroucením. Jak se zdá, dnešní národy
nemají jiného hospodářského vzpružení, než financování zbrojení.
Tak ale Francie nebude s to vydržeti na zlatém standardu, leda že
by světové ceny zázračně pokračovaly nynějším vzestupem na tolik,žebyanulovalynadhodnocenífrancouzskéhofranku!— —c—
Stoupající mzdy v Anglii. Vzhledem k vzrůstajícímu oživení v růz
ných průmyslových odvětvích v minulém roce zažádaly mnohé od
borové dělnické organisace (Trade Union) o zvýšení mezd. Většina
těchto žádostí byla vyřízena kladně, zvláště v oněch průmyslech,
kde bylo největší oživení, t. j. ve stavebnictví a ve strojovém prů
myslu. Ministerstvo práce vykazuje za leden-—-srpen 1935 zvýšení
mezd v celkové částce 8,000.000 angl. liber (cirka 960 milionů Kč)
a u 2 milionů dělníků. Bez úspěchu vyzněly pokusy dělníků na
drahách, v loděnicích a konečně horníci, kde prý výrobní poměry
ještě nedovolují zvýšení mezd. —c—

Risika z válečných škod. Od r. 1918 pojišťovací smlouvy pro nákla
dy na lodích obsahovaly také. risika pro válečné škody. Pojišťovací
ústavy si vyhradily však právo zrušiti válečná risika s desetidenní
výpovědní lhůtou, kdyby nastaly mimořádné poměry. 16. září zača
ly užívati tohoto práva londýnské pojišťovací ústavy, které za krát
kou dobu sledovaly ústavy celého ostatního světa. 29. září londýn
ské ústavy uveřejnily celý seznam odstupňovaných sazeb. Nejvyšší
jsou samozřejmě pro. Středomoří, t. j. Sproc. (vyjma ovšem italské
přístavy). Z Londýna se dokonce sděluje, že celá německá flotila
byla pojištěna proti válečným škodám na několik měsíců přímo
v Londýně, což se vykládá v anglických kruzích jako výraz německé
důvěry v budoucí styky mezi Anglií a Německem. —cC—

Další nejistý osud holandského zlatého. Přede dvěma měsíci jsme
přinesli zprávu o stanovisku Katolického svazu zaměstnavatelů, kte
rý se vyslovil tehdy otevřeně pro devalvaci holandského zlatého.
I tentokrát po trůnní řeči nezatajuje svou nespokojenost s dosavad
ní politikou, a vytýká trůnní řeči, že se vyhýbala ožehavé otázce cen
a výrobních nákladů, bez nichž není myslitelná aktivní hospodářská
politika. Výslovně prohlašuje, že „měnový problém zůstane těž
kým, raději bychom řekli, zlatým břemenem pro holandský národ“.

— C——

Bankovní výstavbabritské říše. Když mluvíme o britské říši, vyno
řuje se nám myšlenka o staré, po staletí pracně vybudovanéříši. Ve
skutečnosti však hospodářské, a zvláště finanční styky mezi kolonie
mi, dominiemi a Anglií byly založeny a vybudovány teprve v minu
lých letech. Odstředivá tendence dominií a kolonií přes ottawskou
úmluvu není dnes už tajemstvím. Snad v tom je také zárodek jaksi
zoufalého odporu Anglie proti italské expansi v Africe, posledního
to snad reservoiru pro britskou velkoříši. Tím více britská vláda sou
stavně pracuje na pevnějším semknutí svých dominií, dávajíc jim
určitou samostatnost, která může právě býti tím silnějším pojítkem
s mateřskou zemí. Indický problém, zdá se, byl mistrně vyřešen no
vou ústavou, aniž by však Anglie při tom zatratila kontrolu. Zvláště
důmyslně však anglická vláda zdokonaluje hospodářské a finanční
styky s dominiemi, a to v reorganisaci bankovního systému. Mnozí
budou překvapeni, že v dominiích neexistovaly ještě před několika
lety centrální, t. j. národní banky. Tak na příklad teprve letos byly
založeny centrální banky v Novém Zélandu, v Kanadě a v Indii,
a teprve nedávno byla přetvořena Commonwealth Bank of Australia
z obchodní banky na národní banku. Dokonce jihoafrická South
African Reserve Bank, která jest jaksi „děkanem“ velkobank domi
nií, byla založena teprve před málo lety. Tato výstavba finanční sítě
po celé britské říši představuje novodobý vývoj historického význa
mu. Byly tady veliké nedostatky. Především nabídka a distribuce
úvěru v dominiích byla nedokonalá. Dále v dominiích chybějí pe
něžní trhy, jejichž tvoření by bylo umožněno teprve existencí cen
trální banky. Naproti tomu v dominiích jsou skoro samí výrobci su
rovin. Tato okolnost znamená veliké sezonní výkyvy v poptávce
úvěru, kde právě centrální banky by se velmi dobře uplatnily. Nej
důležitější výsledek této nové výstavby jest však koordinace peněž
ní politiky a techniky britské říše. Zajímavé, že zde hrají velkou roli
i osobní konnexe s anglickým emisním ústavem Bank of England.
Tak guvernéři novozélandské a kanadské banky zaujímali dříve
vysoké postavení v ředitelství londýnského emisního ústavu. Koneč
ně i dnešní přílišná peněžní likvidita a veliké a nezužitkovatelné

přebytky, které banky z dominií udržují v Londýně, volají přímo po
utvoření centrálních bank na místě, kde by bylo možno uložiti tyto
přebytky za lepších podmínek. Tento řetěz centrálních bank upevní
bezpochyby britskou říši, není však vyloučeno, že na druhé straně
v případě rozpadnutí anglického imperia mohl by připraviti a umož
niti naopak úplné osamostatnění dominií. Tento postup se zdá býti
přece jen nebezpečnou dvojsečnou zbraní. —C—

Neuspokojivý vývoj výdajových položek francouzského rozpočtu.
Jak známo, příjmové položky nového rozpočtu na rok 1936 byly vy
počteny podle nového systému: byl totiž vzat zřetel k pravděpodob
ně očekávanému úbytku příjmů tím, že tato položka na rok 1936
byla oceněna o 17 proc. níže než v rozpočtovém prelimináři na rok
1935. Dosavadní vývoj státních příjmů francouzských dokazuje, že
tento názor nebyl naprosto bez důvodů pesimistický. V prvních
osmi měsících byly skutečně příjmy o 2969 milionů nížší než v preli
minované částce a o 1607 milionů nížší než v roce 1934. Naproti to
muvšak vývoj výdajové položky byl asi podceňován i pro rok 1936.
Příjmy z Loterie Nationale naprosto nestačí na krytí vojenských
pensí, také deficit železnic přibývá, a když to všecko se připočte
spolu s různými půjčkami k částce 6 miliard mimořádného rozpočtu
na rok 1936, pak se dochází k částce 11 miliard. Proto vláda se sna
ží seč může, aby přispěla k oživení obchodu a tak k zvýšeným fis
kálním příjmům. Tak Bangue de France povolila zvýšení zápůjček
na obilí z 45 na 50 franků na 1 g pro obilí uskladněné u družstev a
z 35 na 40 franků pro zemědělce. To působilo zvýšení obilní ceny
z 60 na 86 franků, což má za následek, jak se zdá, i zvýšení kupní
síly zemědělců a zvýšení objednávek průmyslových výrobkůse stra
ny zemědělců. —C—

Útok na plánování ve III. Říši. Otázka zásobování obyvatelstva ně
mecké říše byla teď znovu rozvířena velkou potravinovou kalami
tou, která nastala stávkou německých zemědělců. Znamená to ztros
kotání hitlerovského plánování, které nejen chtělo regulovati výro
bu jak po množství, tak i po druhu, ale vztahovala se také na distri
buční aparát. Uřední místa připisují nedostatek potravin nedostatku
devis, ale přehlížejí, že právě ten nedostatek devis byl vyvolán ce
novou a výrobní reglementací. Není bez zájmu připomenouti, že
slovo „Planwirtschaft“, kterým Hitler tolik operuje, bylo utvořeno
německými sociálními demokraty před 14 lety! Hitler opětovně žá
dal cenovou reglementaci „ze shora“. Nuže, touto reglementací byl
pověřen roku 1934 dr. Goerdeler jako cenový komisař. Jeho pokus
neměl úspěchu, a proto cenová reglementace byla svěřena přímo
ministerstvu zásobování. Na základě těchto svých zkušeností dr.
Goerdeler kritisoval plánování vůbec velmi ostrými slovy, která
stojí za to, aby byla přímo přeložena: „Všechny tyto pokusy bez
výjimky zvýšily a zhoršily následky nepřesných odhadů, které bý
vají i na volném trhu. Když tisíc ředitelů v jednom obchodním obo
ru má volnou ruku, pak výsledkem jest určitá rovnováha... Ale
když na příklad jen já sám, s místa úředního, nařizuji těm 1000 ře
ditelům, co a kolik mají vyráběti, a jestliže v této funkci se dopus
tím jedné chyby, pak je po rovnováze... Chybám se však nevyhne.
Bylo by třeba božské inspirace, kdyby se chtěl předem regulovati
celý obchodní obor jen jednoho národa.“ —C—

Vzestup cen potravin v U. S. A. Vzestup cen určitých potravin ve
Spojených státech amerických stává se čím dále tím více tíživější
pro městské obyvatelstvo, a v některých případech vedl k veřejným
protestním manifestacím. Index životních nákladů, vypracovaný
úřadem National Industrial Conference Board vykazuje pro rok 1934
vzestup o 5 proc. proti r. 1933. Od té doby nastalo další zhoršení.
Index maloobchodních cen potravin, uveřejněný úřadem Bureau oř
Labour, udává pro polovinu srpna 1935 122.3 v porovnání se 111.8
v polovině srpna r. 1934 a se 107.4 v dubnu 1934. Porovnání se děje
s dubnem 1934, poněvadž jsou to poslední statistická data před vel
kým suchem, které mělo v Americe velký vliv na ceny. Vzestup cen
nastal zvláště u masa a u vajec. U maloobchodních cen obilí je vidět
jen malý vliv velkého sucha. U kovů, u dováženého zboží a také
u zboží průmyslového zemědělství (bavlna a dřevo) vzestup cen byl
jen malý, a občas vykazuje i pokles. Hlavním poučením z těchto dat
je závěr, že hospodářství Spojených států amerických nejenom v ro
ce 1933, ale také r. 1934 podlehlo vlivům sil, které působily zřejmý
vzestup cen zboží. Částečně to byly síly měnového rázu, více však
působila přímá vládní opatření na kontrolu cen, a ovšem největší
příčinou bylo velké sucho z dubna 1934, které působilo až do kon
ce roku 1934. —c—

„Čest, ne mzdy jsou hlavním zájmem německého dělníka.“ Říšsko
německý index životních nákladů vykazuje další vzestup i podle
oficielních dat. V srpnu byl 124.5 proti 124.3 v červenci, Proti lednu
1933, kdy Hitler nastoupil vládu a index byl 117.4, uznává se tedy
1 z oficielních míst zdražení o 6 proc. od začátku nazistickéhoreži
mu. Ve skutečnosti však ceny stoupají stále povážlivě, a v prvním
týdnu září nebylo možno dostati v Berlíně některé potraviny. Proto
se v dělnických kruzích zvyšuje nespokojenost s vysokými cenami
a s nedostatkem potravin. Vůdce Německé pracovní fronty dr. Ley
utěšil nedávno horníky v Neunkirchenu takto: „Životním úkolem
německého dělníka nejsou ty malicherné haléře ze mzdy, ale jeho
čestné postavení; ostatně mzdový problém se vyřeší samo sebou,
když dělník má úctu sám k sobě. A konečně horník nemůže ani býti
zaplacen penězmi vůbec; to, co dostává, jest jen malou odměnou pro
jeho nenahraditelnou práci. Proto je to více, než směšné, když se
lidé tahají pro takové malichernosti.“ Samozřejmě taková pojednání
o sociálních problémech, která se opakují každý den, nejdou dělní
kům a jejich rodinám k duhu, tím méně, že vidí vzrůstající zjevný
blahobyt oficielních funkcionářů a magnátů, kteří dostávají nezná
mým způsobem velmi cenné pozemky, patřící dříve soukromým
občanům. —C——
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Význam slova fetišismus. Na 13 misiologickém týdnu v Lovani mlu
vil P. Van den Eynde o náboženství afrických černošských národů
a P. Tastevin o fetišismu. Oba dva se shodovali v názoru, že v Evro
pě se přikládá tomuto slovu jiný význam, než ve skutečnosti má. Ná
boženství černošských kmenůnemůže býti nazváno fetišismem, neboť
fetišismus jest víra v tajemnésíly, ať skutečné či domnělé, určitých
předmětů a patří do magie. Náboženstvím černochů je naopak ja
kýsi monoteism spojený s úctou bůžků, kteří jsou ochránci země, a
s Věrou v ustavičné zakročování zemřelých rodiny doživota žijících.
Vnější kult se odnáší hlavně k těmto dvěma kategoriím neviditel
ných bytostí, k prvým proto, že jsou vyslanci božství, k druhým
z úcty nebo ze strachu. Kult Boha se projevuje hlavně krátkými,
střelnými modlitbami, v nichž je vyjádřena víra v prozřetelnost, vše
mohoucnost a spravedlnost jedné nejvyšší bytosti.

Před 75 lety vznikala armáda papežských zuávů. Posledních 10 let
papežských států — 1860—1870— bylo velice bouřlivých. Revoluční
ideje pronikaly a šířily se v Italii stále více a touha po sjednocení
Italie mohutněla. Pius IX. vyzval v březnu r. 1860 generála De La
moriciére, aby zreorganisoval papežskou armádu tak, aby mohla
klást odpor nepřátelským jednotkám a uchránila papežský stát. Ge
nerál se pustil do tohoto těžkého úkolu a v březnu téhož roku jme
noval francouzského kapitána Charetta velitelem francouzských a
belgických střelců, kteří tvořili základ tělesa, známého pode jménem:
zuávové. V září u Terni byly postaveny 4 setniny tohoto sboru a
před nimi stálo desetkrát více Piemonfanů. Dne 18. září se rozpoutal
boj, v němž papežští střelci byli poraženi a jen málo jich vyvázlo
životem. S těmi Lamoriciěre utekl do Ankony; s Becdelievrem jal se
pak generál organisovat nový bataillon, který byl oficielně již zván
zuávským. 25. ledna vytáhl s ním do Coreze proti tlupám revolucio
nářů, které porazil. Doba od r. 1864 do r. 1866 byla poměrně klidná.
Dne 15. září 1864 byla podepsána smlouva mezi Francií a Italií, za
ručující papežským státům úplnou svobodu, ale, jak ukázala budouc
nost, ne na dlouho. Zuávové byli umístněni v Římě. V září 1867 byl
podniknut garibaldovci nový útok na Řím,ale 3. listopadu byli gari
baldovci poraženi. Do r. 1870 byl klid, mohl býti svolán Vatikánský
koncil, ale 20. září Cadoma vtrhl se svým dělostřelectvem do Říma.
To byl konec papežských států. K.

Z k n ' h a

Budou nás oblažovati mohamedánští a budhističtí misionáři, Je zna
mením úpadku, jestliže náboženství půlměsíce se začíná šířit
v evropských zemích odpadlíky křesťanské kultury a náboženství.
A Praha má býti oblažena stavbou mešity. Doufáme, že ji nedají
na nábřeží, jak při dřívějším projektu toho druhu kdosi navrhoval.
Tenkrát výběrčí na mešitu s penězi zmizel. Nyní se prozatím na
stavbu mešity vážně pomýšlí a opatřují se mecenáši. Podobně nám
slibují i naši novobudhisté misionářské cesty po Čechách. A to se
děje v době, která ještě žije „z odkazu Husova a Komenského“. To
se bude asi pěkně vyjímat: Hus—Komenský—Budha—Mohamed.

Střípky. Na podzim je sezona večírků. Každý spolek za nejrůznější
mi záminkami pořádá večírky na zotavení spolkových financí. Tak
je vinobraní, čajový, jiřinový atd. večírek. Prozatím originalitu má
„rybí večer“, který pořádaly ženy a dívky v jednom moravském
městě. Upravily na všelikerý způsob ryby a úspěch byl takový, že by
se měl podle zpráv listů večírek opakovati. Někteří účastníci tak se
do ryb zamilovali, že ještě druhý den po večírku pojídali slanečky.
— „Večerník Práva lidu“ dělá statistiku nočních pražských kraválů.
Zavedl si rubriku „Ulice s „nočními“koncerty“ s výzvou: „Čtenáři,
pište nám o„nočních“ koncertech. Scházejí se svědomitě příspěvky
o řádění nočních chodců, nočňátek atd. Snad tento ročník zmíněné
ho listu bude předán do vínku výboru pro odstranění hluku v Praze.
— Jedna tisková chyba udělá někdy legrace za dvacetikorunu. Ale
ještě lepší je, když se vleče v celém sloupci. V plzeňské „Nové době“
měli povolební článek o způsobu, jak se do obce volilo. A celý slou
pec o tom, že se ukázalo bezvýznamným „panošování“. To nějaký
radniční knap čili panoš nepoznal panošování od panašování. —
Ovlivňujeme Mussoliniho. Aspoň podle zpráv tisku je prokázáno, že
Mussolini, když byl ještě socialistickým redaktorem, dal si od Jaro
slava Haška udělat výklad o českých dějinách a zvláště o husitství.
Vznikla prý z toho Mussoliniho knížka o husitství. To je asi první
a poslední vliv, který jsme na duceho měli. — Bláznovství se u nás
jistě vždycky dřív ujme, jak rozumná věc. Strejci — footballoví hor
livci se sázejí, kdo to vyhraje. A ne, jako dříve bylo zvykem, jen
o pivo. Ještě o to, kdo ze sebe udělá většího blázna. A tak jeden
takový „základ“ skončil tím, že usedlý mistr lakýrnický chodil po
vesnici jen v plavkách o posvícení a na zádech měl barvou namalo
váno 4:0, a mistr ševcovský podrážel boty za výlohou.

Č a S o p i S
a C2

K posmrtným sedmdesátinám biskupa dra
Ant. Podlahy uspořádal Jan Lebeda pietní
sborník s projevy několika biskupových přátel
z církevního, vědeckého a uměleckého okru
hu. Knize, jejíž obálku symbolicky ozdobil
Max Švabinský svým Předchůdcem Páně, dal
název prof. Jos. Cibulka výstižnou charakte
ristikou: „Sváteční člověk“. Uvodní slovo na
psal arcibiskup dr. František Kordač. Knihu
vydala bibliofilsky ve 300 výtiscích Růžena
Klimakovská v Praze.

Cojazzi-Kulač, Pier Giorgio Frassati. Edice
Krystal vydala právě v nové úpravě 3. a 4.
tisíc životopisu Pier Giorgio Frassatiho za
nezměněnou cenu 16 Kč, pro studenty 15 Kč.
Líčí osobnost mladého akademika, který do
vedl v sobě soustřediti veselý jižní tempera
ment, srdce, ochotné k oběti a projevům lás
ky k bližnímu, praktický smysl pro turistiku
a sport, pro život spolkový a veřejný, duši
zbožnou a každé své jednání prodchnouti ta
kovou čistotou křesťanského charakteru, že
vedl a přitahoval a ještě vede po smrti. Jeho
životopisu v originále rozebráno více jak 80
tisíc výtisků. Kniha, která podchytí mladé a
usměrní starší.

Mystikovo srdce. Vlastní životopis německé
ho mystika bl. Jindřicha Susona, přeložil ze
staroněmčiny P. Silv. Braito O. P. Stran 158,
cena 12 Kč. — Kdo rád vychutnává krásu
středověké mystiky, sáhne po tomto rozto
mílém díle, které ukazuje nedozírné hloubky
mystiky a nitro láskou k Bohu planoucího
člověka středověkého. Překlad je sice literár
ní prvotinou P. Braito, vydanou až teď, ale
má pěkný sloh a mnoho originál vystihujících
slovních novotvarů. Čte se velmi krásně a
vhodně doplňuje naši duchovní knihovnu.

Filosofie náboženství. Napsal P. Em. Soukup
O. P. 120 str., 12 Kč. Recensi přinesemepříště.

Vaškova „Rukojeť křesťanské sociologie“
Ohlášená příručka sociologie od našeho nej
lepšího sociologa, profesora CM. fakulty v
Olomouci dra B. Vaška, právě vyšla. Má
263 stran formátu „Na hlubinu“, výrazný tisk
a velmi přehledné uspořádání. Veřejným pra
covníkům i studujícím dostalo se skvělé pří
ručky, která nám tak chyběla. Ukázku při
nesli jsme v minulém čísle. Nenahrazuje veli
ké Vaškovo dílo „Křesťanská sociologie“,
která je vědeckou monografií a obsáhlým vy

čerpáním látky, ale své poslání jako příručka
splní dokonale. Je dobře rozčleněna v kapi
tolkách, tučným písmem vytištěny these, k 10
mu připojeny příklady a citáty. Pomůcku činí
ještě hodnotnější podrobný věcný rejstřík.
Vydalo Lidové knihkupectví v Olomouci. Do
poručujeme k hojnému rozšiřování. Cena Kč
15.—, vázané v plátně Kč 22.—.

Z Grafické Unie: Šoupal a Prostecký: Náš
cíl. Základy kreslířské zručnosti v národní
škole. Výborná učebnice kreslení. Cena 25
Kč. — J. Kubálek: Prvouka na škole měst
ské. Starší vydání s hojným materiálem. —
Kalivoda: Prvouka pro 1. a 2. post. ročník.
Nejnovější a nejlepší naše příručka pro prvo
uku. Každý díl za 60 Kč. — Pro 1. třídu
doporučujeme sešity: Malý písař a Pracovní
sešit malého počtáře.

Z Kobrova nakladatelství: Prof. Anděl: Ze
mě alpské. Již sešit 37., pojednávající výstiž
ně o Německu. — Novák-Anděl: Dějiny Čes
koslovenské. Lidové vydání, bohatě ilustro
vané. — M. Cervantes: Don Ouijote. Přelo
žila dr. Kůhnlová. Sešit 15. Cena 2 Kč.

Příští číslo vyjde 10. listopadu.

Tato důvěra široké lidové veřejnosti je doporuče

ním, abyste i vy ukládali své úspory u našeho ústavu.

150 mil. Kč vkladů
jeme od 31. prosince1933 [|et* * ssl <ZPTOVOVCEOo PTOICCUstřednízáložnalidová,

Praha II., Spálená ulice čislo 15.

Toto dvojčíslo Kč 3—.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, číslo šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace Praha ll.,
Spálená ul. 15 (III. posch.). Telefon 46.700.Řídí a za redakci odpovídá dr. František Formánek. Vychází 10. a 25. každého měsíce.
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Gil Robles, politický vůdce katolíků španělských.
J. K. — Roblesovi se přičítají slova, která po revo

luci opakovaly francouzskélisty: „Před revolucí děla
li katolíci parádua revolucionáři jednali. Nyní nechť
dělají parádu revolucionáři a katolíci budou jednat.“
Je jimi znamenitě karakterisován stav ve Španělsku
před rokem 1931; smutná role katolíků. V čele vlád
stáli lidé věřící, diktátor Primodi Rivera i přesvěd
čením i životem byl vzorem, královská rodina byla
katolická, guvernéři provincií byli katolíci. V zemi
bylo mnohořádů a kongregací. Ale zároveň bylov ze
mi i mnohotajných společností velice čilých, učitel
stvo i profesoři většinou byli nakloněni podvratným
myšlenkovým směrům. Dělnictvotéměř všechno bylo
marxistické, nesmýšlelo-li přímo komunisticky. Ven
kovský lid byl věřící, ale neuvědomnělý. Katolický
tisk byl prostřední. Duchovenstvo, které žilo v bídě,
nevynikalocelkově nad průměr, bylo sice obětavé, ale
těžko se přizpůsobovalorychlým změnám doby, kte
ré vyžadovaly nových pastoračních metod. Nejhorší
při tom bylo, že ve velkoměstech, kde byla střediska
anarchistů a revolucionářů, dělnické čtvrti byly téměř
bez kněží. Nejdříve prohlédli tento zbědovaný stav
synové svatéhoIgnáce, jesuité, kteří si začali všímat
mládeže, hlavnědělnické, pořádali proni kursy, a vů
bec hleděli katolíky přesvědčito nutnosti zájmupro
sociální problémy. Právě pro tuto svoji činnost byli
nepřáteli nejvíce nenáviděni a za nedlouho porevo
Juci se musili ze země vystěhovat. Církevníhierarchie
neměla důvěrnějšího styku s věřícími a vnějšek ji
často klamal o pravémstavu. Procizince, kteří znali
španělské poměry, nebyla proto revoluce ničím pře
kvapujícím. Jako všechny revoluce francouzskéi špa
nělská byla následkem odkřesťaňovánía i příliš se to
projevovalo pálením chrámů a klášterů, vražděním
řeholníků a řeholnic.Ale na druhé stranělze souhlasit
s Francouzem Omersonem, který po revoluci španěl
ské napsal do časopisu „L'Illustration“ článek, ve
kterém pokritice dosavadních poměrů ve Španělsku
projevil názor, že revoluce otevře katolíkůmoči a bu
de jim záchranou. Ale i ve Španělsku si uvědomovali
mnozí lidé, ovšem mladí, že paráda nestačí a neodpo
vídá ani duchu katolicismu a revoluce, která starší
generaci naplnila pesimismem, mladé vyburcovala k
činu. Z nich vzešel Gil Robles, který se stal politic
kým vůdcem katolíků.

JakoSalazar, diktátor Portugalska, nebo Van Zee
land, diktátor Belgie, i Robles byl profesorem národ
ního hospodářství. Uplatňoval se hlavně v katolické
mládeži, jejímž byl vůdcem a již vede v duchuency
klik v sociálním ohledu. Když byl postaven v čelo ka
tolické akce Herera., mohl spoléhat na pevnou orda
nisaci mládeže, nadšené i obětavé. Revoluce se svý

mi hrůzami stmelila mládež a katolíky vůbec. Již te
hdy pomýšlel Robles s Hererou na výboj. Ukázalo
se to ještě nutnějším, když byla odhlasována nová
konstituce, provádějící rozluku Církve od státu, od
nímající Církvi její jmění, zrušující vyučování nábo
ženství ve školách a odnímající katolíkům školu vů
bec. Možnoříci, že obecné školství bylo skorocelé
v rukou školských bratří nebo jiných kongregací, a
když byli tito zbavení vyučování,znamenaloto silné
nebezpečí odkatoličtění mládeže, poněvadž učitelstvo
se nikdy netajilo svými antipatiemi k Církvi.

Je nutno hned jednat, řekl Robles a Hererovi při
padl úkol, informovat kladněhierarchii. Byla založe
na strana „Lidová akce“ a jejím vůdcem ustanoven
energický Gil Robles. Jako odchovanec salesiánů ne
dal sezastrašit zoufalousituací. Sv. Don Boscozačal
své dílo v době úplně zrevolucionisované, kdy téměř
celá Italie po římské revoluci a hlavně mládež neměla
v lásce svatou Stolici. Začal to dílo sám a dlouho se
munedůvěřovalo.V těžkých dobách nepomáhají dlou
hé úvahy ani se neosvědčují kompromisy, je třeba či
nu. Toho si byl vědom i Robles.

Zhodnotil sílu, o kterou: se může opřít, i sílu svého
nepřítele, či lépe svých nepřátel. Vzrůstaje v odporu
proti vnějškovému režimupo stránce katolické a dob
ře si uvědomuje stíny monarchie, přímo a cele se po
stavil za republiku, a to za jednotnou republiku. Byla
to odvaha a risiko, neboť si tím učinil nepřátele z pří
vrženců monarchie, lidí vlivných a z přívržencůregio
nalistických snah. Druhým odpověděl: „Nade vším
je Španělsko; nad Španělskem je Bůh.“ :Monarchistům
řelel:„Pronás jako katolíky neplatí minulost, pracu
jeme pro budoucnost; ti, kdož se hlásí k program
republikánskému, nejsou proto méně lidmi.“ K tor“
programu se hlásila většina národa a bylo by zpoz
jít proti ní a ještě zpozdilejšízříci se řízeníosudů
tu. Robles proto od počátku zastával účast strany
vládě a tímto -svým názorem: zvítězil. Kádrem stran.
je venkovský lid a střední městské vrstvy, dělnictva
má strana zatímmálo. Levicovéstrany, které se ujaly
vlády po revoluci, byly zeslabené volbami, provede
nými roku 1933. Mírní socialisti, kteří mají vůdcem
Lerrouxa, do letošníhoříjna ministerskéhopředsedu,
tvoří stranupočetně silnou. Robles vyjednával s Ler
rouxem, který je znám jako znamenitý státník, který
nechce vydat Španělskov plen komunistickým a anar
chistickým živlům. Ovšem, Robles musil mít program
a přijal jej z „Ouadragesimo anno“ Zemědělský
lid, který neměl nic, byl obohacen pozemkovou re
formou, s níž souhlasil i Robles. „Jsme stranou, pravil,
založenou na katolických zásadách sociální sprave
dlnosti, lásky a křesťanské solidarity, a jsme povin
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ni provésti v praksi zásady, které hájíme v teorii.“
Proto sám vypracoval agrární plán ve prospěch drob
ných zemědělců, i plán na odstranění krise, která
postihla Španělskotak, že je tam přes 600.000neza
městnaných. Dal svůj souhlas i zákonům ve prospěch
dělnictva a sám přinesl hodně zdravých podnětů. Žá
dal — Gil Robles jest ministrem vojenství i v ny
nější vládě, ustavené před několika dny — již roku
1933 několik protislužeb: Prvým jeho požadavkem
bylo, aby v zájmu rovnováhy státního rozpočtubyli
ze státních a jiných administrativních úřadůodstra
něni lidé, kteří po revoluci byli do nich povoláni ve
velikém počtu stranami, ač v úřadě byli zbytečněa
zatěžovali tak rozpočet. Od revoluce se stát. rozpočet
nedělal a nepořádky byly opravdu revoluční. Dále žá
dal o revisi konstituce. Strany centra souhlasily, levi
cové strany se vzbouřily. Roku 1934 vypukla krise,
levicové skupiny se pokusily o druhou revoluci. Byla
potřena. V květnu letošníhoroku se pokus opakoval,
ale zase selhal.

Na letošním kongresu kominterny v Moskvěbylo
několikráte zdůrazněno, že je nutnověnovat zvláštní
pozornost Španělsku a jistě bylo důsledkem tohoto
usnesení, že všechny levicové skupiny se spoji
ly a využivše aféry, ve které Lerroux sám nemá asi
přímé viny, vymohly si rekonstrukci kabinetu a od
stranění Lerrouxovo. Gil Robles odpověděl pevným
stmelením: dosavadní vládní většiny a podržel si ve
vládě zase ministerstvo vojenství. Jako věrný repub
likán odmítl i snahy monarchistů, kteří považovali
krisi za vhodný okamžik k dosažení monarchie.

Robles přichází do vlády s plány vypracovanými
v duchu křesťanskýchprincipůa zasazuje se ojejich
uznání. Vytvořil ve straně komise inteligentních a

Jan Středa:

zkušených lidí, kteří svědomitě studují jednotlivé
problémy, takže navrhy Roblesem prosazované jsou
propracovány. Katolická akce je mu rovněž dobrým
pomocníkem. Ale často nedostačuje mít správný pro
gram, je třeba rozpoznávat, udělat muprostě conej
větší propagandu. I v tomto směru nezapře Robles
žáka svatého Dona Bosca. Při volbách užil všech nej
modernějších prostředků, radia, letadla, letáků. Do
vede organisovat schůze tak, že 50.000posluchačů ne
ní na nich žádnou zvláštností.

Není ani divu, že největší pozornost věnuje tisku.
Nejdůležitějším katolickým listembyl „El Debate“,
který před revolucí neměl vysoké úrovně. Nedávno
jsem hovořil v Praze s několika mladými španělskými
doktory, pracujícími v Katolické akci mládeže a pří
mo řekli, že do roku1932 byli katolíci španělští skoro
bez tisku. Robles vystavěl tiskárnu, dnes největšía
nejmodernější v zemi, do„El Debate“ povolal schop
né redaktory, spravedlivě je honoruje, poslal docizi
ny dopisovatele, sorganisoval i krajinskýtisk a má
dnes pomocníka v zápase, jenž jest nenahraditelný.
Ovšem ten tisk budoval v době rozluky Církve od
státu a zabrání církevního jmění.

Ještě o jedné věci je nutno se zmínit. Strana sero
dila a rostla v době zrušení konstituce, která je ke
katolické většině národa pramálo spravedlivá. Pro
gramem Roblesovým je změna této konstituce. Dvě
vládní komise pracují na ni dvě léta. S jakými vý
sledky, poznáme z toho, že svatá Stolice je ochotna
sjednati se Španělskemkonkordát a jednáníjiž po
kročilo tak, že k podepsání konkordátu není daleko.

Gil Robles, kterémuje 38 let, plní dobřesvéposlání
a přispívá k uklidnění poměrův zemi a lepší budouc
nosti státu.

Existuje problém československý?
VP WA“

no a každou chvíli se zablýskne, bavíme se doma 0
sobními spory a potýčkami. Jedním takovým „otevře
ným problémem“ jest otázka československá. Tvr
dím-li, že problém československý není, netvrdím to
jenom já. Říká to tisíce Čechů a Slováků. A dobrých,
puncovaných Slováků. Jsou zde společné zájmy, ale
to není problémem, ale skutečností. A že i nepatrná
roztržka mezi námi může ohroziti existenci státu je
také pravdou, ale ne problémem, který by se řešil ja
lovým povídáním o problému československém. Když
jsou tu chyby a nedostatky vzájemného soužití, třeba
je napraviti fakty a nefrázemi.

S pravidelností přímo pedantskou setkáváme se s
s články, které na české straně snažíse přesvědčiti, že
my, Češi jsme ubohými, druhotnými, podřadnými ka
tolíky, zatím co katolické Slovensko, či spíše Sloven
sko Hlinkovo, ve všem stojí vysoko nad námi. Kdyby
to bylo pouhoufrází, jaksi lišáckým. vychloubáním,
ani by nás nenapadlopotírati takové bludné řeči.Do
pouštějí se tím těžkého hříchu na katolické myšlence
a proto třeba varovati před takovým hříšným zahrá
váním s ohněm. Neboť není slovenskéhokatolicismu,
ani českého. Toto přímo zúmyslné matení pojmůne
lze ani dost odsouditi, jak jest nebezpečné. Katolicism
jest idea universální, určená samým Kristema zacho
vávaná Církví katolickou. Udává objektivně poměr
člověka k Bohu a bližním, jest idejí universální, jejíž
omezování ať ve smyslu nacionalistickém či socialis
tickém je heresí, jak sám Pius XI. důtklivě prohlásil.
"Tak díváme se na věc my, připomínajíce, že ne. vše,
co se vydává za katolické, je jím také po pravděa ve
skutečnosti.

A z těchto zřejmých důvodů ohražujeme se důraz
ně na obě strany: českoui slovenskou, jakmile se tu
dějí pokusy podříditi universální myšlenku zájmům
jakékoliv části katolické obce, tedy i zájmům osob
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ním a stranickým. Nechceme se obírati rozborem růz
ných politických motivů a omylů, které přivodily iso
laci Slovenska, neboť ani filologie, ani historie, ani
žádná druhá věda nebude moci přesvědčiti slovenský
národ o jeho historickém omylu. Ten jest pevněza
kořeněn v historických zvláštnostech země, kterou
nedovedl český vývoj národního uvědomění v minu
lém století získati pro národní jednotu českosloven
skou. Leč z toho neplyne, že bychom klidně, ochotně
a bez protestu přijímali to, co jest osobním míněním
jednotlivců, ale vydává se za obecné pravdy. Aspoň
některé zde uveďme, aby bylo jasno, k čemu všemu
my, katolíci a upřímní přátelé Slováků nemůžeme a
nesmíme přikyvovati.

Řekne-li poslanec Hlinka zahraničnímu novináři mi
mojiné: „Češi jsou liberály, volnomyšlenkáři, husity,
protestanty, socialisty, zatím conáš slovenský lidjest
ze 78 procent katolický,“ aby tímukázal, proč třeba
vyhnati Čechy za Moravu, tonelze přejíti mlčenímje
nom proto, že by ty vypuzené Čechy měla nahraditi
katolická inteligence slovenská. Při nejmenším jest
to matení pojmů. Neboť chcemevěřiti spíše upřím
ným slovům dra K. Korpra, který zná kazy českého
národa, ale dovede pochopiti i lepší stránkukatolic
kých Čechů, řekne-li: „Verte mi, že na celom Sloven
skuťažko sa najde ťolko oduševnených a praktických
katolických Vudí, ako v jedinom spolku českom. A
týmto katolíckym Čechom sme my Slováci každoden
ným chlebom, stálou nadejou, hoci si to, uprimne ře
čeno, ani nezaslůžíme.“ A ta slovenská inteligence,
kterou by rád Hlinka nahradil ty zlé Čechy? „Náš de
dinský ud, — to je množstvo, veriace množstvo, ka
tolícke masy, — ale duch, tvár a duša, ktorá vyrastá
z toho množstva, to je sfaronová inteligencia sloven
ská. A keď máme sůdit podla tejto inteligencie, tak
musíme žasnúť, že z tých už dost hustých radov mla
dej katolíckej generácie, ktorá od prevratu opustila



universitu a pustila sa na cesty života, len horko —
ťažkokde tu sa nám podaríšípiť budúcích vodcov-ka
tolíkov. A toto je našabieda, naša najváčšia bieda.“"
Mám sám osobní zkušenosti a slyšel jsem od svých
slovenských přátel, že tato generace slovenská nepři
nese kladu dokatolického života ani v republice, ani
v jich „užší vlasti“, na Slovensku. Trdí-li se proto
před cizinci něco jiného, jsme na rozpacích jak to na
zvati. Ale přikyvuje-li se k tomu nedoloženému tvr
zení i u nás, potom opravdu nevíme, jak foto nazvati.
"Tuším,že by se mohlo nazvati „nadržováním zlému“
ke škodě katolického národa, ale těžko poučovati z
katechismu ty, kdož mají katechism sami vykládati.

A těmto bezmyšlenkově přikyvujícím Čechůmby

dili jejich nadšení: „Neboť v politice jsme Slováky a
katolíky a tím chciříci: sjednocení s Čechy v politice
jest nemožno a vyloučeno.“ Nuže, kde jsou ty fráze
v českých novinách o katolickém bloku, když sám
prelát Andrej Hlinka, předseda slovenskej strany Vu
dovej, v katolických zahraničních novinách prohla
Šuje, že sice s Karpatorusy chce vytvořiti autonomis
tický blok, ale s Čechy spolupracovati nechce. Otázka
jést zda Hlinka mluví za všechny katolíky slovenské.
Pokud jest nám známo, není těch přátel „slovanské“
politiky nových poslanců Vudovej strany přespříliš,
stejně jako u nás nechceme věřiti, že by rázem pro
něčí krásnéoči se karty obrátily, a to, co se nemůže
podařiti jednomu prelátovi, podaří se — druhému.
Tak jednoduše neřeší se žádné problémy, nota bene
když tu vlastně žádnéhoproblému není, ale spíše věci

rázu „tranicko-politického, rázu osobního, tedy sobecého
Jsou cesty, po nichž katolíci celé říšemohou a také

dojdou k cíli: k dorozumění a spolupráci. Pokud však
katolická inteligence bude sloužiti osobním zájmům
a v těchto cizích službách promrhá všechny své síly
a schopnosti, marně bude cestu, katolickou cestu hle
dat. Nejdříve třeba pracovati na odsvětštění katoli
cismu. Odstraniti ona pozlátka a cetky, jimiž „přizdo

1 Kultúra VII., str. 149,

Proti pokoutním kritikům a pomlouvačům.

Žvaniti v pokoutních uličkách nebo krámech mas
tičkářů a pronášeť souď: ten mluvil dobře, onen zle,
tento zná Písma, onen šílí, tento je mluvka,onenděti
na, dovede leckdo. Kdo mu dal právo, kritisovati kde
koho? Vykřikovati brzy zde, brzy onde po ulicích na
kohokoliv a zahrnovati jej nikoliv obviněními proká
zanými, ale nadávkami, je zvykem dďarmošlapůa oso
čovatelů. Af pohne rukou, chopí se pera, ať se činí a
napíše, co umí. Sv. Jeroným v listu Domnionovi.

bili“ rozmanití podnikatelé osobníhoblaha tu prostou
stavbu katolické víry. Neboť těžko rozuměti, že by
katolíci nedovedli nalézti klíč, kterým by otevřeli
všech sedm zámků, jimiž jsou zavřena srdce národa.
Svatý Augustin toříká srozumitelně: „Bůhnemožnosti
nežádá. Chce abys vykonal co můžeš a pomáhá, abys
vykonal, co můžeš.“ Tedy ne osoby, lidé, ale Bůh nám
jedině pomůže vytvořiti přísnouřeholi, která by v in
tencích posledních papežů pracovala pro rozmach ka
tolické víry v naší říši.

Vidíte-li, že vám kážoujinou cestu, jiné prostředky,
jsou tofalešní proroci. Jim záleží na osobním blahu,
na něčem, s čím katolická Církev nemá docela nic spo
lečného. Katolické myšlenky jsoupříliš vznešené, aby
se staly předmětem hospodských diskusí. Proto Cír
kev zbudovala kostely, proto v tomchrámu naoltáři
dnem i nocí trůní Kristus, aby jakostrážce svatyně
chránil tuto před lidmi jimž kostel, dům modlitby, by
se stal jenom průchodem došenkovny, kde jest da
leko volněji, neboť Bůh tak zřejmě se tam neproje
vuje jako v chrámě.

Ti, v jichž očích stala se Církev jenom jednou z ná
boženských společností, jakousi stranou, ti nemají
práva směšovati víru a osobní názory a potřeby. Pro
ně existuje problém československý. Odsvětští-li se
však, ukáže se, že u nás jest jenomjediný problém:
návrat ke Kristu!

Boj proti kněžstvu v Německu.
J. K. — Po šedesáti letech je katolické kněžstvo

v říši po druhé pronásledováno. Kulturní boj Bismar
ckův se na něvrhl vší silou, již mu dodávalo železné
rámě kancléřovo. Biskupové a kněží byli vězněni, byla
jim odňata veškerá svoboda, byli vylučováni z národa
jako jeho nepřátelé a hrozilo se jim, že nová německá
církev národní je smete. Kulturní boj byl zastaven,
Bismarck jej prohrál a kněžstvo zapomnělobrzy na
četná bezpráví. Zapomnělo i na to, že bylo vylučová
no z národa a z lásky k němu se dalo donové práce.
A skutečně lze říci, že cesta jeho byla lemována keři,
na kterých vyrostly růže. Množila se díla charitativní,
přibývalo konfesijních škol, byly zakládány organi
sace katolické mládeže, spolky rodičů. Hierarchie,
která za kulturního boje osvědčila tolik heroismu, by
la posílena ve své autoritě a kněžstvoji milovaloa
hledělo plnit všechna její přání, směřující k nábožen
skému prohloubení národa. Musilo stále zápasit. Ne
mělo sice proti soběstát, ale silnou propagandu pro
testantskou, státem podporovanou a částečně i pla
cenou. Hegelovská ideologie státu byla vtělena v ži
vot. Nebyla-li Církev pronásledována přímo,pak měl
o to spíše zásluhu vývoj v říši než snaha po sprave
dlnosti. Po skončení kulturního boje vystupují totiž
dva mocní činitelé proti sošáckému despotismu: Cen
trum a sociální demokracie. Vládcovéříše brzy a dob
řerozpoznali přitažlivost marxistických ideí na široké
vrstvy, i jejich nepřítele v křesťanském socialismu
a chtěli-li využít této protivy, musili ztlumit své za
ujetí proti katolické Církvi. Na berlínskou konferenci
proti socialismu, svolanou roku 1892,byli pozváni ka
toličtí sociální pracovníci i z ciziny, jako Duscourtins,

a aspoň v maličkostech vykonala vláda ochotně přání
Církve. Působil i tlak mezinárodní. Po kulturnímboji
Lev XIII. dovedl napsat biskupům, aby ve stejné lásce
k národupracovali katolíci pro jeho rozmach. Vilé
movi byl rovněž znám kladný a přátelský poměr Ve
lekněze k Anglii i jeho sociální činnost a chtěl jich
politicky využít. Třetí republika ve Francii od počátku
—katolíci na tom mají velkou vinu —se vyvíjela ostřé
protikatolicky a Němci se smáli. Domnívajíce se, že
tento vývoj postaví svatou Stolici proti Francii, uka
zovali laskavou tvář katolicismu, ovšem majíce při
tom postranní úmysly.

Posvětové válce činnost kněžstva ještě zmohutněla
a přímo závodila s řeholemi velice agilními. Katolické
sjezdy byly opravdu mohutnými projevy aktivity a
sražený tábor představoval sílu, s níž se musilo počí
tat. Centrum se prohlásilo upřímně republikánským
a se soc. demokraty tvořilo většinu vlád. Ovšem mu
selo přemáhat nepřítele nad jiné mocného, pruské
junkery, kteří na konci je svrhli. Kněžstvose politic
ky uplatňovalovětšinou pasivně, ponechávajíc téměř
všude laikůmstarost o politický boj. Bylo to prozře
telné, neboť protestantské církve, které junkeři za
přáhli do boje za své cíle, se nevzdaly svéhoprotika
tolického boje a sjednocujíce se, zmocňovaly i svůj
vliv, který skvěle podchytil Hitler. Episkopát ostatně
přísně dbal, aby politická činnost byla rozlišena od
náboženské, a aby se nemohloříci, že Církev a hierar
chie mají blízko k sekretariátu politické strany. Pro
to mohli biskupové v posledních dvou letech opráv
něně vyvrátiti výtky hackenkreuzlerského tisku, že
v kleružijí stále ideje rozpuštěného Centra. A právě
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díky tomuto oddělení Církev v Ríši stále rostla a ve
všech oblastech činnosti vykonala obdivuhodné věci.
Síly,které nemusilo kněžstvo vyplýtvat v politice, vy
naložilo na jiné věci a to s naprostým úspěchem. Je to
nejlépe vidět v boji za konfesijní školu. Centrum usi
lovalo o její zrovnoprávnění se školoustátní od osm
desátých let, na katolických sjezdechbyloo této otáz
ce ustavičně jednáno, konečně byly drem Marxem za
loženy svazy katolických rodičů, které měly úkolem
šířit uvědomění o nutnosti konfesijní školy. Tytosva
zy byly odloučeny od strany, která na ně nemohla vy
konávat žádný nátlak, kněžstvo v nich mělo zname
nitého pomocníka v pastoraci, a když roku 1929byl
zápas vítězně dobojován, byl práven vzdán dík této
instituci.

Poválečný vývoj podal však ještě jeden neklamný
důkaz o tom, že německé kněžstvonení spolitisová
no. Mladá generace, protestantská i katolická, viděla
nerada konstituci výmarskou. V katolické mládeži
docházelo dokonce k jakémusi rozštěpení. Dělnická
mládež se přikláněla k Centru, kdežto mládež měst
ská i venkovská neměla k němu postoj tak přátelský
a sympatisovala s hitlerovským hnutím mládeže. By
lo to ještě zostřenější u inteligence. Když seHitler
dostal k moci, značná část katolického tábora to. ví
tala a po podepsání konkordátu, který sjednával dr.
Brůnning a který nedodržuje Hitler, nejen mládež a
inteligence, nýbrž i kněžstvo značnou částí oželelo
zmizení Centra. Je ostatně známo, že Papen, který po
Brimingovi řídil stát a který nedbal konstituce vý
marské, měl mezi katolíky nadšené přívržence.

Nelze prostě věřit, že by hlavním důvodem nyněj
šího pronásledování kněžstva bylo, že je stále naklo
něnorozpuštěnému Centru. Důvod je daleko hlubší:
Kněžstvo, jež intensivně pracuje a je vroucně milo
váno věřícími,je největší překážkou novopohanských
hlasatelů. To ostatně věděl i Bismarck a podle toho
i jednal, ovšem nechal nedotčenu frontu katolického
lidu, která věrně stála za svým kněžstvem. Hacken
kreuzleři napřed vedli útok proti této frontě a roz
razili ji. Rozpustili svazy katolické mládeže, zlomili
tisk, téměř znemožnili charitativní činnost a úporně
útočí na katolickou školu. Po té prvé fázi dochází na
kněze. Biskup, několik generálních vikářů a hodně
kněží je již za mřížemi.
©Episkopát se nekonejší planými nadějemi. Z fuld

ské konference poslal společný pastýřský list, v němž
projevil upřímnou dobrou vůli k vyjednávání a odkli
zení stávajících sporů. Nyní uveřejňují švýcarské a
francouzské listy druhý list biskupů z Fuldy, adreso
vaný kněžím. Je vážný a napovídá, že čekají budouc
nost ještě horší než je přítomnost.

„Kněží Páně,“ praví se v něm, „nedivte se, přelévá-li
se vlna novopohanství hlavně proti vám. Zdaž nás
nepřipravoval Kristus na tu hodinu, když děl: Nená
vidí-li vás svět, vězte, že dříve mne nenáviděl. Jsme
dnes svědky toho, že bezuzdný tisk i časopisy pro
mládež zneuctívají zpovědnici, kněžský celibát, úctu
k ostatkům a téměř všechna církevní dogmata, aniž
články konkordátu mohou hájit osobu a čest kněž
skou proti těmto útokům. Vaše utrpení je naším utr
pením, vaše pronásledování naším pronásledováním.
Budeme-li jednoho dne uznáni jako první apoštolové
trpěti pro jménoJežíšovo, budeme opakovati se sva
tým Štěpánem: Pane, nepokládej jim:to za hřích.“ List
je pln důvěry ve věrnost kněžstva a ta důvěra vyvěrá
právě z jeho lásky k Církvi, která přinesla tolik krás
ných plodů. V zápase nynějším běží o vítězství lome
néhokříže nad křížemKristovým a odtud ten soustře
děný útok na kněžstvo.

Biskupům zbývájen protest, novopohané však jed
nají, nedbajíce naukových protestů nebo odvolávání
se na konkordát. Byla jim zaručena existence katolic
kých organisací, ovšem nepolitických, ale marně na
to biskupové poukazují. Je známo, že v Německu
již před válkou, ale hlavně poválce, se kněží ujímali
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Z deníku Elisabeth Leseurové.
Je pramenem utrpení a značně citelných obětí, mu

síme-li rozdroliti svůj život a stále dávat každému mé
ně než očekával. Odtud časem u bližních se vyskytuje
pocit, že jsme dosti neučinili pro ně, snad smutný do
jem nebolítost, která se stává opravdovou bolestí pro
ty, kteří to zavinili bezděčně. A potom samoláska ne
dochází odplaty v tom, co my neoceňujeme tak, co
podceňujeme a cose nám zdá pod náš úkol. Snad je
v fom opravdu skryté ovoce této zkoušky: část dobré
pokory, méně nebezpečné náklonnosti a podivu, bo
lest zcela vnitřní, kterou nestihne žádná pochvala.
Než snažme se, abychomplnili široce své povinnosti
a poskytli kažďému šlechetně své pomoci, čas a ná
klonnost, vžďy stejné a laskavé přijetí, budiž to i za
cenu obětí a odříkání. Potom obětovati Bohu svou ne
schopnost a přijati s radostí trochu nepochopení nebo
spíše pocit, že jsem opravdu pochopena, ale se svými
chybami, liknavostí a s četnými nedokonalostmi. Bez
této kapky hořkosti, sladkost mne obklopující lásky
mohla by mě obrátit v změkčilost a v spokojenost se
bou samou.

Bože můj, přijmi můj život rozptýlený, často proti
chůdný mým touhám: tak často unavující směs za
městnání, prací bez lásky a starostí. Pomoz mi dostát
všem povinnostem stavu, než i zachovati můj život
duchovní. Učiň, že vždy každému zakryje půvab při
jetí radost na mé tváři, usmívající se laskavost stav
choroby mého slabého těla, úsilí a obětí mé duše.
Nauč mne, že budu celá pro každého, více přímá v ni
tru k sobě samé. Budu podstupovat především umrt
vování, zvláště v duchu pokání.

k

Rozjímala jsem o zázraku rozmnožení chlebů.
Ježíš Kristus sbírá tyto drobty neužitečné zcela ma

ličké a drsné, a jeho požehnáním tento chléb je po
Íravou a životem pro celý zástup.

Proč nebyla bych i já, v téže ruce božské slaboučký
nástroj podivuhodného díla? Proč bych nebyla Bo
hem seslána k duším, abych jim pomáhala a živila.
Jsem pouze slabá, ale síla prýští z Toho, který mne
použije: Skrze něho dám se rozděliti duším a budu jim
sloužit jen potud, pokud tomu bude chtít. Sladké po
žehnání božské, padni na mne; rozmnož ve mně mod
litby, oběti, skutky lásky. Kéž tyto části Tvé lásky po
sílí žár pro vyhladovělé duchovně, jež vyčkávají po
žehnaný okamžik, kdy Ty sám, Chléb jediný a živou
cí, přijdeš je vzkřísit a spasit.
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Lidé světšťí nechápou, že lze být odvrácen ode vše
ho lidského, vésti silný duchovní život a přece na
cházet zalíbení na účasti, zájmech a radostech života.
A přece jedině tehdy, když jsme pojali zalíbení ve
věčnosti, můžeme nechat plout svou nízkou loďku po
povrchu vln a radovat se plně z pohledu na pozemské
břehy. Bouře více neděsí, jasné nebe neopouští odváž
nější. Pod mrakem svítí vždy slunce; světlo tak krás
né, když svítí, neskrývá světlo věčné a zářivé, které
nás vede až do přístavu a očekává nás. Přel. K. V

se zvláštní láskou dětí a v jakýchsi besídkách je při
pravovali k věrnosti víře. Bylo to nutné v diaspoře,
ale takové konfesijní svazy dětí byly zakládány pak
v celé říši.Jistě někdonebude podezírat kněze, že čin
ností tohoto druhu by sledovali politické cíle. A hle,
co se nyní děje. Rodičové, zaměstnaní ve státních
službách, jsou nuceni své děti bráti z těchto spolků,
jinak ztrácejí místo. Poněvadž v důsledku agitace pro
ti konfesijní škole klesá ustavičně počet jejích žáků
a poněvadž je kněžím znemožněno jiným způsobem
nahrazovat, co se nedává dětem ve škole, znamená to
odkřesťaňování malých. Totéž codělají v Rusku, dě
lají i v Německu. A toje na pronásledování v Němec
ku nejbolestnější.



Jiří Hlava:

Potřeba organisační jednoty v lidové straně.
(Rozbor organisačních řádů čsl. strany lidové.)

Není žádným tajemstvím, že mezi pracovníky v lidové straně
existuje dlouholeté přání a úsilí o unifikaci organisačního řádu
strany, nebo alespoň překlenutí nesourodé organisační stavby pev
ným říšským vedením. Psal o tom loni i „Život“ a jedním z po
sledních projevů tohoto úsilí je memorandum, které vyšlo ze svato
václavského sjezdu křesťanských odborářů českých v Praze. Chce
me tu podložiti volání po nutném stmelení lidového politického
hnutí ukázkou odlišnosti i naprosté protichůdnosti některých usta
novení organisačních řádů platných v jednotlivých zemských auto
nomních celcích strany lidové. S tohoto hlediska pokusíme se zde
o rozbor všech tří platných řádů pro informování katolické veřej
nosti.

Pro zemi českou platí „Organisační řád čsl. strany lidové v Če
chách“, změněný třikrát v posledních deseti letech; poslední znění
upraveno 22. května 1932. Pak máme „organisační řád čsl. strany
lidové v zemi Moravskoslezské“, schválený 10. června 1930, a ko
nečně „„Organizačný poriadok čsl. strany Iudovej na Slovensku“,
který v poslední úpravě je z nejnovější doby. Při našem rozboru
použijeme těchto zkratek: Organisační řád v Čechách — ČŘ, v ze
mi Moravskoslezské — MSŘ a na Slovensku SŘ.

Projděte s námi nejdůležitější ustanovení všech tří řádůa uvidíte,
že nejen nesouhlasí formální textace řádů a úprava podle hlav,
kapitol odstavců (paragrafů užívá jen SŘ), ale že nesouhlasí ani
obsah důležitých ustanovení.

Přijímání a vylučování členstva.

Už v této základní věci, jakou je pro každou organisaci přijímá
ní členů, mají řády rozdílné podmínky. ČŘ i MSŘ mají výslovně
podmínkou členství „křesťanské vyznání“, SŘ má tuto podmínku
nepřímo obsaženu v ustanovení, že uchazeč hlásí se „k zásadám
strany“, které pak jsou vyzvednuty zvlášť v dodatku k SŘ. To je
jen ukázka formální rozličnosti. Zato jedině MSŘ žádá určitý věk
uchazeče, t. j. dovršený 14. rok. V obou ostatních řádech této pod
mínky není, užívá se označení „občan“, což by mohlo znamenati
dovršený 21. rok, kdy získáváme občanská práva. Přijímají se však
i mladší.

Kdy se stává přihlásivší se členem? ČŘ o tom nepraví nic. MSŘ
žádá přijetí výborem LJ a vepsání do seznamu jejích členů. Nadto
praví: „Za přijatého jest považovati také každého přihlásivšího se,
jehož přihláška nebyla výslovně zamítnuta.“ Nepraví se však, do
které doby má dostati uchazeč vyrozumění, zda byl či nebyl při
jat. Zde je nejjasnější SŘ, který má ustanovení: „Za definitivne
prijatého člena sa považuje ten, proti prijatiu ktorého behom 2 me
slacov od zahlásenia hlavnému sekretariátu neboly vzneseny ná
mitky.“
" Jiná vážná odchylka: ČŘ nezná přímé členství v ústředí, jen
skrze organisace místní. V zemi Moravskoslezské v místě, kde Li
dová jednota (míst. organisace) není, nutno učiniti přihlášku u před
sedy Okresní Lidové jednoty, jejíž předsednictvo přidělí přihlásivší
ho se do Lidové jednoty nejbližší té obci, ve které přihlásivší se
bydlí. Na Slovensku přímé členy přijímá hlavní sekretariát v Brati
slavě. — Jiná diference. Odvolání do zamítnutí přihlášky nezná je
dině MSŘ. Podle ČŘ rozhoduje v případě takového odvolání okres
ní organisace strany s konečnou platností. SŘ stanoví, že odmítnu
tý místní organisací může ve věci své přihlášky odvolati se cestou
hlavního sekretariátu k zemskému předsednictvu strany, které roz
hoduje pak s konečnou platností.

O tom, kdy členství ve straně přestává, má jedině MSŘ čtyři pří
pady: úmrtí, vystoupení, vyloučení a rozpuštění LJ. Ostatní dva
řády znají jen vyloučení. (Může to vésti ke grotesknímu případu,
že, když na příklad v Čechách někdo vystoupí ze strany, musí, aby
znění ČŘ bylo učiněno za dost, býti vyloučen, aby opravdu přestal
být členem strany. Prakticky se to ovšem neprovádí, ale jsou pří
pady, kdy záleží na tom, jak skončilo členství: vystoupením či vy
loučením.) Podle ČŘ provádí se podle nejnovějších úprav vylučo
vání členstva takto: Vyloučiti někoho ze strany má právo výbor
okresní organisace na návrh organisace místní (která se na tom
usnesla na řádně svolané členské schůzi — mimořádné valné hro
madě). Odvolati se lze do 14 dnůk výkonnému výboru strany (zem
skému), jehož rozhodnutí má konečnou platnost. Výkonný výbor
může sám z vážných důvodů zbavovati členství ve straně i bez
návrhu místní organisace. Jedině v tomto případě lze se odvolati
ještě ke sjezdu strany bez odkládacího účinku. MSŘ stanoví, že
vyloučení provede výbor OLJ na návrh výboru LJ, Zde se nežádá
svolání členské schůze nebo mimořádné valné hromady. Stačí pros
té rozhodnutí místního výboru, o kterém rozhoduje okresní výbor.
Z jeho rozhodnutí lze se do 14 dní odvolati k výkonnému výboru
zemskému, který rozhodne s konečnou platností. Při tom je stano
veno, že lhůta 1l4denní začíná běžeti dnem doručení oznámení
o vyloučení postiženému. Odvolání ke sjezdu strany v MSŘ není,
takže výkonný výbor, který provedl vyloučení, je sám konečnou
instancí! SŘ, pro zvláštní poměry na Slovensku, má odlišné usta
novení: Návrh na vyloučení činí výbor místní organisace a s ko
nečnou platností vylučuje zemské předsednictvo, které má zároveň
právo vylučovati samo přímo členy. V žádném z řádů není výslov
ně stanovena podmínka, aby vylučovaný byl před vyloučením sly
šen!

Podmínky vylučování nestanoví ani MSŘ ani SŘ. Počítá se tu

asi s vyvinutým citem kompetentních funkcionářů. Zato ČŘ má
obšírný výklad o příčinách, pro které je nutno zbavovati členství:
»»+..dopustil-li se člen strany skutků nečestných a nemorálních,
porušil-li hrubě organisační řád strany, poškozuje-li svým jedná
ním jednotu a kázeň strany, uvádí-li stranu a její kompetentní či
nitele v nevážnost.“ Jak vidět, je ČŘ důkladný, pokud jde o vylu
čování členstva. Při přijímání tomu tak není.

Povinnosti a práva členů.

MSŘ: „Přihláškou zavazuje se člen strany plniti všechny povin
nosti plynoucí z programu i organisace strany.“ ČŘ: „Za organiso
vaného příslušníka nutno považovati jen toho, kdo své povinnosti
ke straně řádně plní a platí daň strany.“ SŘ má podobné znění,
ale stanoví dále povinnost členů účastniti se členských schůzí, ve
řejných projevů strany, starat se o její rozkvět, získávat předpla
titele časopisů, hmotně ji podporovat, zvláště placením členských
příspěvků.

O právech členů výslovně se v ČŘ a MSŘ nedočítáme nic. Zato
SŘ má o tom zvláštní odstavec, v němž se zdůrazňují práva člena,
zaplativšího příspěvek pro patřičný rok: účastniti se shromáždění
místní organisace, podávati podle organisačního řádu návrhy, volit
a být volený. Hlavně zdůrazněno právo na intervence ve prospěch
členů, kteří jsou ve straně nejméně půl roku a předplatí některý
ze slovenských orgánů strany. V ostatních řádech těchto ustanovení
není, i když se v tomtéž smyslu právo členské uplatňuje.

Co SŘ označuje výslovně jako právo — býti volen — to je
v ČŘ nahraženo odstavcem: „Příslušník strany smí přijmouti ja
koukoliv veřejnou funkci pouze se souhlasem příslušné politické
organisace, když předtím podepsal předložený mu revers. Podobné
ustanovení má MSŘ, ale dodává, že „pouze ti, kdož jsou zapsáni
jako členové strany nejméně deset let a plní ke straně všechny po
vinnosti, mohou zastupovati stranu v zákonodárných sborech. Pou
ze ti, kdož jsou zapsáni nejméně pět let, mohou zastupovati stranu
ve sborech samosprávných jakož i ve veřejných korporacích a ústa
vech. V případě zvláštních zřetelů hodných může VV (výkonný vý
bor) připustiti výjimky.“ Toto. velmi důležité ustanovení nemá, bo
hužel, ani ČŘ ani SŘ. V praksi se ukazuje, jak bylo toto ustanove
ní prozíravé a že je nutné, aby platilo v celé straně.

Místní organisace strany.

Jak si čtenáři všimli, je rozdíl v označování místních (ale i okres
ních a krajských) organisací strany podle toho, jsou-li v Čechách
a na Slovensku nebo v zemi Moravskoslezské. V prvých dvou je
označení „„místní organisace čsl. strany lidové“ (okresní organisace,
krajská organisace...), kdežto v zemi Moravskoslezské máme Li
dové jednoty (t.j. místní, zkratka LJ), Okresní LJ (OLJ) a Krajské
lidové rady (KLR). Na Moravě a Slovensku jsou volby výboru
každoroční, v Čechách však jednou za dvě leta. MSŘ stanoví pro
volitelnost člena výboru LJ dvě leta v organisaci. Jinde tohoto
ustanovení není. Nejpodstatnější rozdíl mezi strukturou organisač
ní v Čechách a na Moravě, který začíná právě již od důležitých
místních organisací, je

funkce důvěrníka místní organisace.

Ve všech řádech je ustanovení, že tam, kde nelze založiti místní
organisaci, má strana aspoň „místního důvěrníka“. Ale v Čechách
je mimo to důvěrník místo moravského jednatele LJ s tím roz
dílem, že jednatel LJ je vlastně písařskou silou LJ, kdežto český
důvěrník je co do pravomoci největším funkcionářem organisace,
větším než je sám předseda. Tento typ je nutno dobře osvětliti pro
to, aby se české odlišnosti a některé z toho plynoucí zjevy nále
žitě staly zřejmými. Nebudeme rozebírat do podrobností jednotli
vosti podružné. Zastavme se u předsedů a jednatelů (důvěrníků)
podle ČŘ a MSŘ. (SŘ zná vedle jednatele i důvěrníka, ale o tom
později.)

Spolupráce předsedy a jednatele v LJ.

Pro snazší pochopení rozdílu mezi duchem ustanovení organi
sačního řádu v Čechách a v ostatních zemích, jmenovitě v zemi
Moravskoslezské, uvedeme zde přesné citace organisačních řádů
o funkcích předsedů, jednatele a důvěrníka.

MSŘ praví a) o předsedovi:
„Předseda LJ stará se hlavně o organisační činnost. Je ve stá

lém styku s OLJ, Krajskou lidovou radou (KLR)a sekretariátem
svého obvodu, podává jim zprávy a přijímá od nich pokyny a
příkazy. Jest povinen dbáti přesně usnesení strany, pečuje o pro
vedení přidělených úkolů, zejména o veřejné či důvěrné schůze
a přednášky v obci. Svolává schůze výboru LJ i schůze členské,
stará se o rozšíření tisku strany a dozírá na zachování organi
sační kázně. Zastupuje LJ a podpisuje s jednatelem písemnosti
LJ. Je-li nepřítomen, zastupuje ho s plnými právy i povinnostmi
místopředseda.“
b) o jednateli:

„Jednatel LJ zapisuje průběh všech schůzí v LJ konaných a
zápisy tyto po schválení podépisuje spolu s předsedou. Spolu
s pokladníkem pečuje o přesný seznam členů. Spolupodepisuje
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s předsedou písemnosti LJ. Zejména stará se, aby všechna po
dání i žádosti členů LJ pro Okresní LJ, KLR, pro Ústřední poli
tickou kancelář (ÚPK) i pro tisk byly zasílány jedině prostřed
nictvím LJ a aby byly předem řádně vyšetřeny, opatřeny razít
kem LJ a podepsány předsedou a jednatelem LJ. Pečuje dále
o to, aby všechny dotazy a přípisy organisačních jednotek, se
kretariátů i ÚPK byly řádně vyřizovány.“

Důvěrník v Čechách nadřaděn i předsedovi.

Sledujte teď rozdíl mezi obsahem pravomoci předsedy a jedna
ele na Moravě s pravomocí předsedy a důvěrníka místní organi
ace v Čechách.

ČŘ praví o předsedovi:
„Předseda organisačního výboru řídí všechny schůze organi

sační, zastupuje spolu s důvěrníkem organisaci před úřady a pod
pisuje spolu s důvěrníkem všechny úřední listiny. Svolává v do
hodě s místním důvěrníkem výborové schůze.“ Víc nic.
Zato pravomoc důvěrníka je rozsáhlá:

„Důvěrník jest duší organisace a jeho úkoly jsou tyto:
a) Bude pilně dozírati a pracovati k tomu, aby organisace i její

výbor plnily své povinnosti, vytčené v organisačním řádu.
b) Zastupuje organisaci vůči vyšším organisacím strany, jest

s nimi ve stálém styku, plní jejich pokyny, odpovídá na jejich
dotazy.

c) Podává okresní organisaci po valné hromadě zprávy o čin
nosti a přesný seznam členský, v němž je zaznamenáno, jak jed
notliví člené zaplatili daň strany.

d) Stará se, aby ve větších městech každá ulice nebo čtvrt
měla svého uličního důvěrníka.

e) Pečuje o to, aby i každý velký dům, dílna a továrna a vů
bec každé místo, v němž bydlí, pracuje nebo shromažďuje se Ví
ce lidí, měly svého domovního nebo továrního nebo dílenského
důvěrníka.

f) Zařizuje místní agitační sbor z uličních důvěrníků, jemuž
předsedá, jej měsíčně svolává a s ním se radí o uskutečnění těch
úkolů, které organisační řád předpisuje.

g) Dochází do klubu lidových členů obecního zastupitelstva.
h) Dochází do schůzí okresní organisace, jejímž je stálým čle
nem.
ch) Súčastňuje se jako řádný delegát valné hromady krajské

organisace.
1) Jest řádným delegátem na zemském sjezdu strany.
j) Vede řádný seznam členů spolu s pokladníkem organisace a

má v evidenci, které časopisy každý člen organisace odebírá.
k) Vydává legitimace strany řádně přijatým členům.
1) Dohlíží, aby veškeré dopisy, podání a žádosti členů organi

sace, zasílané ústředí nebo tisku, byly řádně vyřešeny a jeho
podpisem ověřeny.

m) Důvěrnickou legitimaci dostává od ústředí prostřednictvím
krajského sekretariátu.“
(Na vedení protokolů schůzí mají v Čechách zvláštní funkci

— zapisovatele.)

Dott. Marko Weirich:

Nebezpečí porušení rovnováhy organisační struktury.

Místní organisace je základní buňka každé strany. Proto jsme
věnovali pozornost vybavení funkcí dvou hlavních činitelů, Srov
náním docházíme k tomuto závěru:

V zemi Moravskoslezské tvoří místní organisace (LJ) vyrovnaný
celek, v němž je mezi funkcionáři vzájemná kontrola a spolupráce.
Předseda LJ je opravdovým předsedou, který organisaci spojuje
s vyššími útvary strany, pečuje o její rozvoj, dozírá na kázeň, za
stupuje LJ atd. Jednatel výboru obstarává všechny písemnosti,
které spolupodepisuje (jako „za správnost“).

V Čechách je podstatný rozdíl. Předseda řídí pouze schůze, za
stupuje před úřady, ne však vůči stranickým instancím(!), organisa:
ci. Ani schůze nemůže svolávat sám, nýbrž v dohodě s místním dů
věrníkem. Důvěrník má organisačním řádem danou dozorčí moc
nad organisací i výborem(!), aby plnily své povinnosti. Nemá-li
výkonné pravomoci nad výborem, nahražuje to stížnostmi vyšším
orgánům. On zastupuje, sám bez předsedy, organisaci vůči vyšším
instancím strany, dopisuje si s nimi, a to bez kontroly ostatních
členů výboru nebo aspoň předsedy. Zatím co podle MSŘ stará se
o všechnu organisační činnost předseda LJ, je organisátorem v Če
chách jedině důvěrník. Sám organisuje uliční důvěrníky, zřizuje agi
tační sbor, jemu předsedá, je virilním členem klubu samosprávných
zástupců, je virilním zástupcem místní organisace v okresní orga
nisaci, na valné hromadě krajské organisace a podle nejnovějších
změn ČŘ je dokonce řádným delegátem na zemském sjezdu strany!
O tom podrobněji příště.

Prakticky to znamená, že, jakmile se někdo stane důvěrníkem
(volbou místní organisace, která respektuje přání vyšších instancí),
stává se důležitým článkem organisačního systému lidové strany
v Čechách. Vrozený konservatismus stoupenců, dvouleté funkční
období a právo důvěrníka býti samostatně v písemném i osobním
styku s organisačními instancemi, jim referovati o práci organisace
1 výboru — umožňuje z místních důvěrníků vytvořiti inspekční síť,
která kontroluje a v kázni a úctě drží místní organisace a je zá
kladem při tvoření a budování instančních orgánů směrem nahoru.
Při tom demokratický princip (předseda a výbor) jsou jen forma
litou, protože jejich rozhodování není podle citovaných odstavců
ČŘ nutné k organisačnímu životu. Stačí důvěrník, jehož referát
vyšším instancím nepodléhá schválení výboru organisace. Ostatní
funkcionáři jsou jen tradičně ponecháni v řádě. Prakticky ceny ne
mají. Důvěrník, který tlumočí určitý názor, mluví jako hlasatel vů
le orgánů strany, s nimiž je v neustálém styku a jimiž byl nadán
mimořádnou pravomocí. Je to porušení rovnováhy a demokratické
ho principu v organisaci už místní.

V praksi dosud ve straně v Čechách jsou ještě v četných mís
tech staří důvěrníci, kteří mají zakladatelskou minulost a vedou
hnutí autoritou, svou zkušeností za spolupráce ostatních. Jinde
však, jako důsledek zámyslného hesla „„Mladí wpřed“, obsazeny
důležité důvěrnické funkce politicky nezralými a ke každé službě
shora přikázané ochotnými lidmi. Ti pak prakticky ukazují nebez
pečí, plynoucí z dosavadního ČŘ, že se lidová strana v Čechách
může snadno změniti v útvar ovládaný shora několika lidmi vy
řaděním demokracie vůbec. V tom směru uvidíme oprávněnost to
hoto názoru ve výkladu dalších ustanovení ČŘ.

Zluté nebezpečí. (Asijskýtrojúhelník:Anglie—Čína—Japonsko.)
Habešským sporem nabývá dnes každá mimoevropská událost větší

váhy, než jakou mohla míti včera, poněvadž doléhá nyní silněji, než
cdykoliv jindy na každý evropský stát bez výjimky. Jde tudíž o bytí
2 nebytí Evropy.

Dnes sice pozornost všech jest soustředěna na Habeš, ale zakrátko
aastanou pro nás Evropany ještě ožehavější problémy, než je dnes
nabešský problém: je to tajuplná tvář Asie. Včera snad bylo možno
pokládati „žluté nebezpečí“ za výplod fantastického mozku, dnes
však s ním počítají jako se skutečností nejen filosofičtí teoretikové,
nýbrž i velmi reelně myslící lidé, jako jsou obchodníci, finančníci a
národohospodáři.

U nás v Československu první, kdo upozornil na budoucí dosah
hospodářského a politického vývoje v Asii, byl JUDr. Rudolf Ci
ovárek.* Je více než příznačno, že jeho spis „Asijské problémy a naše
vystěhovalectví“ vyšlo r. 1927 v poučné a zábavné knihovně „„Země
a lidé“, redigované drem Stanislavem Nikolauem. Nemá to býti vý
lkou, naopak, jest zásluhou knihovny, že zařadila tak důležitý spis
do serie svých vydání, ale chci jen říci tolik, že jest to výmluvným
dokladem, že se ještě do nedávna dívalo u nás na asijské problémy
jako na cestopisy z džunglí, z malajských pralesů anebo z mexické
divočiny.

Z bohatých informací tohoto spisu stačí jen uvésti tolik k náležité
mupochopení zvláštního významu Číny pro budoucnost Evropy: mo
rální a pracovní hodnoty/Číňanů, kteříjv tomto předčí Japonce, by pod
cizím vedením se dovedli uplatniti tolik, že by mohli jednou úplně
vyřaditi Evropu ze světového hospodářství; zvláštní význam při tom
nabývá okolnost, že jejich výrobky vynikají trvanlivostí, a v tom, mi
mo láci, jest největší nebezpečí příštího čínského vývoje. Když uva
žujeme, jak japonský vývoz dnes prorazil světové hospodářství jen
svou lácí, můžeme si představiti, co by mohl pro svět znamenati
odborně vedený čínský průmysl. K tomupřijde ještě, že národ s ta

* Dr. Rud. Cicvárek, Asijské problémy a naše vystěhovalectví. Ná
kladem České grafické Unie a. s. v Praze 1927.
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kovým nadáním, s takovou pílí a s takovou životní skromností dnes
vykazuje stálý vzrůst obyvatelstva. Číňanky jsou velmi plodné, a tou
ha po četném potomstvu jest u nich nejsilnější snad ze všech ná
rodů. Statistiky o vzrůstu obyvatelstva v Číněnení, ale při normál
ních poměrech lze očekávati přírůstek obyvatelstva v Číně za 60 let
ocelých 100 procent, takže bude Číňanů snad i celá miliarda. Co
bude takový ohromný, pilný, inteligentní a střídmý národ s to vy
konati, nelze ani tušiti. Není třeba připomenouti, jak takové porov
nání nesnese ani v nejmenším dnešní a budoucí Evropa.

Anglické a japonské námluvy o Čínu.
V druhé polovině srpna t. r. opustil Anglii Sir Frederick Leith

Ross, hospodářský poradce anglické vlády pro otázky celého impe
ria, aby se odebral do Číny studovati a zkoumati na místě hospodář
ské a finanční problémy. Po podání jeho referátu Anglie zamýšlí se
poraditi se zainteresovanými státy, t. j. Japonskem a Amerikou. Sir
Ross jest v této otázce jeden z nejzkušenějších odborníků a má
zkoumati půdu pro svou zemi, která podle anglického výkladu má
největší hospodářské a finanční zájmy v Číně. Je v tom však veliký
háček: to jest zahraniční politika, kterou zahájilo Japonsko vůči Čí
ně od r. 1931. Je to zabrání čtyř východních čínských provincií a je
jich přetvoření v „loutkový stát“ Mančukuo a zvláště rostoucí ja
ponské ambice po zabrání dalších provincií. Byli jsme v minulých
měsících svědky toho, jak rafinovaným způsobem Japonci vnikají
dále a dále a dnes se už nezastavují ani před provincií Hopei, kde
je starodávný kulturní střed celé Číny: Peking! Japonské armádě
se už povedlo vyhodit z této metropolitní provincie Číny všechny
čínské národní úřady od vojenských až k civilním, bez jediného vý
střelu! Vytvořili tam dnes už úplné vojenské a správní vacuum v pro
vincii, která se rovná území Italie s obyvátelstvem, čítajícím 30 mi
lionů lidí včetně velkých měst Pekingua Tientsinu (ne méně důleži
tým, než provincie Šanghai. Odtud není daleko krok k zabrání pro
vincie Šangtunu, která jako poloostrov s naproti ležícím poloostro
vem Koreou (dnes japonskou kolonií) uzavírá strategicky skvěle celý



záliv před Pekingem. Vždyť leží v Šanstunu Port Artur a Tsingtao!
Dnes ústřední nankinská vláda, zastrašená japonským nenasytným
postupem, ze strachu brání protijaponským manifestacím čínského
obyvatelstva, jelikož každá sebemenší manifestace jest záminkou
pro diktování dalších japonských požadavků. Proto ustal už čínský
bojkot japonského zboží. Přibráním provincie Hopei vládli by Ja
ponci včetně Mančukua nad 100miliony Číňanů!

Japonci se nezastavují ani před tím. Vyhlásili minulý rok „ne
oficielně““ prostřednictvím „mluvčích ministerstva zahraničních zá
ležitostí“ v Tokiu, že objímají celou Čínu „Japonskou Monroenovou
doktrinou“. Japonsko prý jest jedině oprávněno se zabývati čínský
mi problémy, a každé vměšování jiné mocnosti, ať je to jednotlivý
stát, nebo i Společnost národů, která by přímo jednala s Čínou ve
věci její hospodářské a finanční rehability, pokládalo by za nepřá
telský akt, kdyby se před tím neporadila s Japonskem.

V Japonsku byla založena „Panasijská akce“, která sleduje tyto
programové body: 1. Japonsko žádá v Asii prioritu před Evropou a
Amerikou a zvláště intervenční právo v Číně; 2. Evropě a Americe
má býti zakázáno se starati o asijské záležitosti, které nejsou jim
přístupné, a Tokio a Nanking mají míti výlučné právo vyřešiti své
vzájemné záležitosti přímo bez vměšování cizích mocností; 3. Asie
patří Asii, evropské a americké kolonie v Asii mají býtí samostatné.
Dále připomeneme prohlášení japonského velvyslance ve Washing
tonu ze dne 18. dubna 1934: „Japonsko jest pevně rozhodnuto, nésti
samo odpovědnost za mír v Číně, nemá však úmyslu děliti se o tuto
odpovědnost s jinou mocností. Kdyby cizí státy přispěly na pomoc
Číně, pak by Japonsko se protivilo proti podobné mezinárodní akci.“
Nestačí, začátkem roku 1935 oznámil japonský časopis „„Nagoya
Shinaichi“, že Japonsko chce vytvořiti Pacifickou Společnost náro
dů. Těžiště světových dějin jest přeloženo z Evropy do Asie.

Co dělá Anglie? Sir Leith Ross před cestou do Nankingu šel se
pokloniti Japoncům v Tokiu. Aby význam Rossovy cesty do Tokia
byl posouzen věcně, cituji jako pramen britského zpravodaje z Asie.
„The Financial News“, vedoucí hospodářský deník londýnské City
uveřejnil dne 19. října 1935 nejčerstvější zprávu o Rossově cestě do
Tokia, kterou jest záhodno krátce zde opakovati.

Japonsko odmítá anglickou „spolupráci“ v Číně.

Dvoutýdenní pobyt Sira Rosse v Tokiu, jak praví dopisovatel, před
jeho cestou do Nankingu, neměl úspěch. Opustil japonské hlavní měs
to s vědomím, že aspoň pro okamžik jakákoliv anglicko-japonská
spolupráce v Číně jest naprosto nemožna. Sir Ross ohlásil japonským
úředním kruhům úmysl poskytovati Číně různé půjčky k hospodář
ské reorganisaci. Na tuto eventualitu bylo mu s japonské strany zdů
razněno, že taková pomoc by působila jen odklad nutných politic
kých a správních reforem, které jediné by byly s to zachrániti Čínu
před zhroucením. Dokud Čína nepocítí na vlastním těle následky
svého nepořádku, nebude míti chuť k nápravě závažných nedostatků
cestou radikální reorganisace. Právě tlak hospodářské krise by pře
svědčil Číňany o nutnosti těchto reforem, a všechny peníze, investo
vané před touto reorganisací, by byly navždy ztraceny.

V každém případě Japonsko trvá na faktické převaze v Číně a
opakuje, že by nedovolilo nejmenší interference jiného státu do čín
ských záležitostí. Až Čína dosáhne pod japonským vedením určité
vnitřní stabilisace, pak teprve by mohla přijíti v úvahu anglo-japon
ská spolupráce v rámci přesného ujednání mezi anglickým a — jak
už dnes říkají — „japonským imperiem“.

Skutečnost, že anglický vládní poradce začal své čínské studie po
radami v Japonsku, a že je později ukončí novou návštěvou v Tokiu,
se vykládá v japonských kruzích jako důkaz, že britská vláda přece
jest si plně vědoma převahy Japonska v Číně. Dokonce vidí v tom
uznání doktriny „ruce pryč od Číny“, vyhlášené před rokem japon
ským ministerstvem zahraničních záležitostí.

V těchto poradách o Číně anglický vládní poradce jednal i o urov
nání nerozřešených hospodářských otázek mezi Japonskem a Velkou
Britanií. Anglie prý jest ochotna k tomu přistoupiti jen pod podmín
kou, že Japonsko udělá některé „ústupky“ v Číně. Naproti tomu
však Japonci namítali, že by za to chtěli zvláštní výhody pro japon
ský vývoz nejen do Anglie a kolonií, nýbrž i do dominií, a dále by
musela Anglie dříve otevříti dveře japonským vystěhovalcům.

Zajímavo jest, že v den příjezdu anglického poradce v Tokiu mi
nisterstvo války uveřejnilo pamflet, ve kterém, dovolávajíc se slov
Sira Samuela Hoare v Ženevě, žádá spravedlivou redistribuci světo
vých základen surovin a vyslovuje nárok na nové mandáty, mezi
kterými, podle dopisovatele, jest myšlen i mandát na Novou Guineu.

Jinak zkušenosti v Mančukuo, kde Japonsko udržuje veliká finanč
ní risika, přesvědčily, ovšem menšinu japonských politiků, že bude
přece lépe získati Čínu přátelským tlakem, než postupným obsazová
ním čínských provincií. Poslední události v Číně však nasvědčují
tomu, že tyto hlasy, které uznávají prý i výhodu anglické spolupráce
v Číně, jsou slabé.

Hospodářská rivalita mezi Anglií a Japonskem.

Na základě této zprávy není už nejmenší pochybnosti o úmyslech,
které má Japonsko v Číně a v Asii vůbec. Vzpomeneme-li na síly,
které dřímají v čínském národě, můžeme si lehce představiti, co Čí
na bude jednou znamenati pod japonským vedením. Japonský orga
nisační talent by vytvořil z čínské zručnosti v každém směru hos
podářský kolos, před kterým evropský „„poloostrov“ by se zreduko
val na úplně malomocenskou posici. Vedle Spojených států americ
kých, Anglie a Ruska by povstalo úplně rovnocenné japonské anebo
asijské imperium.

Abychom si však uvědomili dosah takového „žlutého nebezpečí“
pro budoucnost Evropy, stačí krátce se pozastaviti u dosavadních
konkretních faktů, která dovolují si domysliti, co by hrozilo z Číny,

vychované japonskou školou. Stačí zkoumati blíže anglo-japonskou
rivalitu na hospodářském poli.

Dnešní hospodářský boj mezi Anglií a Japonskem se dá srovnávati
jen s hospodářskou konkurencí Anglie s Německem před světovou
válkou. Japonská konkurence proti Anglii nastala teprve po světové
válce, kdy asijské státy byly přechodně osvobozeny od evropské
konkurence. To umožnilo právě vývoj a dnešní zdatnost japonského
průmyslu a vývozu, které oba dva postupně podkopávají anglický
obchodní monopol v Asii.

Anglo-japonský hospodářský boj jest hlavně zápasem anglického
bavlnářského průmyslu v Lancashiru proti japonskému vnikání na
trhy Dálného východu. Bavlněné látky jsou totiž hlavním dovozním
zbožím v těchto krajích. Před válkou Lancashire zaměstnával 500.000
dělníků a dodával polovinusvětové výroby bavlněných látek. Vývoz
bavlnářského zboží představoval nejsilnější položku anglického vý
vozu: jest na prvním místě, a dvakrát tak veliký jako vývoz uhlí a
2 a půlkrát tak veliký jako vývoz strojů. Dnes však vyrábí i Japon
sko bavlněné látky pro vývoz. Vliv japonské konkurence jest vidět
z percentuelní účasti anglického vývozu na mezinárodním obchodu
bavlněným zbožím. Roku 1913 činila 73 proc., r. 1928 se snížila na
57 proc. a r. 1932 činí už jen 40 proc. Anglický vývoz bavlněných
látek činil v letech 1909—-1913průměrně 6.5 miliardů yardů, v prv
ních 10 letech poválečných 4 miliardy yardů a dnes už jen 2 miliardy
yardů. Proti Lancashire pracuje dnes Osaka, kde byla utvořena vý
roba a masový prodej nejlacinějšího standartního zboží z nejhoršího
druhu suroviny. Tam není třeba kvalifikovaných dělníků, které Ja
ponsko dnes má (vzpomeňme při tom na Čínu!), ale stačí stotisíc
selských chudých dcer, které pracují v Osace 10 hodin denně za mi
zerný plat. Podle sdělení delegace, vyslané labouristickou vládou
v letech 1930—31,asijské textilní trhy mají zájem hlavně pro laciné
zboží nižších druhů, kde nerozhoduje kvalita, nýbrž cena. Je sice
pravda, že Lancashire i dnes zůstane na prvním místě, pokud se týče
počtu přádelen s 50 miliony vřeten, zatím co Japonsko má jich jen
8 milionů, ale už v roce 1932 byla spotřeba bavlny v Japonsku větší,
než v Lancashiru a japonský vývoz rovnal se r. 1933 už anglickému
vývozu, přes to, že japonský vývoz byl před krisí r. 1926 6krát menší,
než celý anglický vývoz. 6Oprocentní znehodnocení japonského yenu
dodalo nejhorší úder. V poslední době se však japonský průmysl vrhá
i na výšehodnotné bavlněné zboží. O tom svědčí tyto cifry:
Dovoz japonských bavlněných látek do Indie (v milionech yardů):
Látky 1928-29 1932-33 Vzrůst na
surové 242 242 —
bílené 6 120 20Onásobné
barvené 110 214 2násobné.

Konkurence japonského vývozu se však nezastavuje jen u ba
vlny. Sahá už i na vlnu a hrozí velkému vlnařskému průmyslu
v Yorkshiru. Neméně nebezpečná jest japonská výroba umělého
hedvábí, jehož dovoz do Indie obnášel r. 1930-31 jen 39.2 milionu
yardů, a r. 1931-32 už 74.6 milionu a r. 1932-33 dokonce 114.5 mi
lionu yardů. Je sice pravda, že Japonsko musí celulosu dovážeti,
ale podle posledních zpráv se Japoncům povedlo využitkovati od
padky bavlny pro výrobu umělého hedvábí. Tento nový proces
spočívá v chemickém odtučňování odpadků bavlny, a totiž vaře
ním těchto odpadků, které jsou velice olejnaté, ve zvláštní slou
čenině z kaustické sody a rozpuštěné hemicelulosy. Tím způsobem
se využitkuje prý 80 proc. těchto odpadků a vyrábí se umělé hed
vábí s mnohem větší odolností, než se dosáhne výrobou z dřevěné
celulosy. Vyrábí se podle množství jen polovina, ale cenově jest
výrobek mnohem lacinější. Touto cestou by se uskutečnil nový plán
Japonců, postoupiti ve světové výrobě umělého hedvábí s druhého
místa na první místo a tak přeskočiti Spojené státy americké. V To
kiu se s tím počítá do dvou až tří let.

Další japonská konkurence se uplatňuje i ve výrobě hrnčířského
zboží, skla, elektrických strojů, papírových, cementových, plete
ných a galanterních výrobků. Jenom ve vývozu strojů jest Japon
sko ještě pozadu, jelikož mu chybí kvalifikované dělnictvo (což by
však mohla dodati Čína) a dostatečné kapitálové organisace. Zde
Japonsko nemůže konkurovati s dlouhodobými úvěry anglických
bank. V této souvislosti jest zajímavo, že Japonsko skupuje od
Anglie všechny opotřebované předací stroje a lodě, kterých buď
použije do starého železa, ale také částečně zařazuje do podni
kání. Právě v lodní dopravě Japonsko postupně zatlačuje Anglii,
jelikož dostává vysoké subvence od státu. Zvláště je to znát v pa
namském a suezském průplavu.

Malou ukázkou, jak Čína může jednou pod japonským vedením
vážně ohrožovati evropský vývoz, jest fakt z doby, kdy řádil proti
japonský bojkot v Číně. V té době Anglie mohla přechodně zvý
šiti svou účast na dovozu do Číny, ale ne na dlouho: pro nemož
nost přímého japonského dovozu, Japonci založili a rozšířili počet
vřeten v Šanghaji, patřící japonským koncernům. V r. 1932 vzrostl
počet s 1.7 mihonu na 2.1 milionu, které vydatně konkurovaly
uvnitř Číny anglickému dovozu. To znamenalo, že Japonsko mělo
v Číně přes 2 miliony vřeten proti 9 milionům v samém Japonsku.

Odstředivá tendence anglických dominií a kolonií.
Co však japonskou hospodářskou expansi zvláště podporuje, jsou

zájmy anglických dominií a kolonií, v této věci velmi odlišné od
úzce anglických zájmů. Bylo to znáti, když Anglie chtěla odporo
vati japonskému dumpingu zvláštním celním režimem v koloniích
a vysokými cly v dominiích v Indii, jakož i zvláštními výhodami
pro anglické zboží, které bylo zavedeno ottawskou dohodou z ro
ku 1932. Tak na příklad v srpnu 1932 byla v Indii zvýšena cla na
japonské textilie na 50 proc. hodnoty zboží v r. 1933 dokonce na
75 proc. Současně byla zrušena stará obchodní smlouva mezi Ja
ponskem a Indií. Na to však Japonci odpovídali bojkotem indické
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KarelB. Hroch:

Mladí v práci.
Nejsem žádným přítelem boucharonských frází, kterými se ně

kdy representují úctyhodně staří stoupenci t. zv. „mladé generace“,
nemám aké brýle mámení, abych všechnu práci starých házel do
koše a o všech počinech mladých tvrdil, že jsou pyramidální. Nej
lepší vyřešení generačního problému je tam, kde je souvislost ge
nerací, kde mladí stavějí na tom, co staří vykonali, i když musejí
někdy opravovat a pozměňovat jejich práci — ale staří se nesmějí
nikdy divit, že mladí jdou ve stavbě výše. Bylo by smutné, kdyby
nešli. Není to žádná jejich přednost, ale povinnost.

Mládí je sympatické, kde je opravdové. Třeba v chybách a omy
lech, třeba v názorech, které čas zkoriguje, jen když je vůle k o
pravdovosti, k činu. Po této stránce můžeme zaznamenávati u ně
kterých nejmladších pozoruhodné úspěchy, na které se nedíváme
nikterak s pocitem žárlivosti. Naopak: radujeme se z nich a Vy
zdvihujeme je pro povzbuzení ostatních.

Mladá generace učitelská není nakloněna k planým hádkám. Je
snaha prokousati se ke kořenu věcí a pojmů a přesvědčovat činy.
To je velká výhoda proti generaci, která všechno chtěla řešit mlu
vením a spásu viděla jen a jen v řeči. Takový učitel, ať náležel
do kteréhokoliv tábora, vyžíval se na schůzích a v přednáškách.
Škola bylo až to poslední. Neváhám říci, že leckdy i opravdový
náboženský život byl na místě posledním pro samý shon za mlu
vením.

U nejmladších se projevuje nechuť k planým debatám, ve kte
rých se hraje o slovíčka, mladí pohrdají vší chytristikou, jak „„usa
dit“ a „skoupat“ odpůrce. Dívají se prostě i na odpůrce jinak.
Chtějí ho přesvědčit činy.

Po této stránce vynutí si nejmladší asi i určité korektury spol
kového života. Nenávidí plané řečnění pro řečnění. Chtějí něco
hodnotného. Myslím, že i kursy katolického učitelstva budou muset
učinit ústupek a místo od všeho něco specialisovat se na kousek
z něčeho, který by se probral pořádně. A hlavně, že budou právě
nejmladší učitelé chtít vidět výsledky práce a podle nich že budou
práci hodnotit.

Tím, že se mladí zbavují povinnosti navštěvovati všechny mož
né a nemožné přednášky, že si pořizují rozumný výběr a plán ve
svém sebevzdělání, získávají čas žít ve škole a pro školu. Tím
získávají potřebnou rutinu, mají odvahu řešit otázky reformy škol,
pokusů, stojí přede vším s jasným čelem a čistým pohledem. Od
půrci při nejlepší vůli nemohou brát pohoršení z jejich Života.
Mladí chtějí žít to, čemu věří. Mladí to i žijí. Mění gesto přikrče
nosti v gesto sebevědomí.

Uvádím výňatky z dopisů mladého kolegy, býv. mého žáka:
„Učím zde 11 tříd (6 tříd dívek, 5 tříd hochů), mám tedy 22

hodin týdně. Práce je dosti, ale nelituji námahy. Zatím jsem velice

spokojen. Děti mě mají rády. Ač jsem na ně dosti přísný, nosí mi
kytice, různé obrázky a dosti se mně učí, až mě p. řídící již po
chválil. Jdu do školy rád, s láskou, kterou vštěpuji zase dětem.
Teď právě připravuji na 450 dětí ke sv. zpovědi a sv. přijímání.

I ve sboru učitelském se mi líbí, ač 12 učitelek je vesměs bez
vyznání a ostatní p. učitelé a učitelky jiného vyznání. Jen 3 tro
chu věří. Měl jsem z nich strach, ale teď mě mohou každý den
zbláznit, abych jim pomohl opravit sešity, že prý znám novou gra
matiku více než oni.

Zprvu jsem vytrpěl dost výsměšků, posměchu, ba i ignoranci, že
dnešní náboženská výchova nestojí za nic, Že je přemrštěná, že
pohádky z náboženství nemohou nikdy vychovat děti pro dnešní
Život, že se tím žádné dítě neřídí, že děti jen tak blamuji a že
z nich dělám nábož. fanoušky (děti totiž jdou za mnou). Teď to
dělám tak, že si zvu na hospitace jiné p. učitele, kteří nejvíc po
chybují. Zatím vždy vyšli po hodině z mé třídy s jiným úsudkem.

Nechal jsem jednou po škole 3 děvčata z 5. třídy. Přijdu po vy
učování do třídy a místo 3 děvčat tam zůstala celá třída. Abych
prý jim Zas něco pěkného z náboženství vypravoval...

Připravuji oslavu 28. října... Děti na mé vyzvání chodí navště
vovat nemocné. Samy se při vyučování zapisují, kdo úměl, co kdo
zapomněl nebo provedl, ve vyšších třídách se žáci sami zkoušejí
a tak podobně.“

Jedna vlaštovka jara nedělá, řekne si mnohý. Vím. Vím i to, že
takhle pracuje víc mladých kolegů, odchovanců řádového pedago
gla. Abstrahuji z toho tolik:

1. Je potřebí s kolegy odpůrci jednat vlídně. Ukazovat lásku.
Vyhověti jim, kde lze. Ukazovat, že katolictví není nevrlé, v osob
ním styku nesnášenlivé. Prokazovat jim skutky tělesného i duchov
ního milosrdenství, přesvědčovat skutky, vlídně, bez hádek.

2. Je potřebí využívat všehó, aby děti šly za námi. Nevyhýbat se
oslavám. Je s tím práce, ale náš vliv tím ve škole stoupne.

3. Užívati i při vyučování náboženství moderních prostředků:
závodění, samoučení, vzájemného zkoušení, vésti děti ke skuteč
nému prožívání náboženství.

Ale nemohu si odpustit, abych ještě něco nepřipomněl. Kdybych
měl v moci udílení všelijakých odměn a vyznamenání, odměnil
bych především takového mladého kolegu, který takto pracuje.
Dávat vyznamenání za dožití určitého počtu let nemá smyslu. Od
měna musí být pobídkou. Také v našich organisacích by se měli
na přední místa dostávati takoví lidé, kteří pracují. V učitelských
organisacích by měli být v čele lidé třeba mladí, jen když něco
ve škole dokáží. Měli bychom tím začínati v katolických organi
sacích.

P WObavlny, které se vyváží do Japonska 80 proc. Anglie musila ustou
piti na kompromis: Japonsko se jen zavázalo odebírati tolik bavlny
od Indie, kolik tam dováží textilií. Také v dominiích se projevily
odlišné zájmy. Sice i tam trpěli japonským dumpingem, na druhé
straně nejsou však ochotny umožniti anglický dumping. Jsou to
zvláště dominie, které vyvážejí velkou měrou potraviny a suroviny.
Tyto protiklady mezi průmyslem dominií a Anglií byly zřetelné
zvláště na jednáních ottawské konference.

Nelze se divit, neboť britské kolonie a dominie jsou přímo za
interesovány na japonském trhu. 25 proc. dovozu do Japonska po
chází z těchto zemí, na prvním místě z Australie, pak z Indie a
potom teprve z Anglie a na čtvrtém místě z Kanady. Japonsko do
váží odtamtud 25 proc. potřebné bavlny a železa, skoro 100 proc.
vlny a pšenice, 50 proc. železných minerálií a 66 proc. kaučuku.
Průmyslová a zemědělská krise zvyšuje význam japonských náku
pů. Proto dominie se obávají represálií se strany Japonska. I v Ang
Jii rozvážnější kruhy upozorňují na nebezpečí příliš ostrého postu
pu proti japonské expansi, jelikož Japonci by mohli nakupovati
suroviny od zemí mimo britské imperium. Tak Japonsko využívá
velmi takticky vnitřních rozporů britského imperia a burcuje proti
anglickým vývozcům farmáře a monopolisty surovin v dominiích
a koloniích. Konečně má zvláštní zájmy o Japonsko i anglické vá
lečné loďařství. Japonsko jest totiž jeden z největších odběratelů
anglického zbrojařského průmyslu. Stačí tato data:

Zbrojařský vývoz z Anglie do Japonska:
v 1000 angl. librách v proc. celkového

anglického zbrojař
ského vývozu

1929 130 2.6
1930 188 4.7
1931 229 6.9
1932 322 9.7

Ale i Japonsko samo ztrácí pro Anglii význam. O tom svědčí
tento vývoj obchodních styků mezi oběma zeměmi:

1929. 1930. 1931. 1932
(v 1000 liber šterlinků)

1933

Vývoz Anglie do Japonska 13.435 8.229 6.187 5.730 4.428
Reexport 207 168 145 109 152
Dovoz Anglie z Japonska 9.132 7.820 6.953 6.695 7.228
Saldo 4.510 T577 —621 —856—2.648

Bývalá aktivní obchodní bilance s Japonskem se stala pro Anglii
nyní trvale pasivní.
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Japonský měnový a sociální dumping.
Úspěch japonské hospodářské expanse byl všeobecně připisován

japonské dumpingové politice. Japonci se své strany se houževnatě
brání proti této výtce. Naopak Japonsko prý jest jedinou zemí,
která provádí klasickou hospodářskou politiku volné směny. Dum
ping prý spočívá v tom, že se vyváží do ciziny za nižší ceny než
ve vnitrozemí, a dále že vývozní průmysl jest subvencován státem.
Japonsko prý nedělá ani jedno ani druhé. Byly o tom diskuse, cel
kem však převládlo přesvědčení, že jde aspoň o dumping de facto,
byť i nechtěný, zkrátka, že Japonsko provádí v tom smyslu dum
ping, že vyrábí a vyváží za lepších podmínek než ostatní země.

Velmi věcně posuzoval japonskou průmyslovu a vývozní politiku
Arno S. Pearse, technický poradce Mezinárodní bavlnářské aso
ciace (International Federation of Master Cotten Spinners' and
Manufacturers Association, Manchester).

Dnes Japonsko má už 10 mil. vřeten a 280.000 předacích strojů a
vyváží více než polovinu své výroby. Jest vůbec největším vývozcem
bavlněných látek na celém světě a podle pořadí druhý dovozce
surové bavlny. Ceny jejich látek jsou o 25 až 50 proc. níže pod
evropským a americkým průměrem. Podle Pearseho příčina není
v dumpingu. Skutečně nemůže býti řeči o nějaké státní subvenci.
Zato devalvace yenu umožnila 15 až 18proc. snížení výrobních
nákladů. Zdánlivě pasivní obchodní bilance Japonska jest vyrov
nána turistickým ruchem, příjmy obchodního loďstva a pojišťova
cími obchody. Mzdy mužských dělníků nejsou při normálním kur

"su podstatně nižší než v některých krajích Francie, Italie a Česko
slovenska(!). Během posledních let tyto mzdy stouply až 16násob
ně. Naproti tomu mzdy jsou velmi nízké u dělnic a mladých žen.
Třeba pamatovati, že 63.4 proc. celého dělnictva jsou ženy a dív
ky. Na příklad v bavlnářských továrnách dostávají dělnice 1.55 šv.
franků (asi 12 Kč). Tento obnos se jim však vyplácí jen částečně.
Zbytek se dává buď na zvláštní spořitelní účet a částečně se po
sílá přímo z továrny rodičům těchto dívek. K tomuse ve zbytku
ještě počítají náklady na byt a stravu ve velkoryse vybudovaných
„kasárnách““. Mimo to existují pro dělnictvo zábavné a poučné pod
niky, které se vyrovnají nejlépe vystrojeným americkým podni
kům. Pracuje se asi 8 a půl hodiny denně.

Japonci mají malé nároky, i zaměstnanci a ředitelé se spokojují
s platy, které jsou jen malou částí našich obvyklých platů. Velký
rozvoj jest připsati vyslovenému derinnému smyslu u Japonců vů
bec, podle které stát jest vrcholem společnosti, pro kterou se jedi
ně a beznáročně pracuje. Komunism není v Japonsku trpěn a také
socialismus jest vystaven silnému státnímu tlaku shora.

Zato zisky japonských průmyslníků jsou záviděníhodné. Avšak
dividendy jsou velmi nízké a proto se hromadí ohromné reservy.



Japonské firmy jsou velmi spořivé a vyhýbají se meziobchodu.
Všude platí jen zdatnost. Strýčkovská protekce tam prý vůbec ne
existuje. Celkem firmy nakupují suroviny ve velikém množství a
platí hotově, čímž dostávají velmi výhodné ceny. Pojem obchodní
ho tajemství v Japonsku neexistuje. Firmy se zpravují navzájem
o eventuelních výhodných. možnostech vývozu a dokazují národní
solidaritu, která nám Evropanům právě chybí. Stát podporuje pro
dej v cizině zřízením zahraničních misí, které zastupují stejně vše
chny firmy. Vzájemné podbízení firem v cizině vůbec neexistuje.
Textilní stroje si vyrábějí doma a celý proces výroby jest zařízen
na standartní zboží, což právě umožňuje levnou cenu. Součet všech
zde vypočtených výhod tvoří cenovou diferenci ve prospěch japon
ského vývozu. Při dobré vůli některé z těchto ctností daly by se
provésti i v Evropě. Mimo to Japonci umějí se velmi rychle při
způsobiti změněným podmínkám. Tak na obtíže, kladené s evrop
ské strany na expansi japonského zboží, odpověděli ihned doroz
uměním s Čínou, a dnes bojkot japonského zboží v Číně už úplně
přestal.

Japonci vědí velmi dobře, že Evropa se musí brániti, a jsou prý
nakloněni k dohodě. Avšak jednání s Lancashirem ztroskotalo pro
přemrštěné požadavky anglického průmyslu.

Zvláště nutno zdůrazniti, že podpora japonského vývozu se za
kládá na kolektivistické myšlence. Střední a malé podniky hrají
velkou roli v japonském průmyslu a jsou sdruženy korporativně.
Stát prohlašuje jejich usnesení, pokud se zakládají na většině, za

Dr. Frant. Cinek:

Velehrad víry.
Mohutné sídlo Svatopluka kleslo,
Velehrad víry bez pohromy stojí.
Velehrad náš ten rozkvétá vždy znova,
nižádná moc už nám jej nerozboří.
Apoštolů to dílo požehnané,
dědictví otců zachovej nám, Pane!

Přes nedořešenou otázku polohy původního Velehradu a metro
politního chrámu sv. Metoděje, má nynější Velehrad ojediněle vý
znamný vztah k nábožensky osvětovému dílu našich slovanských
věrozvěstů a k jejich duchovnímu odkazu.

Třebas nejnovějšími vykopávkami prokazuje se stále závažněji,
že dnešní Velehrad souvisí i místně s polohou starého Velehradu a
bohaté nálezy z doby říše Velkomoravské na Starém Městě opráv
Řují k závěru, že zjišťované pozůstatky mohutného osídlení z 9. stol.
v blízkosti Velehradu s velkou pravděpodobností jsou zbytky vý
známnéhohradu z doby "Svatoptrkovys hlavním--kostelem-morav
ským a hrobem sv. Metoděje, přece neváháme důrazně tvrditi, že
duchovní význam dnešního Velehradu tkví popředně a podstatně
nikoli v místním, nýbrž v myšlenkovém vztahu k středisku apoš
tolské působnosti našich věrozvěstů.

Základem toho, co zůstalo přes 700 let upjato ke zdem našeho
Velehradu, není výlučně pouhá hmotná lokalisace, nýbrž myšlen
ka — idea cyrilometodějská.

Proto duchovní význam dnešního Velehradu je podstatně nezá
vislým na jakémkoliv řešení polohy hledaného hradu velkomorav
ského a stoliční svatyně Metodějovy.

Velehradský klášter a chrám, vybudovaný po ztroskotání původ
ního Velehradu moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem
a jeho bratrem českým králem Přemyslem Otakarem I. koncem 12.
a počátkem 13. století na místech, jež dávné podání spojovalo
s hlavním působištěm sv. Cyrila a Metoděje, vyrostl prozřetelnost
ně v nejpamátnější pomník díla slovanských apoštolů, kolem ně
hož po staletích zmatků a rozkladu soustředilo se neméně prozře
telnostní úsilí o dobudování a dokonalé uskutečnění veliké myš
lenky našich apoštolů, jak u nás, tak v celé rodině Slovanstva.

Tento Velehrad s velebnou basilikou mariánskou zachoval nám
drahé jméno slavného hradu velkomoravského i metropolitního
chrámu sv. Metoděje, stejně zasvěceného Matce Páně. V příboji
zmatků zůstal kamenným výkřikem, neumlkajícím mluvčím, který
přes staletí spojuje potomstvo cyrilometodějské s dílem i myšlen
kou slovanských apoštolů.

Velehrad velkomoravský, cyrilometodějský, padl. Rozmetala nám
jej v ssutiny zloba nepřátel, ale tento Velehrad jej vzkřísil, du
chovně obnovil.

Je to Velehrad víry.
Jím žije u nás památka sv. Cyrila a Metoděje i jeho odkazu.

Je to tlumočník jejich ideje, kterou před zapomenutím chránil a
po dobách úpadku učinil krystalisační osou našeho duchovního
obrození i pružinou všeslovanské sjednocovací a misijní práce po
dle záměrů sv. Cyrila a Metoděje.

I když nebyl velehradský chrám a klášter přímo zbudován jako
duchovní památník díla sv. Cyrila a Metoděje (bylť jako jiné Cis
terciácké kláštery a chrámy založen na počest Panny Marie), pro
zřetelnostně zachytil památku odkazu cyrilometodějského a zůstal
budoucím věkům nejmohutnějším jejím mluvčím.

Duchovní synové sv. Bernarda, „cisterníka Mariina“, přinesší
sem z duchovního prostředí románského západu žhavé zanícení
pro kult mariánský, navázali bezděky na dílo slovanských věro
zvěstů, poslů Cařihradu, města Mariina, misijních vyslanců křes
ťanského Východu, kde nejprve jako v jarní zahradě Církve roz
kvetla úcta mariánská, kde vyvstali největší obránci kultu Matky
Boží, kde uzrály nejsladší plody starokřesťanské mariánské lyriky.

mocné ohnisko úcty mariánské,

povinné pro celé dotyčné odvětví. K financování nových odbytišť
eskontuje jim stát směnky až k 70 proc. obnosu. Japonský malo
průmysl sestává z více než 400 sdružení, které vyvážejí více než
velkoprůmysl. Jak vidět, Evropa by se mohla zde mnohému při
učiti, zvláště pokud se týče organisace a státní podpory. I v Evro
pě musí dojíti ke kolektivistickému nákupu a prodeji, jestliže chce
me zdolati japonskou konkurenci. Neobejde se ovšem ani bez sní
žení životní míry. Podle Pearse potrvá to ještě 60 let, než Čína
bude stejnou měrou zindustrialisována, pak ovšem nastane největší
hospodářský boj pro Evropu. Dosud docílené úspěchy Japonska
stačí, abychom si mohli domysliti dosah industrialisace Číny.

Neuplynul ani rok ode dne, co generál Smith z Jihoafrické unie
prohlásil, že těžiště budoucích bojů bude mimo Evropu, a upozor
niv na rostoucí nebezpečí v Africe a na Pacifiku, volal po spolu
práci Anglie a Ameriky. Jeho varování málokdo doopravdy Toz
uměl. Dnes se už splňují první náznaky. Máme habešskou válku,
máme nový spor, který hrozí vypuknouti nedávným osamostatně
ním Filipinských ostrovů, o které se budou rváti Anglie a Japon
sko, a stejně dnešní hospodářský a politický stav Číny a dotyčná
jednání mezi Anglií a Japonskem nám nevěstí nic dobrého. Dnes
už vidíme, jak úkoly, které čekají Evropu v budoucnosti, budou
velice usnadněny přimknutím se Ruska k Evropě, nicméně však
nebezpečí, která nám líčil dr. Rudolf Cicvárek ve svých „„Asijských
problémech“, se nám narýsují čím dále tím zřetelněji.

V cisterciáckém monastýru velehradském vyrůstá v 13. století
mohutná štěpnice úcty mariánské. V tomto moravském Jasnodolu
(odnoží jihofrancouzské kolébky řádové Claireveaux — Clara vallis)
družiny Bernardovy zaštípena západní duchovní škola pronikavě
oživeného kultu mariánského, jímž prozřetelnostně zaštítěno a
v základech upevněno misijní dílo soluňských věrozvěstů ve svém
hlavním duchovním jádru.

Úcta mariánská, jak ji k nám přinesli v duchu ryzích starokřes
ťanských východních tradic sv. Cyril a Metoděj a jak ji rozdmý
chávali v předním a nejpamátnějším moravském monastýru žáci
mariánského apoštola křesťanského západu, sv. Bernarda, je hlav
ním vniterným svorníkem duchovních statků křesťanství a přes
pohromy rozkolu dodnes drahocenným pojítkem vížícím Západ
s Východem i zárukou naděje na obnovu někdejší jednoty.

A právě v památném klášteře moravském, spojovaném podáním
s hlavním působištěm slovanských apoštolů i s památkou na ma
riánský synodální chrám Metodějův, tající jeho ostatky, ožívá

která pak bohatě se rozmáhá
celou Moravou a proniká jako nejvýraznější znak náboženskosti
této země.

Nezúžujeme-li příliš svých výsledků s hlediska čiře přirozeného,
snažíme-li se pochopit velikou myšlenku obecnosti Církve Kristovy
a díváme-li se zpět okem víry v Prozřetelnost, vidíme, jak naši
věrověsti, apoštolé ryzí křesťanské obecnosti v protivě s tehdejší
byzantskou úzkoprsostí a omezeností souvěkých národů západ
ních (vždyť právě ve své obecné lásce křesťanské obětovali se za
pohrdané Slovany) našli po násilném přerušení a oslabení svého
díla právě v hlavním působišti svém pomocníky v řeholních brat
řích Západu.

Jako sv. Cynil a Metoděj, učení a svatí mnišští řečtí velikáni,
přinesli sem z východního mezinárodního mnišského střediska
bithynského Olympu, ohniska křesťanského ducha prvních století,
ryzí nauku křesťanskou, nedotčenou úpadkovým politickým parti
kularismem byzantským, tak žáci nejslavnějšího západního refor
mátora řeholního 12. století a obnovitele ducha staré západní ře
hole benediktinské sv. Bernarda, nesou sem oheň zápalu pro evan
gelickou plnost života křesťanského.

Co zde započal Východ, dolévá Západ, křísící v řeholi Bernar
dově touhu po dokonalém pokřestění a posvěcení světa.



Náboženská šituace v proletariátu je neutěšená. Z odborově
nisovaného dělnictva v československé republice k 31. r
roku 1932 bylo organisováno v odborových organisacích vy
socialistických (soc. dem., národní soc., komun.) 56.95 pt

všech 4 křesť. odborových organisacích dohromady Bostatní v organisacích, které v nejpříznivějším připadě mohod |.
označeny jako nábožensky bezbarvé. — Z 5.902 mužů, jejichž man
želství byla rozloučena v roce 1932v ČSR, bylo dělníků a nádeníků
43 proc., se zřízenci dokonce 56 proc. V dělnických čtvrtích Prahy,
Plzně, Mor. Ostravy a j. průmyslových měst bývá vysoké procento
obyvatel bez vyznání. — To není nějaká výjimečná situace. Na
celý kulturní svět vztahují se trpká slova sv. Otce: „Le plus grand
scandale du siěcle dernier, cest gue Eglise, en fait, a perdu la
classe ouvriěre.“ Podobně S. Congregatio Concilii 5. VI. 1929: „„Ná
boženská apostasie, vyvolaná v masách dělnictva, je nesporný fakt,
který nutí k přemýšlení.“ Příčiny: roztrpčenost proti hospodářské
mu a sociálnímu utrpení proletariátu. Všeobecná tendence nábo
ženského odklonu, stále širší a intensivnější pronikání laicisace:
„stojíme tváří v tvář světu z velké části téměř znova propadlému
pohanství“ (O. A. 141). Církev líčena jako spojenkyně s kapitalis
mem, jako šiřitelka „„opia národů“, jako spoluutlačovatelka prole
tariátu. Propaganda bezvěří se děje velmi důmyslně, velmi inten
sivně, často i velmi násilnicky. Dr. B. Vašek.
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Ventýž zápal, který vedl urozené a učené syny náměstka soluň
ského vojvody do monastýru olympského a odtud do služeb veli
kého misijního díla v Slovanstvu, ovládá o tři století později po
éře úpadku syna burgundského rytíře Tecelina z Fontaines a pudí
jej k obrovité duchovní obnově Západu.

A tento chudičký, světu odumřelý, úmrtvamií ztrýzněný, více
umrlci než živoucímu člověku podobný francouzský mnich a aske
tický veleduch křísí reformou ochablého života řeholního ducha
pokání a plamenně volá rozbouřený a rozdrásaný křesť. Západ
k návratu k duchu evangelia.

Ze svého kláštera (zvaného druhým Římem 12. století) zasahuje
pronikavě do rozháraných poměrů Evropy, je rádcem, smírcem a
rozhodčím ve sporech, různicích a rozkolech, jež drásají křesťan
ský Západ a celou Církev. Až ke kormidlu lodice Páně, kterou
řídí posléz řeholní jeho odchovanec, proniká jeho mocný vliv.

Je zřejmě prozřetelnostním oprávcem domu Páně, omilostně
ným věštcem Božím, Janem Křtitelem 12. století. A zápal pro křes
ťanskou dokonalost prvotních století, jenž rozlévá se z jeho ře
holního Jasnodolu, proniká ještě za jeho života přes Německo do
Čech (kdež vznikají cisterciácké kláštery v Sedlci, v Nepomuku a
v Plasích) a posléze i na Moravu.

Těch 12 duchovních synů Bernardových, kteří za půl století po
jeho smrti přicházejí z kláštera plasského 11. listopadu 1205 do
údolí mezi poslední výběžky chřibských hor opodál tržné osady
Velehradu a začínají mýtit lesnaté stráně a odvodňovat bažinaté
dno darovaného úvalu, jsou dělníci Boží, které posílá Prozřetel
nost ze Západu na nedooraně líchy mnišských věrozvěstů z VÝ
chodu.

Moravský Přemyslovec, markrabí Vladislav Jindřich, syn Vladi
slava II., který otevřel brány Čech západním duchovním řádům,
uvádí na Moravu syny Bernardovy. Očekává od nich zpevnění
křesťanské víry země, v níž křesťanská osvěta vzala počátek. Sli
buje si povznesení duševní i hmotné kultury svého rodového údělu.
Věhlas řádu, stojícího na vrcholu vážnosti a obliby, slibně to zajiš
tuje. Ctitel sv. Václava a horlitel pro úctu mariánskou (v erlafském
údolí štyrském založil mariánskou votivní kapli, z níž vzniklo slav
né poutní místo Maria-Celly, jak jméno mor. markrabí s letopo
čtem 1200 dosud nad portálem kaplice hlásá) zakládá (ob reve
rentiam beatae virginis Mariae) velehradský mariánský svatostan,
kolébku moravské řehole cisterciácké a primiciální klášter zemský,
jímž měl prozřetelnostně ožíti ztroskotaný Velehrad. Za 700 let
bude psát zbožný kronikář velehradský: „Tímto činem postavil 50
bě Vladislav pomník veliký, slávy nehynoucí, ač nástrojem byl pou
hým vševládné Prozřetelnosti Boží. Neboť tento klášter velehrad
ský opanoval a zachoval nejenom jméno „Velehrad“, nýbrž i
vznešený úkol bývalého Velehradu královského. Na tomto Vele
hradě klášterním Metodějovo požehnání v ovoci svém zůstává
napořád...“

(Z chystané studie „Duchovní tvář Velehradu“ dal nám autor
k disposici tuto stať. Práce vyjde na jaře nákladem Družiny lite
rární a umělecké v Olomouci.)

Unionistický kongres na Velehradě v r. 1936. Ústřední Apoštolát
sv. Cyrila a Metoděje rozhodl na poslední poradě, aby příští rok
byl na Velehradě unionistický kongres. Má se konati ve dnech 16.
až 20. července, aby mohli se dostaviti i referenti z Říma. Podle
liturgické tradice sjezdů unionistických budou slavné bohoslužby
hlaholské, řecko-východní a byzantské. Každého večera budou eu
charistické pobožnosti. Přednášky budou jen dopoledne na témata
dogmatická, liturgická a historická o životě a kultu cyrilometoděj
ském a časových „otázkách. Odpoledne byly by porady odborníků
a populární kurs pro kněze a bohoslovce. Večer skioptikonové
přednášky. Zvolena užší přípravná komise sjezdová. Z Jugoslavie
je již ohlášena velká pout na Velehrad.

Pro větší ctění sv. Cyrila a Metoděje na Slovensku. Z podnětu slo
venských delegátů na schůzi Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje
v Olomouci má býti vyvinuto úsilí, aby na Slovensku byl svátek
cyrilometodějský více slaven a úcta slovanských apoštolů více
šířena.

Katolická universita v Solnohradě. Již za Dollfussovy vlády byl
odhlasován zákon o zřízení, vlastně obnovení slavné katolické
university v Solnohradě. Na prvém katolickém sjezdu německém
r. 1848 bylo jednáno o jejím otevření a od té doby se o ní Často
kráte psalo. Dollfuss konečně provedl to, na co se nezmohla ka
tolická monarchie rakousko-uherská. Nebyla-li dosud universita
otevřena, stalo se tak proto, aby byl -co nejlépe zajištěn její fi
nanční základ. Ale jak sděluje „Katholische Kirchenzeitung“, bude
zákon praktikován co nejdříve, a to tím, že budou zahájeny před
nášky na filosofické fakultě. Bude to jakási akademie na způsob
akademie sv. Alberta Velikého v Kolíně, která byla založena před
čtyřmi lety. Bude zřízeno pět kateder, a to pro vědeckou analysu
duchovních proudů současné doby, pro srovnávací studium moder
ní filosofie v poměru k tomistické nauce, pro katolické učení o stá
tu a filosofii historie. Průpravou jsou „universitní týdny“, které
jsou již pořádány pět let, a v nichž přednášejí měsíc vědci ra
kouští i cizí. Letošního roku bylo přednášeno o bohosloví, písmu
a historii. Z theologie byla věnována hlavní pozornost mystice,
poněvadž právě moderní lidé se obírají hodně touto svatou vě
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Před revisí ottawské dohody"
Ohromující vítězství liberálů při posledních parlamentních vol

bách v Kanadě, kde se stali nejsilnější stranou se 174 mandáty
proti dosavadním 87, a konservativci získali jen 42 mandátů proti
dosavadním 138 poslancům, mělo silný ohlas zvláště v britských
hospodářských kruzích. Vynořuje se totiž otázka revise ottawské
dohody, což by mělo nedozírný význam pro světový obchod s ang
lickým imperiem a ne v poslední řadě by zajímalo i Československo.

Porážka konservativní strany byla bezpochyby zaviněna hospo
dářskou politikou jejího vůdce Mr. Bennetta. Doufal, že protekční
politikou zajistí Kanadě nejen veliké zisky, nýbrž i vysoké mzdy
a velkou zaměstnanost. Navzdor tomu však hospodářská deprese
v Kanadě se přiostřila dále. Proto Mr. Bennett zahájil velkorysou
politiku v rámci britského imperia. Nabídl na velkobritské konfe
renci v Londýně roku 1930 Anglii preference pro anglické zboží,
kdyby Anglie zavedla clo na dovoz zahraničního obilí. Když však
se anglická vláda přesvědčila, že Mr. Bennett chtěl zavésti „pre
ferenci“ pro anglické zboží tím, že zvýšil clo na zahraniční zboží,
místo aby snížil clo na anglický dovoz, které beztoho byloprohi
bitivní, vláda se za to poděkovala.

Mr. Bennett měl přece štěstí. Roku 1931 nastoupila nová anglic
ká vláda, nakloněná myšlence výstavby anglického imperia. Tak
na popud Mr. Bennetta byla svolána v červenci 1932 nová konfe
rence anglických dominií, a to v Ottawě, sídle to Bennettově. Tam
konečně anglická vláda splnila výše uvedené požadavky, aniž by
za to dostala zvláštní výhody pro dovoz do Kanady. Podle odbor
ných anglických kruhů výsledek ottawské dohody pro zájmy brit
ského imperia nebyl zvláště veliký a působil jen tolik, že malá
část zámořského obchodu imperia se dostala z cizích států do Tu
kou dominií. Zase podle anglických národohospodářů největší zís
ky z toho měla jen Kanada. Přesto však hospodářská deprese ne
ustala a byla zhoršena devalvací amerického dolaru. Pozdější hos
podářské oživení U. S. A. sice účinkovalo také pomalu v Kanadě.
Ale už to bylo pozdě. Měsíc před parlamentními volbami Mr. Ben
nett uveřejnil nový politický program, který byl věnován zvláště
sociálním otázkám. Všecko bylo marno. Mr. Bennett zničil, jak Vi
dět, svou vlastní stranu.

Nový vítěz, vůdce liberálů Mr. McKenzie King, zahájí v Kana
dě, jak se očekává, úplně novou hospodářskou politiku. Jeho prv
ním cílem jest liberální celní politika a zvláště revise ottawské
dohody. V Anglii jásají nad jeho vítězstvím zvláště zastánci „free
trade“, t. j. zastánci klasické anglické hospodářské školy pro vol
nou směnu, založené Adamem Smithem, a poukazují na to, že na
světě existuje nyní aspoň jedna vláda, která bude zcela oddaná
myšlence volné směny. Vítězství Mr. Kinga bude prý signálem
k přeorientaci hospodářské politiky anglického imperia a. opuštění
politiky „zavřených dveří“, která byla zahájena ottawskou doho
dou. Mr. King souhlasí s tím, jak Mr. Baldwin definoval už v Otta
wě původní cíl tamní dohody: expanse obchodu mezi členy impe
ria, ano, ale nikoliv zúžení obchodu britské říše s cizinou. —c—
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dou. Ostatně četné moderní problémy potřebují mystického světla,
mystiky jako vůdce. Duch lidský nalezne pokoj jediné v syntese
modlitby a života, v rozmluvě člověka s Bohem. V historii se
jednalo o Řecku a Římě jako předchůdcích západní křesťanské
vzdělanosti, o prvním utváření kulturní jednoty křesťanských ná
rodů a o vstupu germánských národů do křesťanské západní ob
lasti. Evropská civilisace je výslednicí splynutí přistěhovalých ná
rodů a myšlení jejich a proniknutím zjevenou naukou křesťanství
těch různých rozptýlených ideologií. Jen v křesťanské syntese na
šla tato vzdělanost řád, klid, schopnost expanse a pokroku. Opus
tí-li lidstvo cestu, kterou takto nastoupilo, zřítí se do propasti.
V třetí otázce šlo hlavně o moderní formy států, o ideu práva me
zinárodního a o postavení Církve ve světě v důsledku poválečných
konkordátů.

Náboženská statistika Švýcarska ve srovnání s minulostí. Roku 1860
bylo ve Švýcarsku 1,478.591 protestantů, 1,021.821 katolíků, 4216
židů a 5866 příslušníků jiných vyznání. V roce 1930 je 2,330.336 pro
testantů, 1,666.317 katolíků, 17.973 židů a 51.774 ostatních (včetně
bez vyznání). Z těchto číslic vyplývá vzrůst protestantů o 58 proc.
a katolíků o 63 proc. za těch 70 let. V procentech z počtu celého
obyvatelstva stoupli katolíci z 40.7 proc. na 40.9 proc. Pro péči o
roztroušené katolíky mezi protestanty uvnitř země mají švýcarští
katolíci „Vnitrozemské misie“, které v roce 1934 podporovaly 257
misijních podniků, z toho 154 diasporových far a 69 jiných boho
služebných stanic. Přesto, že je krise, dali švýcarští katolíci na toto
dílo 362.965 švýcarských franků na řádné a 175.281 švýcarských
franků na mimořádné výdaje.

Drobnosti. Ve Sttutgartu vycházel již sto let katolický list ,„„Das
deutsche Volksblatt“, který se po roku sedmdesátém stal listem
centra. Dnem 1. listopadu byl tento list zastaven. — Ve Vídni
byly posvěceny nové budovy velikého katolického listu „„Reichs
post““. Slavnosti se účastnil kancléř dr. Schuschnigg s ministry a
četné význačné osobnosti veřejného života. Vysvěcsní provedl ar
cibiskup vídeňský, kardinál Innitzer, který pronesl i řeč o důleži
tosti katolického listu. Život „Reichspostu“ byl dosti těžký za éry
liberalismu. R. 1922 byla tiskárna zapálena, ale dnes je list již zase



pěkně vybudován. — Příští Sociální týden francouzských katolíků
se bude konat příštího roku ve Versailles od 20. do 26. července.
Bude se na něm jednati hlavně o sociální činnosti katolíků na
periferii velkých měst. — Před 40 lety byl připojen k Francii Ma
dagascar. Francie chce oslaviti to výročí co nejokázaleji. Je zají
mavé, že současně se jedná v Římě o blahořečení francouzského
misionáře, který prvý přinesl na Madagascar radostnou zvěst evan
gelia a postoupil tam mučednickou smrt. — Japonský archeolog
Honda nalezl na ostrově Amakusa 379 katolických hrobů z r. 1574,
tedy počátků křesťanství v Japonsku. V XVI. stol. byl celý polo
ostrov křesťanský. — Německá knihkupectví zahájila zvláštní dum
ping: Na nátlak ministerstva propagandy se rozhodla snížiti kup

Dantovo peklo zfilmováno. V USA vytvořili film podle Danteho
„Božské komedie“. Režie přidržela se při zobrazování pekla hlav
ně kreseb Doréových. Filmováno bylo v roklích Sierra Nevada,
kde rozlita pravá moře petroleje a zapálena. Příprava filmu trvala
13 měsíců, filmování samo 6 měsíců.

Katolické školství v Holandsku. Na počátku XIX. stol. měl stát
absolutní moc nad výchovou mládeže. Byl to stát protestantský a
vše nasvědčovalo tomu, že se nebude chtít zříti svého protestant
ského ražení. Ovšem katolíci nechtěli jen tak ustoupit a tak se
rozpoutal tuhý zápas, který trval plných 120 let. Je možno rozli
šiti v něm tři období. První končilo rokem 1848 a školství bylo
v něm neutrální, ale ta neutralita vypadala podivně a těžce ji nesli
nejen katolíci, nýbrž i protestanti. Celá Evropa byla tehdy roz
vrácena revolucionářskými ideami a spousta tajných společností
užívala všech prostředků a všech sil, aby podvrátily náboženský
a křesťanský základ v duších, hlavně v duších dorůstající mládeže.
Toto nebezpečí cítili dobře i katolíci i protestanté a odtud zvýšený
boj za konfesijní školu. Vilém I., který tehdy vládl nad Holand
skem a Belgií, nepřál katolíkům, jeho nástupce, Vilém II., byl již
spravedlivější a tak v konstituci z r. 1848 je již obsažen čl. 194,
který zní: „Vyučování je svobodné pod autoritou státní.“ Od r. 1848
byl tedy stav takovýto: Škola státní je neutrální. Mimo ni mohou
býti zakládány školy svobodné, které mohou podporovat obce,
ovšem s podmínkou, že do nich mohou docházet děti různých ná
boženských vyznání. R. 1858, kdy byl ratifikován zákon z r. 1848,
existovalo v Holandsku 3.473 obecných škol, z nichž bylo soukro
mých 957 a 25 jich bylo podporováno obcemi. R. 1876 bylo již sou
kromých škol 1.095 z celkového počtu 3.826 a subvencováno jich
bylo 120. Ovšem ani katolíci ani většina protestantů nepovažovali
tento stav za definitivní a konečně dosahují zákonem z 8. prosince
r. 1889 další výsady: Svobodné školy mají právo na státní podporu.
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Křesťanské odborové organisace v Československu. V Říšské od
borové radě křesť. organisací dělnických a zaměstnaneckých jsou
sdruženy organisace v Čechách a v zemi Moravskoslezské, pak ně
mecká křesťanská odborová centrála ve Svitavách a ludoví odbo
ráři na Slovensku. První tři ústředí konala letos na podzim valné
sjezdy. Křesťanské odborové organisace v Čechách mají 21.720
členů (z toho 12.981 mužů a 8.739 žen). Moravskoslezští odboráři
(s členy z lidových organisací na Slovensku) mají celkem 40.430
členů (z toho mužů 32.379, žen 8.051). Protože německých odbo
rářů je 38.188 (z toho 22.044 mužů a 16.144 žen), je v západních ze
mích republiky (včetně slovenských lidových odborářů) celkem
100.338 (mužů z toho 67.424, žen 32.934). Připočtením odborářů
při Hlinkově straně dostaneme velmi silnou organisaci křesťan
ských odborářů.

O racionalisaci našeho autoprůmyslu. Anglický příklad, Při zahá
jení pražského autosalonu porovnával dr. Jiří Hejda v Českém slo
vě výrobní poměry našeho autoprůmyslu se stavem v Německu,
a došel k závažným závěrům. Zatím co u nás při maximální ka
pacitě 30.000 vozů ročně (která není vůbec plně využita) potírá se
8 automobilek 25 typy a r. 1934 připadlo na jeden typ jen 327 vo
zů, v Německu autoprůmysl šel cestou fusí: r. 1928 vyrábělo tam
27 továren 95 typů, a letos bylo už jen 16 automobilových továren
s 51 typy. Při celkové výrobě 147.000 vozů v roce 1934 připadalo
2882 vozů na jeden typ. Proti dokonalé racionalisaci v soustředění
výroby v Německu, vykazuje československá automobilová výroba
jen další tříště. Zvláště náš malý trh potřebuje nutně důsledné
racionalisace, jestli náš autoprůmysl nechce vyráběti na samé zis
kové hranici, a někdy i pod ní. Skoro současně s pražským auto
salonem byla však zahájena i v Londýně dne 17. října veliká
automobilová výstava, která se může chlubiti rekordy v kažďém
směru, jak ve výrobě, tak i ve vývozu a v domácí spotřebě. Stojí
za to, upozorniti zde i na anglický příklad tohoto důležitého prů
myslu. Hlavní rekord byl dosažen ve vzrůstu počtu automobilů
z 1,333.000 na 1,493.000. Celková anglická výroba se zvýšila ze
181.413 vozů v roce 1928 postupujícím vzrůstem na 301.300 vozů
v roce 1935. A z této výroby dvě automobilky dodávaly více, než
polovinu vozů, totiž nejsilnější závod Morris nad 100.000 vozů a
závod Austin 80.000 vozů. 6 automobilek dodávalo celkem 74 proc.

cům z ciziny cenu knihy o 25 proc. Je to namířeno hlavně proti
knihkupcům a vydavatelům německým v Rakousku a Švýcarsku.
Rakousko se asi bude brániti tím, že uvrhne na každou knihu z říše
clo 25 procent.

Celibát zradou německé rasy. Protikřesťanský časopis „Der Durch
bruch“ prohlásil, že kněží, mniši a řeholnice jsou pro celibát a slib
čistoty vlastně zrádci německého lidu. Vypočítává, že „„papežská
armáda v Německu“ čítá 120.741 lidí, z toho asi 15.000 mnichů,
84.000 řeholnic a 21.000 světských kněží. Počítá-li prý se na jednu
rodinu 3—4 děti, znamená prý celibát úbytek natality za jednu
generaci 400.000 osob.

Od té doby přibývá svobodných škol. R. 1912 jich bylo 2.121 s 10
tisíci 714 učiteli a 365.887 žáky. Státních škol bylo v téže době
3.313 se 16.605 učiteli a 566.867 žáky. Státní subvence soukromým
školám byla ovšem daleko nižší, než školám veřejným a proto ka
tolíci se r. 1913 spojili s protestanty a po vítězných dubnových
volbách byla nucena vláda jmenovat komisi, která by vypracovala
nový zákon. Dne 9. října 1920 vstoupil v platnost. Ministr Viser jej
obhajoval těmito slovy: „Hlavní myšlenka, která vedla k revisi
čl. 192, je tato: Abychom předešli méně poctivé konkurenci, musí
me finančně postavit obě školy na stejný základ.“ Školské zákono
dárství v Holandsku vychází s hlediska, které o několik let později
zastával ve své encyklice Pius XI., že totiž v prvé řadě rodině
přináleží právo i povinnost pečovat o vzdělání dětí. Když podněty
rodičů nejsou s to vydržovati školu, má stát povinnost dát dětem
dostatečné prostředky ke vzdělání. Stát přiznává stejná práva obě
ma školám, když vyhovují určitým podmínkám. Všechny výlohy
hradí stát. Když se nějaké sdružení rozhodne vystavět školu, udělá
rozpočet, který obec uhradí. V záporném případě má ona společ
nost právo odvolat se ke státu. Zákon vyžaduje, aby do této školy
chodilo aspoň 100 dětí ve městech se 100.000 obyv., 80 ve měs
tech nad 50.000, 60 nad 25.000 a 40 pod 25 tisíc obyvatel. Učitele
platí stát. Ředitelé soukromých škol jmenují učitele, kteří musí mít
maturitu z učitelských ústavů. Od r. 1920 počíná třetí období ve
vývoji školské otázky v Holandsku. R. 1923 navštěvovalo státní
školy 527.000 dětí, ale školy svobodné 562.000. Na katolických ško
lách bylo r. 1913 195.000 dětí, r. 1930 již 416.000. Na školách střed
ních není vyrovnání provedeno úplně. Stát platí svobodným ško
lám 80 proc. výdajů na učitele a 75 proc. na ostatní potřeby. Ho
landsko bývá kladeno za vzor, pokud běží o rozřešení školské
otázky, a to plným právem! Katolíků je tam něco přes třetinu.
Školské zákonodárství holandské bylo vzorem pro Německo a ře
šení z r. 1930 se hodně podobá řešení holandskému.

domácí spotřeby a začínají novou sezonu s 45 typy. Při tom se
ještě poznamenává, že se zvyšuje počet typů, přes to, že přinese
s sebou další zvýšení výrobních nákladů. Když s tím porovnáváme
naši výrobu s 8 automobilkami a 25 typy, k tomu ještě s nízkým
rozsahem výroby, pak je to skutečně na náš malý trh luxus, na
který někdo musí doplatiti. Před týdnem byla hlášena první fuse
dvou našich továren, Ringhoffer—Tatra se zpětnou platností od
1. ledna 1935. Snad bude jejich příklad následován ostatními,
aspoň ve smyslu utvoření společného výrobního plánu. Je to v zá
jmu průmyslu, ale také branné pohotovosti našeho státu. —o—

Další hospodářské zlepšení v Belgii. V předloze k novému rozpo
čtu na rok 1936 nepomýšlí belgická vláda ani na škrty platů, ani
na zavedení nových daní. Je to tím větší úspěch, jelikož hospodář
ská situace Belgie byla v březnu před provedením devalvace oprav
du beznadějná. Zhroucení státních příjmů v prvním čtvrtletí tohoto
roku dalo očekávati celoroční deficit ve výši 850 až 1250 milionů
belg. franků. Ve skutečnosti však, díky devalvaci, deficit nepřevýší
letos 200 mil. belg. franků a snad bude dokonce jen 160 mil, belg.
franků. A také tento deficit jest skoro výlučným následkem první
ho čtvrtletí před devalvací. V novém rozpočtu na rok 1936 výdaje
a příjmy činí obrat 10.300 milionů belg. franků, t. j. o 300 milionů
více, než loni. Nesmí se však zapomínati, že preliminované výdaje
na rok 1935 byly podceňovány a budou ve skutečnosti tak vysoké,
jako v rozpočtu na rok 1936. Vyrovnání nového rozpočtu bylo
umožněno poklesem výdajů následkem ubývání nezaměstnanosti.
Počet nezaměstnaných, který zůstal nezměněný v červenci a srpnu,
vykazuje další nový pokles v září a říjnu. Proti 170.000 nezaměst
naným v červnu, bylo začátkem října jen 161.000. V příští zimě
očekává se ovšem nové sezonní zvýšení počtu nezaměstnaných,
ale podle dnešního stavu už nedosáhne 275.000 nezaměstnaných,
největšího to stavu z minulé zimy. I celková hospodářská situace
vykazuje slibné oživení. Zvláště je to vidět u obratové daně. Vůbec
všechny nepřímé daně budou asi převyšovati stav z loňského roku
o 860 milionů franků. I spotřeba elektrického proudu jest dobrá:
v červnu 1935 byla o 9 proc. vyšší, než ve stejném měsíci 1934,
v červenci o 12 proc. a v srpnu o 14 proc. vyšší, než ve stejných
měsících r. 1934.
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Domácí:
Hodža premiérem. Přišlo to dříve, než se čekalo. Ale stalo se. For
mální průtahy s jeho jmenováním děly se s plnou korektností.
Uznáno obecně, že státu neprospívá karikovati protivníky, stanou-li
se pak representanty státu, a tak viděli jsme v tisku jen solidní
portrety. Retušování podle politické příslušnosti. Místo ostřelování
všemi kalibry byla děla jen zamířena, třebas nabita, přece zajištěna
proti náhodnému vypálení. Hodža je politik-Slovák a zná dobře
lidi. Dovedl odejít, aby zase přišel. Je ceněn skoro víc jak Slovák,
než jako politik. Má vliv na slovenskou oposici. Jeho postavení
v čelo vlády má také jiný význam. Nastal smír a nebudé bojů
o příštího kandidáta presidentství. Agrárníci mají ve vládě novou
garnituru.
Zahraniční:
Polsko. Změnilo vládu, ale nezměnilo dosud metody vůči nám.
Štvanice vyrážejí jako boláky ze znečištěné krve lidí, kteří ovládají
politiku a tisk. Štvanice v rozhlase katovickém s vymyšlenými a
zkroucenými příběhy, šmokovské útoky polského tisku, až na malé
výjimky, pekelné stroje a pokus vyhoditi do vzduchu most, spoju
jící Těšín Český s Polským, jsou málo vhodným melodramem slo
vanské vzájemnosti. Snad výzva čsl. vysokých škol na polskou vě
du, aby se našla společná základna k řešení domnělých nebo sku
tečných provin našich na Polácích, bude míti náběh k lepšímu.
S polským národem nemáme diferencí.

Pod tíhou sankcí. 18. listopadu mají vstoupiti v platnost sankce
proti Italii pro porušení Paktu o Společnosti národů vyvoláním
války s Habeší. Je to komplex velmi složitých otázek a zasahujících
dále, než se původně při sdělávání Paktu snad myslilo. Moderní
mezinárodní život je tak spolu spjat, že znamená provedení sankcí
1 značnou materielní škodu států, které sankce provedou. Italie je
zatím neústupná, ale činí opatření k šetření v zemi; netají se, že
sankce jí ublíží. Bude se šetřiti i na dovozu cizích knih, novin,

C o ž i v

k ý| i t i c

časopisů. Diplomatické jednání má povahu nezávislých informací.
Nepočítá se, že tři hlavní velmoci blíže k jednání přikročí před
15. listopadem, dokud nebude po parlamentních volbách v Anglii.
Vyčkávací taktika Habešanů a povětrnostní i terénní obtíže vysi
lují italské vojsko. Je otázka, bude-li státi výprava do Habeše za
to, co Italie tak nebo onak územně nebo mandátově získá.

Politický vývoj ve Španělsku. Od vyhlášení republiky v roce 1931
prodělalo Španělsko již 13 vládních krisí, což je jistě dost na zemi,
kde vše vře. Poslední krise byla zvlášť podivná. Ministerský před.
seda Lerroux podal demisi celé vlády, byla utvořena nová, ve
které zůstali všichni dosavadní ministři kromě Lerrouxa. Levičá
kům se nesporně podařil skvělý tah, neboť Lerroux svou autoritou
udržuje pravicový blok a oposici držel v patřičných mezích. Ale
tímto tahem nedosáhla levice plně žádaného cíle. Na banketu uspo
řádaném ke cti Lerrouxově, byl blok stran centra ještě více upev
něn a lze se nadít, že pro příští nedaleké volby to bude znamenat
velký náběh k vítězství. Dnes je již zřejmo, že ve Španělsku pů
jdou do voleb dvě mocné skupiny: na jedné straně pravicové a na
druhé společná fronta všech stran levicových, od nejanarchistič
tějších a nejkomunističtějších. Je patrno, že komunisté jsou po
slušní rozkazu Moskvy, který na 7. sjezdu III. internacionály, ko
naném v srpnu v Moskvě, tlumočil sekretář Kominterny, Dimitrof,
když mluvil o společné spolupráci všech socialistických skupin a
poukazoval hlavně na Španělsko, kde je ta spolupráce zvláště po
třebná. Předcházející vládě může Španělsko děkovat za mnohé.
Soustavně zmenšovala dluh a výdaje, takže rozpočet, který byl
dříve ve velikém napořádku, se blíží rovnováze. Důvěra v národě
roste, a to je nejlepším znamením pro budoucnost. Práce, vyko
naná pro rovnováhu rozpočtu je tím záslužnější, že zahraniční ob
chod od ledna do srpna letošního roku velice poklesl. Tento po
kles je zaviněn hlavně tím, že vlády, které jsou příliš zaměstnány
vnitřními rozpory, nevěnují hospodářské politice tolik péče, kolik
by jí měly věnovat.
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Německý tisk nebude zastoupen na vatikánské výstavě tiskové?
Říšskoněmecký ministr prapagandy dr. Goebbels prohlásil, že
„upouští“ od toho, aby „německý tisk byl příští rok na vatikánské
tiskové výstavě zastoupen katolickým církevním tiskem“. Zname
nalo by to, že nebude katolický tisk Německa na výstavě vůbec za
stoupen. Je však možno, že zastoupeny budou církevní věstníky
diecésí, které jsou vlastně dnes jedinými mluvčími katolíků a ještě
musí býti opatrné. Je otázka, zda by je německá vláda při pokusu
vystavovati ve Vatikáně nezakázala.

Střípky. Exekuční soud ve Vídni rozhodl, že k výkonu povolání
stačí spisovateli úplně dvě plnicí pera, aby nedostal křeč do ruky.
— Návod na idylickou sebevraždu najdete v letošním ročníku
„Světozoru“. Přinesl totiž pojednání a fotografie míst, kde nej
raději sebevrazi končí. — Psát historická dramata není maličkostí.
Přehlíží to leckteří P. T. autoři a pak to dopadne takto: Fr. Zavřel,
autor četných dramat, která se neudržela, napsal právě „slavnost
ní jevištní hru o dvou dějstvích, Jan Žižka z Trocnova“. Přivádí
v úžas, jak Žižka byl vzdělaný v moderních vědách. Když mu ří
kají lichotky, jak vítězí, povídá: „Je to početní úkol, nic víc. Druzí
sečítají a násobí. Já musím umocňovat.“ Možná, že bude příště
Žižka v dramatech recitovati pojednání o balistice a místo Písma
bude do boje nosit logarithmy. — Jeden pražský list otiskuje denně
astrologické rozbory o šťastných a nešťastných dnech. Nepřekvapí,
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založí-li strana, která onen list vydává, vzájemně podpůrný odbo
rový spolek kartářek, jasnovidek, chiromantek atd. — Jinak dobrý
a užitečný ,„„Kalendářkatol. studentstva“, vydávaný „Moravanem“,
má v právě vyšlém ročníku dvě pěkné botičky, jenže nejsou do
páru. Pak v kapitolce o pseudonymech nedovíte se nic o katolic
kých spisovatelkách (př. Sadovská, Tichá), ale je tu, že —asa— je
značka Anny Sadecké. Nedodáno: redaktorky Poledního listu. Pro
potěchu studentských srdcí je tu květomluva, vwníž karafiát hílý
značí „odznak antisemity““ (anno dazumal), a vlčí mák — „odznak
klerikálů v Belgii“. No, maturita se z toho nedělá a při stříhání
novin se už leckomu stal malér. — Jeden katolický deník přinesl
obrázek rožnavského biskupa dra Bubniče s označením, že „bude
podle zpráv tisku jmenován arcibiskupem v habešském svatém
městě Aksumu“. Pak aby v Rožnavě začali báliti zavazadla na
cestu do Habeše, když to nemá být jen titulární jmenování. — No
vá odborová organisace v Praze: v denním tisku čteme zprávu, že
bude zřízen klub lidových kuželkářů. Bude prý to „sportovně
charitativní sdružení“. Ta charita se asi týká ošetřování stavěčů
kuželek. — Vdávala se absolventka filosofické fakulty a dceruška
majitele velkozávodu uzenářského a realit. Brala si doktora práv,
konceptního úředníka. Aby nebyla v titulech pozadu, měla na sva
tebním oznámení titul PhDr.C. — Sovětští novináři, kteří byli ná
vštěvou v republice, byli málem ošízení, podle „Azetu“. Jen sta
rosta města Brna Tomeš „prosadil alespoň prohlídku nové radnice
a Špicberku“. Škoda, že jim neukázali Novuju Zemlju. Je to blíž.

č a s o p i S ů

a své vlastní roce a ve IV. škol. roce). Vzorné ukázky proF. Vaněk: „Slovo včas!“ Příležitostné pro
mluvy řada I. Nákladem „Kazatelny“ v
Pelhřimově, tiskem fil. Čs. akc. tiskárny v
Čes. Budějovicích. — Vaňkovy příležitostné
promluvy „Slovo včas“ jsou básní v próze.
Je to román Pelhřimovského děkana v homi
letické formě. A spolu dějiny kraje a celé
české země. A v celé knize, na každé stran
ce a v každé větě se chvěje teplé, veliké
srdce. Forma je propracovaná a skvělá, ač
úžasně prostá. Prostota je ideálem každého
velkého básníka Mistra. Má aristokratický
vkus. Jeho slova jsou hudbou (symfonickou
básní). Kdyby se mne někdo tázal, jaký vý
znam pro český lid má kněz, čím prospívá
kultuře a programu národa, dal bych mu
místo odpovědi přečísli jeho „Slovo“. Ostat
ně zvěčnil i Pelhřimov. A o sobě napsál ly
rickou píseň. Namaloval svou vlastní duši

srdce. Motem jeho promluv
mohlo býti slovo sv. Pavla: „Kdybych jazyky
lidskými mluvil i andělskými, lásky však
kdybych neměl ...“ Láska, řízená osvíceným
rozumem a moudrostí, dýše však a sálá ne
jen z jeho literárních prací, ale vede celý
jeho Život, praxi, inspiruje jeho skutky a
činy. Promluvy „Slovo včas““ pronášel a pak
napsal velký člověk a kněz.

Josef Pospíšil, farář.

Pro školní knihovny:
Státní nakladatelství: M. Skořepa: Červánky,
díl I. pro 3. post. ročník. Vhodná učebnice
občanské nauky a výchovy, prostě psaná,
dětem srozumitelná a bez zaujatosti. Cena
4.50 Kč.

Zd. Louda: Postupy kreslení (ve III. škol.

myšlených a proto napodobení schopných
prací, přiměřeně motivovaných a vhodně od.
stupňovaných. Cena 10 Kč.
Pro globální metodu vydalo Státní naklada
telství pěknou čítanku „Čtení nejmenších“
s „Průvodcem“ pro učitele. Zdá se, že glo
bální metoda přes všechnu nepřízeň se Šíří.
Je-li v ní co dobrého, bude to těžko potla
čovati. Zmíněná učebnice je velmi pěkná, ač
výběr článků by snesl korektury.
Také pro „„Mladého počtáře“ (1. post. roč.)
byl vydán „Průvodce“ pro učitele, který vy
kládá, jak početnice užívati. Přetísk někte
rých obrázků z Jungbauera je trochu zasta
ralý. Bylo potřebí spíše uvésti zábavné způ
soby procvičování, kterých je v Jungb. dosti.

K. Hroch.

Jednotlivá čísla Kč 1:50.
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Zasopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku

V Praze dne 25. listopadu1935. RočníkXVII. Číslo 29

E. St. Hertničan:

Návrat knáboženským hodnotám obnovou svetového
poriadku.

Móžeme zrejme pozorovať, jako zo dňa na deň
vzrásta nielen medzi jednoduchým Vudom, ale aj v
kultúrnom svete všeobecná únava zo Života, ktorá
miestami vyvrcholuje v pochmůrny svetonázor v pe
Simizmus. Mnohí štátníci vážne pochybujů, či Europa
bude ešte mócťdať v budúcnosti ostatnému svetu kul
tůúrnypodklad a rámec. Je isté, že svetová orientacia
sa od svetovej vojny značne zmenila. Politická úzko
prsnosť,ktorá rozbíjá národy a štáty a ktorá vylúčuje
velkorysú svetovů politicků orientáciu, stáva sa vždy
viac a viac markantnejším zjavom a charakterizuje
tak dnešní neistů dobu. A preto aj snahy štatníkov o
vytvorenie lepšej situácie sa rozbíjajů. Europský kon
tinent sa trieští pre skupé záujmy štátov. Týmtoroz
kladným procesom. najviace trpí kresťanská kultúra,
ktorá svojou univerzalitou a sjednocovacou silou da
la podklad k svornému súžitiu štátov. Prevláda mien
ka, že je nůtno zmeniťmetódy, ktorými sa dosialria
dia národy, bo ináč je nevyhnutelný rozklad a zánik
západoeuropskej kultúry. O budúcnosť Europy sa
boia nielen tí, ktorí sa dívajúůna každý zjev zpod zor
néhouhla pesimizmu, ale boja sa o ňu aj bezstarostní
optimisti. A majú k tomuaj vážne dóvody. Dnešná
Europa krváca z tisícerých rán: je chorá. Jej vnútor
ný život je rozorvaný, bo stratil smernice a preto ne
má žiadného pevného podkladu. Dnešná Europa sa
trieští rozháranosťou kultůrnou, falošnou morálkou,
chaosom v myšlienkovom svete a róznými filozofic
kými systémamii sociálnými naukami. Stephen, ame
rický myslitel, takto líči situáciu dnešnéhočloveka:
„Stojíme na horskom priesmyku uprostred zúriaceho
sňahu a oslepujúcej mlhy, ktorou dostávame občas
slabů vyhliadku na neisté cesty. Keď zostaneme stať
na jednom mieste, zmrzneme. Keď pojdeme nepravou
cestou, zrůtime sa do priepasti. Ba ešte ani to nevie
me. či je vóbec nejaká pravá cesta.“ To je zúťalý
výkrik človeka, ktorý stratil orientáciu myslenia, lebo
staval svoje filozofické systémy vo vzduchu. Neroz
rešil nimi smysel udského života. A tak to ide rad ra
dom. L'ubovolná volba filozofického smeru ešte viac
zváčšuje zmátok a vypomstí sa na udoch najviac v
mravnom ohlade. Veď nikdy sme nevideli, aby verej
ný život bol tak otrávený falošnými heslami a eg$0iz
momjakov prítomnej dobe. Priliehave charakterizoval
tento stav Emerson: „Obyvatelstvo velkých mest je
materialistické, bez morálky: nepozná žiadnych sváz
kov, žiadnych společenských citov, žiadneho nadše
nia. To už ani ne sú Vudia, ale chodiaci hlad a smád,
horiace sny a žiadosti, ktoré sa staly telom.“ Z tých

to slov zrejme vyplývá, že moderná, beznáboženská
etika došla k fiasku, že všetky kultúrne snahy bez ná
boženského základu vyznievajů na prázdno, žefilo
sotické systémy s pesimistickým starbením značia
podlomenie životnej energie a všetkých kultůrnych
snah. Praktickým úkazom tohoto záveru je úžasný
deficit ideálnéhonadšenia v spoločenskom živote, vše
obecná nespokojenosť, nervozita, zo dňa na deň vzrá
stajúci počet samovrahov. Sú prvnie, čo nazvali tento
zjav pokrokom, iní zase dekadenciou, ba dokonca
ozvaly sa aj hlasy, že je to prechod k novej dobe
idealizmu. Všetkými dnešnými filosofickými smermi
vlečie sa jako príšerná kliatba, životná núda, ktorá
vedie svoju obeťpriamo do pesimizmu. Sklamané ud
stvo pozerá s neistotou do budúcnosti, tak jakočlo

vek. ktorý sa zachránil postroskotaní lode na holejskale.
Modernému životu chybuje mravnásila, bez ktorej

žiadna doba neobstala. Biskup Keppler v diele: „Mehr
Freude“ hovorí: iModerná kultůra nemóže uspokojiť
život dnešného človeka, i keď má po ruke všetky tech
nické pokroky i keďsa snažískrášliť a zlepšiťživotné
podmienky, ale ho ešte viac schudobňuje, splošťuje a
pustoší a končí tým biednou podbilanciou radosti.
Každá zdravá kultúra rozkvitá v radosť. Každý zdra
vý Vudový život sám zo seba vyháňa púčky rados
ti“ Teda ani technický pokrok neuspokojil rozor
vanú dušu modernéhočloveka, zmietaného kopou ne
súvislých ideí — ba ešte viac ju znepokojil. Zklamané
duše tonů v bezrádnosti — nemajúůnijakých dušev
ných radostí, bo to, v čom dosial' skládaly nádeje sa
rozplynulo pred ich zrakom jako prázdna ilúzia.

Tu vynorí sa nám otázka. Či dnešnému svetuuž nič
nepomóže, či nevyhnutelne musí nastať rozklad všet
kých hodnět? Konvertita Chesterton hovorí: Europa
sa buď navráti k viere v Boha alebo zahyne.“ A od
viery v Boha do katolíckej Církvi je už len krok. De
ductio ad absurdum dnešného sveta je najváčším ví
ťazstvom katolíckej Církvi a je akoby mementom, že
Vudstvo vždy poblúdi, kedykol'vek sa odvráti od zá
sad, ktoré hlása katolícka Církev. Hej, záchrana je
možná, ba istá, ale len v katolicisme.

Katolicismus je práve pre dnešné kultúrné Vudstvo
oným náboženstvom, ktoré vedie z neistoty a rozor
vanosti, z temnéhopesimizmu, z bahna materializmu
k upevneniu a jasnosti životnéhociel'a, k čistým, jas
ným výšinám.

Julius Werner, protestantský učenec, takto hodnotí
obrodnú silu náboženskéhoživota: Nie len v štátnej
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politike, ale aj v soctalnej reforme padajú na koniec
jednako len imponderabilia na vahu a osvedčuje sa
mravný idealizmus jako najsilnejšia realita... Kde
je vážna vóla, tam je tiež vždy i cesta a pod zástavou
kresťanského ducha vedie cesta k mravne hlbšiemu
cielu... Jeho postoj k mravnej sile náboženstva je
jasný. Len v ňom možno najsť kVúčk rozrešeniu tol
kých problémov, ktoré znepokojujů dnešný svet. Kres
ťanský ideál je preto v ostrej protive s modernou ma
terialistickou etikou, ktorá svojím ospravedlnením
nemravnosti a hriechu zavinila agoniu dnešného člo
veka (Schilling.) O kolko jasnejšie sů slová Leva
XIII.: „Čo predovšetkým robí štáty šťastnými, to je
čistota mravov, usporiadaný rodinný život, ochrána
náboženstva a práva.“

Puhé rozumové kombinácie bez mravných noriem,
bez etického a psychologického základu nevytvoria
v společenskom živote nič pozitivného. Len práve
zváčšia chaos a vystupňujů egoizmus do krajnosti.
Sombart nazývá takých filantropov „odborníkmi bez
ducha“.

Katolicizmus svojimi večne živými hodnotami, kul
tůúrnousilou i zdravým optimizmom ukazuje cestu a
správny smer dnešnému, zblúdilémusvetu. Neotrase
ná církevná autorita, spiata s PetrovouStolicou impo
nuje dnes každému kultůrnému štátu. Dnešná doba
s najróznejšími vládnymi systémami zfalšovala po
jem autority natoVko, že pravý jeho obsah je luďom
neznámy. Len v katolicizme skvie sa jeho smysel a
význam v pravom svetle, v plnej kráse.

A keď že každé velké dielo musí sa opierať o pevný
bod, mravná, sociálna i hospodárska obnova svetové
ho poriadku musí mať v úzadí silnů autoritu, ktorů
v dnešnom rozháranom svete predstavuje jedine sto
lec sv. Petra. „Návrat k cirkevnej autorite jedine mó
že zahojiť moderné problémy“ (Troeltsch).

Nástupcovia sv. Petra sú si vedomí vznešenéhopo
slania katolicizmu. Odtedy sa objavilo na svete kres
ťanstvo, odtedy neustále sa rozlievajů svetom průdy
jeho požehnaných vód. Katolicizmus vniesol do všet
kých oborov Vudského života obrodzujúcu silu, ktorá
všetko dobré a krásne zušVachtila, ktorá dala večné
hodnoty priechodným časovým zjavom, keďže jeho

i.

Mluva svědků Božích.
Řk. — Žijeme v době obecného úsilí poznati

život slavných lidí a nalézti v jejich osudech sunt sancti“
mu vnucovala na prvním setkání úsudek: „lsti

zásadou v každej veci je hodnotenie „sub specie aeter
nitatis“.

Aj v dnešných dňoch Vuďstvo úpenlive upiera zrak
k sv. Otcovi, čakajůc od neho pomoc a smernice
k zmierneniu bóVovsúčasnéhoživota. A čorobí sv.
Otec? Vychádza z toho stanoviska, že dobro jednot
livca a celej spoločnosti móže upevniť a trvale zaistiť
len obnova a posvátenie duší. Práve pretojeho snahy
smerujů k tomu, aby sa čím bohatšie a plnejšie rozvi
nul náboženský život v dušiách. Chce, aby nábožen
ské cítenie preniklo do všetkých odvetví 'udského
života, žeby jeho praktické činy reformovaly duchov
ný svet. Chce tak ukázať, že katolicizmus je večne
živým organizmom, dávajúcim formu celému duchov
nému svetu. Takým postupom znovu sa majú rozze
lenať nivy náboženského života, aby milosť Božia
průdami zaplávila duše a aby svet s nadšením zaspie
val hymnu na oslavu nekonečnéhoBoha.

"Toje konkretná forma Katolíckej akcie. Chce za
pnůť do velkorysej obnovy náboženskéhoživota laic
ké sily. V tom ohl'ade vel'ké nádeje sa kladů na ka
tolícku inteligenciu v predpoklade, že inteligencia
z širšieho kultůrnehoohl'adu z vyšších pohnútok vrh
ne medzi široké masy obrodzujúůcemyšlienky, ktoré
svojou pružnosťou a elanom rozplamenia všade nad
šenie a snahu po novom katolíckom živote.

Táto metoda Katolíckej akcie má hlboký psycholo
gický základ v samotnom Vude. Keď buď vidí, že in
teligent-laik žije dVa katolíckych zásad, že z celého
jeho života dýcha nezfalšovaný katolicizmus spojený
s praktickým mravným životom, vtedy každý sa po
zastaví a zamyslí: keď vzdelaný človek, ktorý už len
lepšie vie, jako ide svet. tak zbožne a mravne žije,
vtedy to náboženstvo už len čosi značí vosvete! A
aplikáciu vezme na seba: začne byť novým človekom
a s novým zápalom začne katolícky žiť.

To by boly plody náboženskej'obrody v duchuKa
tolíckej akcie, keby jej ciel dobre pochopila inteli
gencia. Počet europských katolíkov by stačil na to,
aby vytvoril silnů frontu zorganizovanů duchom Ka
tolíckei akcie, ktorá by zastavila rozkladný proces
europskej civilizácie a kultůry. Avšak nestačí len
uznať vznešenosť kresťanských ideálov a zostať na

vy kresby deseti světců jsou charakteristické
portrety majestátních i pokorných postav sva
tébo cyklu.

Alfons Erb obohatil letos moderní katolickou
literaturu ještě jinou vynikající knibou o sva

vzor bodný obdivu a následování. Tato záliba
vede k bromadnému vydávání biografií vynika
jicích mužů i žen od nejjemnějších cbaraktero
vých náčrtů přes důkladné bistorické studium a
snabu nalézti nové motivy jejich osudů až k ro
mánovitému, více méně kasovnímu zpracování
„života a lásky slavných mužů a žen“. Máme
už desitky životopisů politiků, státníků, vojáků,
umělců, malířů, skladatelů a pod., zpracova
ných nejrozmanitějším způsobem z uvedených
typů.

Do tohoto prostředí zapadá jako svérázný
útvar něco, co v očích průměrných čtenářů ne
zdá se ani být z toboto světa. A přece jde o plo
dy naší krve i země, jenže dozrávající v rozkos
nou labodu pod vlivem silného žáru Boží mi
losti. Jde o kvas, který každou měřicí mouk
proniká. Jde o silné víno v nádobách života. Jde
o životní osudy, které neukazují jen lidské, „pří
ls lidské“ schopnosti a slabosti, nýbrž především
nadlidské ctnosti. Jde o galerii krásných duší,
které zdobí stupně Páně. Jde o Boží bojovníky,
svědky Boží všech věků — o svaté a světice Boží.

Životopisy svatých těší se zvláště od té doby,
co je píší především renomovaní laičtí spisova
telé, stále většímu pochopení u katolíků. Je to
pochopitelné, že ve zmatku a morální disonanci
dnešního života hledá věřící člověk vedle posily
Andělského chleba i životní vzory, které by jej
způsobem smyslům lidským co nejbmatatelněj
sim upevňovaly. Nejde o to, tvořiti z katolíků
naprosté gbetto v dnešní společnosti. I svatí žijí

dnes mezi námi a nejsou podmínění vnější Aevstředností, která by je charakterisovala a kaž
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Ale tu třeba říci s Ernestem HeHo: „Jeden z
velkých bludů světa spočívá v tom, že si před
stavuje svaté jako bytosti docela cizí člověčen
stvu, jako figury voskové, odlité všecky v témž
kadlubu.“ Mistrovské umění Hellovo našlo ná
sledovníky u všech národů. V Německu je to v
nejnovější době také mladý spisovatel ALFONS
ERB, který psává pod pseudonymem JOH AN
NES GOTT HELF. Býval redaktorem měsíčníku
katolických pacifistů v Německu „Von frobem
Leben““,který byl zastaven brzy pozměně vlády
v Německu. Erb žije v Berlíně, kdez tiché pra
covny malého domu v předměstí Neu Bětzow
vycházejí jebo články £ větší práce, které jsou
věnovány z velké Části studiu života svatých.
V „Berliner Kircbenzeitung“ otiskoval postupně
životopisy svatých, které nalezly velký oblas.
sy svatých všech dob a zemí vykreslilo pero
Erbovo jako silné, ucbvacující vzory katolické
bo života. A nyní vydalo Herderovo naklada
telství přepracované a rozšířené tyto životopisy,
pod názvem ZEUGEN GOTTES.! V stručných
charakteristických portretech světců vidíte, že
nespadli s nebe plní dokonalosti, že svatost ne
znamená býti úplně bez cbyb. Svatí zápasili a
byli lidmi jako my, jenže vytrvalejsí a brdinnější
v usilování o dobro. Vydávají opravdové svěďdec
tví o lásce Boží a představují život Kristův. Tak
jsou děje svatých dějinami Církve ve vlastním a
hlubším smyslu. Erb podal životy světců plastic
ky, podal je životně. Jebo svatí vystupují do
popředí sociologických poměrů své doby, stateč
nými činy nebo svatým působením svítí v temnu
ostatního světa a mluví, Inýbají dušemi. Brauso

tých. Je to první obsažná biografie obou anglic
kých bumanistů, mučedníků a svatých Tomáše
Mora a Jobna Fisbera.2

Tato monografie byla vyznamenána pozor
ností $védské spisovatelky-konvertitky, nositel
ky Nobelovy ceny — Sigrid Undsetové, která
k němu napsala předmluvu. Je to charakteris
tika obou světců a její krásný výstih jejich křes
fanské dokonalosti končí: „Stavše se pány nade
vším cbaotickým a impulsivním a krve, sli v
posluánosti vůči poznané pravdě Tomás Morus a
Jobn Fisber na smrt jako v bílém světle božské
moudrosti, v níž všechny barvy splývají v 0
slepující jasnost slunečního svitu“

Monografie Erbova vyčerpává všechen pří
stupný historický materiál a literaturu o obou
světcích. Uvidíte Tomáše Mora jako otce rodiny,
jeho soukromý i veřejný život s důkladností
Dřěrrerových rytin vyrytý slobem vybraným a
vybroušenými obraty. Zvláště si zaslouží také
pozornosti část o Jobnu Fisberovi, jebož osob
nost po celou dobu oslav a svatořečení ustupova
la příliš do pozadí.

Po přečtení takových životopisů svatých oce
níte náležitě velikost odbodlání a programu
edice „Vítězů“, dáti nám české podobizny sva
tých.

1 Alfons Erb, Zeugen Gottes. Eine Folge von
Heiligenleben. S ro obrázky od Augustina Brau
na. Velká osmerka, XX a 402 strany. Brož. 4.20,
v plátně 5.40 říš. marek.

2 Alfons Erb, Thomas Morus — John Fisher.
Caritasverlag, Freiburg i. B. Cena vázaného
svazku 5.80 říš. marek.



povrchukatolicizmu, ktorý je bez obsahu, bez náplne.,
bez tej sily, ktorá mení tvárnosť života. Mravy, ktoré
určují mravní hodnotu človeka a ktoré sů nevyhnutné
k prevedeniu tejto zmeny, musia dostať lesk ideálne
hosnaženia. Všetko, čo súvisí so životom, musí na
znovo ovievať duch Kristov. Keďsa takto uskutočnia
a v život prevedů základné pravdy katolicizmu, tým
sa odstrania, alebo aspoň zmiernia bóle súčasnéhoži
vota a vytvorí sa podklad pre spravodlivé riešenie aj
tých najťažších otázok spoločenského života.

A preto situácia dnešného sveta nie je tak bezná

Katolici a politika.
J. K. — Stálá komise sboru kardinálů a arcibiskupů

francouzských vydala v říjnu roku 1934 prohlášení:
„Určitý počet katolíků je puzen nutností zájmu o po
litiku ve zhoubné nynější době a chce dáti politice
křesťanský charakter. List J. Sv. Pia XI. kardinálu
arcibiskupu lisabonskému připomněl ostatně politické
povinnosti katolíků a potřebu politiky křesťanské.
Přísně rozhodnuta státi nad stranami a odhlížejíc od
osobních zájmů, ale zároveň sesnažíc o udržení nut
ných vztahů mezi politikou a náboženstvím, usnesla
se komise požádati zkušeného theologa o vypracování

vouttického katechismu“, jednoduchého a objektivního.
Tímto úkolem byl pověřen profesor Katolického

institutu v Paříži, R. P. Daniel Lallement. Před něko
lika dny vyšla jeho práce a má nadpis: „Principes ca
tholigues d'action civigue“ (Desclée, de Brouwer, ce
na 12.60franků). Je to vzácná kniha a seznamuji pro
to čtenáře s jejím obsahem.

Má náboženství něco říci politice? Staří liberálové
tvrdili, že nikoliv. Proto bylo v XIX. stol. prohlášeno
náboženství za soukromou věc, proti čemuž již vy
stoupil r. 1864papež Pius IX. v Syllabu a odsoudil to
jako blud. Nástupci Pia IX. učinili tak rovněž, zdůraz
ňujíce práva současných lidí na lidskou a křesťanskou
vládu. Tedy na otázku, mají-li katolíci právo mluvit
do politiky, je jedině správná odpověď: Ano! Katolíci
jsou občani a je tudíž jejich povinností účasťnitise po
litického života, ovšem s podmínkou, že nerozumějí
politikou zájmy strany, nýbrž službu společnému dob
ru. Tento úkol sociální charity jsou jedině oni s to
plně realisovat. Znají řád rodinný, hospodářský, so
ciální, jak jej hlásá Kristus a jsou zavázáni ve svém
svědomí a podle víry zařídit jak život veřejný, tak
soukromý.

P. Lallement se táže: „Jsou křesťané zavázáni ses
terskostí i k vládám, které zneuznávají svatého pů
vodu autority? Mají zákony lidské předpisovat vše,
co je dobré a zakázat, co je špatné, v sociálních vzta
zích? Jak si má vésti stát v otázce školské? Vyžaduje
sociální spravedlnost mzdovou politiku? Mohlo by
býti dobro naší země zajištěno nespravedlností k ji
nému národu?“ Vysvětluje dále, kdy může katolík
kandidovati, jak politické strany zneužívají svého po
slání, proč v některých zemích nesmějí katolíci utvo
řiti politickou stranu.

„Je dovoleno násilím svrhnouti vládu, která těžce
ubližuje společnému dobru?“ „Není dovoleno oby
čejným jedincům stavěti se do role soudců, aby hájili
společné dobro proti stávající autoritě, která se má
o ně starat. Nejen, že se jim k tomu nedostává auto
rity spravedlnosti, nýbrž „byloby to i,“ jak dí sv. To
máš Akv., „nebezpečné pro stát, kdyby lidé z vlastní
iniciativy útočili násilím na osoby vládnoucí, byť to
byli tyrani. Neboť obyčejně to podnikávají spíše lidé
zlí než dobří“ V případech vážných výstřelků moci
proti životu nebo dobru občanů, jest oprávněna pasiv
ní resistence, je-li užitečná a nepůsobí-li ještě větší
zlo.

Za jakých podmínek je možná resistence? Když
celek sociálních autorit a rozumných lidí z národa,

dejná jakosi to daktorí myslia. Návrat k nábožensko
mravnému životu je istou zárukou zlepšenia pomerov.
Keďkaždý obnoví svojho ducha katolíckými zásada
mi — obnova spoločenskéhoživota príde sama. Ne
bude chybovať ani milosť Božia, ktorá snahy zúrodní
a zošVachtí. Zásluhy Kristove na kríži sú nekonečné
a preto až do konca sveta budů pre svet požehnáním.
„Večná sláva patrí onomutrpiacemu Bohu, Spasite
Dovis trňovou korunou, ukrižovanémuKristovi, kto
rého krv bola takmer zmierňujícím balzamom, ktorý
stekal do rán Vudstva.“ (Heine.)

kteří jsou z nejlepších vybíráni, uznává veřejné ne
bezpečí. Když se jedná skutečně o samu existenci spo
lečného dobra, vážně ohroženého. Když ti zkušení
vůdcové jsou přesvědčení o úspěchu, který odklidí
občanské zmatky, mohou býti nehodní vládci sesazeni
konstituční cestou. Je samozřejmé, že tato pravidla
musí býti brána se skutečnou odpovědností.“

„Provádět resistenci proti rušitelům lze jen tehdy,
když vláda padla fakticky, a s úmyslem zvoliti co nej
dříve vládu novou, která si bude vážiti řádu.“

Jsme oprávněni ve všech případech občanského bo
je přihlížeti zvlášť k osobní mravnosti vedoucích a
skupin, s nimiž spolupracujeme?

„Vážnost zájmů a dober, o které běží ve veřejných
věcech, vzněcuje velice lidské vášně a často a lehce
dává charakter velikosti vší činnosti, která směřuje,
jak se zdá, ke společnémudobru. Duchové, kteří ne
chtějí připustit, že zájem státu je mravním zákonem,
nebo usilují nade vše jen ovítězství politické koncep
ce, snadnosi v praksi počínají tak, že napodobují stra
ny odsouzené Církví, které kladou politiku nade vše.
Církev oprávněně a velice správně zakázala svým sy
nům účastniti se podniků a patřiti ke škole těch, kteří
stavějí zájmy sťran nad náboženství a chtějí vtáh
nouti náboženství do služby strany. Političtí vůdcové,
jichž se týká toto odsouzení, vyznávají integrální na
cionalism, který je ve svém základě jen pohanským
pojetím státu, v němž Církev má jen místo jakopod
pěra řádu, ne jako božský organism a nezávislý, který
vede duše k jejich nadpřirozenémucíli. Opomíjejí ce
lou část katolické mravouky, která je její nejlepší
stránkou, totiž shovívavost, charitu, umírněnost, apoš
tolát chudých. Mladí lidé, vychovaní v jejich škole,
sní o jiné metodě činnosti a zásada: nejdříve politika,
nepřijatelná katolíkům, obrací jejich činnost k jiným
cílům. Za to činnost, která by měla býti moudře u
směrňována, uskutečňuje všemi prostředky dílo po
litické. Postupuje se smělými polemikami, které, vede
né v duchu protikatolickém, neosvětlují, nýbrž lehce
vzněcují nejhorší vášně, nenávist a pohrdání. Tato
odsouzení Církve varují katolíky před podobným
scestím. Všichni, kdož chtějí zůstati věrni svému křes
fanskému jménu, musí dbáti, hlavně ve zmítaných do
bách, aby

1. nade vše kladli evangelické ctnosti, jejich zacho
vávání a obhajobu,

2. aby především konali dílo charity a apoštolátu
před činností politickou a

3. aby, když je prospěšné jednati, se svěřili vedení
lidí mravně i rozumově velikých.“
- Z několika těchto ukázek je zřejmo, že odpovědnost
katolíků v době Katolické akce právě na poli politic
kém je ohromná a je to nutno připomenout právě v do
bě, v níž nebezpečné pojetí: Napřed strana a zneuží
vání náboženství k cílům politickým se i u nás mnoho
uplatňuje.

Učasťnitisepolitického životanáležímezipo
vinnosti křesťanské lásky, neboť každý občan má, po
kud mu fo možno, přispívati k blahu svého národa.

Pius XI.
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Sinus:

Náboženství sociálně neutrální?
Sociální poměry nejsou takové, aby nás nechávaly

v patriarchálním klidu a bezstarostném čekání, že se
to nějak vyřeší, že nějak bylo a nějak bude. Neutrali
ta ve věcech sociálních se rodí z dostatku a blahobytu,
který si nepřeje změn, aby nepřišel o svou možnost
odpoledního odpočinku při britaniku a sociálně ne
utrálním listě, který předpokládá, že všichni lidé jsou
syti a mají lenošku. Skutečnost je však trochu ji
ná a rozhodně méně idylická. Vidíme, že přes vše
chna sociální opatření není na tom dělnictvo tak dob
ře,aby se mohloříci, že byly všechny jeho požadavky
uskutečněny a dosaženo maxima společenské spra
vedlnosti. Vidíme, že přibyl studovaný proletariát,
charakterisovaný dříve bílými límečky, dnes spíše
spoustou vysvědčení, kterým se ušklibuje ten, kdo
jich nemá, ale má místo, peníze a ostatní, co Ize za pe
níze koupit. Vidíme konečně, že i střední stav je na
silně nakloněné ploše, že mnohé jeho vrstvy spějí
k proletarisaci, ba vidíme někdyi státní aparát v úloze
přistrkovačů k pádu (chyby a omyly berního systému,
který mhouřil oči nad velkými nedoplatky, ale ničí
živnostníky pro nedoplatky malé).

To jsou všechno otázky, které těžko nechají v kli
du člověka, majícího jen trochu smysl pro spravedl
nost. Přece nebyl stvořen tento svět proto, aby něko
lik desítek nebo stovek lidí se dusilo v blahobytu a
svévolně uzavíralo všechny možnosti ke slušnému ži
vobytí milionům méně šťastných. Nelze se smířit s po
myšlením, že Kristus proto přišel na svět, trpěl a
umřel na kříži, aby se po této vykupitelské smrti nic
nezměnilo na vzájemném poměru lidstva.

Socialismusv boji proti neutralitě zasahuje i Církev
a náboženství. Tvrdí, že jeho dvojitost onoho a to
hoto světa, pravého a nahodilého života odsuzuje vše
chnu sociální skutečnost k bezvýznamnosti. Že pro
náboženství je svět slzavé údolí, jímž je nutnose vlá
čet ke spáse bez nějaké možnosti sociálního pokroku.
Že náboženství je náhradnouilusí za životní bídu.
Zkrátka, že prý náboženství, není-li přímo účastno na
frontě konservativní, pak je aspoň sociálně neutrální.
Jsou to vážné výtky (podle „Činu“ VI. 1070), které
chtějí zatlačit náboženství tam, kam rozhodně nepa
tří a které chtějí lidem zoškliviti náboženství tím způ
sobem, že spojují je s představou liberálního a kapita
listického neutrála, který kašle na bídu.

Nejsou to však správné výtky, protože zaměňují
často osoby za celek. Nesociální cítění některých ná
božensky řekněme vysoko postavených lidí skresluje
sice naši ideální představu o působení náboženství, ale
nemůže jít na účet zásad. Musíme rozlišovat opravdo
vost od předstíranosti, zásady od těch, kteří si z nich
dělají konjunkturu.

Papež Pius XI. velmi dobře postřehl toto nebezpečí,
plynoucíz pohoršlivého života katolíků bez sociálního
cítění a odsoudil je v encyklice „Ouadragesimo anno“:

„Srdečně litujeme, ctihodní bratří, že žili a dosud
žijí někteří lidé, kteří se sice prohlašují za katolíky,
ale téměřúplně zapomínají na vznešený onen zákon
spravedlnosti a lásky, jenž nás nejen zavazuje, aby
chom každému dávali, což jeho jest, nýbrž, aby
chom též nuzným bratřím pomáhali jako Kristu Pá
nu samému; ba ještě hůře, neostýchají se vykořis
ťovati ze ziskuchtivosti své dělníky. Ano, někteří
zneužívají i samého náboženství a jeho jménem
chtějí zastírati své nespravedlivé kořistění, aby se u
bránili proti plně oprávněným požadavkům dělnic
tva. Jejich jednání nikdy nepřestaneme přísně ká
rati. Neboť oni jsou příčinou, že se zdálo o Církvi a
že bylo proti ní vyslovováno podezření — neprá
vem, křivdilo se jí tím — že straní bohatým, že se
však nezajímá o potřeby a úzkosti těch, kdo byli
připraveni jako o své přirozené dědictví.“
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Papež tedy po zásluze a ostře odsuzuje ty, kdož
chtějí náboženstvím docela omlouvat nebo zastírat
svou nespravedlnost. Jsou to největší škůdci nábo
ženství, protože podle jejich činů jsou odsuzovány
pak i ušlechtilé zásady, které zprofanovali. Papež dále
mluví zcela jasně, otevřeně a nahlas o oprávněných
požadavcích dělnictva a o přirozeném dědictví chu
dých a bědných. Jistě správně, neboť nynější rozdě
lení bohatství světa lze těžko nazvati rozdělenímpo
dle plánů Božích. Papež však uvádí v encyklice i pra
meny odpomoci nynějšímu nespravedlivémuřádu, za
sahuje tedy aktivně do sociálního dění a jestliže kato
líci mají někdedost času číst Dvořákovou a sledovat
vraždy místo studia encykliky a místo touhy pono
vém, spravedlivém řádu, pak tím není vinen ani pa
pež, ani náboženství, nýbrž úzké obzory oněch kato
líků, kteří se tím staví do řad nepřátel náboženství.
Kdyby nebylo jich, nebylo by ani výtek proti sociální
neutrálnosti náboženství. V sociálním dění nemá a
nemůže mít náboženství úlohu neutrála, nýbrž musí
aktivně zasahovati a spolupomáhati slabší straně.
Kristus se za svého pozemského života nikdy ani vte
řinu nerozmýšlel, kde jest jeho místo, nesmějí seroz
mýšleti ani jeho následovníci.

Musí se ovšem zejména u nás ještě mnoho změnit,
než se stanou bezpředmětné výtky našich nepřátel a
než se nebudeme musit rdít při slovech papežových.
Budeme si musit zvykat mluvit k lidem trochu jinak
než se mluvilo v roce 1850,kdy za knězem stál četník
a právo měl jen boháč. Pro ilusorní křesťanství bohá
čů jsme ztratili miliony chudých, kteří se náboženství
odcizili, když ne formálně, pak jistě duchem. Bude po
třebí zvykat si hodnotit pracovníky podle opravdo
vosti a ne podle toho, kolik Kč přinášejí věnem, stavět
v čelo akcí lidi schopné a ne ty, kteří nevědí, co je so
ciální cítění. A ještě mnoho jiných věcí.

Josef Papica:

Jen kuriosita pro amatéry ?
Soudil jsi, milý příteli, při hovoru o nedávném vy

dání životopisu jednoho askety, který se nebál pomu
čit tělo, že dnes to nezní dobře; tak, že pro milovníky
kuriosit se hodí takový životopis, obyčejný dnešní člo
věk chce něco jiného.

Máš pravdu, dnešní člověk chce něco jiného. Ale
přece jen v hloubi touží, chce totéž, co chtěl onen
hrdinný asketa: zvítězit v duchu a pravdě. I kdyby
sebe více toužil po moci a po požitku, nepřestáváskry
tost jeho srdce hladovět pro království ducha a poje
ho vítězném, poctivém dobytí. To je prvé. A potom
druhé: kdo píše a vydává, je přeď Bohem povinen ne
hleděti jen na kšeft, nýbrž i na své poslání. Jeho po
sláním pak je živit, ať je to již duchovní stravou oblí
benou či takovou, kferou zmlsané dítě bude jísti jen
obrácenou lžicí. Jediné kriferium: je tato duchovní
strava zdravá, je potřebná. Když vyzní odpověďklad
ně, přesťává právo ohledu na oblíbenost.

Tak si nyní vezměme otázku, zda je potřeba du
chovní krmě nevábících forem askese? Nebudu od
povídat hned sám, Strážce, který stále tvou námitkou
hýbal, aby zůstala živá, přivedl k ruce starší, ale vý
tečné dílo P. Martina Les moines et leur influence so
ciale dans le passé et dans Úavenir... Hovoří stručně
o východním mnišství, jehož strohosťtv podrobování
těla bude po věky známa. Tu teprve by bylolze mlu
viti o přehánění, o anormalitách, o pathologičnosti
atd., když z protimaceračníhoslovníku vybereme jen
vlídná a hezká slova. Ale odpovíďá badatel, jehož hod
notu ocenil největší bard mnišství D'Alamberť; stojí



Dr. Fr. Skácelík:

René Descartes či Lomáš Akvinský?
Apošťolská konstituce papeže Pia XI. „Deus scientiarum Domi

nus““svou snahou čeliti roztříštěnosti moderního smýšlení uvedením
Vně zásad tomismu, nese již své ovoce nejen v cizině, ale také u nás.
Vedle Habáňovy Filosofické revue a akce Akademických týdnů, je
jím kniha známého katolického myslitele univ. prof. dra J. Beneše,
která vyšla pod titulem v záhlaví vyznačeným v knihovně katolické
ho duchovenstva. Autor, který již po mnoholet sleduje kriticky otáz
ky moderní filosofie — osvědčiv na př. bystrost svého pohledu me
todickým a pronikavým rozborem psychoanalysy Freudovy — zaha
juje patrně novousvou knihou řadu analys novodobého myšlení, za
jehož otce je právě pokládán Descartes jako strůjce jeho moderního
subjektivismu.

Už to dodává knize Benešově ceny, že začíná metodicky u pra
menů, neboť má-li podle providenciálního příkazu zmíněné konstitu
ce býti novodobému myšlení dán jednotící střed filosofií Akvinato
vou, pak musí její subjektivistická rozdrobenost býti zasažena v celé
její šíři.

Uvésti pořádek v systémy, metody, cíle, směry osvědčenou duchov
ní konkretností, to není jen otázka výchovy k filosofickému myšlení,
to je zároveň životní praktickou otázkou lidstva, to znamená pořá
dek v hlavách i srdcích. Jako je tedy tomistická konstituce Pia XI.
velkým nedoceněným posud činem, tak je i činem přímo v mravní
život zasahujícím každé dílo, které vychází z podnětu jejího. Potře
bujeme vědu, která slouží životu a ne takovou, která pod maskou
positivismu se utápí v abstraktech. Je skoro dojemné čísti o tom, jak
zestárlý Platon touží náhle po věcech skutečností duchovní a poci
tuje chlad, vanoucí naň ze světa jeho idejí, jak Leibnitz ve svých
posledních dnech chodí po ulicích Hannoveru zkormoucen myšlen
kami, které jsou daleky zdánlivé jasnosti jeho systému. I svatý
Augustin odvrací se ve stáří od čisté spekulace. A dokonce myslitel,
který podle J. Bernharta získal nejvíce pevné země pro poznání, sv.
Tomáš odkládá v posledních letech pero: „ó bratře Raynalde, ne
mohu — nemohu — neboť vše, co jsem napsal, připadá mi jako tříšť“
— prohlédl tak jasně, Široce a hluboce do stavby bytí, že klesá
mlčky na kolena před latens Deitas.

Tu je vyslovena správnost cesty i cíle. Tu je velká, neobyčejná
a přece prostá a logická zkušenost, která staví jedno z nejvelkole
pějších děl lidského ducha do služeb života a spásy lidské duše.
Subjektivismus podlehl pověře klamného požadavku, aby každý
myslící akt se děl bez „„předpokladů“, jak na to upozorňuje J. de
Vries. Descartes jej vlastně první uvedl v život svým ustupováním
ve vzduchoprázdnotu metodického pochybování, Zastavil-li se u jis
toty myslícího subjektu, neoctnul se nijak na pevné půdě, neboť
jeho cogito, ergo sum nevydrží verifikace protikladu. Lze říci: non
cogito, ergo non sum? Je tato jasná jistota východiska, kterou Des
cartes hledal, nebo je to jen jakýsi „kartesiánský čertíček“? Nebo

slova odpovědi za to, abych ti je s přátelskými pozdra
vy poslal:

„Východní mnich... miluje utrpení, řeklo by se, že
je rozkošně chutná... Řeklo by se, že nemátěla a má
li je, teďy jen na mučení. Jedině duši cení; všechno
osťatní sotva za co považuje... Podivný zjev, jenž,
kdybychom nepřemýšleli, by sváděl k mínění, že mni
ši byli zachváceni nesmyslnou závratí. Ale neukva
pujme se v soudu. Největší lidé tohoto období se tvo
řiliv této tvrdé škole, lidé obrovští, sláva lidstva, stej
ně velicí srdcem a nadáním, jako silou charakteru a
svatostí života, Atanášové, Basilové, Řehoři Nazi
anští, Zlatoústci, Efrémové a tolik jiných, kteří zasa
dili poslední rány pohanství, drtili bludy, změnili tvář
země, označili božskou a nesmazatelnou pečetí víru
národů. Jeronym utíkal objetí Říma a přidal k těmto
udatným šikům východních mnichů, přiváděje s se
bou do drsných pouští Chalcidy a Betlema celou emi
graci mladých patriciů a urozených Římanek. Augus
tin vděčí vzpomínce na Thebaidu za první myšlenky
obrácení. Když se stal biskupem hipponským (dnešní
Bone v sev. Africe), ústy církve africké a západní, ob
racel k nim závistivě zrak a se souhlasem svých kleri
ků se snažil ve svém domovu napodobiti způsoby
mnišského života, pokud se daly srovnati s pastýřský
mi povinnostmi. Lze říci,že přes několik protestů tak
řkaneslyšených, celý svět zahrnul mnichy askety svou
úctou, obdivem a láskou, počínaje císařem na trůnu
a konče posledním otrokem; všichni v tvrdé kázni
mnišské zahlédali oprošťtěnía svobodu duše. Již toto,
soudím, dostačí, aby vnutilo úctu našim moderním
myšlenkám a 'povýšenému pohrdání...

Tato pravda pak konec konců platí pro všechny vě
ky, nebof ve všech dobách roste býlí pohanství, t. j.

jeho kriterium pravdy: „mohu stanoviti všeobecné pravidlo, že vše
to jest pravdivé, co velmi jasně a zřetelně pojímám“. Tu je možná
sice aplikace principu protikladu — ale postavte přesnou definici
Akvinatovu v téže věci — a dojdete — jak originelně prokázal
prof. Beneš — k tomu, že Descartes nerozlišil přesně pojmů pravdy
a jistoty. Příklad, kterak se prokazuje užitečnost konstituce.

Beneš došel metodou tomismu ke skutečnosti, která zůstává stej
ně nepopíratelnou skutečností — a to je ten důležitý zisk — pře
zkoumáte-li ji i jinou odlišnou cestou, jinou metodou. Descartovi
byla také k disposici pevná rovina systému Akvinatova. Ale on
zřejmě porušil její rovnováhu mezi přirozenem a nadpřirozenem
tím, že ji naklonil, aby získal pohyb svémupochybování, které
ovšem klesajíc blížilo se k statickému momentu klidu a jistoty, ale
zmizelo mu pak v temnotě subjektu.

Prof. Beneš právě tím, že se zabývá jen jádrem filosofie Descar
tovy,-t. j. jeho problémem poznání, nalezl i měřítko, kterým může
odměřovati stupeň odklonění roviny Descartovy od roviny Tomášo
vy a tím stanoviti i míru a podstatu její nejistoty. Neubírá Descar
tovi ušlechtilou snahu hájiti objektivní pravdu proti skepticismu,
ale nemůže dojíti k jinému závěru, než že Descartes nedokázav
existenci Boží, nemohl ničím zachrániti objektivity našeho poznání.
Pravda je podle sv. Tomáše bonum rationis, tedy je v jádře ctností,
Její poznání zavazuje mravně a určuje i činy, naplňuje život k Du
chu. Liberalisticko-racionalistické osvícenství odřízlo spojení člové
ka s objektivní skutečností a obrátilo podstatně poměr stvořeného
subjektu k objektu a tak i poměr stvoření k Stvořiteli. A právě
Descartovou chybou, na kterou upozornil Beneš, začíná řada filo
sofů racionalismu a rozhlodává jako červ všechny jeho systémy.
Bylo by velmi poučno vysledovat v nich celé dějiny její rozvrat
nosti. Byla by tak posílena touha po jednotícím středu a byl by
jistě objeven — jak dovodil v nedávné své studii Régis Jolivet —
právě ve filosofii Akvinatově. Upozorňuje na tento závěr Jolivetův
i Przywara, nazývaje ho šťastným dokončením snahy Sertillangeovy
vystihnouti sv. Tomáše jako vnitřní vyrovnání mezi aktem a po
tencí, t. j. mezi Descartem a Bergsonem, v tom pojetí, že Descar
tes je „„doktrinou solidních hodnot dokonale ohraničených, doktri
nou aktu“, Bergson pak „doktrinou plynulého, průchodného, budou
cího, doktrinou rozvoje, potence.“

V tomto rozpětí je skorem naznačen i úkol, který čeká myslitele
nastupující cestu, naznačenou konstitucí Pia XI. Prof. Beneš vycítil
dobře, kde nutno začíti, aby konečné vyrovnání bylo metodické.
Poukázal v náčrtu životopisu Descartova také na jakousi aktuál
nost jeho zjevu, neboť jako dnešní myšlenková zmatečnost doby
činí velmi pilným volání po jistotě všeobecné, tak bylo 1u Descarta,
který — jak napsal už Durdík — poznal život své doby nejen stu
diemi vědeckými, ale i cestováním jako hrůznou směsici povah i

í

víry v bůžky, ať jsou kusem dřeva neboidejí či kolek
tivismu, raší herese, poněvadž všichni neseme zate
mnění a zpychnutí rozumu.

Kromě toho pro naši dobu toplatí ještě zvláště, je
likož jsme se následkem všelikých anesthetik odučili
trpět bolest, zapomněli jsme, že bolest je lidské duši
kadlubem,v níž se z obyčejné hmoty přerodí ve sličný
diamant. Utíkáme před bolestí, činíme vše, aby nás
nepotkala, a když nás potká, jsme ochotni vzíti nej
silnější dávku narkotika, jen abychom jí necitili. I ži
voť obětujeme za lék proti utrpení, ať je to sebevraž
dou ať jindy hubením života počínajícího nebo zmrť
vením půdy, na které by život vzklíčiti a vyrůsti mohl.
Lehčeji by se nám dýchalo, kdybychom se naučili u
trpení rozumět, utrpení milovat, utrpení vykořistit.
Zatím nad námi vítězí bolest-smrt; také se vyhýbáme
poučení o taktice vítězství nad bolestí a smrtí. Neuvě
domujeme si, že ruka Boží mění hořkost a jedovatost
rostliny bolesti v živnou a hojivou krmi, jen když po
žehnání na ni přivoláme.

Proto se nehněvej, příteli vlídný, že nesouhlasím
s tvým názorem o nevhodnosti četby živofopisu hrdi
ny dobrovolného utrpení a velmi vytrvaléhoi origi
nálního trýznění těla. Poslán byl, aby nás svým příkla
dem učil k následování, které jistě nedosáhne jeho
hrdinství; byl poslán, aby i za nás změkčilé odtrpěl
čásť našich bolestí, když tak slábi jsme, že ani jejich
mírný vánek nesnášíme bez zoufalého křiku o pomoc.
Byl poslán, aby dobrovolně trpěl za myšlenku, které
hožto ideálu ještě stále potřebujeme.

BLÍŽÍ SE KONEC ROČNÍKU.

ZAPLATILI JSTE JIŽ DLUŽNÉ PŘEDPLATNÉ?
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názorů bez veškeré jistoty myšlení a zatoužil po pevném bodu, po
loživ důraz na zkušenost vnitřní. Descartova generace trpěla stej
ně jako naše dnešní smutným dědictvím předcházejícího století.
Bylo to tehdy v 16. století, které shlíželo — jak to krásně vylíčil
Guardini v životopise Pascalově — ovoce renaisance: hrubou po
zemskost Rabelaisovu, nezvládnutou skepsi Montaignovu, filosofic
ký deismus Charronův, stoicismus Lipsiův, bezvěrectví „schoón
geistů“ a „libertinů“, bezbožectví Vaniniho. Války, povstalé z na
pětí, způsobeného reformací a státními novými jednotkami, zpusto
šily a zbarbarisovaly země. Pak nastalo hluboké náboženské hnutí,
kdy Jindřich IV. rozhodl se pro katolickou Církev (jaký to pokyn
pro naši dobu — historia magistra!), protestantismus omezen na
malé oblasti, jednotnost náboženského vědomí udržena, tvůrčí ná
boženské podněty nalezly půdu a prostor v životě veřejném. Du
chovní život, odrážející se i v urovnání poměrů politických i hos
podářských se nesoustředil (což je pozoruhodno!) kolem politiků a
filosofů, nýbrž kol osobností čistým křesťanským cítěním naplně
ných a nábožensky geniálních. Byli to Vincenc z Pauly, de Bérulle,
sv. František Saleský a jim následovala zase duchovně vedoucí ge
nerace Bossuetova, Fenélonova, Bourdalonova, sv. Terezie z Avily,

Viktor Šauer:

O rasismu a antisemitismu.
Je mylná představa, že rasismus jako státní nauka

byl zaveden až ve III. říši.Též je přeceňován význam
francouzského šlechtice Gobineaua, který vystupoval
jako první teoretik rasismu.

Stopy rasismu se dají podle pravdy zjistit ve všech
historických dobách. Rozdělení indického obyvatel
stva na kasty a zákazy styků jakož i sňatků mezi kas
tami mají původ v něm. Toto rozdělení provedli bílí
Ariové, když dobývali Indie na tmavých domorod
cích, za tím účelem, aby zabránili svému smíšení a
ztrátě své plemennéryzosti. Při tom podrobené oby
vatelstvo tmavé pleti bylo zařazeno do nejnižších
kast. To je první historicky známý případ plemenné
výlučnosti a od těch dob — t.j. asi od r. 2000př. Kr. —
lze se s rasismem setkat vícekrát.

V uplynulém tisíciletí, dokud byla Evropa uvědo
měleji křesťanskou, nečinily se rozdíly mezi národy,
aspoň ne mezi křesťanskými. Obrození rasismu lze
datovat až od náboženského rozdrobení na počátku
nového věku. A první, kteří se mu oddali, byli Anglo
sasové. Při tom anglosaský rasismus byl mnohem
tvrdší nežli rasismus starověkých Ariů. Pokud šlo
o získávání půdy, cenné zemědělsky, byli domorodci
prostě vyvražďováni. Vyhubeni byli Indiáni v Sever
ní Americe, kde jich zbývá jen několik set tisíc, a to
v územích s méněcennou půdou. Na tasmanské domo
rodce podnikali Angličané organisované hony jako na
dravou zvěř a vyhubili je už v 18. století. Na Novém
Zélandě se ještě drží v horách zbytek Maorů, když
veliká většina národa vyhynula ve vyhlazovacích vál
kách. Indové před podobným osudem jsou chráněni
jen tím, že jejich tropická země se nehodí pro evrop
skou kolonisaci. Evropané totiž nesnášejí bez újmy na
zdraví tropické vlhké podnebí.

Ostatní evropští národové, pokud se usazovali v zá
mořských krajinách, rasových rozdílů nečinili, Fran
couzi, dokud vládli v Kanadě a v Louisianě, měli s In
diány dobré styky a Španělé se s nimi ponejvíce smí
stli. Vrstva míšenců, mesticů, je v latinské Americe
nejčetnější, s výjimkou její jižní, mimotropické části.
Domorodé zákonodárství španělské bylo pak nejmír
nější ze všech. Dály-li se v osadách proti Indiánům
přehmaty, dlužno je připsat na vrub jednotlivců, ni
koliv madridské vlády. Rusové se na Sibiřimísejí s do
morodci dodnes.

Ve Spojených státech dochází nyní k projevům pro
ti hitlerovskému rasismu, ale titíž manifestanti se ra
sově odlučují od černochůa jejich míšenců. Je dobře
známo, že v Unii jsou pro černochy zvláštní školy,
zvláštní oddělení ve vlacích atd. Jde-li přece po ulici
s černochem běloch, jest ostatními pokládán za tram
pa, což tam znamená vagabunda. Právě ve Spojených
státech byl rasismus prakticky uplatněn do posledních
důsledků, a to i státními úřady. Plemenná nevraživost
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sv. Jana z Kříže. A poněvadž protestantismus se nemohl státi žád
nou veřejnou mocí, podněcoval reformní podněty, sváry vnitrocír
kevní a šířil zmatek i ve věcech praktického rázu. Ale z jmeRova
ných osobností náboženských rostla touha po jednotě, po prohlou
bení duchovním, jako reakci proti rozumné povrchnosti protes
tantské a po jistotě poznání a pravdě. To vše bylo summum
necessarium jako dnes a proto je Descartes se svým vystou
pením proti skepticismu sympatický. Nenašel-li cestu, poctivě cítil,
že je nutno ji nastoupiti, „zůstávaje při tom věrným zákonům víře
i vlasti své“, jak praví v Rozpravách o metodě. Dnes volá po ní a
ihned určuje zároveň její směr Pius XI. Zase je to náboženská
osobnost, která se ujímá vedení. Veřejnost všechna bez rozdílu mu
sí míti na této cestě svůj životní zájem i cíl a vítati všechny, kteří
stejně jako prof. Beneš ji nastupují, neboť nejde jen o filosofii, ale
o to, že potřebujeme dnes zvláště jejich služeb, aby nám pomáhala
zachraňovat všechny duchovní statky, které jsou v nebezpečenství,
Knihy Benešovy bylo proto použito jako vhodné příležitosti, aby
se o této životní funkcionelnosti filosofie šíře promluvilo a pouká
zalo na osvobozující význam plodu skutečné moudrosti, kterým je
konstituce „Deus scientiarum Dominus“

byla v Unii nakonec rozšířena s černochů na všechny
Negermány a v jejím zájmu dálo se především ome
zování přistěhovalectví. Nejprve bylo zaraženo stě
hování Mongolů a po světové válce i negermánských
Evropanů. Tak, bije-li svět do rasismuv Německu,ať
nezapomíná na rasismus v Unii. Jeho předky jsou An
glosasové a Angličan Stuart Houston Chamberlain to
byl, který jej před válkou přenesl do Německa, velebě
tiskem i slovem domnělou vyvýšenost severské rasy.

Rozmnožení moci, které se dočkali Židé po světové
válce v Ruskua ve střední Evropě, nezůstalo bez vlivu
na jejich sebevědomí. Pozorujíce své úspěchy, došli
k názoru, že též náležejí mezi lepší rasy. Došlok to
mu, že vyvlastňovali pro sebe vynikající lidi. V paříž
ské L'Illustration byl roku 1929obšírný článek, v němž
nějaký španělský profesor snažil se dokázati, že Ko
lumbus byl Židem.

Rasistickému blouznění se neuzavřel ani českýtisk,
a to ještě před válkou. Zde však nešlo o vlastní vyvy
šování, nýbrž o trapnější případy sebeponižování. Je
známo, jak byl k nám zaváděn kult Anglosasů, uctívá
ní germánských národů vůbec a obdivování Židů. Li
dové noviny mívaly spadeno na vynikající mužeslo
vanské, pro které pracně dokazovaly germánský nebo
židovský původ. Takto se bezděčněpřipravovala půda
pro rasovou nevraživost i u nás, neboť takové počíná
ní musí vzbudit odpor.

Při tom přivšem je rasové vyvyšování a opovrhová
ní nelogické. Lidé se celkem dělí na dvě hlavní skupi
ny na plemena tmaváa na plemena světlá, což jsou bě
loši s Mongoly a Indiány. Světlá plemena jsou uzpůso
bena jen pro obývání chladnějších krajů a tmavá ple
mena zase pro obývání krajů tropických. Běloch se ne
může trvale usadit v horkém a vlhkém podnebí, neboť
tam předčasně hyne a jeho děti zakrňují. Dobře však
to podnebí snáší černoch, což mu umožňuje jeho pig
mentace. Protože černoch snáší i podnebí studené, je
takto patrno, že před bělochem je vlastně ve výhodě.
Ve Spojených státech se opravdu černošišíří na sever.
Brasilská vláda, usilujíc o zalidnění liduprázdných ob
lastí ve svém tropickém vnitrozemí, dívá se příznivě
na míšení bělochů s černochy, neboť i míšenci jsou
proti horkému podnebí odolnější než běloch. Světlý
člověk, jsa tělesně méně nadán než černoch, byl nucen
vymýšleti si proti nepřízní podnebí způsoby ochrany,
a tak se vyvinula u světlých plemen civilisace, což je
zase jejich výhoda. Černoši takových stupňů vzděla
nosti zatím nedosáhli, a to je důvod, proč jsou poklá
dáni za nižší rasy. Jsou však civilisace schopni, jak
ukazují případy z Ameriky. Ze všeho ale může vysví
tat, že každá rasa má svůj úkol.

Pokud jde o Židy, nelze je pokládat za zvláštní rasu
a naprosto už ne za rasu semitskou. Ryzí rasa semit
ská jest uchována jen ve vnitrozemí Arabie a jejími



Jiří Hlava:

Potřeba organisační jednoty v lidové straně.
(Rozbor organisačních řádů čsl. strany lidové II.)

SŘ má svá ustanovení sdělávána podle vzoru jak ČŘ, tak MSŘ.
Pokud se místních organisací týče, má místní organisace na Sloven
sku jednatele podobného funkcí jednateli moravskoslezských LJ
s tím rozdílem, že po vzoru českého důvěrníka stará se o plnění
povinností v organisaci, udržuje styky s vyššími instancemi strany,
plní jich pokyny, súčastňuje se zasedání okresního výboru strany.
Před zasedáním obecního zastupitelstva svolává k důvěrné poradě
členy obecního zastupitelstva zvolené za stranu lidovou a rokuje
spolu s „organizačnými dóverníkmi“ o postupu a stanovisku v urči
tých věcech. Vedle něho je i zapisovatel ve výboru místní organi
sace jako v Čechách.,Organizačný dóverník“ je funkcionář jako
český důvěrník místní organisace, jenže pouze ve větších městech
a obcích. Stará se o to, aby měla organisace uliční a čtvrťní „„pove
rence“. Tvoří z těchto poverenců agitační sbor, jemuž předsedá.
Poverenci dbají na to, aby členstvo chodilo na schůze, platilo pří
spěvky, odebíralo a četlo tisk strany. Při tom zůstává v takové or
ganisaci vedle organizačného dóverníka ještě jednatel (a ovšem
i zapisovatel). Oba dva účastní se schůzí a konferencí okresní orga
nisace. Seznam členů organizačný dóverník nevede. To je práce
jednatele a pokladníka. Dóverník vede jen seznam poverenců, je
jich činnost vede v patrnosti a prostřednictvím jich dodává člen
ské legitimace, které dostane od pokladníka. Sám má dóverníckou
legitimaci od hlavního sekretariátu strany na doporučenie výboru
miestnej organisace.

Okresní organisace — významný organisační článek strany.

Okresní organisace (MSR zná Okresní lidové jednoty, SŘ jako ČŘ
okresní organisace) je tvořena všemi lidovými místními organisace
mi v soudním okrese (na Slovensku v politickém okrese). ČŘ a SŘ
klade podmínku, aby byly místní organisace aspoň tři, MSŘ o tom
neříká nic, jen podotýká, že tam, kde nelze Okresní LJ založit,
může Krajská lidová rada Lidovou jednotu nebo místní důvěrníky
přičleniti k nejbližší sousední OLJ.

Podle ČŘ volí se na valné hromadě okresní organisace devíti
členný okresní výbor, který pak sám ze sebe zvolí: předsedu, místo
předsedu, důvěrníka, pokladníka, zapisovatele, dva revisory účtů
a dva členy výboru. Je-li v okrese více než 20 místních organisací,
volí se ještě o dva členy výboru více. Na okresní valnou hromadu
vysílají místní organisace svého důvěrníka, a čítá-li místní organi
sace více než 100 členů, zvolí na každých dalších 100 členů jednoho
delegáta, ale tak, aby delegátů z jedné organisace nebylo více než
tři. -—Tedy první jedno sto lidí má jediného zástupce na okresní
valné hromadě a tím je bez volby — důvěrník místní organisace!
To je ve velké části místních organisací. Místní důvěrníci volí
tedy skoro všude okresní výbor organisace, při čemž je tu pro
útěchu ostatním ustanovení, že „„do okresního výboru nemusí
býti bráni členové z místních důvěrníků nebo delegátů“. Členy
okresního výboru ale pouze s hlasem poradním jsou zástupci (po
jednom) spolků politických, odborových, vzdělávacích a Klubu li
dových členů okresní samosprávy. Výbor okresní v těchto korpo
racích zastupuje okresní důvěrník, po případě jeho zástupce.

Na Moravě je to jinak. MSŘ praví: Delegáti LJ z okresu a čle
nové výboru OLJ, jakož i členové okresního a zemského zastupitel
stva a poslanci a senátoři z okresu tvoří zastupitelstvo OLJ. CČle
nové zastupitelstva okresního s hlasem poradním jsou také poli
tičtí a odboroví tajemníci a redaktoři v okrese vycházejících časo
pisů strany nebo zájmových organisací. Delegáti místních LJ do
zastupitelstva OLJ jsou voleni na valné hromadě LJ, a to za první
sto členů jeden, za každou další započatou stovku vždy další je
den delegát. Zde se bere za základ počet řádně platících členů.

=

příslušníky jsou Beduini. Z fotografií, obsažených
v Musilových cestopisech, je patrno, jak vypadají. Na
první pohled je zřejmo, že se liší od běžného typu
středoevropského Žida a svým vzhledem že jsou vel
mi blízcí Evropanům. Na druhé straně nejčastější typ
středoevropského Žida je velmi rozšířen po vší přední
Asii a možnoříci, že munáleží většina předoasijského
obyvatelstva od Arabie až po Kavkaz a od Egejského
moře až do Iránu. Oč jde?

Rase, které se v Evropě mylně říká semitská, příslu
šelo praobyvatelstvo předníAsie, které bylo neznámé
ho původu a z něhož jsou známa jména jen dvou ná
rodů: Sumerů a Churiů. Nápadným znakem tohoto
praobyvatelstva byl ohnutý nos. V historické době
dály se do přední Asie četné vpády s různých stran.
Odjihu se tam tlačili Semité, od severu různí národo
vé indoevropští, mezi ními i Arméni, a od severový
chodu Turci. Praobyvatelstvo podléhalo cizincům,
ztratilo samostatnost i svou řeč, ačkoliv svou vyspě
lou civilisací se stalo pamětihodným. Dobyvatelé je
z části pohubili; z části se s ním smísili a zdědili po něm

(Pokračování.)

Na Slovenskku tvoří okresné valné shromaždenle: členové výbo
rů místních organisací a výborů v rámci strany účinkujících odbo
rových a kulturních organisací v okrese.

Kompetence a funkcionáři výboru okresních organisací.

ČŘ má okresní výbor jen devítičlenný (viz dříve), podle MSŘ
volí zastupitelstvo OLJ výbor OLJ deseti až dvacetičlenný. Členem
výboru OLJ může býti jen člen nejméně dva roky zapsaný v sezna
mu členů některé LJ! ČŘ tohoto omezení nemá. MSŘ dále praví,
že do výboru OLJ vysílají okresní svazy zájmových organisací po
jednom zástupci (na př. dělnictvo, zemědělci, živnostníci). Je to
však členstvo plnoprávné, nikoliv jen s poradním hlasem jako v ČŘ.

Na Slovensku je odlišnost v tom, že okresní výbor není složen
tak jak v ostatních zemích. Jeho členy jsou: předseda a jednatel
každé místní organisace, delegáti těchto místních organisací jeden
za sto členů a za každý zlomek další stovky jeden delegát, členové
okresního zastupitelstva volení i jmenovaní za stranu a po jednom
delegátu mají odborové a kulturní organisace pracující v rámci
strany.

I zde platí základní rozdíl: v Čechách jsou výbory voleny na dva
roky, na Moravě a na Slovensku jen na rok.

Kompetence okresních výborů je obdobná místním výborům, jen
že se vztahuje na činnost strany v soudním (na Slovensku politic
kém) okrese. V příslušném samosprávném politickém okrese v Č
1 MS. tvoří se společný výbor okresní organisace (OLJ). Klíč sta
noví VV (výkonný výbor zemský) na Moravě, v Čechách mají usta
novení, že zemský VV v dohodě s krajským VV může seskupiti
vždy několik okresů v t. zv. obvodovou organisaci. V obou zemích
je funkce těchto složených útvarů jen pomocná. Podle MSŘ má
společný výbor nad to ještě tuto kompetenci: dává podněty ke spo
lečným akcím pro celý politický okres, řídí tuto akci, sestavuje
roční rozpočet na společné potřeby samosprávného okresu a stanoví
úhradu (příklad: kandidátky do okresního zastupitelstya samosprá
vy), sestavuje kandidátku do okresního zastupitelstva samosprávy,
předkládá ji ke schválení zemskému VV. Sám pak schvaluje kandi
dátky sestavené jím do veřejnoprávních korporací a poradních sbo
rů okresních.

Okresní důvěrník v Čechách.

Pokud se týče jednotlivých funkcionářů okresního výboru organi
sací strany je už rozdíl ve způsobu volby. ČŘ dává voliti výbor
en bloc a ten teprve mezi sebou volí funkcionáře, MSŘ dává voliti
také celý výbor, ale ten pak volí ze sebe okresní předsednictvo:
předsedu, 1—2 místopředsedy, jednatele a pokladníka. Předseda
OLJ je zároveň okresním důvěrníkem strany.

Vidíme tu tedy podstatný rozdíl: Na Moravě vedle výboru okres
ního je ještě jeho předsednictvo a objevuje se v MSŘ označení
„okresní důvěrník strany“, kterým je vždy předseda OLJ. ČŘ má
opět funkci okresního důvěrníka nadřaděného ostatním členům
okresního výboru. ČŘ výslovně o něm praví, že „jest z nejdůleži
tějších funkcionářů z našeho hnutí vůbec a na okresu zvláště“.
Dbá o to, aby ve všech obcích na okresu byli ustanoveni a zvolení
čilí, schopní a svědomití důvěrníci, založeny čilé organisace, roz
šířen byl tisk strany, pečuje o zakládání a zmohutnění odborových
organisací na okresu (u důvěrníka místní organisace toto poslední
ustanovení o odborářích není), je členem krajské organisace stra
ny, ve stálémstyku s krajským a zemským sekretariátem, podává
zprávy o činnosti na okrese, řídí okresní agitační sbor, předsedá
sboru lidových samosprávných funkcionářů z obcí okresu, dochází
do schůzí klubu lidových členů okresní samosprávy!

=

jeho rasové znaky, v tom i zahnutý nos. Proto v pří
tomné době vypadají přibližně stejně Židé i Arméni,
Turci i Arabové z Iraku. Všichni jsou větším dílem
příslušníky téže rasy, které se odborně říká rasa assy
roidní nebo armenoidní.

Všichni Židé však nepříslušejí této assyroidní.rase,
ježto všichni nemají své předky z Palestiny. Židé dě
lávali svému náboženství též propagandu a ta měla
někdy úspěchy. Největším úspěchem bylo získání pro
židovskou víru velké části mongolského národa Cha
zarů, který před tisícem let měl mocný stát v černo
mořských stepích. Chazarský stát byl rozbit Rusy a
po ztrátě samostatnosti následovala ztráta jazyka a
vymizení národa. Udrželi se nesmíšeni jen ti z Cha
zarů, kteří byli židovské víry. Když ve 12.století přišla
do východoslovanských zemí židovská immigrace
z Německa, splynuli s ní řečení Židé z Chazarstva a
přejali od ní řečjidiš. Rasové mongolské znaky si však
udrželi: Jsouto rudé vlasy a vysedlé lícní kosti. Toho
to mongolského původuje veliká část Židů na Podkar
patské Rusi. (Dokončenípříště.)
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SŘ má funkcionáře podobné jako v místní organisaci s tím roz
dílem, že se jejich působnost vztahuje na celý okres.

Zvláštnost má MSŘ: za vedení výboru OLJ vytvoří se v každém
okrese společný výbor všech zájmových okresních organisací, a to
tak, že každá okresní zájmová organisace vyšle do tohoto výboru
po dvou členech, OLJ však vysílá třetinu členů do společného vý
boru, předsedou jeho je vždy předseda OLJ. Společný výbor stará
se o soustavnou činnost hospodářskou, sociální i kulturní a Vvzá
jemný soulad všech organisací a společenských vrstev ve straně na
okrese. Okresní LJ je povinna starati se o řádný chod prací finanč
ní komise, zřízené pro obvod sekretariátu, do něhož je zařazena.
Na Moravě pro obvod sekretariátu zřízená finanční komise skládá
se z předsedů resp. místopředsedů všech OLJ do obvodu zařaze
ných. Komisi předsedá zvolený předseda, který podléhá schválení
zemského VV a který je pověřen kontrolovati finanční hospodáf
ství sekretariátu. Finanční komise má hlavní úkol: opatřiti úhradu
na vydržování sekretariátu.

V Čechách mají vedle valných hromad okresních organisací jed
nou za dvě leta ještě t. zv. okresní konference. Mají se scházeti
aspoň jednou za čtvrt roku.

Krajská organisace strany.

Přikročme k rozboru vyšší jednotky organisace lidové strany,
k organisaci krajské, které nemáme na Slovensku. V historických
zemích kryjí se krajské organisace svým obvodem s volebními kraji.
Je jich tedy v Čechách 9, na Moravě 5. Rozlišují se opět jménem.
V Čechách je to krajská organisace čsl. strany lidové, v zemi Mo
ravskoslezské Krajská lidová rada (KLR). Jak jsou tvořeny?

MSŘ: Delegáti okresních LJ v obvodu volebního kraje pro vol
by do poslanecké sněmovny tvoří Krajskou lidovou radu. Počet
delegátů z každé OLJ stanoví zemský VV podle počtu platícího
členstva v jednotlivých OLJ. Každá OLJ má nejméně jednoho zá
stupce. Plnoprávnými členy KLR jsou také všichni poslanci a sená
toři kraje, členové zemského zastupitelstva (samosprávy) z kraje
a všichni členové předsednictva KLR pokud nejsou delegáty. Hlas
poradný mají odboroví a političtí tajemníci a všichni redaktoři ča
sopisů strany v kraji.

V Čechách odpovídá pravomoci Krajské lidové radě z Moravy
instituce krajského výkonného výboru strany. Je jedenáctičlenný,
volí se na valné hromadě a sám ze sebe pak volí předsedu, místo
předsedu, důvěrníka, zapisovatele, pokladníka, dva revisory účtů
a čtyři členy výboru. Virilními členy krajského výkonného výboru
jsou opět senátoři a poslanci za kraj zvolení nebo pro kraj dele
govaní (jsou v Čechách volební kraje bez poslanců, ve zněmčeném
území a má je pak přidělený některý poslanec z jiného kraje) a dále
plnoprávnými členy vedoucí redaktoři krajských časopisů po jed
nom z každého listu (copak má list, zvláště týdeník, více vedou
cích redaktorů?), krajský tajemník a obvodoví tajemníci! Tedy i za
městnanci strany, závislí existenčně na vedení strany, mají plno
právně hlas jako delegáti ostatní.

KLR schází se aspoň dvakrát do roka, Krajský VV český nej
méně jednou za dva měsíce. V Čechách je opět doba volení na dvě
leta, na Moravě rok. Také u krajské organise v Čechách jsou kon
ference aspoň dvakrát do roka. Je zde obdobná činnost jako u 0
kresních organisací, tedy krajský agitační sbor za předsednictví
krajského tajemníka strany.

Výkonným orgánem a vlastním vedením kraje je v Čechách pre
sidium krajského výkonného výboru: předseda (nebo místopředse
da), krajský důvěrník, pokladník, dva členové zvolení krajským VV.
Schůze koná nejméně jednou měsíčně. Na Moravě je v obdobné
funkci předsednictvo Krajské lidové rady, které se skládá ze zá
stupců OLJ v kraji (z každé jeden) a z předsedy, 1—2 místopřed
sedů, jednatele a finančního referenta. Všude podmínka členství ve
straně aspoň dva roky. (V Čechách této podmínky není.) Toto
předsednictvo schází se aspoň dvakrát ročně ke schůzi. Do před
sednictva KLRkromě členů volených vysílají krajské svazy zájmo
vých organisací po jednom (plnoprávném) zástupci. I zde je pod
mínkou dvouleté členství ve straně. Předsednictvo KLR je výkon
ným orgánem KLR, provádí její usnesení a příkazy a připravuje
pro ni návrhy. K vyřizování administrativních záležitostí, týkajících
se jen organisace politické, scházejí se pouze volení členové před
sednictva KLR. Zpravidla jednou v roce svolávají se v každém
moravskoslezském kraji manifestační sjezdy krajské, přístupné všem
členům. Podávají se na nich přehledy veřejné práce strany.

Jak zřejmo, je v MSŘ pamatováno. na širší základnu v krajské
organisaci i v jejím předsednictvu. Neškodí to nijak dělnosti KLR
i předsednictev KLR. Při tom je pamatováno i na zastoupení od
borářů, kteří mají plnoprávného člena KLR. O organisační spolu
práci odborářů a strany pojednáme ostatně zvláště. Zajímavější
bude pro nezasvěcence,

jak se volí krajské orgány strany.

Krajský výkonný výbor v Čechách je volen každý druhý rok tě
mito voliteli na valné hromadě krajské organisace: místní důvěrníci,
okresní důvěrníci, delegáti okresních organisací, a to za každých
1000 členů jeden (nesmí však býti z jednoho okresu víc jak 3 dele
gáti) a celý výkonný výbor krajské organisace. Srovnáte-li toto
ustanovení s výše uvedeným způsobem volení do KLR na Moravě,
vidíte, že základna volitelů je v Čechách širší a protože účast míst
ních důvěrníků je nejistá, záleží na vedení strany, jakou si většinu
na krajské valné hromadě opatří. Uvážíme-li, co jsme v počátečních
odstavcích řekli o místních důvěrnících strany, vidíme zdánlivě de
mokraticky širokou základnu v jasnějším světle. Zrovnoprávněním
místních důvěrníků s ostatními voliteli do krajského VV uplatněno
velmi zřetelně „argumentum ad hominem“.
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Jak KLR, tak krajský výkonný výbor v Čechách sestavují kan
didátky do voleb poslaneckých v kraji, ve společné schůzi kraj
ských těchto institucí podle příslušných krajů tvořících senátní
volební kraje kandidátku pro senát. Konečné slovo a úpravu má
zemský VV v Čechách a ZZ na Moravě. Funkci ÚVV viz dále.

Je zajímavé, že jedině ČŘ má ustanovení pro případ, že by kraj
ská organisace strany „nekonala své povinnosti“, nebo je-li její po
stup takový, že je v rozporu s programem nebo institucemi strany
(tou je už jen zemský VV podle ČŘ), má zemský výkonný výbor
právo svolati mimořádnou valnou hromadu a vykonati nové volby.
Stejně může sesaditi okresního důvěrníka zemský VV, neučiní-li
tak okresní VV.

Zemské sjezdy — samostatné směrodatné celky.

ČŘ praví velmi výmluvně o zemském sjezdě strany v Čechách:
„Sjezd strany je nejvyšší instancí strany, z jehož rozhodnutí není
odvolání. Přísluší mu rozhodnouti o veškerých záležitostech strany,
zvláště o velkých a závažných záležitostech strany, zvláště o vel
kých a závažných časových otázkách politických, organisačních, od
borových, tiskových nebo kulturních, o programu strany a organi
sačním řádu.“ Ani zde, ani na jiném místě ČŘ nedočtete se nic
o tom, že by nejvyšší instancí strany byl říšský výkonný výbor. Při
pomínáme to nyní, i když se k téže věci vrátíme.

Lépe již zní MSŘ v téže věci:
„Zemský sjezd jest nejvyšší rozhodující a programodárnou insti

tucí strany v zemi.“ I když tu není připomenut říšský VV, je tu
naznačeno, že je ještě něco jiného, než rozhodování o záležitostech
strany v zemi Moravskoslezské. MSŘ dále praví: „Sjezdu přísluší
stanoviti a měniti jméno strany a schvalovati program, organisační
řád strany a stanoviti org. příspěvky (daň strany). Sjezd rozhoduje
o zprávách a návrzích VV.“ — Změna názvu strany má býti opráv
nění vyššího útvaru, než je sjezd země.

Sledujme zatím rozdíly ve složení zemských sjezdů strany v Če
chách a na Moravě.

Zemský sjezd moravskoslezský tvoří členové Krajských lidových
rad, předseda strany se členy zemského zastupitelstva strany, po
slanci a senátoři strany ze země Moravskoslezské a lidoví členové
moravskoslezského zemského zastupitelstva (t. j. samosprávy). VV
připouští jako členy s poradním hlasem politické a odborové ta
jemníky, redaktory listů strany, funkcionáře zájmových organisací
a pod.

Členy zemského sjezdu v Čechách jsou všichni místní a okresní
důvěrníci, krajská presidia (nikoliv tedy už všichni členové kraj
ských VV), delegáti okresů za každých dalších 1000 členů jeden,
celkem ne víc než 5 delegátů z okresu (jedním z nich je už okresní
důvěrník), delegáti zájmových sorganisací, a to do 5.000 jeden (!) a
na každých 5.000 členů odb. organisací další tak, že počet jejich
nesmí býti větší, než 5 (odboráři tedy mají na př. na 21.000 orga
nisovaných členů pět delegátů, stejně jako 5.000 organisovaných
členů strany v jednom okrese!), členové zemského výkonného vý
boru, poslanci a senátoři strany, ústřední (t. j. zemský), krajští a
obvodoví tajemníci, řídicí redaktoři uznaných orgánů strany. Platí
tu tedy stejná poznámka, jaká je u krajských valných hromad. Za
městnanci strany postavení na roveň ostatním delegátům, účast
místních důvěrníků zvláště z míst bližších Praze hraje velkou úlohu.
ČŘ zdánlivě rozšiřuje základnu voličskou pro vyšší instance, aniž
zabezpečuje, aby na př. dostavili se důvěrníci z obcí hodně vzdále
ných. Je to jen zdánlivé „k lidu níž“.

Volba zemského výkonného výboru.

ČŘ: Na zemském sjezdu se prohlašuje (tedy nevolí) nový výkon
ný výbor. Tento se skládá:

a) z pěti členů, které jmenuje (!) odstupující výkonný výbor a již
mají býti (ale nemusí) z řad zvláště zasloužilých pracovníků nebo
odborníků (stačí osobní přátelství s čelnými funkcionáři strany, viz
memorandum odborářů);

b) z 31 členů zvolených na základě zastoupení jednotlivých krajů.
(Následuje obšírné vysvětlení vypočítávání počtu mandátů pro jed
notlivé kraje dělením počtu organisovaných členů 31);

c) delegáti ústředních odborových organisací v zemi, jimž toto
právo bylo VV přiznáno, a to z každé odborové ústřední organi
sace po jednom za podmínek, k nimž se vrátíme ještě;

d) ústřed. tajemník strany a řídící redaktoři hlavních listů strany;
e) zástupci klubu poslaneckého a senátorského po jednom.
Jak je tomu na Moravě? Podle MSŘ je docela jiná organisace

vrcholných institucí strany v zemi Moravskoslezské. Předně je tu
instituce, která v Čechách není, a to zemské zastupitelstvo strany,
které je 100členné, volené na čtyři roky. Předseda strany je volen
na šest let! Sjezd, který volí 100 členů ZZ, volí z nich hned nato
30 členů výkonného výboru. Také na čtyři roky. Při tom se ale
kompetence ZZ na Moravě a výkonného výboru v Čechách v né
kterých věcech shoduje. Obě instituce jsou konečné v úpravě kan
didátek do poslanecké sněmovny a senátu, i když ještě formálně
tyto návrhy přicházejí do říšského VV, konečně v rozhodování
o kandidátkách do zemského zastupitelstva (samosprávy). VV je
celkem 3Sčlenný, protože ke zvoleným 30 členům má sám právo
kocptovati 5 členů. To je rozdíl oproti ČŘ, který pojišťuje odstu
pujícímu výboru právo dáti podle svého uznání 5 členů do vínku
nového VV. Snad z obavy před dekapitací některých osob.

Některé rozdíly mezi vrcholnými institucemi strany v Čechách a
na Moravě. Moravské ZZ schází se pravidelně dvakrát do roka.
Mimořádě se musí sejíti k sestavení kandidátek do Národního shro
máždění nebo samosprávy. Rozhoduje o zásadních otázkách, pokud
je nemá vyhražen sjezd, schvaluje jednací řády strany, doplňuje



kooptací zemský VV, pakliže se místo uprázdní. Při tom uprázdně
ná místa v ZZ zůstávají až do řádného sjezdu strany neobsazena.

Český zemský VV schází se nejméně jednou za tři měsíce. Ná
leží mu rozhodovati o všech zásadních otázkách politiky, taktiky,
organisace, financí a tisku strany, pokud nerozhodl o nich sjezd
strany. Jemu náleží bdíti nad prováděním programu a autoritativní
výklad organisačního řádu. Při jednání o politice strany poslanci
a senátoři zdržují se hlasování. Rozhodnutí VV o zmíněných otáz
kách jsou pro všechny stoupence závazná. ČVV bdí nad správností
vedení všech, institucí, zájmových organisací, ústavů, tiskových
podniků a všech korporací, v nichž mají stoupenci hnutí takové za
stoupení, že „odpovědnost padá buď z části nebo úplně na stranu“.
Dalekosáhlé je ustanovení, že VV má právo v případě nutnosti
(kdo rozhoduje o nutnosti?) svolati porady a schůze kterékoliv or
ganisace či korporace a straníci jsou povinni, pokud v nich zasedají,
těchto schůzí se súčastniti. Je tu i ustanovení, které vylučuje na př.,
aby kterákoliv organisace v Čechách mohla býti svolána mimo
zemskou institucí na př. ústředním výkonným výborem. Praví se
tu: „Jinak jest dovoleno svolávati stoupence strany nebo její orga
nisace jedině kompetentním činitelem, příslušným územních orga
nisací lidové strany.“ (Tedy nemohl by je svolat ÚVV) Jen s vě
domím VV může svolávati členy lidové strany v Čechách jednotli
vec nebo jiná korporace. Ještě stojí za zmínku, že'zatím co volí na
Moravě sjezd předsedu a ZZ a z něho členy VV, v Čechách se
volí pouze VV, který pak ze sebe volí předsedu a ostatní funkcio
náře.

Na Slovensku má lidová strana tři zemské instituce: předsednic
tvo strany, výkonný výbor a sjezd. Předsednictvoje 12členné: před
seda, 4 místopředsedové, jednatel, generální tajemník, zástupce tis
ku strany a 4 delegáti. Všichni jsou voleni sjezdem strany na 3
roky. VV schází se jednou do roka a skládá se z předsednictva
strany, členů N. S., zemského zastupitelstva samosprávného, ze
zástupců některých okresů a tolika sjezdem volených členů, aby
nebylo všech členů VV více, než 100. Okresy, v nichž strana dosta
la v posledních volbách aspoň 1000 hlasů vysílají 1 delegáta do
VV a za každých dalších 1000 hlasů opět 1 delegáta. Rozhoduje
zde tedy počet odevzdaných hlasů, ne organisovaných členů.
Funkce VV je obdobná příslušným institucím v Čechách a na Mo
ravě. Jako zvláštnost je tu, že VV volí právního zástupce strany.

Zemský sjezd skládá se z členů výkonného výboru, delegátů míst
ních organisací a z delegátů místních organisací, odborových a kul
turních organisací v rámci strany. Každá místní organisace vysílá
na sjezd předsedu a jednatele a za každých organisovaných 100
členů jednoho ještě delegáta. Odborové a kulturní organisace mají
po dvou zástupcích na sjezdu. SŘ zřetelně naznačuje, že je ještě
něco nad zemským sjezdem, o němž praví, že je „najvyššou inštan
ciou strany na Slovensku“. Dále pak to SŘ rozvádí na „slovenský
program aj organizačný poriadok“.

wowZemské výkonné výbory a říšský výkonný výbor.
Náš náčrt nechce být srovnávací organisační příručkou. Nebude

me proto zabíhati do detailů jednotlivých zemských organisačních
řádů. Zmíníme se jindy o poměru strany k odborovému hnutí, tisku
a mládeži. Všimněme si nyní nejdůležitější věci, která charakteri
suje stranu a dává jí politickou sílu navenek: celoříšské organisace
strany.

Podle jednacího řádu Ústředního výkonného výboru, který byl
jím samým při ustavující schůzi v r. 1923 schválen, je ÚVV nej
vyšším ústředním orgánem lidové strany, který má mimo 48 příse
dících, vyslaných zemskými VV v Čechách, v zemi Moravskoslez
ské, na Slovensku a Podkarp. Rusi (v nejvýchodnější části republi
ky je lidová strana teprve od jara 1935; před tím to byla „Christi
jansko-narodna partija Padkarpatskej Rusi“), ještě po jednom zá
stupci celostátních kulturních nebo odborových organisací. ÚVV
spravuje všeliké politické, kulturní, hospodářské a organisační zá
ležitosti, týkající se lidové strany v ČSR jako celku. Vykonává ze
jména kontrolu parlamentní činnosti obou poslaneckých delegací,
stanoví základní směrnice jejich politiky, obstarává záležitosti ce
lostátní representace lidové strany doma i za hranicemi, jest nej
vyšším rozhodčím tribunálem ve všech sporných otázkách, týka
jících se jednoty strany.

Reviduje kandidátky, ale neupravuje je konečně, nýbrž podle řádu
ÚVV „předkládá je k definitivnímu schválení zemským zastupi
telstvům strany“. Stanoví definitivní kandidátky pro druhé a třetí
skrutinium. Delegáti a náhradníci do ÚVV jsou voleni zemskými
VV z jejich členů. Počet delegátů stanoví se podle počtu odevzda
ných hlasů pro strany v celém státě, při čemž se dělí tento počet
volebním koeficientem 49. Získané volební číslo je dělitelem hlasů,
odevzdaných v jednotlivé zemi. Každé celostátní kulturní gebo
odborové organisaci přizná UVV právo na jednoho. delegáta. Usne
sení ÚVV jsou závazná pro jednotlivé zemské VV. Je-li některý
zemský VV z vážných důvodů toho mínění, že by zájem jeho
obvodu, usnesením ÚVV mohl býti ohrožen, jest oprávněn učiniti
v té věci ÚVV rozklad. Jinak nejsou zemské VV ve své pravomoci
nikterak dotčeny. Z ostatních drobných ustanovení celkem struč
ného jednacího řádu ÚVV je zajímavé, že poslanci nesmějí míti
mezi členstvem UVV nadpoloviční většinu, ustavující schůze ÚVV
musí se konati do měsíce po volbách. Jinak není stanoveno, kdy
se má ÚVV sejíti. Předseda ÚVV je předsedou strany a 4 místo
předsedové podle zemí tvoří s ním říšské předsednictvo. ÚVV má
zasedati střídavě v Praze, Brně, Bratislavě. Dnešní složení ÚVV:
21 z Čech, 23 ze země Moravskoslezské, 2 ze Slovenska a 2 z Pod
karpatské Rusi.

Citovaný jednací řád ÚVV je nejkusejší práce ze všech řádů,
které lidová strana má. Byl dělaný spěšně v r. 1923 a od té doby
nebyl upravován a zůstal vlastně na papíře. A tak máme o vyšší

organisační struktuře v lidové straně tento obraz: Jsou čtyři zem
ské autonomní skupiny organisací se samostatným zemským ve
dením. Organisační řády jejich buď prohlašují za konečnou instanci
zemský sjezd a nedbají, že vůbec nějaký „výkonný“ ústřední výbor
je (ČŘ), uznávají kompetenci zemských sjezdů se zřetelem k tak
tice a organisaci zemské, ale mlčky připouští ještě celostátní roz
hodování (MSŘ a SŘ). Strana nemá říšského sjezdu — jediná ze
všech celostátních stran v ČSR — a ústřední výkonný výbor, přes
ustanovení jednacího řádu, ustrnul na formalistickém zasedání jed
nou, dvakrát za rok, nikoliv před významnými událostmi v poli
tice, nýbrž pravidelně po nich a pak před kandidátkami do Národ
ního shromáždění. (Stejně nezasedá střídavě v hlavních městech,
nýbrž vždycky v Praze.) Tento nedostatek projevuje se velmi zna
telně právě v okamžicích disonance mínění zemských výborů. Do
klad nepropracovanosti a právní nedostatečnosti jednacího řádu
ÚVV vidíme zvláště na $ 4 o závaznosti usnesení ÚVV. Čtete tu,
že může zemský VV podati rozklad proti usnesení ÚVV, kdyby byl
zemský výbor toho mínění, že by zájem jeho obvodu mohl býti
ohrožen. Není tu však v jednacím řádě nic, co se stane s tímto
rozkladem, zda se má o něm znovu jednat a zda je zemský VV
v té či oné zemi povinen říditi se rozhodnutím nezměněným novým
ÚVV. Stejně je tomu v neshodě ZVV a ÚVV o kandidáty do vo
leb. Požadavek zachování naprosté autonomie zemských celků
uvnitř strany postaven byl nejprve moravským výsekem celostátní
strany. Ale nesmí býti z toho anarchie.

Lidová strana je tvořena (počítáme-li slovenskou a podkarpat
skou část v jeden menší útvar) třemi neodvislými celky, které jsou
volně spojovány ÚVV a hlavně osobou říšského předsedy. Zakla
datelská vážnost dnešního říšského představitele strany spojuje
zemské celky jako tři pruty Svatoplukovy pevným lýčím. Je však
třeba mysliti na budoucnost a na nejbližší přítomnost. Bude nutno
dáti 1 při zachování určité zemské autonomie lidového hnutí jeho
celostátními souhrnu pevnou páteř: moderně vybaveným ústředním
výkonným výborem, užším i širším, celoříšským sjezdem strany,
organisováním odborových svazů v Říšské odborové radě, podlé
hající přímo ústřednímu vedení strany, konečně vytvořením ústřed
ního sekretariátu strany a jeho odborných komisí a rozhodnutí
o ústředním tiskovém orgánu strany. Pak bude nutno sjednotiti i
organisační řád všech krajů, okresů a místních organisací v celé
republice, aby byl stejný pro celou stranu a nebudil dojem, jako
ČŘ, že je dělán pro někoho a proti někomu a nasycen duchem,
cizím demokratickým zásadám.

Zachování statu guo organisace lidové strany v době autoritativ
ních teorií i ostatních pevných politických stran, přineslo by vážné
ohrožení dosud nejednolité strany a její budoucnosti. Jenom pevně
ztmelená celostátní organisace může lidové straně vrátiti váhu,
kterou měla a kterou musí míti.

Dohodao kooperaci spolků Katolické
akce v Čechách.
Ústřední svazy: Sdružení katolické mládeže čsl., Ústředí katolického
studentstva čsl., Svatováclavská liga (Svaz katolických mužů) a
Svaz katolických žen a dívek usnesly se na společných poradách
přispěti v intencích nejdůst. episkopátu vzájemnou spoluprací k
úspěšnému dobudování Katolické akce v Čechách. Z té příčiny pro
hlašují: 1. Protože Katolickou akci ve farnosti tvořiti mají: muži,
ženy, jinoši a dívky, chceme do těchto složek Katolické akce vřa
dit členstvo Skupin Sdružení katolické mládeže (rozdělené podle
pohlaví), Obcí katolických mužů a Odboček Svazu čsl. katolických
žen a dívek. 2. Aby uvedeného cíle bylo plně dosaženo, budou
všechny uvedené složky Katolické akce usilovati o uskutečnění
hesla: „V každé farnosti Skupina SKM, Obec katolických mužů a
Odbočka Svazu katolických žen a dívek.“ 3. SKM bude proto pe
čovati ve svých Skupinách o to, aby členové Skupiny opouštějící,
resp. členky provdané a svobodné starší, přestupovali do Obcí ka
tolických mužů, resp. do Odboček Svazu katolických žen a dívek.
Stejně Svatováclavská liga (Svaz katolických mužů) a Svaz katolic
kých žen a dívek budou pečovati pomocí svých Obcí, resp. Odbo
ček o zakládání jinošských, resp. dívčích Skupin Sdružení katol.
mládeže ve farnosti. 4. Obce katolických mužů a Skupiny SKM
budou si vzájemně pomáhati při své kulturně-náboženské činnosti.
Odbočky Svazu katolických žen a dívek budou prostřednictvím
svých činovnic pomáhat při stavovské výchově dívek ve Skupinách
SKM. Skupiny SKM budou aktivně podporovati kulturně-nábo
ženské podniky Svazu katolických žen a dívek. 5. V záležitostech,
které se vymykají z vnitřního organisačního života uvedených cen
trálních Svazů, jakož i při projevech širšího významu, budou po
stupovati podepsané Svazy po vzájemné dohodě. 6. Kde na farnos
tech existují organisační útvary Ústředí katolického studentstva,
vztahují se nahoře uvedená ustanovení o vzájemné spolupráci i na
ně. 7. Spolupráce uvedených složek Katolické akce vztahuje se i na
vzájemnou podporu akce tiskové. Za: Sdružení katolické mládeže
čsl.: J. Sova, úřad. místopředseda, P. F. Nesrovnal, gen. duchovní
rádce. Svaz čsl. katolických žen a dívek: E. Schmutzerová, před
sedkyně, Zd. Lobkowiczová, jednatelka. Svatováclavskou ligu (Svaz
katolických mužů): Dr. V. Janda, předseda, dr. J. Sajíc, gen. vice
sekretář. Ústředí katolického studentstva čsl.: JUC. Fr. Kolman,
předseda, P. A. Daňha, duchovní rádce.
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Karel E. Vlček:

Moderní poesie a čtenář.
Bylo napsáno již mnoho knih i pojednání, dobrých

i špatných příruček o tomto tématu. Přece však stále
je mnoho nejasností. Či spíše neporozumění. Dokonce
i neznalosti.

Bývá vůbec chybně pojímán název moderní. Ne
všechno, čím žije dnešní svět, je moderní. Jako není
moderní vše nemravné v umění, jak mnozí se snaží do

tohoto kouzelnéhoslovíčka věcionokalibru jemně zaTy.
Musímesi především býti vědomi účelu umění. Jistě

správně jej staří označovali „xa%?oocusTův nadmudrov“,
purificatio passionum. Nenazvali jej vystavování, ani
dráždění, ani vzbuzování vášní, nýbržxa“oocis— očiš
tění od vášní.

Uchylme se však k věcinaší, k básnictví. Úseku,čás
ti umělí.

Dobrým básníkem být, je těžké, Každý může míti
totiž krásno v duši. Ale ne každý je dovede slovy vy
líčit. A v tom je ono umění. Neméně těžké je však
být i dobrým čtenářem básní. Špatné básníky může
těšit Chestertonovo: „I špatný básník je básníkem,ja
ko špatný člověk nepřestává býti člověkem.“ Nepo
chopená báseň se však prostě odkládá.

Musí tedy býti jakýsi kompromis mezi tvůrcem a
čtenářem. Vyrovnání myšlenek. Pochopení.

Proto připomeňmesi pro vzájemné pochopení hlav
ní věci.

Poesie není jen slovíčkaření, jako hudba není jen
fidlání. Podstata a podstatná hodnota poesie byla
vždy a podle rozumného lidského nazírání musí býti
jen a pouze myšlenka. Rozumné myšlení jest onen
vznešený poklad, jímž člověk byl povýšen nad vše
chno ostatní stvoření.

Všechno ostatní, ať již forma poesie respektive bá
sní, či tolikeré různé trópy a figury, strofy atd. jsou
pouze accidentia, pouze krásné květy okolo jádra, se
mene, kterým je myšlenka. To se má pomocí jich
snadněji rozpučet ve květ bílého světla chápání.

Všimněmesi, pro důkaz této these, vývoje básnic
tví vůbec, třebas ne přísně chronologicky.

K ozdobám, do kterých se myšlenky odívají, patří
v hlavních rysech, jak se vyskytovaly od nejstarších
dob až do dneška, asi tyto: Především je to rytmus,
rým, dále počítání slabik, verš (pravidelný), paralelis
mus, obrazce a mnohéjiné.

Rytmus. Nejstarší památka řeckého básnictví jest
a zůstane nesmrtelná Homérova Ilias a Odyssea. A ta
je psána klasickým, pravidelným rytmem, vyjádře
ným hexametrem bez vady. Hexametrem, po případě
elegickým distichem (hexametr spojený s pendame
trem) jsou psány i staré epopeje latinské. Vergiliova

Aeneisaj.
Avšak naproti již tak vyvinutému, užívanému a

rozšířenému rytmu máme z doby starší i novější za
chované básně, které rytmu vůbec neznají. Tak v bá
snictví starohebrejském, babylonském, u básníků ro
mánských (na příklad španělských, kteří pravidlem
v básnictví stanoví přesné odpočítávání slabik, ovšem
bez rytmu).

Rým. Vzniká teprve ve středověku. Předtím nezná
mý. Důkazem mohou nám býti shora již uvedené epo
peje řecké i římské. Patří k ozdobám těžšího druhu.
Mnoho básní krásných je kaženo špatnými rýmy. Ča
sem se stává otřelým. V nynější době se zaměňuje ne
otřelou ještě assonancí.

Počet slabik. Rovněž již v dobách nejstarších.
Vždyť hexametr i pentametr se skládají z určitého
počtu dlouhých a krátkých či přízvučných a nepří
zvučných slabik, Konečně to jsou věci známé.

A opět v téže době máme starohebrejské, egyptské
atd. básně bez stejného počtu slabik; totéž nacházíme
později i ve slovanských bylinách národních.
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Verš. Pravidelný verš pěstovali Řekové a po nich
Římané. Známý je na příklad verš sapfický (podle
básnířky Sappho), jedenáctislabičný (versus sapphi
cus hendecasyllabus) nebo verš asklepiadský atd.
Rozbor jednotlivých není možno podrobně rozebírat
pro lepší stylisaci. Zmínky zasluhuje však blankvers,
jímž psal Shakespeare svá dramata, jehož užíval též
Vrchlický. Dále verš adonský, španělský a srbský trochej,senár,alexandrina j.

Sem patří také strofy, které se skládaly z různých
pravidelných veršů a podle toho dostávaly i svá jmé
na. (Strofa iambická, pythiambická, první až čtvrtá
strofa asklepiadská, strofa alkajská a j.) Rovněžstrofy
provencalské (znělka, ritornel, rispeti atd.), francouz
ské (madrigal, rondel, rondeau a j.), španělské (deci
ma, tenzona), orientální (gazel, pantoum) a m.j.

Naproti tomuna příklad v bylinách národních na
cházíme verš volný a rovněž volnou strofiku.

Paralelismus. Zdá se, že v něm vůbec spočívala for
ma básnictví starohebrejského. Paralelismus membro
rum, to jest myšlenkový úměr, jakási souběžnost, ob
doba čili úměr (myšlenkový) jednotlivých stichů či
veršů. Mluví o něm Robert Lowth v latinské knize
vydané v Oxfordu: „O posvátném básnictví Hebreů“
a rozlišuje trojí paralelismus: synonymus, antitheticus
a syntheticus.

Zdá se, že to je skutečně pravá forma starohebrej
ského básnictví, neboť dosud se nikomu nepodařilo
jinými důkazy poukázat na něco jiného. Všechny po
kusy, ať již to bylo s počítáním slabik (Francis Hare),
či s časomírou (prof. Gonar), či pomocí rytmu (An
ton), zklamaly.

Je tedy zřejmo, že původní forma básně neměla ani
určitého rytmu, ani rýmu, ani pravidelných strof. Jak
bylo již poukázáno, byl to jak v básnictví starohebrej
ském, tak i egyptském a babylonském paralelismus
mebrorum.

Obrazce. Patří mezi formy nové, třebas ne nejnověj
ší. Z velké míry pěstuje je u nás Nezval. Sem patří jak
geometrické obrazce, tak básně částečně psané, čás
tečně kreslené, malované.

Báseň může míti buďvšechny tyto ozdoby, nebo jen
několik z nich. Í jenom jednu. Anebo konečně vůbec
žádnou z vyjmenovaných, nýbrž něco naprosto jiné
ho, čemuž však přecenemůže býti naprosto upřen ná
Zev poesie.

Tyto všechny způsoby a druhy básnictví uznávají
mnozí, že byly, tedy že mohou být i nyní, a neměli
proti nim žádných námitek. Největší disputace však

působí otázka o interpunkci. Ta je mnohým trnemv oku.
Proč však dlouhé říkání o její praktičnosti či ne

praktičnosti? Konečně interpunkce není nic podstat
ného, základného. Je to věc úplně vedlejší.

S hlediska historického vzato, poesie byla dříve,než
byla interpunkce. Interpunkce je vlastně věc nepříliš
stará. Vždyť staří interpunkci ještě neznali. Byla vy
nalezena později, abych se tak vyjádřil, z pohodlnosti,
cožje skoro jakoz praktičnosti. Aby čtení bylo usnad
něno. A přece nemůžeme říci,že ty plody literární by
ly proto méněcenné, i když i v nynější době dá ohrom
nou práci rozluštit třeba nějaký starý nápis, kde často
ani jednotlivá slova nejsou oddělena.

Interpunkce zde jednou je, aby sloužila k lepšímu
chápání a porozumění. Nezamítáme ji. Existuje, ne
třeba ji zavrhovat. Ale tím nechce se říci, že by byla
v básnictví nutná.

Básník potřebuje stejně jako síly, potence básnické,
též básnickou volnost. Básník nesmí spoutávat. Nesmí
krásu takovou, jakou je, je-li skutečnou krásou, ose
kávat. To by znamenalo mrzačení. Básník uvolňuje
krásu. Krásu svých citů. Krásu svých myšlenek. Rych



lost svých myšlenek. A rychlost nedá se zpomalovat.
Nedá se rozčlenit milníky. Nemůže za každým téměř
slovem zakopnout. Myšlenky musejí vířit, letět...
Myšlence je rychlost již dána.

Proto básník k vyjádření plynulosti básnické myš
lenky odpoutává se od zákonů interpunkce, aby měl
čas dáti probíhat volně svým citům a procesům myš
lení. Z nich chytá, uchvacujejakoby ve spěchu ty nej
lepší, ty nejkrásnější. Vždyť dojmy jsou tak prchavé.

Lze-li přirovnat malou věc k velké, můžeme si věc
na příkladě osvětlit.

Básnické vidění je tak trochu podobno vidění pro
rockému. Prorocký raptus můžeme (stále se zřetelem,
co bylo řečeno: přirovnává se věc malá k nesmírně ve
liké) tedy srovnati s básnickým. Najdeme mnohé po
dobnosti. Zdůrazniti zase třeba slovo podobnosti; ni
koliv totožnost.

Nezarazí nás, najdeme-li zde i to, co u prorokůse
nazývá prospectus propheticus. Vlastnost totiž, klásti
události sběhlé v časových odstupech, někdy i stole
tých, bezprostředně za sebou, jako by následovaly
jedna za druhou bez přerušení. Je to, jako když se dí
váme s věže. Předměty blízké zrakovému obzoru se
zdají býti blizoučko u sebe, předmětyještě bližší často
splývají v jeden celek. A ve skutečnosti mohou býti
i kilometry vzdáleny.

Někdy prorok nerozeznával přítomnost od budouc
nosti ani minulosti. Všechny události viděl přímočaře
před sebou, třebas ve skutečnosti tyto rozdíly časné
zde byly.

Něco podobného pociťuje i básník. A třebas poesie,
ať již„myšlena v myšlenkách básníkových jako inspi
race či intuice, nebo iluse a náladovost, je nepatrná
proti proroctví, dílně to Boží,přece zůstává jakýsi re
flex po onom krásném a věčném.

Proto nás proroci uchvacují svou silou, prýštící ze
síly vyšší.

A jako je potřeba k chápání pravd Božích, aby na
nás působily v tom smyslu, jak jim rozumět mámea
jak je Bůh jim zjevil, tak také básník musí věc vy
jádřit a uzpůsobit tak, aby na čtenáře působila v tom
smyslu, v jakém ji on vyjádřil.

Básni úplně porozumí ten, kdo má srdce právě tak
naladěné jako básník, který to psal a když to psal.

Právě proto vznikají „miláčkové“, oblíbení autoři
u některých osob i více lidí, po případě i celých tříd
či vrstev. Těm jsou miláčky, ke kterýmse svým tvo
řením přibližují.

Dva autoři, třebas objektivně stejné úrovně a ceny
umělecké,působí přecena různé povahy různě.

Nezbytné je jakési sblížení duší, vzájemné pronik
nutí. To je charakteristické i pro překlady. Proč v pře
kladech Vrchlického nacházíme tolik kazů? Protože
prostě při spoustě práce neměl času vniknouti do
hloubky, do nitra tolika různých autorů, a proniknout
tolik povah tolika různých národů, z nichž překládal.

Proč některý básník tak krásně výstižně přeložil
básně z cizího jazyka, i když neovládal jazyk, z něhož
překládal? Zde právě je to, čemu říkáme sblížení duší.
Sblížení povah. Proniknutí srdcí.

A tyto vlastnosti musejí býti nejen mezi autorem a
překladatelem, nýbrž i mezi básníkem a čtenářem.

Tím se jen samozřejmě okruh čtenářstva básní, kte
ré básním dobře porozumí, velice zúžuje. Ale to není
nic nového. Vždy bylo mnoho čtenářů a málo básníků,

ale joště snad méně těch, kteří básníkům úplně porozuměli.
Nesmíme se horšit na moderní fasonu básnictví.

Ani ne na slovo moderní. Pozorujete již, možná, sami,
že slovo moderníje vlastně velice neujasněný pojem.
Moderní neznamená extrémní. Naopak extrémní ne
musí býti moderní.

Vidíme ovšem částečné prolínání těchto dvou po
jmů. Sami musíme rozsoudit, v jakém poměru má býti
obojí pojem k sobě navzájem.

Neodsuzujme jméno, nýbrž to, co odsouzení zaslu

huje, to jest extrémy jakožto takové (hypermodernis
mus etc.). Jako extrémní může se označit na příklad
jistý směr, jenž zaměnil v básnictví základnu, to jest
myšlenku za pouhé vjemy zrakové nebo sluchové. Je
v tom něco. Ano. Je to zručnost v tvárnosti slov. Myš
lenka však zručnost daleko předčí. Chybí zde však
vnitřní pochopení. A odhazuje se ono xa?uocis, to, co
staví básníka na stupeň posvátnosti.

Přijímáme novou, chcete-li, moderní techniku bá
snickou. A očekáváme od ní mnoho. Proto ji nezavr
hujeme.

Na konec maličkou zajímavost. Ukázka z babylon
ské básně o vstupuIštary, bohyně lásky, do podsvětí.
Aplikuje na ni vše, co již bylo řečeno.Zní takto:

K zemi, z níž není návratu,
Ištar, Sinova* dcera,
zřetel svůj obrátila.
Obrátila Sinova dcera
zřetel svůj
k domu temnot,
k sídlu Irkallinu,*
k domu, do něhož kdo vkročí,
již nevychází,
k cestě,po kteréjíti,
znamená nevrátit se,
do domu. do něhož kdo vkročí.
postrádá světla,
kde prach jest jejich potravou,
a pokrmem jejich hlína;
světla tam nevidí,
v temnotě sedí,
oděni jsou jako ptáci,
v křídelné roucho,
na dveřích a závorách
usadil se prach.
Ištar k bráně bez návratu
když dorazila,
ke strážci brány
slovopromluvila:
„Strážce, hoj,
otevři svou bránu!
Otevři svou bránu,
bych mohla vstoupit!“

Vrátný šel
a otevřel jí svou bránu.

Neubráníme se dojmu a nechce se nám věřit, že by
tato ukázka pocházela již z tak prastaré doby. Bylo
by zajímavé uvést ještě jiné příklady, třeba z básnic
tví egyptského nebo i z žalmů biblických. Avšak to
snad někdy příležitostně, aby již dost dlouhý článek
příliš neunavoval.

A tyto ukázky jsou jen překlady. Jak krásně zní
originály! Co krásy zde nacházíme!

A přece není zde ani rýmu ani pravidelného rytmu
ani pravidelné strofiky u..

Maně se tážeme, je moderní básnictví něco tak vý
hradně moderního?

1 Boha měsíce. 2 Bohyně podsvětí.

Politika modloslužbou.
Politika se nesmí státi jedem, který tak omámí ducha, že na vše

cko se dívá jen s hlediska politiky a dokonce snad s hlediska poli
tiky strany. Politický zřetel není jediný; jest ještě zřetel ke spáse
duše, k rodině, zřetel spravedlnosti k zájmům jiných skupin. — Po
litika výstřední uloupí mši sv. v neděli Bohu, aby politický projev
se mohl více rozvinout, pošlape zájmy celku, nebo práva jiných
skupin, aby triumfovala strana. Pak se stává politika modloslužbou,
přeceňováním hodnoty pozemské na úkor vyšších a nejnižších hod
not. Dr. B. Vašek: Rukojeť křesťanské sociologie.

251



Bořivoj Benetka:

Křesťanská láska k bližnímu.
Dnes nechci vésti čtenáře do minulosti, abych mu

ukázal nějaký pěkný vzor katolickéhokřesťana. Zdá
lo by se, že nemáme v České zemi v přítomnosti už ni
koho, kdo by se mohl svým dílem osvědčiti jako dobrý
příklad současníkům. Listoval jsem Výroční zprávou
arcidiecésního svazu katolické Charity za minulý rok
a jediná řádka, jediná položka stačila, abych se od
hodlal napsati tento článek. Můj rodný kraj jest kra
jem podobným; shodoval se v tom Viktor Dyk s Ví
fězslavem FHálkema i v mé duši uvízlo mnoho, čím ten
kraj pod Řípem pronikne duši všech, kdož na pomezí
dvou svěťůse narodili a dýchali vzduch širokých polí,
omezených jenom proti severu hradbou Středohoří
s přední baštou Řípem, o němž jsme říkali, že svým
tvarem německé piklhaubny jest výstrahou před bra
nami Prahy. Dostatek chleba, možnost výdělku, dobré
zpeněžení zemědělské výroby, to všechno jest vhod
ným podkladem pro plevel nevěry a náboženské lho
stejnosti.

A přeceuprostřed toho kraje vyrostl jako navzdory
krásný květ křesťanské obětavosti. Starobylý český
rod, hrabat ze Zubří a Lipky, s krásnými rodovými
znaky, ale chudý na statky pozemské zakotvil neda
leko mého rodistě. Skoupil několik statků, jichž maji
telé octli se na mizině, vystavěl si malý zámeček upro
střed parku a pěkné zahrady a tam v tom prostředí
neokázalého šlechtictví chystal se poslední nositel ro
dového jména skončiti běh svého života atím i histo
rii svého rodu. Bezdětní Kustošové nehledali zábav a
radovánek bohatých lidí, v nichž by utratili příjmy
svého skromného hospodářství. Nechtěli však uklá
dati přebytky do spořitelen pro nějaké vzdálené pří
buzné, ale raději to všechno uložili na dobrý úrok
u Pána Boha. Postavili kapličku poblíž svého dvora, a
naproti domek, v němž vyhradili byt pensistovi-knězi
a několik mistnosti, kam chtěli ukládati výnos svých
pěti set strychů polí. Jako pětiletý chlapec po prvé
jsem přišel do onoho přízemního domku, abych v něm
ztrávil dvě leta svých nejkrásnějších dětských let. Rá
no jsem přišel, večer odešel, trávě takto den za dnem
(mimoprázdniny) pod pečlivým opatrováním ctihod
ných sester. Neubíral jsem místo potřebnému dítěti.
Nebylo toho třeba. Rozumná péče mého děda mne
uvedla do onoho dětského světa proto, abych v dět
ském prostředí mohl žíti jako dítě s dětmi chudých
dělnic na jeho polích, aby se ze mne nestalo panské dí
tě s naškrobenými šatečkami a vzhůru ohrnutým nosí
kem. Stal jsem se členem oné dětské rodiny, která byla
nejmilejší zábavou a potěšením krásné, bělovlasé dá
my, paní hraběnky. Nebylo rozdílu mezi námi dětmi
a nebylo rozdílu mezi paní hraběnkou a matkami těch
všech dětí, které se kolem ní točily jako kuřátka ko
lem kvočny. Od té doby poznal jsem mnoho vzneše
ných dám, dostal se do společností, kde dámy zářily
drahokamy a pracně sehnanou krásou, ale doposud
jsem neviděl krásnější ženy, než moji paní hraběnku.
Snad tím, že její dobrota, skutečně křesťanská dobro
ta byla mně měřítkem mezi ní a těmi ostatními, snad
proto marně jsem hledal lepší a dobřejšídámy...

Nejraději vzpomínáme na své dětství. Není to je
nom kotva, jíž jsme zakotvili v tomto pozemském ži
votě, ale také doba, kdy všechny naše dojmy nejsou
zatíženy pozdějšími zkušenostmi. Doba, kdy řadíme
dojmy jeden vedle druhého jako krásnou kytku pest
rých vzpomínek a ohlížíme se, komu bychom ji nejra
ději podali jako projev upřímné úcty. Neboťi dětská
duše dovede nejen milovat ale i ctít, Vidí-li pak den
co den tolik srdečné lásky ke všem dětem, k těm
umrněným tvorečkům, které ráno mámy přinesou, ne
bo přivedou a které si večer odnášejí domů pěkně opa
třené, ošetřené, potom nejsme na rozpacích, komu ten
projev dětské úcty podat.
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Chcete vidět, jak vypadá křesťanská láska k bližní
mu, pojďte se mnou se podívat ďonaší školky. Ráno
uslyšíte křik těch maličkých, které sestřička v jeslích
dostane na starost. My větší už jsme podřízeni jakési
kázni, která se vynutí po případě i metličkou. Tam ta
drobotina potřebuje spíše skutky tělesného milosr
denství, ale my, velicí občané pod tím krovem máme
už jiné nároky. S námi se musí naše sestřička lopotiti
trochu jinak. Vykládat nám základy toho, čemu se
říká honosně kultura. Musíme se umět pomodlit, lec
čemus porozuměfť,písničku zazpívat, slovem bystřiti
svůj dětský rozum. Kdykoliv vzpomenu si na pojem
školní síň, nevybaví se mi naše třída v obecné škole,
ani naše gymnasijní čiuniversitní posluchárny. To jest
přece samozřejmo. Vybaví se mi před očima ta míst
nost v naší školce,s okny na náves zrovna proti kap
ličce: dvě řady lavic, jedna pro nás, druhá pro děvčata
a tam kdesi u stolku, nebo mezi lavicemi postava cti
hodné sestry, naší pěstounky. O této „škole“ rád vy
pravuji, na futo rád vzpomínám.

Chcete viděti dětskou radost? Přijděte mezi nás
o vánocích, nebo raději několik týdnů před těmito
svátky. To přijde svatý Mikuláš s paní hraběnkou, aby
každé muz nás předložildotaz, co bychom si přáli
od Ježíška. Paní hraběnka vše zapíše, aby mohla celou
tu litanii předložiti na příslušném místě, nebo poraditi
se s maminkou, zda ta by poradila pro Ježíška něco
vhodnějšího, než dětský rozum. A potom nadilka. Do
cela nic se neostýchám říci, že i já jsem řekl své přání
a skutečně také jsem dostal svůj balík. Ovšem: bez
zásluhy to nebylo a také (jak jsem zvěděl mnoholet
později) bez potyčky mezi mým otcema paní hraběn
kou. Představte si: já chtěl boty, vysoké boty jako
pravý sedlák, s podkůvkami, pěkně černé a vysoké až
po kolena. Už jsem byl velikým klukem, když se roz
daly a já pro ně plakal. V sále zámečku byla dětská
slavnost, s divadlema těmi slavnostmi, obvyklýmisi
ce i jinde, ale zde prolnutými opravdovou srdečností
a láskou. Smím říci, že jsem po prvé a naposleď v ži
votě hrál divadlo a poprvé a nejlépe za svého života
si zařečnil? Chápete proto, jakou cenu měly pro mne
ty boty, které babička po letech rozdala, aby neplesni
věly někde ve skříni? Byli jste také dětmi a znáte cenu
takového pokladu. Doma jsme měli veliký strom, až
do stropu, byly pod ním dárky, pěkné a snad i mno
hem cennější než ty boty, ale Ježíšek v zámku byl pro
mne jaksi lepším, milejším, neboť sdílená radost, je
radost znásobená počtem těch, kdo se s námi spolu
radují...

A leta míjela, chodiíval jsem do té sousední vsi už
jenom, když jsem přijel navštíviti dědečkaa babičku,
a s nimi do té kapličky na mši svatou. Když tyto dvě
milé hlavy jsme uložili do hrobu a cizí lidé se nasťě
hovali do rodného domu, přestaly i návštěvy v rodné
vsi. Přetrhl se kontakt s dětskou minulostí a zůstaly
jenom vzpomínky. Naposleď jsem viděl paní hraběn
ku jen čistě nahodile na nádraží a potom už jsem četl
jenom novinovou zprávu o její smrti.

Až letos, namátkou jsem se dočetl, jak její dílo
křesťanské lásky nebylo vloženo s ní do hrobky se
zlomeným erbem hrabat Kustošů na ciťovském hřbi
tově. Věděl jsem, že si vychovává nástupce. Ale slyšel
jsem, jak poválečná horečka, zasévajíc nenávist do
srdcí, naočkovala ji také do srdcí těch, kdož spolu se
mnou by mělivďěčněvzpomínati. Styděl jsemse tehdy
za sebei za ty ostatní. A přece: lidská zloba nedovede
vykořeniti ze srdce lásku, štěpovanou těma rukama,
zlatýma rukama paní hraběnky.

Považte: z pěti set (kdoví, zda dnes celých) strychů
polí ročně vydati na péči o děti 37.000 korun! A kdo
nutil tu dědičku, které ukazovali dveře z osady, kterou
tupili a haněli, aby tu zůstala, aby se neodstěhovala



pryč mezi své, mezi Němce a fam poskytovala vděč
nějším lidem ovoce, kterým tam ti pohrdali? Ano,
křesťanská láska k bližnímu. Když na osadě stonala
chudá žena, anebo i stará matka bohatších lidí, ale její
nemoc budila odpor a ošklivost, byla tu ještě hraběn
ka (to už se nepřiďalo ani slovo paní), která přišla ne
žádána a stala se pečlivou ošetřovatelkou. Kolika li
dem ona ustlala do hrobu místo nevděčných dětí! Di
víte se proto, co lásky se nashromáždilo pod střechou

těchdobrých žen, že vystačila i pro ta leta popřevratová:
Chtěl bych býti výmluvným řečníkem, mistrným

umělcem, jen abych mohl vylíčiti co nejkrásněji kus
toho světa lásky, jaký jsem zahlédl tam v tom rodném
kraji. Ne, není to paján, není to velebení lidí. To jest
velmi střízlivé vylíčení toho, co oko vidělo a ucho sly
šelo, to jest snad pohádka uším navoněných a nama
lovaných žen, ale pro mne jenom prostým vyprávěním
holé skutečnosti.

Hle, co dovede vyvolati jediná řádka ve výroční
zprávě katolické Charity! Kolik očí přejde tu řáďku
bez povšimnutí. Zarazí se snad nad tou sumou, ale
jde dál. Nu, jsou to peníze, ale kdo ví, jaký je to díl
z bohatého příjmu. Převeďme však ty peníze na kapi
tál, vypočtěme, z jakého kapitálu jsou to úroky a po
tom požadujme podobnou daň Církvi ode všech bez
dětných bohatých, opravdu bohatých. Já bych neměl
odvahu přijít s takovou žádostí ani k jedné vznešené
dámě, neboť bych se bál, že by pro mne přišel strážník
a odvlékl kamsi do temnice, že jsem ohrožoval vzne
šené zažívání několika čínských psíků a jiných děďiců
statků bohaté dámy. Ne, prosím, možná, že bych ne
řekl ani dáma. A proto nikam nepůjdu a raději napíši
tuto vzpomínku svého dětství na důkaz, že nejsme ze
mě pohanská, když Kristus dovede ješťě pohnouti
srdcem dobrých žen, které by jistě byly v jeho druži
ně, kdyby chodil mezi námi.

Hrůzy mexického pronásledování katolíků.
J. K. — Když se řekne: Toto je drakonský zákon, znamená to

karakteristiku málo pochvalnou. Tyran starověku, Drakon, by se
však rozhodně ohradil, kdyby slyšel, že zákony, které se vydávají
r. 1935 v Mexiku proti katolíkům, jsou nazývány jeho jménem. Ne,
starověký tyran byl lidštější a spravedlivější. Dne 31. srpna vstoupil
v platnost mexický zákon o znárodnění jmění a je to skutečně typ
zákona mexického. Má 33 paragrafů a jeho vzezření vypadá takto:
1. Národním majetkem jsou chrámy, jež jsou určeny veřejnému
kultu, biskupství, fary, semináře, útulky, koleje různých společností
a náboženských institucí, kláštery a jiné budovy pro administraci,
šíření nebo vyučování náboženského kultu. Veškeré základní jmění
a hypotéky náboženských korporací. 2. Chrámy je třeba rozuměti
budovy otevřené pro veřejný kult se svolením ministra vnitra, 1 ty
budovy, v nichž bývají konány se svolením majitele církevní obřa
dy. 3. Tyto budovy jsou znacionalisovány, když se v nich odbývají
obřady, jimiž se propaguje víra, jsou v nich umístěny úřady, ma
jící autoritu nad věřícími, nebo je v nich škola, v níž se vyučuje
s tendencemi náboženskými. I kdyby to nebylo, lze-li usuzovat, že
to jmění slouží nějakému podobnémucíli, podléhá státu. 4. Zákon
se vztahuje na všechny, ať již mají jakýkoliv karakter... A tak
to jde dál. Slavný právník mexický, E. Pallares, který není naklo
něn katolicismu, napsal o tomto zákoně: „Je to zákon, který zabíjí
svobodu svědomí, již vÝchni svobodní národové považovali a pova
žují za nejvýznamnější prvek v politickém životě. Pod záminkou
řádného uspořádání jmění církevních institucí zabíjí náboženství,
neboť s nepochopitelnou tyranií brání veškerému vyučování a šíře
ní náboženských nauk. Prostá propaganda, vyučování a náboženská
výchova jsou pokládány za činy nedovolené a všecky budovy, v
nichž se dějí, stávají se tím samým majetkem národa. Všechny před
pisy tohoto zákona dýší divokou záští proti náboženství, kněžím a
hlavám různých kultů. Nedovedeme si tu zášť vysvětliti. Když byla
Církev mocná, bohatá, vlivná a schopna vésti svědomí, mohlo se po
rozuměti tomu, že lajcký stát v ní viděl obávaného soka a bojoval
proti ní jako Zuarez a jeho přívrženci. Ale stav se úplně změnil,
a nikdo, kdo posuzuje jasně vývoj událostí, nebude moci tvrdit, že
Církev je nyní nebezpečím pro pokrok nebo pro dožadovanou e
mancipci proletariátu. Po přečtení zákona se tážeme: Žijeme oprav
du v právním státě? Je vlastnické právo a držení majetku chráněno
zákony a státní autoritou? Existuje náboženská svoboda? Nejhorší
je, že si tak zvykáme na všechny druhy právních atentátů a že
mlčky přihlížíme i k nejabsurdnějším věcem.“

Nemusíme se divit, když při takových zákonech vykládá presi
dent Cadernas, že „vláda žádá jen plnění zákona“. Kdyby se jed
noho dne zmocnili vlády zlodějové a vrahové, je možno předvídat,
že vražda a loupež by přestaly býti zločinem, neboť by si na to udělalizákon—a ti,kdožbykradli,byjednali„vduchuzákona“.
Z i V o t n á

Ceskoslovensko dostalo kardinála. V tajné konsistoři 20. listopadu
jmenoval svatý Otec 20 nových kardinálů, mezi nimi i pražského
arcibiskupa dra Kašpara. Československo vstupuje tím do křesťan
ské obce světové říše katolicismu zástupcem ve svatém kolegiu,
kterým jmenován český primas, arcibiskup hlavního města republi
ky, jenž má již od svých římských studií dobré jméno v římských
kruzích. Veškeren československý tisk i zahraniční listy shodují se
jednomyslně v církevně-politickém významu události, která vyzna
menává první etapu modu vivendi: jurisdikce čsl. episkopátu stano
vena na veškeré území v republice, diecése rozhraničeny, majetkové
záležitosti Církve na Slovensku regulovány. Zbývá jmenování arci
biskupa pro Slovensko a řeckokatolického arcibiskupa pro východ
republiky. Bohoslovecká fakulta slovenská bude v Bratislavě a byla
nadána právem udíleti doktoráty. Profesorský sbor dosud ustaven
nebyl. Zvláštní Komise, složená z profesorů bohosloveckých fakult

Mexičtí biskupové proti zákonu protestovali v listě, který zaslali
29. září presidentovi Cadernasovi. „Mexický lid, praví v listě, je ve
své většině katolický a věřící. Neexistuje žádné právo pro proná
sledování náboženství jeho předků, právo zbavit národ náboženské
svobody. Pokrok mexického národa nebyl dosud proto tak veliký,
Že se mu neumožnilo sjednocení všech v duchu bratrství a vzájemné
spolupráce. Je to dílem zákonů, které probudily zášť a zavinily ne
blahé rozdělení. Je již na čase, abychom všichni přispěli k vytvo
ření velikosti své vlasti snášenlivostí a v duchu kladné spolupráce.
Katolická Církev v Mexiku je nejspíše s to pracovat na díle sku
tečného národníhopovznesení, ale je nevyhnutelně třeba, aby měla
všechna práva, která jí přiznávají vzdělaní národové, aby mohla
užíti svých duchovních sil v míře co největší.“

Zákon o zabrání církevního jmění není ovšem jediným dokladem
pronásledování katolické Církve v Mexiku. Nedávno bylo zatčeno
několik osob, a to pro tento zločin: Policie chytla děcko a přinu
tila je donésti balíček prachu do domu Dorada, věřícího mexického
katolíka. Za chvíli vnikla do domu, prach podpálila a zatkla Dora
da, poněvadž prý porušuje zákon, prodávaje prach. Napřed mu
ovšem sebrala všechny peníze. Začalo mučení. Dorado a jeho děti
byli svázání a po dva dny a noci připoutání ke stěně. Není třeba
dodávati, že stav všech je hrozný. Dalšího dne bylo zatčeno jiných
15 osob, neboť opili Dorada a přinutili ho podepsat prohlášení, že
obdržel prach, aby jej dodal dvěma kněžím, Saldanovi a Simonovi,
delegátu Ligy pro hájení náboženské svobody a předsedovi místní
Ligy. Bylo zatčeno 13 osob a hrozně mučeno. Ženy jejich byly zbi
čovány. Mučení osobně řídil generál Acosta.

Acosta je jedním z těch nesčetných generálů, kteří jsou pravou
metlou země, zmítající se v ustavičných revolucích. Španělský spi
sovatel Blasco Ibaněz, který je dobře poznal, píše o nich ve své
„Mexické revoluci“ takto: „Mexický militarism nemá jiný původ,
než nepořádek a anarchii. Je ovocem odvahy v naprostém revoluč
ním rozkladu. Je neomylným prostředkem k dobytí moci a jedinými
velikými činy jeho historie jsou vraždy Mexičanů, ničení pokojných
vesnic a státních železnic. Mexický generál revoluce neví, co je
šavle, neboť jí nikdy nenosil, jedinou jeho zbraní je revolver.“

Uvádíme tyto věci schválně v době, ve které svět odsuzuje tažení
Italie v Habeši. Odsuzuje je, je mu líto, a nejvíce právě levičákům,
Habešanů. Italové si prý nepočínají lidsky, proto je třeba protesto
vat. Ale proti krutostem zbolševisovaného vedení mexického státu
neslyšíme ani slova. Je tudíž třeba, aby se pozdvihlo mínění celého
katolického světa. Jsme povinni pomáhati svým zmučeným bratřím,
trpícím pro věrnost katolické víře. Je třeba činiti nátlak na mexic
kou vládu, aby ustala tyranie. Čekáme, že i naši biskupové něco
podniknou, jako biskupové cizích států, aby celé veřejné mínění
bylo vzníceno proti krutosti mexických pronásledovatelů.

b o ž e n s k Ý

a zástupců MŠANO zkoumá došle žádosti o obsazení profesor
ských míst na nové fakultě.

Stav kardinálského kolegia. Jmenováním 20 nových kardinálů do
plněn počet členů svatého kolegia na 69. Zbývá jedno místo do
počtu, a to je reservováno pro Anglii, pro nástupce kardinála Bour
nea, zesnulého letos. Vyhlášení nových kardinálů bude provedeno
ve veřejné konsistoři 16. prosince. Vedle pražského arcibiskupa jme
nováni nunciové španělský Tedeschini, polský Marmaggi (byl v
Praze), pařížský Maglione, vídeňský Sibilia (z nich Tedeschini již
před časem jmenován in petto), arcibiskupové remešský, buenos
aireský, tajemník „„Propaganda Fide“ Salotti (stejně jmenovaný již
In petto), patriarcha Taponi z Antiochie (syrského obřadu, sjedno
cený), dále arcibiskupové Cremonesi, msgre Baudrillart (v Paříži
z určením pro péěi o cizince), z prelátů papežského dvora msgre
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Caccia Dominioni, msgre Canali, msgre Jori, msgre Lapuma, msgre
Cattania Madori, msgre Massini, msgre Mariani a jesuita Boetto.
V kardinálském kolegiu bude nyní celkem 38 Italů, 7 Francouzů, 4
z USA, 4 Španělé, 3 Němci, 2 Poláci, 1 Kanaďan, 1 Argentiňan,
1 Brasilec, 1 Ir, 1 Portugalec, 1 Belgičan, 1 Rakušan, 1 Maďar, 2 z
Československa (Skrbenský a Kašpar) a jeden zástupce východních
sjednocených církví. Nynější svatý Otec jmenoval celkem 53 kar
dinálů.

Pastýřský list o katolickém sjezdě v Praze a Katolické akci. Čsl.
episkopát vydal na biskupské konferenci v Olomouci pastýřský list,
v němž vyzvedá náboženský kulturní a státní význam zdařilého ce
lostátního sjezdu katolíků z ČSR v Praze. Zároveň také vyzývají
všechny věřící, aby zaujali svá místa v Katolické akci. Je třeba
upevniti duchovní obnovu. Sjezd sám byl dílem Katolické akce jed
notlivých diecésí. Praví tu výslovně o potřebě další práce: ,,...ani
my, když pociťujeme jakési uvolnění překážek, jež znesnadňovaly
činnost a vyčerpávaly síly k nejnutnější obraně, nesmíme se oddati
lichým nadějím, že nyní již zlepšení bude postupovati samo sebou.“
Nedostatek kněží žádá apoštolát laiků. „Církev volá každého věří
cího bez rozdílu, aby za vedení biskupů a kněží spolupracoval na
záchranném a obrodném díle.“ O působnosti Katolické akce praví
biskupové: „Katolická akce není míněna jako nový útvar spolkový.
Její organisační základnou je farní osada s duchovním správcem
v čele. Jejím polem působnosti jsou všechna odvětví náboženského
Života v osadě. A jako farní osady jsou spojeny v diecési a řízeny
biskupem, tak i Katolická akce má společné vedení. Katolická akce
zavazuje k součinnosti všechny spolky, v nichž se soustřeďují síly
katolíků, má usměrniti jejich činnost podle požadavků Církve. Vý
zva ke Katolické akci znamená, aby každý využil času, schopností
a sil, jež mu zbývají po vyplnění povinností jeho stavu a povolání,
k činnosti pro Církev a pro duše spolubližních, a to pod vedením
duchovního správce a v součinnosti s jinými souřadnými i nadříze
nými činiteli, čímž postup činnosti jest účelně a soustavně upraven.
Kroměrůzných odvětví spolupráce jest ještě každému možný apoš
tolát slova, tisku, modlitby, smíru, oběti a dobrého příkladu, apoš
tolát snadný a přec mnohonásobně účinný. Proto, milovaní věřící,
jako jste ochotně a nadšeně poslechli naší výzvy a spolupůsobili ke
zdaru našeho prvního celostátního sjezdu, zůstaňte i nadále pevně
spjati s námi, se svými biskupy a kněžími, pouty poslušnosti, která
nám usnadňuje práci o zvelebení království Božího a vaše vlastní
blaho. Zaujměte každý své místo v Katolické akci! Každá služba
v této činnosti je čestná, slavná, neboť vás k ní volá svrchovaný
Pán, jenž za radost a útěchu, kterou mu způsobíte, bude vám štěd
rým odplatitelem. K tomu vám z otcovsky milujícího srdce žehná
me ve jménu +1Otce i t Syna i $+Ducha svatého. Amen.“

2256 bohoslovců v Československu. Ve školním roce 1935-36 ve
všech 15 bohosloveckých učilištích (alumnátech i na fakultách) stu
duje 2256 bohoslovců, z toho je 450 řádových kleriků. U bohoslov
ců světských je letos přírůstek 101. Je jich 1801. U řádového do
rostu je přírůstek 61. Celkem přibylo oproti loňskému roku 162 bo
hoslovců. V prvém ročníku je světských bohoslovců 365. Celkem
je v jednotlivých alumnátech letos tento stav (čísla v závorce udá
vají stav loňský): Olomouc 316 (312), Praha 209 (191), Brno 174
(172), Trnava 163 (142), Hradec Králové 140 (131), České Budě
jovice 129 (129), Litoměřice 123 (115), Užhorod 85 (76), Nitra 80
(69), Báňská Bystrica 78 (71), Vidnava 63 (67), Spišská kapitula
62 (66), Košice 55 (68), Prešov 38 (40) a Rožnava 33 (30) bohoslovců.
Podle národnosti je Čechů 685 (loni 669), Slováků 394 (390), Ru
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sínů 80 (97), Poláků 27 (30), Němců 446 (407), Maďarů 101 (78),
jiných 4 (2). Je tedy malý úbytek u Slováků a Poláků, větší u Ru
sínů. Jinak všude přírůstek, největší percentuelně u Maďarů a Něm
ců. Kromě toho studuje v cizině 64 světských bohoslovců. Řády a
kongregace mají z počtu 450 kleriků většinu na studiích v cizině.
Jesuitů-kleriků je 85, salesiánů 55, kapucínů 51, redemptoristů 49,
františkánů 38, dominikánů 33.

Eucharistické a exerciční hnutí v Omladině. Sdružení Katolické
omladiny čsl. má 150 exercičních kroužků ve skupinách. Loni se
duchovních cvičení súčastnilo 1961 členů, z toho hochů 1024, dí
vek 937. Eucharistických kroužků je 85, v nichž je sdruženo 1267
členů, přistupujících aspoň jednou měsíčně k sv. přijímání. Omla
dina má ve skupinách vedle toho jednou až třikrát ročně společné
sv. přijímání, konalo se ve skupinách 1763krát, duchovních cviče
ní (neuzavřenýh), rekolekcí, duchovních dnů a pod. 587, nábožen
ských přednášek bylo 1678, poutí a jiných náboženských podniků
1407. Výstav katolického tisku 29.

Katolická škola v Italii. Když r. 1922 se ujal vlády Mussolini, měli
katolíci trochu svobody, pokud se týče obecného školství, kdežto
střední školy i vysoké podléhaly úplně státu. Již před tím Lidová
strana — Partito Popolare usilovala o změnu a r. 1919 začala svůj
boj za revisi zákona. Kolem časopisu „Nostra Scuola“ se soustře
dila zase jiná skupina, která čistě z vychovatelských ohledů usilo
vala o změnu. Byl to známý filosof B. Croce, dále G. Gentile, L.
Radice, E. Codignola a j. „Zásluhou Mussoliniho, bývalého učite
le a předsedy vlády,“ napsal tento list, „„bylo, že se cítilo, Že není
vážnější otázky pro národní obrodu nad problém školský.“ Musso
lini jmenoval Gentile prvým ministrem školství a jeho sekretářem
Radice. Gentile přesvědčen o užitečnosti konkurence, přenechal
katolíkům 3000 škol, které neměly 25 žáků a zatěžovaly velice státní
rozpočet. Dále bylo dovoleno komukoliv otevříti školu. Ovšem mu
sil k tomu míti svolení „proredetora“, t. j. hlavy krajského školního
úřadu. Tyto školy podporuje stát podle počtu žáků navštěvujících
je. Střední školy jsou rozděleny ve tři skupiny: 1. Klasická skupina.
2. Reálky. 3. Školy normální. Studenti škol státních skládali dříve
zkoušky před profesory, kteří je vyučovali, kdežto studenti škol
soukromých před komisemi, jmenovanými státními úřady. Že jich
mnoho propadalo, není ani třeba zdůrazňovat. Od r. 1922 se po
měry změnily. Všichni Žáci jsou zkoušení komisemi, složenými
z profesorů jiných, než těch, kteří je vyučovali ve školním roce.
A uvidělo se, že svobodné školy excelují, což má za následek usta
vičný jejich růst. Školy vysoké měly být úplně v područí státu. Li
dová strana se však dožadovala zákona, který by dovolil zaklá
dání katolických universit. „Nostra Scuola“ se postavila k tomuto
požadavku kladně a rovněž i několik význačných kulturních pra
covníků jiných stran. Když byl jmenován ministrem školství posla
nec Lidové strany, Anilo, došlo k založení katolické university
v Miláně. Ovšem nedostala ještě práva udělovat vysvědčení stejně
platná jako z universit státních. To. se stalo za Gentila, který udělil
soukromým vysokým ústavům rovnoprávridst s ústavy státními.
Fašismus tedy — naši demokrati by se mohli nad tím zamyslit —
dal soukromým školám i právo na život a umožnil jim vyvíjeti se.

Katolíci obětmi politických bojů v sev. Irsku. V Belfastu a okolí
bylo až do 6. října t. r. 514 katolických rodin s 2241 příslušníky
vyhnáno z bytů a domů. 430 domů musilo býti katolíky opuštěno,
73 domů bylo zapáleno. U soudů je 688 žalob na náhradu škody.
Biskup žádal o nestranné vyšetření nepokojů. Tomu se brání par
lament šesti severoirských hrabství.
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Duchovní akademie v Praze udělila z nadace Ježkovy čestné ceny,
které obdrželi kněží-spisovatelé: Dr. Jan Kap. Vyskočil, O. F. M,
za knihu Blahoslavená Anežka Česká; P. Josef Pejška, CSSsR.,za
dílo Církevní právo; prof. Emanuel Žák za Knihu o manželství,
Drobné kapitoly o náboženství a Fragmenty; dr. Bedřich Vašek
za spisy Život sociální a Katolická akce; dr. Fr. Cinek za knihy
Arcibiskup dr. Ant. Cyril Stojan a Liturgický kalendář svatých.
Duchovní akademie byla letos nucena omeziti počet i výši udělo
vaných cen, poněvadž přihlížejíc k vůli zakladatelově, věnovala ta
ké značnou částku na pořízení pamětní desky a poprsí svého první
ho předsedy spisovatele a ouvalského faráře Aloise Dostála. Nada
ce Ježkova je výhradně pro spisovatele kněžského stavu.

Péče německých katolíků v Československu o školy. „Hilfsverband
der deutschen katholischen Erziehungs- und Bildungsanstalten“ pe
čuje o německé katolické školy v Československu tak, že v prvních
pěti letech své Činnosti sebral Hilfsverband na jeden milion Kč a
poskytl z něho dary jednotlivým ústavům. Hodlá vyvinouti ještě
větší činnost, protože potřeby katolických škol německých se stup
ňují.

Den katolické knihy v Německu. V neděli 3. listopadu konaly se
v celém Německu sbírky na Borromáusverein a agitováno pro
vstup do tohoto spolku, který je organisací k šíření katolické knihy,
má 5611 knihoven se 4 a půl milionem svazků. Členů máasi čtvrt
milionu, dostávají ročně knihu, kterou si mohou vybrati, jako podíl
spolku, užívají spolkové knihovny a mají nárok na poradu při vý
běru knih a v jiných literárních věcech. „Den katolické knihy“ byl
proveden podle pokynů usnesení fuldské konference biskupů z ro
ku 1919.
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Osobnost profesora Lallementa. Uveřejňujeme na předním místě
aksiomy platné pro účast katolíků ve veřejném Životě, jak je zhus
til prof. Lallement na výzvu episkopátu francouzského. Zajímati
bude osobnost tohoto kněze, který strhl na sebe pozornost. Narodil
se v Ardénách, v Sedanu, známém z kapitulace francouzké armády
r. 1870, v prosinci 1892. Je mu tedy teprve 43 let. Má licenciát filo
sofie scholastické a světské filosofie. Za války 1915 až 1918 učil
na universitě. Knězem stal se r. 1919. Nyní je profesorem na filo
sofické fakultě katolického universitního institutu v Paříži. Hlavní
dosud vyšlá nebo připravovaná díla: „Proč Řím promluvil“, „„Pro
zíravost Říma“, „Lidská osobnost a společnost“. Pravidelně otisku
je od r. 1926 v „Cahiers thomistes“ komentáře o III. části Summy
theologické sv. Tomáše Akv. Je spolupracovníkem Revue de Phi
losophie, Vie spirituelle atd.

Giovanni Papini na katedře. V říjnu byl povolán básník a vůdce
mladé katolické filosofické generace na profesorskou katedru bo
lognské university. Zaznamenáváme teňto úspěch „velkého světla
na italském duchovním nebi“. Papini vedl svým dílem, svou revuí
„Il Frotispizio“, povede i s katedry. Italie dovede své syny oceniti.

Katoličtí spisovatelé belgičtí. V létě bylo v Bruselu založeno sdru
žení katolických spisovatelů „„Scriptores catholici“. Jsou v něm
Vlámové i Valoni. Ustavující schůze se súčastnil Felix Timmer
mans (u nás znám románem „Petr Breugel“), Ernest Closson, J. M.
Jadot, Ad. Hardy, Ferd. Desonay a j. Timmermans v úvodním pro.
jevu zdůraznil nutnost propagovati práce katolických spisovatelů,
pečovati o jejich rozšíření, a to více plánovitě a důkladněji, než
dosud. K tomu by byla vhodná mezinárodní organisace, jejímž hlav
ním úkolem bylo by umožniti užší spolupráci mezi jednotlivými sku



Připravujeme obsahové zlepšení „Zivota' v příštím ročníku.
Zašlete nám adresy svých známých, kteří dosud „Zivot“ neodebírají.o.........„l—zčl—Í©Í———..č..—...(...—„„.„„"„-ť-ťÉť-"-E„ —""—"zzzz*Č*ČŮ“*Č“*“í“
pinami spisovatelů. Předsedou „Scriptores catholici“ zvolen právě
Timmermans. Příští pak kongres bude v Bruggách. Neznámý me
cenáš dal sdružení 6000 franků na dvě stejné ceny pro soudobé
práce jednoho vlámského a jednoho valonského spisovatele. Na
tomto kongresu nebylo neshody mezi Valony a Vlámy.

Jest přechodník tvar mrtvý? Když jsme chodívali do školy, říkali
nám, abychom přechodníků v úlohách neužívali, prý bychom to
nedovedli. Vždyť už je to opravdu neživý tvar a proto ho není
třeba užívat. A přece otevřete-li kteroukoliv knihu kteréhokoliv
autora, ať staršího či mladšího, po každé najdete tam nějaký pře
chodník: s přechodníkem se setkáte i v žákovské úloze stejně hojně
jako v denním tisku. Je tedy viděti, že přechodníkové vazby se hou
ževnatě drží aspoň v řeči spisovné. Každý uznává, že je to přece
jen jisté zpestření slohu a proto se takového zkracování vět nebojí.
Ovšem děje se tak velmi Často s malým zdarem. Pravda je, že už
nikdy nenajdete zkrácené věty o nestejném podmětu; po této strán
ce kultura přechodníků pokročila. Patrně každý si ze školy odnesl
V paměti výstražný a posměšný příklad, tak často a skoro všude
uvádívaný: Koukaje z okna kráva ho kopla. Jenomže máme dva
přechodníky a není to lhostejné, kterým zkracujeme. Přechodníkem
času minulého můžeme krátiti dvě věty s dějem předčasným, ale
jen v minulosti: Jakmile přišli, začali zpívati — přišedše začali...
Když však jde o děje současné, musíme se obrátiti k přechodníku
času přítomného: Když šli, zpívali — jdouce zpívali. Stejně nutno
tímto přechodníkem (ovšem jen od sloves dokonavých) krátiti věty
předčasné v budoucnosti: Až přijdete, zazpíváte — přijdouce za
zpíváte. Kromě toho zkracuje se věta s méně důležitým obsahem
a některé věty nelze vůbec krátiti. Není tudíž otázka přechodníků
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tak jednoduchá, jak by se zdálo. Podívejte se jen tak namátkou,
kolikrát zaměnili i dobří spisovatelé přechodník minulý za přítom
ný: ...svléknouc rukavičku, pozorně ho vymotávala... A M. Til
schová: Synové str. 20. ...pozvednouc cíp zástěry nanovo usedla
v pláči... tamtéž str. 177. ...přihlédna blíže poznával... V. Van
čura: Dlouhý, Široký a Bystrozraký str. 59. A zemřela tiše nikdy
se neobjevíc v kolonádě... pohlédnouc bystřeji uzřela svoji tvář
Jan Opolský: Visuté zahrady str. 17. a S1....srotíc se připadla —
usedna si pozoruje... Josef Toman: Člověk odnikud... Velmi
často najdete přechodník přítomný místo minulého u Kubertové
Zátkové, jež nám přeložila Galsworthyho V osidlech: ...odpově
děl neohlédna se... str. 66, postřehnouc zvolala (str. 83), řekla
pohlédnouc (str. 105), ohlédna se tázal se (117), pohlédna v tvář
poznal, obrátíc se řekla (291) a jinde. Ranní Národní politika ze
dne 6. list. t. r. Spatříc sličnou miss zamířila k ní... odpolední
ze dne 8. t. r. mrkna rozespalýma očima na svou hůl spatřil hří
beček. Ve všech „těchto případech jde o minulost a má tudíž býti:
mrknuv, spatřivši, obrátivši se, pohlédnuv, ohlédnuv se, neohlédnuv
se nebo ještě lépe neohléd se, srotivši se, neobjevivši se atd. A na
opak dávají přechodník minulý při krácení budoucnosti: ... aby
se nikdo nespletl vzav si najednou dvě... Tilschová: Dědicové
str. 195. Skončivše obřad odebéřeme se, pozítří přijav svátosti bu
de oběšen... Josef Toman: Člověk odnikud. ...pro případ, že by
zklamali davše přednost... Lidové noviny roč. 43. č. 453 úvodník.
Má býti: dadouce, přijma, skončíce, vezma. Je-li taková Žživelná
touha po přechodnících, nedopouštějí-li se spisovatelé chyb v rodě
a čísle obou přechodníků, jistě se časem naučí i správně klásti
přechodník přítomný a nebudou si jej plésti s přechodníkem mi
nulým. Neboť přechodníky žijí! Dr. Jan Bartoš.
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Starosti britské velkoříše. Upoutali jsme posledně pozornost čtenářů
na rostoucí hospodářské i válečné nebezpečí na Dálném Východě.
V zápětí nato četli jsme skutečně ve všech denících vedle zpráv
o italském vojenském postupu v Habeši i pobuřující sdělení o no
vém čínsko-japonském napětí, které každým dnem se stává čím
dále tím ožehavějším. Zatím co Společnost národů bojuje všemi
morálními i hospodářskými prostředky o zastavení italského vá
lečného tažení, Japonsko začíná už hroziti i Šanghaji, manévruje
na zabrání celé Severní Číny a míří čím dále tím zřejměji do Mon
golska. Současně Čína hledí se měnovými opatřeními hospodářsky
osamostatniti, opouštějíc stříbrný standard snížením čínského do
laru z 22 23/32 d. na 14 a půl d. anglické libry a zvýšením vývoz
ního cla na stříbro ze 14 a půl na 65 proc. Reformuje tedy svou
tisíciletou starou stříbrnou měnu, čímž nejen že se vymyká každé
mu vlivu americké politiky stříbra, nýbrž bude moci také účinně
konkurovati japonskému dumpingu. Japonsko vidí ovšem v tom jen
ohrožení své hospodářské posice v Číně a urychluje svůj postup do
Asie, využívajíc zaneprázdněnosti Společnosti národů. Anglie má
však starosti nejen na Dálném Východě, nýbrž i docela blízko
u evropských bran, a co je horší, blízko u afrického válečného dě
jiště: je to egyptská Sfinx, která dodnes zahaluje budoucnost Egyp
ta do tajuplného mlčení. Nemůžeme ani říci, že anglické veřejné
mínění, zvláště v hospodářských kruzích, by sdílelo strohé stano
visko anglické vlády k egyptským požadavkům. Naopak poukazuje
se tam nato, že angličtí státníci, jak se zdá, opakují stejnou velkou
chybu jako po světové válce r. 1919. Britská okupace Egypta trvá
už více, než půl stoleti, aniž by uměla do dneška přeměniti tuto
okupaci v přátelsky ujednaný smluvní styk. Dnes Egypt jest dotčen
vojenskými i hospodářskými událostmi, které ohrožují jeho exiS
tenční zájmy, a aniž by byl k tomu smluvně nucen, nejsa členem
S. N. prohlásil ochotu připojiti se k sankcím. R. 1919 anglická vláda
odmítla svůj souhlas k tomu, aby Egypt byl zastoupen na mírové
konferenci. Následkem toho bylo egyptské povstání r. 1919 a celé
desetiletí bezúspěšných pokusů napraviti škody. Dnes Egypt ukázal
svou dobrou vůli, a jest více než přirozeno, když žádá porozumění
i s druhé strany: smluvní úpravu vzájemných styků na základě „do
ut des“. Bohužel, prý na to anglická vláda měla jen jednu odpověď,
že okamžik není vhodný. Anglické hospodářské kruhy však pouka
zují na to, že Anglie dovedla dáti Indii moderní ústavu, dovedla
v těchto dnech uzavříti uspokojivou smlouvu s Irakem, proč by
to nedokázala s Egyptem? —c—

Německé indexy a skutečná drahota. Německý index životních ná
kladů za říjen vykazuje pokles na 122.8 proti 123.4 v září. Stejně
ceny potravin vykazují za říjen index 119.6 proti 116.1 v srpnu a
proti 118.6 v srpnu 1934. Tyto indexy stojí však v příkrém proti
kladu se skutečností, kde každý občan ze zkušenosti se setkává se
všeobecným sestupem cen. Jak to vysvětliti? Tyto veliké nesrovna
losti — stačí faktický nedostatek potravin, který musí nutně pů
sobiti zdražení — vznikají asi dvojím způsobem: částečně tím, že
do indexu se pojímají určité úřední maximální ceny, které nejsou
dodržovány v obchodě, částečně tím, že se počítají do indexu úřed
ní ceny takových potravin, které... vůbec nejsou k dostání a vůbec

se neprodávají. Na příklad bývalí spotřebitelé vepřového masa si
naříkají, že buď se musí vzdáti vůbec vepřového masa, anebokou
piti mnohem dražší maso, jehož cena není vůbec kontrolována. Do
indexu se však právě počítá úřední cena vepřového masa, které
v celém Německu není k dostání. Čím dále, tím více se zhoršuje
nedostatek potravin. —cC—

Švýcarský deficit musí býti hražen novými daněmi. V těchto dnech
ministr Trapl předložil návrh na rozpočet r. 1936, k jehož vyrov
nání sice bude třeba zvýšení státních příjmů fiskální cestou. Když
však se ohlížíme do ciziny, nemůžeme popírati, že jinde by byli
šťastní, kdyby mohli vykázati i papírově vyrovnaný rozpočet, a to
ještě bez většího utažení berního šroubu. Deficit švýcarského roz
počtu na r. 1936 vykazuje 77 milionů šv. frs, t. j. cca 604.5 milionů
Kč a musí býti hražen hlavně takto: 21 milionů má býti ušetřeno
novým snížením platů státních zaměstnanců, kterým byly platy
zredukovány už loni o 7 proc., a dále 7 milionů různými úsporami
ve státní administrativě. Hlavní úkol však připadá fiskálnímu šrou
bu: 32 milionů má býti hraženo cukerní a petrolejovou daní, 10
milionů zvýšením „krisového poplatku“, 5 milionů zdaněním ban
kovních vkladů, 40 milionů novou daní, která se zavádí na výnosu
průmyslových, obchodních a bankovních podniků, a konečně 3
miliony zrušením bezplatné poštovní dopravy pro kantonální vlády.

Hospodářské oživení ve Finsku. Náš průmysl přijímá rád zprávy
o hospodářském oživení v zámořských zemích, i v Anglii a také
Vývozní ústav míří všechna svá úsilí k rozšíření odbytiště právě
v Jižní a Severní Americe. Dnes více než kdy jindy se uznává ne
jenom teoreticky, ale i prakticky, že oživení jedné země prospívá
1 druhé zemi právě tím, že zvyšuje možnosti většího odbytu. Pře
hlíží se však dnes i bližší země, než je zámoří. Nevadí, žeje to
malá země, při dnešním boji o zvýšení našeho vývozu je každé se
bemenší zvýšení úspěchem. Tak Finsko prožívá nyní slibný vývoj,
který se projevuje zvýšením kupní síly finského obyvatelstva. Pře
devším jest nutno vyzdvihnouti, že dnes finský emisní ústav vyka
zuje nejvyšší dosud dosažený stav zlaté reservy, která vzrostla od
září do října z 324.8 na 460.7 milionů finských marek. Většina to
hoto zlata se uschovává však v cizině. Hlavně však zahraniční ob
chod svědčí o dalších pokrocích finského hospodářství:

Dovoz Vývoz Rozdíl
I—IX. 1933 2.768 3.780 + 1.012
L—IX. 1934 3.440 4.497 + 1.057
I—IX. 1935 3.819 4.412 + 593

Vývozní přebytek sice vykazuje pokles, ale zato jest celkový obrat
vyšší, než r. 1934 a zvláště r. 1933. Víme v případě naší obchodní
bilance, co znamená i celkový obrat. Ve finském případě jest však
překvapující vzrůst dovozu, který se připisuje částečně zvýšené
kupní síle Finska a Částečně zvýšeným investicím finského prů
myslu. Stejně průmyslová výroba vykazuje dobrý stav, vyjma snad
dřevařský průmysl. Pro nás by měla býti zvýšená kupní síla Finska
pobídkou, abychom našli všechny možné cesty ke zvýšení odbytu
čsl. zboží do této země. ——
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Stav přihlášek na světovou výstavu katolického tisku ve Vatikáně.
K obeslání světové výstavy katolického tisku ve Vatikáně v r. 1936
přihlásili se dosud katolíci z těchto zemí: Argentina, Belgie, Bra
silie, Československo, Costarica, Lile, Gdansk, Kanada, Kuba, Ra
kousko, San Salvador, Filipiny, Německo, Anglie, Haiti, Honduras,
Irsko, Ktalie, Jugoslavie, Litva, Lucembursko, Malta, Mexiko, Ni
caragua, Holandsko, Panama, Paraguay, Peru,, Polsko, Portugalsko,
Portoriko, Rumunsko, San Domingo, Španělsko, USA, Švýcary, Ma
ďarsko, Uruguay a Venezuela. Kromě toho súčastní se výstavy 19
klášterů východního ritu a 27 řádů a kongregací latinských.

I. Katolická olympiada ve Vídni. Usnesením Mezinárodní Unie
katolických gymnastů bude uspořádána ve dnech 12.—14. června
1936 ve Vídni první Katolická olympiáda, které se súčastní také
Čsl. Orel výpravou tělocvikářů a sportovců. Uspořádána bude
v jámci programu vedle mezinárodních závodů nářaďových a atle
tických, vystoupení jednotlivých národních svazků i anketa „Ka
tolický názor světový a tělovýchova“. Orel předvede také ukázky
národních krojů a tanců.

Statistika Katolické omladiny ze země Moravskoslezské. Od po
sledního valného sjezdu přistoupilo do SKOČs. 7997 nových členů
a přešlo do lidových jednot a jiných složek katolického hnutí a
jednak odešlo vůbec 4953 členů. Nyní má Omladina celkem v 748
skupinách 21.886 členů, takže skutečný přírůstek je 3044 členů.
Podle sociálního rozvrstvení je 11.554 mládeže zemědělské, 6080
dělnické, 2380 živnostenské, 954 studentů a 918 jiných povolání.
Činných členů je 10.274, členek 9694, přispívajících dohromady
1918. Nových skupin založeno 78, takže nyní je Omladina v 748
obcích. Okresních sdružení je 61. Dvě byla zrušena a 4 nová usta
vena. Krajská sdružení jsou již ve všech krajích země Moravsko
slezské. Dvě skupiny jsou na Slovensku (Bratislava, Hlohovec).
27 dětských besídek sdružuje 1407 školních dětí. Tyto besídky Do
řádaly 895 besídek a 45 veřejných vystoupení. Místní skupiny ko
naly schůzí výborových 3824, členských 5711, přednášek 5495, di
vadel 1685, tanečních zábav 1211, sjezdů, slavností a pod. 457, vy
cházek 820, slavností svěcení praporů a vlajek 9, valných hromad
1155. Ve skupinách je zřízeno 23 čítáren. Dobře fungují odbory
při Omladině, zvláště hospodářský.

Proč klesá v Československu počet uzavřených sňatků. Statistika
zaznamenává úbytek uzavřených manželství. Pokles je každoroční.
Roku 1931 bylo u nás uzavřeno ještě 129.900, roku 1934 už jen
118.300 manželství. Nelze to vysvětliti obecnou krisí světového
hospodářství. Jeden z důvodů je v naprosto nevýhodných zaměst
naneckých poměrech mladých lidí. Zde je Československo hluboko
pod evropským průměrem. Není zdravé pro demokracii, ukazuje-lí
se vzestup u států fašistických nebo s autoritativním režimem (Ita
lie, Německo, SSSR i Rakousko). „Hospodářský rozhled“ dopro
vodil statistiku poznámkou, že Československo je v celém veřej
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ném životě, ve všech úřadech a také v četných soukromých pod
nicích — příliš přestárlou zemí. Škodí tu i ochrana nájemníků,
která znemožňuje mladým opatřiti si levné byty. Jiná otázka je mo
rální stav mladých a stoupající sklony poživačnosti, které otupují
smysl pro manželství.

Svatý Václav a kopaná. Pražák je člověk v zásadě analytický, sta
ne-li se synthetikem, tak to stojí za to. Tuto humornou a úmornou
práci dělá věstník jedné uhelné společnosti, při níž se vytvořil „Svaz
svatováclavské gardy v ČSR“. Prozatím mají návrh stejnokrojů, vy
psali tři ceny na libreto pochodu a vydávají statečně „rozkazy“,
na př. o hodnostech. Je to ovšem obyčejně rozmarně manšestrácké
pojednání, ale na uhelný věstník je to dost. Jako charakteristické
uvádíme, že prvním činém té svatováclavské gardy je ustavení foot
ballové jedenáctky. — Nadarmo nemá brůna sv. Václava na náměstí
nohu připravenu ke kopnutí.

Prosba. Dům milosrdenství „Vincentinum“ v Praze-Břevnově hodlá
vydati Životopis svého nezapomenutelného otce a duch. správce
msgra Jana Říhánka. I prosí jeho spolužáky z gymnasia v Plzni a
České koleje z Říma, jakož i chovance z konviktu příbramského
a kněze, vychované v pražském semináři, aby laskavě zaslali své
vzpomínky na něho. (Zvláště na Plzeňsku z dětských let!) Vítány
jsou dopisy a podobizny, které se vrátí. Každá zpráva, týkající
se zesnulého, bude vítána. Adresa: Dům milosrdenství „Vincenti
num“, Praha-Břevnov.

Střípky. O pohřbu býv. ministra Bradáče pršelo. I na členy vlády.
Na obrázku v časopisech vidíme neobvyklou dvojici: ministry Be
chyně a Šrámka. Bechyně drží rozevřený deštník nad monsignorem
a nad sebou. Je to doklad, jak se od převratu vyčasilo. Bechyně už
černého popa nevyhazuje. — Dr. Vilinský býval redaktorem „Li
dových novin“, do nichž psal špatné informace o lidové straně a
zvláště o katolickém bloku. Pak přešel do agrární redakce krajin
ských listů do Prahy a zásoboval listy politickými úvahami. Ne
dávno napsal do „„Svobody“ besídku „Zvířata mezi námi“ —
o vlcích, opicích, slonech, kteří se chtějí ženit. Rozhodně psáno
úspěšněji než o politice. — Viribus unitis nezahynulo s Rakous
kem. Máme tradici, v níž žije. Projevila se v poslední době v listě
politických práčat, kde nějaký politický stařec ohřívá mladým své
vzpomínky: „Viribus unitis jděme za svým cílem.“ — List fašistické
oposice „Reflektor“ sděluje: „Dovídáme se, že p. A. Poživil z Lysé
n. L., župní organisátor na Mladoboleslavsku, po velkém zklamání
v NOF vrátil se tam, odkud vyšel — do strany lidové.“ Šel po vy
šlapané cestě. Jenže to bylo levnější. — „„Národní stranu státních,
veřejných a soukromých zaměstnanců a pensistů“ založil jeden kan
tor na pomocné škole pro úchylnou mládež, jinak bývalý kandidát
strany práce na Hané. — Jedna politická veličina má svůj specielní
frazeologický slovník. Ukázka: „Pokrokáři dovedou skákat mezi
vejci, aby záprtky nerozbili a nezasmradili se.“
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misálu vyšlo ve dvou formách: úplné vydání
a jen pro neděle a svátky. Je obsahově zlep
šen.

Duch českého baroka. Vilém Bitnar napsal
do listu pro výtvarnou práci a uměleckou
kulturu „Život“ essay o duchu českého baro
ka. Práce vyšla jako zvláštní otisk. Je tu vy
stižena touha po jednotě, jakou se jeví český
barok, označovaný epithetem jesuitský. Za
jímavý a Švižný přehled zdůrazňuje zásluhy
jesuitů o formování české chaotické duše
v řádě ideové architektury. Essay o 11 strán
kách je velmi cenným přehledem, který by
měl si osvojiti každý vzdělanec.

Zapomenutý milovník krásy a svěžesti Čes
kého jazyka. Je dobře občas na chvilku za
padnout ke knihovně a pohrabat se v ní,
mnoho zajímavého se objeví na takové vý
zkumné cestě do neznáma. Tak jsem v kout

ku pro jazykovědu a národopis zase „obje
vil“ vynikajícího milovníka české řeči, muže
v mnohém velmi originálního a také odváž
ného, tak odvážného, že tu i onde ve svých
spisech soudí i některé nedotknutelné naše
jazykovědné autority. Msgre Alois Hlavinka,
pro nezasvěceného je amatérem jazykovědy,
pro osobu znalou jeho životních osudů sku
tečně oprávněným filologem, neboť filologie
byla jeho původním povoláním. V knihovně
Pedagogické akademie vycházely jeho spisy
Povaha česká v řeči (str. 286-X, II. vydání
1917, cena 4.50 Kč), Moderní kultura jazyka
českého (str. 96, cena 7 Kč), a posléze Lido.
vá řeč a spisovný jazyk (str. 136, cena 16.50
Kč; všechny vyšly v Matici cyrilometodějské,
Olomouc, Wilsonovo 16). Hlavinka byl ro
zeným učitelem a jazykozpytcem, měl mimo
řádně vyvinutý smysl a cit jazykový a své
pozorování také dovedl podati jadrně, dů
kladně a také pochopitelně i zajímavě. Vez
měte si z Lidové řeči na př. kapitolu Naši

zpěváčci, jak vás jen taková kapitolka, nic
rozvláčná, naučí chápati hloubku a bystrost
lidového popěvku; nebo stať Obrázky v řeči
lidové, jak ta vystihuje břitkost obratu lido
vé řeči. Stejné bohatství nápadů a jazyko
vých postřehů najdete v Povaze české v ře
či, která dosáhla v krátku po vyjití dvojího
vydání. Mnoho životopisného uložil Hlavin
ka v Moderní kultuře. V obchodě jsou dnes
asi nedostupné jeho jiné spisky „Hanácky
věde a dovico“, „Když srdce zavolá“ (sličné
jiskry z denního Života sub specie aeterní
tatis), „O zvučnosti jazyka českého“, „Na
kraji Hané“ a „Špalík písniček“. Mnoho dob
ra zplodily jeho dějepisné knihy „Bludy a lži
v dějinách“, „Dějiny světa v obrazích“ a
„Kronika českomoravská“, vydané v Brně.
Brzy bude deset let od úmrtí tohoto nadše
ného milovníka krásy matéřského jazyka a
věrného služebníka Božího, a vděčnost hlav
ně vzdělaných katolíků nedopustí, aby jeho
rov zarostl též býlím zapomenutí. jp

Příští číslo vyjde 10. prosince 1935.

Jednotlivá čísla Kč 1-50.

Běžný účet u Ústřední lidové záložny v Praze, číslo šekového účtu Pošt. spořitelny 83.480-Praha. Redakce a administrace Praha Il,
Spálená ul. 15 (III. posch.). Telefon 46.700. Řídí a za redakci odpovídá dr. František Formánek. Vychází 10. a 25. každého měsíce.
Vydává spolek Život, Praha II., Spálená ul. 15. Novinové známky povoleny ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně 13. července 1935
č. 53.559-VI-35.Podací úřad Olomouc 2. Tisknou Lidové závody tiskařské a nakladatelské, s. s r. o. v Olomouci Wilsonovo nám. 16.
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V Praze dne 15. prosince 1935. RočníkXVII. Číslo 9 3

J.V. Majcé:

Dr. Anton Korošec.
V serii politických portretů současných katolických

politiků v Evropě je postava jihoslovanského státní
ka dra Antona Korošce jedna z nejzajímavějších.
Svou koncepcí současné politiky katolických Jihoslo
vanů a svou státnickou a vůdcovskou moudrostí může
sloužiti přímo za vzor reelního katolického politika.

Dějiny Korošcovy politické činnosti jsou dějinami
z německé a kapitalistické poroby probouzejícího se
národa. Slovinský národ v letech, kdy Korošec vstou
pil do politické arény (r. 1896),byl veden mlhovitým
„slogaštvim“, výslednicí to měšťáckéholiberalismu a
neschopností katolického konservatismu. Politická
malátnost všech směrů, záměrné a plánovité ničení
sedláka německými a židovskými lichváři, úžasná bí
da dělnictva, ždímaného německými velkostatkáři a
fabrikanty, diktovala mu svépomocný odboj, který
pod vlivem Krekových idejí vyvrcholil v politickou
koncepci křesťanského solidarismu. Pro dosažení to
hotoideálu, vědom si povinnosti a zodpovědnosti kně
ze, prodchnut ideou pravého nesobeckéhonacionalis
mu, zakládá novou katolickou politickou formaci
„Kmečko svezo“, v jádru hospodářskou svépomoc
nou organisaci pro zemědělce a dělnictvo. Touto hos
podářskou organisací, která tvořila pevný základ veš
keré pozdější politické expanse, a pomocí jím orga
nisovaných vzdělávacích svazů „Mladeniških“ (jinoš
ských) a „Dekliških“ (dívčích) záhy úplně ovládl po
litický život ve slovinském Štyrsku. Přes nepřízeň
svého biskupa Napotnika provázen neomezenou dů
věrou lidu, nebojácně zahajuje radikální politický boj
ve smyslu křesťansko-sociálních idejí proti kapitalis
tickému řádu. Vítězství do sněmu říšského (r. 1906) a
štyrského (r. 1909)bylo dobrou předzvěstí budoucích
úspěchů.

Prvním výrazem jeho národního uvědomení byla
jeho státoprávní politická koncepce: požadavek ve
štyrském sněmu (r. 1909)po sjednocení slovinských
částí Štyrska a Korutan s ostatními jihoslovanskými
zeměmi v jednotný správní celek. Tato idea sjedno
covací neopustila jej ani po dobu persekuce za světo
vé války. Proti bezpráví německé většiny ve štyrském
sněmu (r. 1910)používá účinné zbraně obstrukce, se
kterou pro její působivost znemožňuje téhož roku
v rozpočtovém výboru říšském založení italské uni
versity v Terstu, a o rok později pomocí jí jako člen
rakouské delegace účinně protestuje proti násilné ma
ďarisaci Čuvajova režimu v Chorvatsku.

Jeho nesmlouvavé stanovisko ve věcech národních,
obětavá velkorysá činnost sociální, hospodářská, kul
turní, mu již tehdy vtiskly na čelo znamení Bohem vy
voleného vůdce celého národa. Když tehdejší vůdce

dr. Ivan Šušteršič pro svou oportunistickou politiku
ztratil důvěru národa, stává se předsedou chorvatsko
slovinského parlamentního klubu ve Vídni Korošec,
čímž jeho poslání vůdce národa dostalo ještě viditel
nější formu. Válečná litice a persekuce zatlačily slibně
se vyvíjející státně-politickou činnost Korošcovu, ale
neznemožnily drobnou práci hospodářské svépomoci
ohroženého zemědělce. Vysilující tělesné a duševní
napětí válečných persekucí nezlomilo odolného du
cha Korošcova, a tak hned po uvolnění politických
poměrů po smrti Františka Josefa svolává do Štyrské
ho Hradce klub chorvatsko-slovinský, kde byla jeho
zásluhou a přes odpor Šušteršiče usnesena conejužší
spolupráce s Čechy. Korošec tehdy správně pochopil
dějinnou osudovost nastávajících událostí a proto
chtěl ve spojení s reelní politikou českou, pro kterou
měl ve Vídni vždy tolik pochopení, vyzískati pro svůj
národ tytéž výhody a práva, o které bojoval český ná
rod domaa za hranicemi. Jehoprozíravý duch již teh
dy viděl pád shnilé dvojité monarchie. Proti Šušter
Šičovu(laik) katolickému habsburgofilství staví se po
bok Krekovy (kněz) koncepce státní suverenity jed
notného národa jihoslovanského. V nerovném boji
mezi vůlí národa, representovanou „Krekovci“a stát
ním aparátem, podporovanou skupinou „Šušteršičjan
ci“, zvítězili první. Výrazem této změněnésituace jest
utvoření jednotného „Jugoslovanskego kluba“ (všech
jihoslovanských poslanců) na vídeňské říšské radě
(29. května 1917) s Korošcem v čele.

Jakožto předsedovi klubu připadá mu čestný úkol
prohlášením státoprávní „deklarace 30. května 1917“
zatlouci první oficielní hřeb do rakve germánského
utlačovatele jihoslovanského národa a snůšky faleš
ného cesaro-katolicismu rakousko-uherské monar
chie. Deklarace, zvaná „květnová“, byla a jest prvním
politickým revolučním aktem přes svůj nutný rámec
„habsburského žezla“ Korošec zde již jako vůdce
veškerého národa bez rozdílu politického přesvědčení
byl si plně vědom rozhodující vážnosti boje, proto ne
hazardoval krvavou revolucí v zemi svého národa, kde
byla rozložena přesila nepřátelské soldatesky z Rei
chu, pak austroněmecká a maďarská, nýbrž na nesčí
slných veřejných táborech ve Slovinsku, Dalmácii,
Bosně, ba i v Čechách a na Moravě ve stínu četnických
bajonetů nebojácně kul a razil nový státoprávný ná
rod, heslem „Zvedněte hlavy, neboť blíží se vaše spá
sa“ Květnový státoprávní akt Korošcem proklamo
vaný, stal se východiskem velikého národního hnutí,
zvláště když se na povzbuzení biskupa Jegliče pro něj
vyslovily obě hlavní slovinské strany. Charakterností
Korošcovy politiky, jeho nesmlouvavostí padly vše
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chny pokusy rozbíti nebo oslabiti hnutí za osvoboze
ní a sjednocení. „Jugoslovanski klub“ za vedení Ko
rošcova v těsném souručenství s Čechy přechází stále
k ostřejší oposici, obratně využívající zahraničně-po

litických událostí, zvláště prohlášení Wilsonovao se
beurčení národů. Korošec, vědom si své vůdcovské
povinnosti vůči celému národu, zanechávaje doma
vavříny, agitačními cestami získává z jara roku 1918
Chorvaty a muslimany pro květnovou deklaraci, 0
všem vzhledem k vyjasněným poměrům mnohem ra

dikálnějšího znění, a později i srbochorvatskou koaici.
A již se politické události valily jako lavina a budiž

ke cti 46letému Korošci, že v tom chaosu nejen neztra
til hlavu, jako mnoho jiných později „schopných“ po
litiků, ale právě v tu dobu ukázal veškeré své schop
nosti a politickou prozíravost. Ministru Burianovi na
jeho pozvání válčícím státům k mírovým rozhovorům
odpovídá2. října r. 1918v říšské radě přečtením pro
hlášení jihoslovanských politiků, přijatým 24. září
v Záhřebě, že Burian může mluviti jen jménem Něm
ců a Maďarů, ostatní národy monarchie žádají pro se
be plné právo sebeurčení. Ustavením „Narodnog Vi
ječa“, jež zvolilo za předsedu nejpovolanějšího — Ko
rošce — rozbily se habsburské okovy a skromný mla
dý kaplan stává se hlavou novéhostátního útvaru,„še
fem exekutivy svobodného státu všech Slovinců,
Chorvatů a Srbů na území rakousko-uherské monar
chie“

Plně své svaté a zodpovědné poslání vůdce vzkříše
ného národa, odchází v říjnu 1918 do Švýcarska, aby
ještě předkrachem na frontě, který byl očekávánz ja
ra 1919,získal přátele a spojence pro nastávající roz
hodný boj na mírové konferenci. Jak mocný musel
býti politický vliv tohoto skromného duchovního,
když jej i sám mocnář požádal o zprostředkovánípří
měří s Ktalií, což přirozeně, věren svému programu,
prýštícího z vůle národa, odmítl. Jeho působení v za
hraničí lze právem nazvati křížovou cestou. Zásadní
politické a prestižní různice Trumbičeva „Jugoslov.
odboru“ a Pašičovy srbské vlády svými vyjednáva
cími schopnostmi a autoritou likvidoval aspoň částeč
ně dosažením „ženevské deklarace“, když srbská vlá
da uznala „Narodno Viječe“ za zákonnou vládu. Svůj
politicko-diplomatický talent velmi zdárně uplatňoval
v Paříži, kde jednal s dohodovými státníky, mezi ji
nými též s drem Benešem, kterého požádal za arbitra
s Italií. V tom slibném jednání byla mu po prvé, zato
ale důkladně podražena noha demisí Pašičovy vlády,
a tím pád ženevského ujednání. „Narodno Viječe“
totiž za jeho nepřítomnosti ovládla dosud stranou
stojící srbochorvatská koalice v čele se Svetozarem
Pribtčevičem,od které si tehdejší Protičova vládasli
bovala výhodnější dohodu. Tak Svetozar Pribičevič
— pozdější zlý duch Jugoslavie — využiv nepřítom
nosti šéfa exekutivy, postavil jej na vedlejší kolej
Korošec, muž, jenž celý svůj život zasvětil sjednoco
vacím snahám jihoslovanského národa, muž květnové
deklarace, šéf exekutivy státu SHS, dlouho nemohl
v Paříži dostati svého cestovního průkazu pro návrat
do vlasti a ještě cestou byl ve Veroně „náhodou“
zdržen právě tolik (2 dny), aby jakožto šéf státu SHS,
nemohl své revoluční dílo a svou sjednocovací akci
korunovati předáním adresy „Narodnog Viječa“ prin
ci regentu Alexandru, a tak býti přítomen slavnostní
mu prohlášení národního a státního sjednocení dne
1. prosince r. 1918.Kdobyl příčinou, že tuto adresu
nepředal nejpovolanější vůdce Korošec, šéf státu
SHS, odpovědí dějiny.

A zde opět vidíme skvělou stránku jeho ryzího cha
rakteru. Neznal urážky, ignoroval pokoření. Vrátiv se
do vlasti (2. prosince), odchází ihned do Bělehradu a
již zanedlouho vstupuje jako místopředseda do první
vlády (Protiéovy) nového státu. Z Korošce revolucio
náře a odbojníka, rušitele habsburské monarchie, stá
vá se budovatel a organisátor Jugoslavie. Jeho stát
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nické nadání brzy vyniklo a svěřeny mu nejdelikát
nější a nejdůležitější úkoly, kterých se ve prospěch
státu a národa vždy skvěle zhostil. Jeho osobní pocti
vost a politická čistota, vyvěrající z jeho křesťanské
ho světového názoru a z jeho kněžského poslání, staví
jej záhy do popředí veškerého politického děnía zjed
nává mu úctu a přízeň doposud váhajících srbsko-pra
voslavných politiků a především úctu koruny. Stojí
zde za zaznamenání, že právě jeho státnická moudrost
a politický instinkt, tušící v komunistické všeobecné
stávce nebezpečí pro mladý stát, vnukly mu způsob,
že jako ministr železnic, mohl bez krve provždy lik
vidovati rozkladný živel — bolševismus. Jeho auto
nomistický náčrtek ústavy, mistrovské to dílo záko
nodárce, strachem před klerikalismem a neoceněním
Pašič-Pribičevičova režimu odmítnutý, byl později ra
dikálním politikem Stojanem Protiéem pojat do jeho
proslulého ústavního návrhu. A i politika všech vlád
od zavedení diktatury dodnes kráčela v témže decen
tralistickém směru, jaký doporučoval jeho náčrt ústa
vy.

Když jej poměry zatlačily do oposice, nestal se opo
sičníkem za každou cenu, nýbrž i zde, a právě zde,
ukázal své veliké státnické schopnosti a lásku k rodné
zemi. Jeho zásluhou uskutečněn oposiční blok (Davi
dovičovi demokraté, Spahovi muslimané a Korošcovi
lidovci), s kterým razil parlamentní odpovědnost vlá
dy a zahájil očišťovacíakce poválečné demoralisované
administrativy. A jeden z jeho nejdůležitějších stát
nických činů je zajisté ustavení federalistického blo
ku (s Radičevci a Spahem), poněvadž v rámci toho
uplatnil veškerou svou politickou rutinu, aby se Chor
vaté (Radičovci) zřekli své politiky abstinence a svým
příchodem do skupštiny přešli do vod reelnější poli
tiky. Jeho dílo bylo korunováno úspěchem, ale nedo
ceněno. Logicky těmto směrnicím již po volbách 1925
vzniká „blok narodnog sporazuma i seljačke demo
kracije“ (Korošec, Davidovié, Radié, Spaho), který
umožnil účast Radičovců ve vládě. Nestálost a pro
gramovou nejasnost Radičovců nemohl ani Korošec
napravit, rozptýlit a usměrnit, proto uzavřel s radiká
ly (r. 1927)volební dohodu „blejski pakt“ a ve Vuki
čevičově vládě r. 1928 svěřen mu je v důsledku toho
resort ministra vnitra. Ale veškeré jeho námahy sho
ra uvedené, likvidovati latentní politickou krisi, byly
marné. Krise, zaviněná jednak stranicko-politickými
zášťmi, jednak nejasností programovou a nestálostí
politické linie, zbytečným zdůrazňováním kmenových
rozdílů a pak ovšem i temnými zásahy zahraničí, způ
sobila stupňovanou nervositu, provázenou urážkami,
kterýžto stav vyvrcholil v osudných výstřelech ve
skupštině.

Odchod Radičovců a Pribičevičových demokratů
ze skupštiny byl tragickým omylem chorvatské poli
tiky. A v tom moři chaosu, v předvečer hrozící občan
ské války, stojí u kormidla vnitřní politiky jako stráž
ce pořádku, státní autority a jednoty ministr vnitra
— Korošec — celý Jugoslovan, katolík —kněz. Ale
důvěra krále a všech mocenskýchčinitelů, nevyjímajíc
vojska, staví jej ještě výše, v čelo státu, jako prvního
ministerského předsedu s „preka“. Co vše v této své
funkci podnikal na zachránění zdiskreditovaného par
lamentarismu a s ním demokracie, těžko by bylo, tře
bas jen v krátkých slovech, vylíčiti. Stranická zášť
oněch, kteří později nejvíce volali po zavedení demo
kratického režimu, znemožňovala každou jím již sjed
nanou dohodu. Intrikami znechucen a již nemocen,
skládá svou funkci do rukou vladaře, a za čtyři dny,
on, demokrat z přesvědčení, vstupuje na nátlak smě
rodatnéhočinitele do diktátorské vlády Živkoviče. Co
musel viděti a věděti demokrat Korošec, že se rozhodl
svůj politický vliv a svou popularitu dáti do služeb
diktatury?! Kdysi mi řekl dobrý přítel, že oběť je po
svěcení díla. A tu oběť Korošec přinesl na oltář v ne
bezpečenství se nacházející oné vlasti, pro kterou
trpěl za cizáckého násilí v Rakousku a kterou budo



vati v největší mířepomáhal. Jeho vyvinutý smysl pro
povinnost občana, pro stát nalézající se v nebezpečí,
přikazuje mu později a již po třetí zapomenouti pří
koří a dbáti jen blaha své vlasti. Po tragickém skonu
svého vladaře, kterého upřímně ctil a miloval, první
se dává k disposici odpovědným kormidelníkům stá
tu. I to jeho počínání, jako veškerá jeho činnost, je
logickým závěrem přikázání Božího. Bez hořkosti
chce se věnovat práci s oněmi, jež vyřkli nad ním po
litické anathema. Bylo a jest veřejným tajemstvím,

E. Stach:

že jej již zesnulý král Alexander předurčil pro jeho
státnickou prozíravost za jednoho z vyvolených, kteří
měli přivésti zemi do normálních politických poměrů.

A tak zatím končí politický profil jihoslovanského

míst ve státě, jako strážce řádu a pořádku —--vminis
terstvu vnitra. Prostý katolický kněz — křesťanský
sociál a družstevník — ministrem vnitra v zemi s nad
poloviční většinou pravoslavnou a skoro dvoutřeti
novou většinou nekatolickou.

Co je so slovenským katolicizmom a inteligenciou?
(K článku J. Středy: Existuje problém československý? „Život“, č. 21., 1935.)

Teda problému československého niet. To hovorí
dr. K. Korper (Kultůra VII.) a to isté hovoríaj J. Stře
da (Život, č. 21.). Niet československého problému
v tom smysle, jako by Slováci a Češi boli jeden národ.
Svojráz, psychologia, etnografia a povahové vlastnosti
Slovákov sú neodškriepitelným faktom, z ktorého be
rieme indukčný dókaz: Slováci sú svojím národom.

Noriť sa retrospektívne do hmlistej minulosti a hlá
dať tam „historický omyl“, ktorý zavinil národní izo
láciu Slovákov, je nerozumné a zbytočné. Ten „histo
rický omyl“ dókladným štúdiom by sa zaiste zmenil
v pravdivů realitu, podoprenů samými dejinami. Drž
me sa len prítomného stavu: Slováci chců žiť jako
zvláštny národ s bratským národom českým v spoloč
nom štáte. V záujme bezpečnosti tohoto spoločného
štátu je svátou povinnosťou každého chrániť štátne
záujmy i s osobnými obetiami a odstraňovať prekáž
ky, ktoré stoja v ceste vzájomnému súžitiu.

Slovenského katolicizmu niet len v tom smysle, ke
by si Slováci exkluzivne prisvojovali nárok na katolíc
ke náboženské hodnoty. Avšak v určitom smysle slo
va móžeme hovoriť o slovenskom katolicizme. Katoli
cizmuk je natolko ideou univerzálnou, nakol'ko je sů
hrnom abstraktných dogmatických a morálnych
pravd. "Tietouniverzálne pravdy, prenesené do živo
ta, priberajů individuálny charakter jednotlivca, keď
je to spoločnosť,vtedy charakteristické znaky spoloč
nosti, teda aj národa. Preto jestvuje v tom smysle
katolicizmus i slovenský i český, podobne jako hovo
ríme okatolicizme francúzskom alebo nemeckom. Ka
tolicizmus jako idea univerzálna a nacionalizmus so
svojou partikularitou sa navzájom nevylůčujů, ale
tvoria spolu harmonický celok. Katolicizmus zošťach
ťuje národnostný svojráz bez toho, aby ho naštrbil:
dvíha k nadprirodzenému cieVujeho prirodzené vlo
hy bez tohoaby im bol na škodu. Katolicizmus pred
pokladá nacionalitu, t. j. konkrétne, svojrázne indi
viduá s ich specifickými vlastnosťami, ktorým dáva
univerzálnu šírku a v nej trvale konzervuje cenné
nacionálne hodnoty.

A preto, aj pokus odsvetštiť slovenský katoliciz
mus, by bol daromný, keď by sme ho chceli zbaviť
tých prvkov, ktoré podstatne patria k slovenskému
nacionalizmu.

Středa vo svojom článku viac vytýka Slovákom spo
litizovanie ich náboženského života a tento smutný
zjav pokládá za hlavní príčinu nesúladu medzi Čech
mi a Slovákmi. Je tomu skutočne tak? Musíme odpo
vedať pozitívne. Hlinka, politický vodca váčšiny slo
venského národa, je jako kňaz v očiach Vudu aj re
prezentantom katolicizmu, hoci pravoplatnou auto
ritou v cirkevných veciach je biskupský sbor. Nápra
va v tejto veci nastane len vtedy, keď Slovenskosi
vychová katolíckych vodcov laikov, ktorí budů viesť
jeho politické záujmy. Kňazi potom budú mócť bez
ťažkosti pracovať na povznesení celoštátneho kato
líckeho života a ich úsilie nebude hatené tokými pre
kážkami. Dokial politické, hospodárske i rečové po
treby slovenského Vudu budú zastávať kňazi, dovte

dy cesta vzájomnému sůúžitiumedzi Čechmia Slovák
mi v náboženskou ohlade bude zaťarasená.

Či právom si osobujúůSlováci primát v katolíckom,
štátnom živote? Tvrdiť to s apodiktickou istotou je
zaiste velkou odvážnosťou.o by sa mohlo povedať
snáď o katolicizme šírokých Vudových vrstiev, ale
faktom je, že kultůrny katolicizmus český je na vyš
šom stupni než slovenský. Slováci móžu ďakovať okol
nostiam, že v dejinách neboli vystavení tolkým ná
boženským bůrkam jako Česi. Avšak týmito ustavič
nými bojmi, ktorým bol v Čechách vystavený kato
licizmus, zmohutnel, pribral na svojej vnútornej sile,
odpor vystupňoval náboženské nadšenie do krajnos
ti. Zhnilé alebo zkazené ovocie opadlo zo zdravého
stromu. Katolicizmus český je preto už vykryštali
zovaný.

U Slevákov sotva možno najsť tej velkodušnosti.
Slováci cez celé storočia verní Rímu srástli s katoli
cizmom jakos dennou skutfočnosťfou.A keby sloven
ský katolicizmus musel prežiť tolké náboženské re
volúcie, ako v Čechách, čo by z neho bolo zostalo?
Bol by sa udržal v toVkej sile a sviežosti, jako v Če
chách? A odmyslímesi len „ardorem politicum“, kto
rý na Slovensku sprevádza obyčajne každý prejav
náboženského života, čo nám zostane z katolicizmu?
A preto nijako nemoóžemehovoriť o katolíckom Slo
vensku, jakoby u nás náboženský život kulminoval.
Pravdu má Karel Mirvald, keď hovorí: Dnešní duchov
ní život Slovenska, a nesmíme před tím zavírati oči, je
ve znamení úpadku... Slovenské katolictví je dnes
více zvykové než přesvědčující, proto ani plné koste
ly nemohou nás klamati o jeho pravé hodnotě.“ (Pře
hled, čís. 17., 1935.)

Hej, katolícky život na Slovensku musí len ešte
kryštalozovať, zatým čo v Čechách už cez tieto vývo
jové štádia prešiel. Katolicizmus sa osvedčí v boji, Či
je zdravým jádrom, či je plnosťou náboženských hod
nót, za ktorými stojí človek celým životom a či je len
pozlátkom, ktoré odpadá pri prvom útoku.

A čo je so slovenskou inteligenciou? Keď Hlinka
hovorí, že treba umiestniť slovenský inteligenciu, mys
lí tým na vyštudovaných Slovákov vo všeobecnosti.
Dr. Korper hovorí o inteligencii — elite, ktorá by svo
jou nezištnošťou a vodčími kvalitami viedla v budúc
nosti národ. "o sú dva rozličné pojmy, ktoré netreba
stotožňovať.

Podivajme sa trochu, jako je to s tou slovenskou
inteligenciou — elitou, o ktorej hovorí dr. Korper.
Jeho bedákanie nie je bezzákladne. Hrozí nám sku
točnosť, že zostaneme bez katolíckej inteligencie.
A prečo?

Z gymnázií vychádza mládež s ochablým alebo
mrtvým katolicizmom. Výsoka škola a jej prostredie
zhubné dielo ešte dokončí.

Štátne učitelské ústavy produkujů na naše dediny
učitelóv s takými prevrátenými názormi, že je velké
nebezpečie sveriť im deti, aby ich viedli v najvyšších
hodnotách, v náboženstve. Panteistické bludy, slepé
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citové náboženské zážitky, útoky na Cirkev, na Cir
kevné školy, sú u nich druhou prirodzenosťou.

A tak sa mohlo stať, že v boji o katolícky svetoná
zor, zostal som od svojich vlastných „katolíckych“
učitelov osamotený a hájila ho so mnou neohrožene
učitelka — z Moravy.

Na vodčie miesta v slovenskom verejnom živote sa
dostávajů ludia s menšou intelektuálnou a mravnou
kvalifikáciou, svoju malichernosť zastierajů neistou
ideologiou rózných politických strán, ktoré chránia
ich záujmy. A tak inteligencia je spolitizovaná, všet
ko robí pod zorným úhlom programu svojej strany
a o náboženské hodnoty sa nestará. Pojmy „cirkev,
národ a štát“ sa tak scvrknů na malicherné záujmy
politických skupín.

Vela škody narobila slovenskejinteligencii sokol
ská myšlienka, ktorá sa tíska nielen medzi náš Vud,
ale podmaňuje si mnohých z radov inteligencie. Česi
nevedia pochopiť psychologiu slovenského človeka a
vnucujů mu svoje názory i tam, kde vidia otvorený
odpor. Potom nie div, že odpor Slovákov sa prenáša
dťa psychologických zákonov nielen na póvodcovzla,
ale i na tých Čechov, co nám úprimne podávajů ruku
k bratskej shode. L'ud nerád specificky rozmýšla,
ale hneď generalizuje.

A jako sa chovajúůoproti tomu smutnémuzjavu kňa
zi? Slovenskí kňazi na dedinách divajúůsa so založe
nými rukami, jako sa im odcudzuje inteligencia, a ne
robia nič na jej záchranu. Či už z nedostatku potreb
ných vedomostí, či už z toho, že si nevšímajů moder
ných myšlienkových průdov, ktoré majú velký vliv
na inteligenciu, pozerajú pasívne, jako táto ide svo
jimi cestami ďaleko od pozitivného náboženstva, od
Cirkvi, od Boha.

Vilém Bítnar:

A ani mladý dorast kňažský neukazuje lepších ná
deji. Niet nádeje, žeby naši mladí kňazi zachytili v bu
důúcnostiinteligenciu. V seminároch niet tej dynami
ky, ktorá by rozplamenila v mladých levitoch nádše
nie a zápal za katolícke ideály bez politického sfarbe
nia. Prevláda názor, že stačí politické rojčenie, aby sa
udržal náboženský život medzi 'udom na dostatočnej
výške. Teda náboženského ducha udržuje politický
živoť, a keď ten upadne, čo zostane zo samotného ka
tolicizmu? Je nůtny širší rozhlad, treba viac kozmo
politického smýšl'ania, a to per excellenciam u kňa
zov, ktorí sú reprezentantmi katolického univerzaliz
mu v prvom rade.

Musíme sa snažiť s napnutím všetkých síl, aby sme
si zachránili slovensků katolícku inteligenciu, lebo
veď hrozí skutočnosť, že v rukách nám zostane len
sám Vud. Čo keby začaly zúriť protináboženské boje
jako v Nemecku, či inteligencia by sa vedela smelo
podívať do očůúzúriacim živlom? Či by sa vedela vy
najsť v ťažkej situácii? Či by biedne neapostatovala,
jako sa to stalo za náboženských búrok v Čechách?
Netvrdím, že vóbec nemáme katolíckej inteligencie,
ale jej počet sa nijako nevyrovná potrebám sloven
ského katolíckehoživota.

A preto nesyťfmesa bezzákladnými nádejami, jako
by slovenský katolicizmus bol na ideálnej výške. Pri
pravujme sa na urputný boj s nepriatelmi Cirkvi a
náboženstva, zachyťme inteligenciu pre Cirkev, aby
v páde potreby sme nezostali bez opory. HVadajme
cesty sblíženia medzi Čechmi a Slovákmi nie s kopou
predsudkov, ale nech nás vedie v tej snahe najúprim
nejšia túžba, chrániť spoločné cirkevné záujmy a ka
tolícky život nie z malicherných svetských ohl'adov,
ale z motívu nadprirodzeného: ex amore Christi.

Kanovník a poslanec František Světlík šedesátníkem.
Vynikající člen sboru českých katolizkých politiků a publicistů,

olomoucký metropolitní kanovník a poslanec, František Světlík,
dožívá se letos svých šedesátin. S jeho jménem je spjatý takový
kus významné historie našeho politického i kulturního hnutí, že si
jubilejní den zaslouží zvýšené pozornosti celého národa.

Světlík narodil se v Bilovicích u Prostějova dne 28. prosince
r. 1875 v chudém domku číslo 52. Domek stojí na „dolním konci“
dědiny „Na Bědově“, kde bydleli bezzemci. Bilovice leží pod Ko
sířem a patří pod faru v Kostelci na Hané a pod soud na Plumlově.
Za jeho mládí měla tato rodná dědinka asi sedmdesát čísel se šesti
sty obyvateli. František byl posledním dítětem ze sedmi sourozen
ců. Když mu byla dvě leta, přestěhovali se rodičové na „horní ko
nec“ mezi usedlíky, do pěkné a výstavné chalupnické usedlosti čís
lo 31. Rodina ji koupila od příbuzných z rodu Švédů. Františkův
strýc Švéda byl děkanem v Určicích u Prostějova a jeho vliv na
rodinu byl značný. Od toho přestěhování počala rodina býti na
vzestupu. Dědeček byl zámožným rolníkem ve Vřesovicích u Pros
tějova a hrával v osadě i v kraji vůdčí roli. Dokonce roku 1848
holdoval za celý kraj v Olomouci mladému císaři Františku Jose
fovi. Avšak pozbyl všeho majetku a zemřel chud v Prostějově. Jeho
četná rodina se rozprchla po světě, zejména do Vídně.

Ale otec František Světlík sloužil na faře ve Vřesovicích a poz
ději vzpomínal svého šéfa, faráře, skoro denně, citovav jeho výroky
i jeho činy. Byl to „člověk Boží“, pracoval celý den, byl vždycky
dobré nálady, hudebně zaiožený a bezstarostný, srdce velmi dob
rého. Nejmilejší mu bylo, když mohl jako „starší bratr“ voditi pro
cesí na hanácká a horácká poutní místa, na Svatý Kopeček u Olo
mouce, do Sukdola u Konice nebo do Jaroměřic u Jevíčka. Malý
František s ním všude rád chodíval, nosil kříž a prozpěvoval ma
riánské písně. Ale i jinak byl otec mužem oblíbeným, volívali jej
radním a volitelem poslanců.

Oženil se s vdovou chudičkou Marií, rozenouKratochvílovou, byla
dcerou „krajánka“, který pracovával hlavně v mlýnech v Bilovicích
a Lutotíně. Po matce pocházela z rodiny Hochvaldů, kteří měli
v Bilovicích hostinec a byli původu židovského, odedávna pokřtěni.
Po těchto předcích zdědila matka své obchodní nadání, svou ener
gii a vytrvalost. Bylať pravým opakem otcovým, živého tempera
mentu a starostlivá o svou rodinu. Její iniciativou založili si pekař
skou živnost, jejímž duchem byla matka. Jezdili s chlebem dvakrát
týdně až do Olomouce a o válečném roce 1866 upevnili svou exiS
tenci. Odtud přikupovávali polností a ježto se pilně pracovalo a
matka vše dobře i bystře vedla, domohli se v několika letech ma
jetku, takže se všecky dcery dobře vyvdaly a Františka dali na stu
die. Hoch již od útlého mládí jezdíval s rodiči do Olomouce a do
Prostějova „hlídati vůz“ o trzích na obilí. Ale nejen tento život
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určoval jeho samostatnou budoucí povahu, hoch byl matkou vycho
váván pro život politický již od mládí. Houževnatá práce nevyčer
pávala matčiny energie, ona se při tom ráda, ba vášnivě zabývala
obecní politikou a podporovala snahy o zavedení nového pořádku
v obci. Volební porady konaly se u Světlíků, hoch je poslouchal
se zbystřeným zájmem a v osmém roce byl již za svědka v místně
politickém procesu na Plumlově. Strana, kterou matka podporovala,
vedená čtvrtláníkem Josefem Dvořákem, potom zvítězila a dlouhou
dobu stála v obci u vesla. Uvedla vše do vzorného pořádku a obec
pozvedla vybudováním pevné vozovky, rozšířením školy, opravou
kaple, úpravou polních cest, vysázením stromoví na pustých mís
tech.

A tak byl malý František jako žák obecné školy rodinnými po
měry vržen do politiky, která se mu měla státi životním osudem.
Ježto učitel bilovické jednotřídky chválil hochovu ostrovtipnost,
rozhodli se rodiče, že z něho bude „panáček“, jako z celé řady ji
ných hochů z Bilovic a z okolí. I vypravili se s ním svým časem
k zápisu na gymnasium do Olomouce, a tak právě před padesáti
roky, v říjnu 1885, sotva desítiletý, byl přijat do první třídy „slo
vanského gymnasia“ v němčícím ještě městě. Žáků bylo tolik, že
prima měla tři paralelky, a Světlík se octl podle abecedy v „pri
mě C““.Učení mu šlo dobře a na prvních vysvědčeních měl val
nou většinou „výborné“. V Olomouci bydlel v domě „Demlově“
vedle redaktora Langa, u něhož se seznámil s časopisy českými
i slovanskými. V tercii seznámil se v rodině sazeče Jedličky s „Na
šincem““a ježto sám již odebíral „Národní politiku“, stal se horli
vým „staročechem“. Na nižším i vyšším gymnasiu, v době zápasů
staročechů s mladočechy, chodil poslouchati na politické schůze
vůdčí řečníky obou stran. A tak již z mládí poznal politické osob
nosti i techniku účinné řeči. Vedle politiky byla hudba a zpěv dru
hým živlem „kterému se oddal plnou duší. Studoval rád, profesory
měl rád, ale na jeho duševní vývoj neměl z nich žádný určujícího
vlivu. Gymnasista Světlík žil svým vlastním životem spíše mimo
školu, ve které se cítil spíše jako na „vedlejší koleji“. Ani „nábo
ženské krise““ neprožil, náboženství mu bylo od mládí tím, čím je
rybě voda a povinnosti konal on i ostatní žáci dobrovolně a rád.

Tak se přiblížila doba maturity a na podzim v roce 1894 vstoupil
do olomouckého semináře, aby vystudoval na kněze. Rozhodnutí
bylo mu snadné, ježto z domova i ze školy byl věřícím. A v semi
náři viděl, jak se život rozvíjí v rozmanitých směrech. Rozumí se,
že vstoupil hned do pěveckého sboru a dostal se tak v kapli na kůr.
Současně octl se i ve spolkovém životě, representovaném „Českou
knihovnou“, „Literární jednotou“ a kuřáckým spolkem „Bosna“.
Silou setrvačnosti zůstával v prvním ročníku stále ještě věren n0
vinám a politice, takže musilo mu býti připomenuto, aby se věno



val více studiu. I přimkl se k spolužáku Karlu Kyselému a po jeho
vzoru počal se obírati studiem apologetiky, filosofie a sociologie.
Z českých bohoslovců a filosofů byl to Pavel Vychodil, jehož díla
četli a jehož „Hlídku“ odebírali. Z cizích měli na ně vliv boho
slovci tehdy evropské pověsti, Schell, Willmann, Ehrhard, Můiller,
Linsemann, Eucken, Scháffle a Pesch, z italských Bonomelli a Mur
ri, z anglických Manning, z amerických Spalding. Ale i vídeňské
křesťansko-sociální hnutí, vedené prelátem Scheicherem, a katolické
centrum německé působily na něho mocně, a tak se zvolna dostával
zase do vleku politiky, tentokráte již křesťanské. Dovršením jeho
výchovy bylo přimknutí se k družině „Nového života“, vedené Kar
lem Dostálem Lutinovem, jehož kulturně akční program přijal za
svůj a s nímž pak až do jeho předčasné smrti pracoval.

Roku 18983byl vysvěcen na kněze v Olomouci a měl pak v Kos
telci dne 10. července 1898 slavnou primici. Když jako novosvě
cenec přijel do rodných Bilovic, vítal jej jménem obce sám starosta
Ondřej Novák u slavobrány uprostřed návsí. Hostů bylo na primici
tolik, že naplnili i verandu ve dvoře. Primice byla slavnější, než
svatba a trvala po dva dny, jež byly z nejšťastnějších chvil jeho
výborné matky. Ale doma dlouho nepobyl, brzy dostal dekret, kte
rým byl ustanoven kaplanem na Vsetíně na Valašsku, kam šel bez
starostně a rád. Seznámil se záhy s poměry a první jeho myšlenkou
bylo založiti v městě křesťansko-sociální spolek. Mladí dělníci ze
skelné huti mu tento plán schvalovali a spolek byl skutečně ještě
na podzim 1898 uveden v život. Vydatného pomocníka našel Světlík
v katechetoví Svrčinovi, který se stal v organisování křesťanského
hnutí vsetínského jeho nástupcem. Tak založil Světlík první své
ohnisko politické práce. Po těžké nemoci odešel Světlík roku 1902
ze Vsetína za kaplana do Kroměříže, na faru u Panny Marie, kte
réžto dobré místo bylo mu odměnou za jeho činnost na Vsetíně.
I tady zřetel svůj obrátil k politice.

Byl zvolen jednatelem „Katolicko-politické jednoty“, předsedou
„Spolku katolických tovaryšů“, počal psáti do „Našince“, do praž
ských „Katolických listů“ a do brněnského „Hlasu“. To byly po
čátky jeho později tak rozlehlé činnosti žurnalistické, která byla
pravým smyslem celého jeho dalšího života. Psáti do novin a Ča
sopisů bylo pro něho odpočinkem. Vykonav často namáhavou po
vinnost duchovní, nebo vrátiv se z přespolní školy, Světlík zasedal
kdykoliv k psacímu stolku, aby psal do novin. Žurnalistika a poli
tika byly hlasem jeho srdce. A když Mořic Hruban hledal redakto
ra pro „Našinec“, poslechl Světlík tohoto hlasu srdce, a nedbaje
nižádného risika, místo v „Našinci“ rád přijal.

Kardinál Bauer dal mu bezplatnou dovolenou, a tak se Světlík
ujal dne 1. března 1905 redakce olomouckého „Našince“, jehož deso
látní poměry za krátko povznesl k výši výtečně vedeného listu. Do
savadní šéfredaktor Alexandr Jiříček byl již dlouho upoután těžkou
nemocí na lůžko, a když poroce zemřel, stal se Světlík šéfredakto
rem. „„Našinec““byl z německo-židovské tiskárny Groákovy pře
nesen do tiskárny arcibiskupské, a v redakci nastal nový, čilý a
radostný život. Jak si v něm Světlík počínal, toho nejlepším dů
kazem byl vlastnoruční list kardinála Bauera, kterým u příležitosti
padesátiletého vycházení „„Našince““jmenován byl radou arcibiskup
ské konsistoře „na důkaz uznání poctivé, svědomité a obětavé prá
ce“ v redakci. Světlíkovi bylo tehdy 39 let a jmenování konsistor
ním radou vzbudilo v kněžských kruzích velikou pozornost. Re
dakce se vhodně doplňovala, přispívatelů přibývalo a účinek svor
né i družné práce počal se jeviti brzo i v politickém hnutí. „Naši
nec“ svou pohotovostí nabýval vážnosti a byly doby, kdy se jed
nalo o to. aby se stal orgánem strany i v Čechách, kde politická
strana nemohla se spolehnouti na vratkou podporu Kotrbova „Če
cha“. Rozumí se, že rozmach „„Našince“ budil i u protivníků proti
tlak, který se vybíjel v prudkých utocích na všecky osoby, jež za
„Našincem“' stály. Počala doba prudkého vzrůstu a jaréhoboje!

Vstupem do redakce „„Našince“ stal se Světlík nadosmrti obča
nem města Olomouce, který již neopouštěl trvale nikdy, ani v do
bě, kdy organisoval v Praze deník „Lidové listy“. Olomouc stavěl
se k politickému hnutí českých katolíků až do jeho příchodu chlad
ně. Zejména křesťanský socialismus, tkvící svými kořeny v Brně
a vycházející z družiny Sušilovy, nenalézal v tomto starobylém
městě katolického arcibiskupství pochopení. Ignát Wurm a prelát
Jindřich Geisler, kteří v české menšině cosi znamenali, nepřáli s po
čátku politickému osamostatnění katolíků a hájili jednotnou stra
nu národní, orientovanou staročesky. Metropolitní kapitula pak
nechtěla vůbec nic míti s politikou a byla katolicky dynastická.
Stoupence měla v Olomouci pouze frakce katolicko-národní, a to
byli většinou přátelé advokáta Mořice Hrubana. Patřili k nim sva
tomichalský kaplan Ocásek, tehdejší vikář dómský Vyvlečka, su
perior semináře Wisnar, vicesuperior Kořistka a jiní. Po venkově
olomouckém pořádala Hrubanova „Katolicko-politická jednota“
schůze, ale v městě samém se nic nehýbalo. Po svém příchodu do
města počal se Světlík zanášeti otázkou organisování Olomouce a
štěstí mu přálo, že několik měsíců před počátkem jeho šéfredaktor
ství stal se olomouckým arcibiskupem dosavadní brněnský biskup
František Salesius Bauer. S ním přišel z Brna i prelát František
Ehrmann a jimi bylo hnutí rázem posíleno. Jako sekretář měl
Ehrmann na Bauera velký vlív a Světlík, chodě s ním na procház
ky, získal jej záhy pro své plány. Tento příznivý vítr shora usnad
ňoval Světlíkovu posici i jeho podnikání, a tak, záhy po příchodu,
založil „Lidový vzdělávací spolek Sušil“. Postupem práce vzniklo
ze „Sušila“ několik jiných útvarů, zejména „„Všeodborové sdru
žení“, Raiffeisenka, Orel, pěvecké sdružení „Nešvera“ a „Křesťan
sko-sociální spolek žen a dívek“. Všecko toto podnikání připravo
valo se v redakci „„Našince“, odtud počal Světlík v roce 1907 za
kládati i skupiny „„Všeodborového sdružení“ na venkově.

Katolíci zmohli se tím způsobem tak, že na Světlíkův podnět
uspořádán byl v Olomouci 1909 zemský sjezd křesťanskosociální a

Krekovo výroči.
27. listopadu bylo tomu sedmdesát let, co se narodil zakla

datel a průkopník kulturního, hospodářského i politického uvě
domění katolických Slovinců prof. Janez Ev. Krek. Narodil se
27. listopadu 1865, původně chtěl studovat slavistiku, vstoupil
však r. 1884 do lublaňského semináře. Po krátkém kaplanování šel
do Vídně dokončiti studia do Augustina. Věnoval se výhradně stu
diu sociálních otázek a stavu širších dělnických vrstev, sledoval
pilně Luegrův křesťanský socialismus. Poznal nemravnost kapitalis
tického řádu a nutnost bojovati proti němu. Při tom věnoval své
síly poznání a povznesení slovinského sedláka. Napsal „Černou
knihu sedláckého stavu“. Organisuje sedlaky, zakládá raiffeisenky,
Zadružne zveze, Gospodarske zveze. Slovinci měli r. 1912 již 567
raiffeisenek. Obrat v zádružném zvezu byl r. 1900 asi 5 mil. rak. K
a r. 1910 již 116 mil. rak. K. Krek založil v Lublani první druž
stevní školu ve starém Rakousku. Zakládal také hospodyňské školy.

Janez Ev. Krek byl všestranně vzdělán. Hodně cestoval, mluvil
perfektně devíti řečmi (slovinsky, německy, maďarsky, italsky, Čes
ky, polsky, rusky, francouzsky a anglicky). Doplňoval praktickým
poznáním své sociologické badání. Jeho sociologické přednášky na
ústavu sv. Jošta v Lublani byly jedinečné. Budoval lidové univer
sity, přednášel v kursích akademikům ve Vídni. Vedle Zadružne
zveze založil i dělnický „Jihoslovanský odborný svaz“ a hlavně
Orla r. 1894 a dal jména i tělocvičným katolickým odborům i u nás,
kde po počátečním úmyslu označit je jako „katolický Sokol“ pře
vládlo jméno Orel.

J. E. Krek je zakladatelem a prvním průkopníkem Všeslovinské
lidové strany. Byl zvolen r. 1907 a 1911 poslancem na říšskou radu
vídeňskou. Jeho politický talent, skvělé řečnické schopnosti učinily
z něho vlivného. politika. Když r. 1912 vyslala peštská vláda baro
na Cuvaje za komisaře pro správu Hrvatska, protestoval Krek ener
gicky ve vídeňském parlamentě, obžaloval veřejně uherskou vládu
z panovačnosti a svévole. A v říjnu 1912 sešlo se v Lublani 90 po
slanců hrvatských a slovinských, kteří zde vyslovili zásadu svého
politického kreda, že Hrvati a Slovinci tvoří jeden národní celek
a postavili požadavek: „Pro jednotnost, právo a volný vývoj hrvat
sko-slovinského národa v mezích habsburské monarchie.“ Dálo se
to z podnětu Krekova, který o měsíc později hlásal krevní příbu
zenství Slovinců a Hrvatů s balkánskými Slovany — Srby a Bul
hary. Zabýval se myšlenkou spojením všech jihoslovanských větví
v kooperaci. K tomu cíli připravoval všedružstevní kongres Slova
nů v Sofii. Celý slovanský Balkán pokládal za celek a odmítal dě
lení: „Zde končí Slovinec a začíná Hrvat, tam končí Srb a začíná
Bulhar.“ Vyjádřil se jednou, že se na Čataldži a na Jadranu bojuje
i pro posledního slovinského sedláka v ohrožených Korutanech.
I poslední sedlák, který drží stráň na Čataldži, dostává povzbuzení,
že jeho boj není marný a že přijde chvíle vítězství a svobody.

Za války nepřestal věřit v budoucnost Slovanstva. Sotva byl ob
noven parlamentarismus a zahájen r. 1917 vídeňský parlament, spě
chal projeviti svůj národní cit. A tak vyšla známá deklarace z 30.
května 1917, české delegace na sněmu vídeňském společně s jiho
slovanským klubem, v níž se domáhají rakouští Slované práva sebe
určení. Krek dovedl proti různým námitkám rozhodně vystoupiti.
V jižní Dalmácii na kázání prohlásil, že je velezrádcem ten, kdo
bojuje proti svobodě a že požadavek svobody není vlastizrada.
Po návratu z Dalmácie zemřel náhle 8. října 1917 u svého přítele
faráře na sv. Janu. Svobody se nedočkal, ale jeho spolupracovníci
na ní pak pracovali a ještě usilují o lepší budoucnost sjednocené
Jugoslavie. Před 15 lety postavena mu na hrob pamětní deska na
lublaňském hřbitově za veliké účasti. V jeho závěti je pro všechny
Jihoslovany tento výmluvný odkaz:

„Vy všichni, kdož jste semeno vykrváceného národa, myslete
pouze na jedno: jak byste své snahy a síly soustředili ve prospěch
našeho. jihoslovanského státu.“

Slovinští katolíci v čele s Korošcem tento odkaz věrně plní.

v srpnu 1911 všeobecný sjezd katolíků, jež se oba skvěle vydařily a
znamenaly pro katolický Olomouc i pro Hanoudefinitivní eman
cipaci politickou, sociální i kulturní. Odtud se katolíci stále roz
hodněji vyzouvali z dosavadního područí liberálního a socialistic
kého. Ovšem světová válka znemožnila na delší dobu politickou
práci, nad „Našincem“, ačkoliv byl loyální, vládla přísná censura,
list nedostával ani přídělu papíru a z nouze se tiskl na papíru ba
licím. Světlíkův „Našinec“ i za války zcela otevřeně hlásil se ke
starému státoprávnímu programu, svému českému stanovisku nijak
nezadal, takže po převratu mohl směle vkročiti do obnoveného čes
kéhostátu.

Jako representant lidové strany súčastnil se Světlík státního pře
vratu v Olomouci, na zprávu z Prahy o propuknuvší revoluci pří
pojil se k zástupcům ostatních stran, a vyhlásil s nimi převrat. Dal
o tom natisknouti plakáty v arcibiskupské tiskárně a spolu s ostat
ními svrhl dne 28. října 1918 rakouské úřady olomoucké. Věc byla
provedena hladce, přednostové úřadů podřídili se vesměs Národní
mu výboru. Světlík stal se pak člsnem revolučního „Národního vý
boru“. Nebylo divu, že muž takto činně působící v politickém ži
votě moravských katolíků měl i svůj velký podíl na budování po
litické strany, zvláště když se již jako mladý kaplan vsetínský
dostal do čilého osobního styku s novojičínským kaplanem Janem
Šrámkem. Ten již od devadesátých let sledoval cíl vybůdovati cen
trálu křesťansko-sociálních spolků, ovšem zemskou, čímž se dostal
do rozporů se snahami arcibiskupa Kohna, usilujícího zříditi cen
trálu diecésní. Šrámek svůj plán prosadil, zemská centrála konala
sjezdy na Velehradě a na své konferenci ve Vyškově roku 1899 se
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ustavila dokonce jako samostatná politická strana křesťanskoSo
ciální. Světlík se súčastňoval sjezdů velehradských, kdež míval re
ferát a na konferenci vyškovské 1899 byl zvolen do výkonného vý
boru mladé strany.

A zde objevila se plně charakteristická stránka osobnosti Světlí
kovy: jsa věrným vyznavačem myšlenky i strany Šrámkovy, nestal
se nikdy programovým fanatikem tou měrou, aby se vyhýbal práci
ve straně katolicko-národní, v jejímž čele stál Mořic Hruban. A tak
vidíme s údivem. že křesťanský sociál Světlík stává se v Kroměříži
snadno a rychle také jednatelem „Katolicko-politické jednoty“
Hrubanovy a po příchodu do Olomouce dokonce členem výkonného
výboru jeho strany katolicko-národní. Tento rozpor jest však jen
zdánlivý. Světlíkovi šlo při jeho politické, žurnalistické i kulturní
práci především vždy o aktivisaci českého katolicismu, o politickou
1 sociální emancipaci katolického lidu, dosud mlčícího a platícího
materialismu liberálních i marxistických stran. A pak mezi oběma
stranami katolického lidu moravského nebylo takových rozdílů, aby
snad bojovaly proti sobě na škodu společné ideje katolické. Takt
obou představitelů, Šrámka i Hrubana, vylučoval již předem zá
pas takový a oba přáli myšlence, kterou Světlík již před válkou
propagoval v „Našinci“ v podobě úsilí po „syntése obou křídel“.
Již pro tuto slučovací snahu nebylo Světlíkovi za těžko pracovati
v obou „stranách“, ježto v praksi politické a volební obě strany
šly vždycky svorně a jednotně. V Olomouci šlo to vůbec tak da
leko, že s Hrubanem pořádal Světlík politické schůze na okrese a
při tom pro Šrámka zakládal v těchže místech skupiny Všeodbo
rového sdružení. A tak si pomalu zvykli v Olomouci příslušníci
obou stran pracovati společně.

Když pak na sklonku války jednalo se konečně o splynutí obou
katolických stran, byl to přirozeně Světlík, který s Mořicem Hruba
nem smluvil modality sjednocení a který pak ve společné schůzi
obou výkonných výborů sjednocení takové co nejrozhodněji hájil.
K splynutí skutečně došlo a tuto zásluhu nutno připsati Světlíkovi,
který nadto vypracoval i organisační řád a program nové strany,
která přijala opět po návrhu Světlíkově název Československá
strana lidová, který nese podnes. To je vrcholný počin Světlíkův
při svízelné dlouholeté akci po vybudovánístrany, jež se pak oprav
du stala vážným činitelem na Moravě. Ale příklad Moravy byl pří
liš lákavý, aby mu odolalo rozvrácené hnutí katolíků v Čechách.
Řada frakcí českých katolíků spojila se i tady svorně v celek, při
jala program i název „Československé strany lidové“ a tak byl dán
pevný základ k velké celostátní straně katolické,

V Čechách byly vedoucím činitelům známy tyto zásluhy Světlí
kovy a proto, když bylo roku 1921 rozhodnuto, že strana musí míti
spolehlivý representační list, stal se Světlík šéfredaktorem „Lido
vých listů“ v Praze, které řídil od roku 1922 až do dubna roku
1923. Srdečnost a kolegiálnost, s jakou si Světlík v redakci počínal,

usnadnila redaktorům rubrik, že „Lidové listy“ povznesly se záhy
k úrovni, jež imponovala i protivníkům. Škoda, že bylo pobytu
Světlíkovu v Praze tak na krátko. Nový olomoucký arcibiskup, dr.
Antonín Cyril Stojan, chtěl míti spolupracovníka v Olomouci a jme
noval jej nesídelním kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké.
Dne 1. dubna 1923 Světlík tedy z Prahy odešel, pracoval ještě rok
v „Našinci“, až byl posléze roku 1924 jmenován sídelním kanovní
kem metropolitní kapituly, se sídlem v residenci číslo 4. Když poz
ději se přestěhoval do residence číslo 11, vzpomněl si často, jak
svého času jeho otec nosil na ramenou do těchto budov chléb pro
pány kanovníky, jak do kapitulní kanceláře nosíval peníze, vybrané
od nájemců kapitulního dvora v Bilovicích. Nyní stal se jeho syn
sám takovým velkým církevním hodnostářem, nyní sám obýval ta
kový nádherný palác.

Ale jeho mysl nezpýchla a Světlík nepřestal pracovati. Neopustil
především své zápasiště politické! Pracoval-li až potud na prospěch
strany, nepomýšlel celkem při tom na svůj prospěch osobní. Proto
se nedral ani do revolučního Národního shromáždění a při prvních
volbách postoupil své místo na kandidátce zástupci domkářů, Aloi
su Kaderkovi. Teprve když poslanec Kaderka provedl známou se
cesi ze strany lidové a byl volebním soudem zbaven mandátu, do
stal se Světlík do parlamentu jako poslanec za lidovou stranu, a tak
došel konečně mety, která byla přirozeným důsledkem celého jeho
života. Ujal se ovšem činnosti velmi horlivě a mluvil hned v roz
počtových debatách programově za svůj klub. V prvním období 1925
byl členem výboru ústavo-právního, ale již v druhém dostal se do
výboru zahraničního, kdež se uplatnil dokonale. V posledních sed
mi letech nebylo exposé zahraničního ministra, aby se nebyl sú
častnil debaty větším projevem. Tato jeho aktivita vedla však k to
mu, že se stal členem presidia Meziparlamentní unie, s níž se sú
častňoval hlavních zasedání v Londýně a v Ženevě, že byl vládou
jmenován členem parlamentní ženevské delegace a dvakrát již se
súčastnil podzimních zasedání Společnosti národů. Stal se i členem
výboru „„Panevropské unie“ v Praze a dostal se takto vůbec do vel
kého světa politického, který jej odtud přirozeně pokládá za za
hraničního mluvčího klubu lidové strany. Ale také počet intervencí
rostl úměrně s pronikáním jeho jména do veřejnosti. Obraceli se
na něho nejen lidé jeho volebního okresu, ale voliči z celé republi
ky. Ze stručného vylíčení životního běhu kanovníka Světlíka je za
jisté patrno, že své hřivny nezakopal. Přehledný článek jubilejní
nemohl s dostatek vystihnouti i jeho působení kulturní, jemuž se
věnoval se zálibou po celých čtyřicet let své činnosti veřejné. To
by již vyžadovalo specielnějších statí, na které zajisté v době jubi
lejní dojde. Naše stať snažila se vylíčiti vztahy životní, jež nejsou
dosud všeobecně známy, a tak upozorniti na smysl životního díla
tohoto muže, jemuž přejeme srdečně: Ad multos annos!

Duchovní Činnost a duch Času.
Bylojiž mnohokrát řečeno v poslední době, že mo

derní krise je především krisí ducha. I když odsuzuje
J. Maritain v knize Primauté duspirituel činnost
L'Action Francaise, nevidí v ní a v jejím přehnaném
nacionalismu — který se dnes ostatně jeví leckde
jinde v dalekoostřejších rysech — nic jiného než kri
si ducha, krisi rozumu a protože rozum je ohrožen de
gradovanou civilisací, která jej strhuje příliš k hmotě,
musí se hájiti a požadovati nazpět svou svrchovanost
a svá práva v činnosti člověka. A je tu opravdu něco
tragického, když uvážíme, že toto zlo přišlo od roz
umu samého. Snažil se nejdříve držeti, abych tak řekl,
v zajetí pravdu, zneuznával všechno, co přesahuje
zcela přirozené chápání až nakonec neuznal rozum
sama sebe. Tak se dostal do zajetí těla, když se chtěl
oprostit od hodnot, které jsou nad něj, nikoliv však
proti němu, které jsou vyšší než pouhý řádlidský.
Člověk zapomněl, že nelze dosíci klidu a pokoje, do
kud nejsou smysly poddány rozumu a rozum Bohu,
čehož lze dosíci jen nadpřirozenou vírou a láskou.
A prakticky můžemeříci, že.smysl se nepoddá pravi
delně rozumu dokonale, dokud se nepoddá rozum Bo
hu. Adam porušil první i druhou podřízenost. Kristus
je napravil opět milostí a dary Ducha svatého. Blud
moderníhosvěta a rozumu dnešního člověka spočívá
v tom, že se snaží zajistiti vládu rozumu nad přírodou
a zavrhuje vládu nadpřirozena nad rozumem.“ Tím
nastalo zvrácení hodnot a dnešní člověk cítí tíhu to
hoto neštěstí. Cítí ji nejen inteligence, nýbrž celé lid
stvo, protože člověk je tvorem politickým právě pro
to, že je tvorem rozumovým. A protože všechno, co
náleží do řádu ducha a do řádu milosti, bylo vymýceno
ze života rozumovéhoa ze života sociálního, proto nás
dnes tísní svou nadvládou hmota.

1 Srov. Maritaine, Primauté du Spirituel, Paris, 1927, str. 7.
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Nic není dnes tak podceňováno, jako právě duchov
ní činnost. Zdálo by se, jako by tu bylo něco zcela
opačnéhovzhledem ke středověku,kdy se musely žeb
ravé řády hájit, chtěly-li vyvíjet v Církvi vnější čin
nost, kdežto dnes je potřeba hájit činnost duchovní
proti hmotné činnosti vnější.

Mluvíme-li o duchovní Činnosti, nemáme na mysli
jen nejvyšší činnost člověka jako takového, totiž čin
nost rozumovou, protože svrchovanosti a nadvládě
hmoty se musí opříti nejen rozum, nýbrž i Boží milost.
Je jisté podle tomistické filosofie, že rozumová čin
nost je nejvyšší činností člověka. Mezi bytím respek
tive mezi bytostí a její činností je vzájemný vztah,
což vyjadřovali scholastikové zásadou: Operari se
aguitur esse. Žádné bytí není schopno vyšší Činnosti,
než jaká odpovídá složení a uzpůsobení tohoto- bytí,
ale také pro každou bytost je nejvyšší činnost ta, ve
které se ona bytost projevuje jako taková. Čím člověk
vyniká nad ostatní tvory v řádě bytí, je právě jeho
rozumovost. Je tvorem rozumovým, který se ke svým
skutkům svobodně rozhoduje, který řídí sama sebe
ve své Činnosti a není řízen jen zvenku. Zde je člověk
tím, čím ve skutečnosti je. Aristoteles nazývá lidský
rozum čímsi božským,? když jej uvažuje z tohoto hle
diska, protože žije-li člověk, tím ještě se podobá ji
ným živoucím tvorům, kdežto uvažuje-li, čili žije-li
podle rozumu, podobá se přímo Bohu. Protožije člo
věk jen tehdy opravdu lidským životem, když žije
podle rozumu, když rozum je jeho vodítkem a nikoliv
nižší jeho schopnosti.

Nemůžeme se protodivit, když svatý Tomáš klade
vrchol lidské blaženosti v činnost, a to v Činnost roz
umovou, tedy duchovou. Už v řádu přirozeném nemů
že býti pro člověka vznešenější a krásnější činnosti,

2 Srov. Aristoteles, Ethic. 1. X. lect. 11.



než nazírat rozumem na nejvyšší pravdu. A tése je
nám jasná, jestliže souhlasíme s tomismem, že rozum
je nejvyšší schopností člověka. Pak nám stačíříci si se
sv. Tomášem: Každá věc je potud dokonalá, pokud je
v konu, protože pouhá schopnost, pouhá mohoucnost
bez konuje něčím nedokonalým. A poněvadž jaká
koliv schopnost je tehdy dokonalá, když je v konu —
činnost je jejím cílem a po cíli touží každá věc — a
poněvadž nejvyšší schopností člověka je rozum, do
sáhne člověk tehdy své dokonalosti, když jehorozum
je v činnosti a tato dokonalost je pak tím vyšší, čím
vyšším předmětem se obírá. A proto není třeba utíkat
se ani k theologii, protože to řekl už Aristoteles, že
největším štěstím pro člověka je nazírání na nejvyšší
Pravdu, na Boha. Obě podmínky štěstí rozumového
tvora jsou tu uskutečněny: Je v činnosti ve své nej
vyšší schopnosti a tato činnost se obírá nejvyšším
předmětem. Zde jsme zatím v řádě čistě přirozeném,
protože k tomutozávěru nepotřeboval Aristoteles ani
Písmaani učitelskéhoúřadu Církve, stačil mu k tomu
pouhý rozum. Víra pak obohacuje nesmírně cennými
příspěvky tento závěr. Především nám řekne nesmír
něvíce o Bohu, než nám můžeříci pouhý rozum a pak
milost usměrňuje veškeru činnost člověka k tétonej
vyšší činnosti, která, je-li obohacena doplňky, jaké jí
skýtá řád nadpřirozený, čili je-li povýšena tímtonad
přirozenem, snaží se táhnouti všechno za sebou. To
znamená pak onen výraz, užívaný v křesťanské termi
nologii: rozum, osvícený věrou.(I. II. ot. 3.)

Třebaže tato duchovní činnost je u člověka nejnižší,
je přece největší hodnotou, jakou má. Svatý Tomáš
o tom mluví asi takto: Rozlišuje trojí stupeň duchovní
činnosti, z čehož plyne trojí stupeň dokonalosti jí od
povídající a trojí stupeň blaženosti. Nejvyšší stupeň
má Bůh, u něhož splývá blaženost, bytnost a činnost.
Jeho bytnost je jeho činností, jíž nepožívá jinéhonež
sebe. Druhý stupeň je u andělů, jejichž činnost spočí
vá v nazírání, a to v jediném a věčném nazírání na Bo
ha. Jejich činnost je odlišná od jejich bytnostia před
mět jejich činnosti nejsou oni sami, nýbrž Bůh. Teprve
třetí a nejnižší stupeň duchovní činnosti náleží člověku
v tomto životě, pokudtotiž sečlověkdovede rozumem
a pak ovšem také vůlí — zde máme na mysli hlavně
nadpřirozenou lásku —spojitis nejvyšším předmětem
poznání a chtění, nejvyšší pravdou a nejvyšším dob
rem, Bohem. Tato činnost však nemůže býti souvislá a
důsledně ani jediná, protože je v tomtoživotě neustá
le přerušována. Odtud také závěr sv. Tomáše, že v pří
tomném životě nemůže míti člověk dokonalou bla
ženost. Aristoteles, neznaje onu naději, jaká proni
kala duši svatého Tomáše, praví tu jakoby lítostivě:
Nazýváme se blaženými jako lidé* A svatý To
máš, srovnávaje život činný s životem kontemplativ
ním, píše větu, kterou málo chápe dnešní člověk:
V činném životě, zaměstnaném v mnohém, je méně
blaženosti než v rozjímavém životě, který se zabývá
jedním, to jest nazíráním na pravdu (I. II. 3. 2. ad 4.).
Hmota je principem rozdělení a proto činnost člově
ka, čím více je závislá na hmotném, tím více podléhá
mnohosti, rozdělenosti, kdežto čím více se zbavuje
hmotného, tím více se soustřeďuje na jediný před
mět; čím se stává činnost člověka duchovnější, tém je
také sjednocenější, trvalejší, nepřetržitější. Třebaže
tedy zde na zemi nelze dosíci úplné nepřetržitosti du
chovní činnosti, jakou mají andělé v nebi, lze se jí
přiblížit v té míře, v jaké se dovede člověk zbavit
všeho, co rozděluje.

Odtud je patrno, jak nesmírně přesahuje duchovní
činnost jakoukoliv jinou činnost, tak jako hodnoty
duchovní přesahují kterékoliv jiné hodnoty. Ještě ví
ce však vysvitne tento závěr, když uvážíme duchovní
činnost v celém jejím rozsahu. Co jsem řekl dosud,
nevymyká se téměř vůbec přirozenému řádu. Jestliže
však béřeme duchovní činnost nejen jako nejvyšší
činnost člověka přirozeného, nýbrž jako činnost člo

8 Cf. Ethic, Nic, lib. I cop. 10. —S. Th. L IT. 3, čl. 2. k 4,

Sovy v politice.
Sova, toť ten, jenž potají rozšiřuje pomluvy o lidech

jemu nepříjemných, a když je přímo vyzván, aby se
odpovídal ze svých slov, rozkřikne se uraženě: „Já
jsem nic netvrdil, říkali mi to“ Ovšem, že nelze zjis
titi, kdo to říkal.Sova v politickém životě je muž, jenž
nosí masku propagátora svobody, poctivosti a lásky
k lidstvu, avšak v příhodné chvíli bez výstrahy sladce
zardousí člověka nebo celý národ.

Ch. de Coster: Ulenspiegel.

věka pozvednutéhomilostí do řádu nadpřirozeného,
pak se nám zjeví tato duchovní činnost v celé své
kráse.

Každá činnost vychází bezprostředně z mohutností,
které tkví v přirozenosti té neb oné bytosti, schopné
činnosti, a každá činnost rozumovéhotvora je zamí
řena k nějakému cíli. Duchovní činnost, povýšena do
nadpřirozenéhořádu, je rovněž poddána těmto záko
nům. Místo schopností zaujímají vlité ctnosti a dary
Ducha svatého, které tkví jako ve své přirozenosti
v posvěcující milosti. A nadpřirozený cíl člověka, ve
doucí každý skutek k Bohu, usměrňuje veškeru jeho
činnost. Takto nalézáme v omilostněném člověku zce
la nový, nadpřirozený organismus, který je schopen
vyvíjet zcela novou duchovní činnost. Toť onen nový
člověk, o němž mluví svatý Jan v Prolosdu, člověk,
který není zrozen ani z vůle muže, nýbrž z Boha, a
proto také jeho činnost je činností spíše Boží, bož
skou než lidskou. Celá myšlenková syntese tohoto
člověka nabývá zvláštního uzpůsobení. Duchovní čin
nost, která sestává pro něhotím, čímopravduje a má
být, první a nejdůležitější činností člověka, jsouc po
zvednuta do nadpřirozeného řádu, ovlivňuje veškeru
ostatní činnost člověka. Rozum, který před tímto pře
tvořením milostí soudil o všem jen podle přirozených
zásad, nemohl se pozvednout nad jistou syntesu kos
mocentrickou, protože © všem soudil jen ve světle
bytí stvořeného. Nyní pod vlivem milosti se počíná
jeho myšlení usměňovat theocentricky, protože jeho
duchovní činnost, povýšená na úroveň Boží a nad
přirozený cíl, který vede jeho činnost i vnější, usměr
nily všechnojeho smýšlení a jednání na první Pravdu
a nejvyšší Dobro—Boha. — A podobně byla-li vůle
člověka předtím obrácena jen dosebe, egocentrická,
brací se pod vedením obráceného rozumuk Bohu a
k jeho věcem.

Chápeme-li v tomto smyslu prvenství duchovní
v činnosti, pak rozumíme odvážným slovům Maritai
novým, že není v celé Evropě ba ani mimo Evropu
jediné politické strany, která by byla opravdu ryze
katolickou, protože Evropa zapomněla, že cíle politic
ké jsou podřízeny cílům duchovním, že politický řád
křesťanský světa se nedá sestrojiti uměle diplomatic
kými prostředky, protože je plodem duchavíry, před
pokládá víru živou a praktikovanou největším poč
tem, civilisaci, vystavěnou na základech theologic
kých a uznání všech práv Božích ve státě.“ Jen tehdy
ovládne duchovní činnost veškero jednání jedince
i celku, když se jí dostane opravdu prvenství, když je
tak postavena před jakoukoliv jinou činnost, každá
jiná Činnost z ní vychází a nechává se jí ovlivňovat.

Čím více svět se bránil duchovní činnosti a odmítal
ji, tím více si jí vážila a ji pěstovala Církev. Za všech
dob podporovala řády, které se věnovaly výlučně du
chovní činnosti, rozjímání a nazírání na Pravdu. A tře
baže svět nikdy nechtěl rozumět takovému životuře
holníků. Církev se jich vždy ujímala a hájila je proti
všem útokům. Se stejnou naléhavostí jako listy středo
věkých papežů mluvíiencyklika Pia XI. o misiích Re
rum Ecolesiae, v níž se přikazuje, aby v místech mi
sijních byly co nejdříve zakládány kláštery kontem
plativních řádů, aby se z těchto středisek duchovní
činnosti šířilo požehnání Boží do celého dalekého

4 Srov. Maritaine, I. c. str. 130—136.
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Bořivoj Benetka:

Václav Vratislav z Mitrovic.
(K 300leté památce jeho smrti.)

Není to jenom naše mládež, která už od svého dětství
sní o dobrodružstvích, o dalekých zemích, vůbec o pří
ležitosti seznámiti se s cizím světem. Již dávno podob
ně snili o neznámých krajích jinoši v českém království.
A tyto dny vzpomínáme třistoleté výročí smrti Václava
Vratislava z Mitrovic,který jako patnáctiletý hoch vydal
se na dalekou cestu do blízkého Orientu, aby jednak
ukojil svou zvědavost, jednak připravil se na dráhu,
předurčenou mu významem svého rodu i neobyčejnými
schopnostmi.

Syn Štěpána Vratislava z Mitrovic a Kateřiny rozené
z Běšin, narodil se roku 1576. Už od dětství jevily se je
ho sklony po cestování daleko silněji než ochota seděti
ve škamně a obírati se nudnou gramatikou. Na školách
Tovaryšstva Ježíšova záhy pozorovali tuto zálibu a ni
kterak nebránili hochu; snesli mu vše, co tehdy bylo po

okolí. "Takjako obroda katolicismu v každém národě
předpokládá obrodu lásky k duchovní činnosti, tak
také tam, kde má zapustiti hluboké kořeny katolický
názor na život a na svět, musí být především vypěs
těna láska k duchovnímu v celém jeho rozsahu.

Mohli bychom se ještě ptát, jaký je aktuelní stav
ve světovém dění vzhledem k našemu problému du
chovní činnosti a duchovních hodnot vůbec. Je sice
pravda, že vítězství duchovního bude vždy jen rela
tivní, protože boj mezi hmotou a duchem nepřestane
a jestliže tu a tam nabude převahy duch, bude zase
jinde tísněn hmotou. Člověk je svou povahou příliš
pohodlný a nakloněný k tomu, co je snadnějšího.
A jestliže duchovní činnost je nejvyšší činností člo
věka, je.jistě také činností nejobtížnější. A proto nám
není tak divné, že nachází málo nadšenců.

Než přesto můžeme konstatovat, že zájemo du
chovní hodnoty a duchovní činnost stoupá denně, du
chovní se dostává ke svému prvenství, které muprá
vem náleží. Maritaine vidí karakteristickou známku
naší doby v tom, že na jedné straněvzrůstá čistý ma
terialismus, podlidský, kdežto souměrně a současně
vzrůstá na druhé straně život božský, nadlidský, v
němž se duch poddává stále více Bohu, jenž je Duch,
a celému duchovnímu řádu, ustanovenémujím. Zdá
se, že vstupujeme do doby, v níž všechny naděje, vlo
žené v racionalismus a humanitářský optimismus
zklamaly a velké problémy duchovního řádu znovu
ovládají dějiny lidstva. Není daleko pravdy ruský fi
losof Berdiaeff, jenž nazývá naši dobu novým stře
dověkem. Kdosi jen poněkud všímá, co vše se děje
zvláště v Církvi, vidí jasně, jak všechno spěje jen
k obnovení a k prohloubení duchovního řádu v křes
ťanstvu. A i mimo Církev ten velký zájem okřesťan
skou filosofií není ničím:jinýmnež známkou, jak o du
chovní hodnoty a duchovní činnost se probouzí stále
větší zájem.

To vyšší stránka člověkase hlásí o svá práva. Vždyť
čím člověk vyniká nad ostatní nižší tvory, je právě
rozum, a protoživot nižší než život rozumový, tedy
život ducha, ho nemůže uspokojit. A čím člověk vy
niká nad sebe sama, nad lidstvo, je už jen milost a
pouze ve spojení těchto dvou prvkůnastává pročlo
věka to, po čem touží celou svou bytostí. Jen v této
činnosti, k níž se spojí nejvyšší schopnosti člověka a
nadpřirozená milost, nastává uspokojení všech tužeb
lidských. A protose celými dějinami lidstva stále táh
ne ohlas slov velkého Svatého Augustina: Nepokojné
je lidské srdce, dokud nespočine v Bohu, tojest, do
kud jeho činnost, duchovní činnost přirozená pozved
nuta milostí, nezamíří zcela na svůj nejvyšší a jediný
předmět, který ji může nasytit, Boha.
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ruce: cestopisy, poplsy dalekých zemí. A jednou zako
řeněné přání a touha nedaly se už odstrčiti. Když císai
Rudolf II. poslal do Cařihradu poselstvo pana Krekvice
nacházel se v družině císařského vyslance také patnác
tiletý Václav.

Ve Vídnivstoupilo poselstvo na lodi a tak začalo veli
ké dobrodružství, jehož popis dodnes se čte se stejným
zájmem, jako v dobách, kdy pan Vratislav jej sepsal
Není to deník, psaný po cestě. Ale tímnikterak není po
rušen bezprostřední dojem. Neboť autor dovedl, třeba«
ještě skoro dítě, všímati si všeho: krajiny, obyvatelstva
náboženství a zvyků národů s nimiž za daleké cesty při
šel do styku. Přinášel si ze škol jisté vědomosti, které
nyní doplňoval, opravoval z vlastního poznání. Již teh.
dy projevil znamenitý postřeh, jakým i později se vy
znamenával.

Konečně po dlouhé cestě, plné skutečných dobro
družství, přijelo poselstvo do Cařihradu. Leč místo slav.
ného uvítání byly na všech stranách patrny přípravy sul
tánovy na novou válku s císařem Rudolfem. Ani vysla
nec, ani jeho družina, nemohli se ukázati na ulicích z
obavy před útokem. Tato nečinnost a čekání bez konce
vyvolaly v srdci mladého Vratislava touhu dostati se lodi
do Asie, spatřiti Jerusalem a Svatou zemi. Leč plán se
zhatil. Na jedné straně mor, na druhé osud poselstva rá.
zem škrti takové plány. Hofmitrposelstva odpadl k islá.
mu a obvinil vyslance, že kuje zradu proti tureckému
dvoru. Byl proto vyslanec přepaden, jeho papíry pro
hledány a skutečně: — našly se nějaké doklady o jeho
„úkladech“. Takové „usvědčující" dokumenty snadno
se mohly dostati do zavazadel poselstva, ale stačily
přece, aby vyslanec se dostal do vězení, kde byl na ko
nec zavražděn. Ani osud jeho družiny nebyl lepší: šede
sát osob z jeho průvodu bylo doslova vyhnáno naulici,
spoutání vedení na posměch ulicemi do žalářů. A byli
to znamenití lidé, kteří se tak octli ve vězení: Bedřich
Malovec, Smil Zahradecký, který, vraceje se z Jerusa
lema zdržel se nakrátko při poselstvu. Ale i řada jiných
jmen, tehdy zvučných, dala se vyhledati mezi vězni: Vi
lém Vrabský, Richard Stampach, lékař Konrád Pritorius.

Vratislav nemohl se tehdy, jsa nemocen, ani na nohy
potaviti, ale přece byl z postele vytažen, vyvlečen na
ulici a na posměch vsazen na osla a vezen za průvodem
těch nešťastníků. Dáno mu na rozhodnutí: buď přijme
učení Mahomedovo, nebo si zvolí smrt. Ale ani on, ani
nikdo z průvodu vyslancova neodpadl. Proto bylo jim
zakusiti všech běd, jaké si tehdy dovedli vymysliti. Vra
tislav byl přikován ke knězi Vinořia to snad mu dodá
valo síly, aby překonal hlad, žízeň, vedra a všechny
útrapy těch ubožáků nagalejích. Tak půl roku žil v bídě
a snil o tom, jak by mu přišly vhod zbytky, které se v do
mě jeho otce odhazují psům.

Po půl roce navrátil se do Cařihradu a byl uvržen do
Černé věže. Nepatrná dávka černého chleba a ještě
skromněji odměřovaná voda, to stěží stačilo k udržení
na životě. Aby aspoň holý život zachovali, snažili se za
jatci přivydělati se nějaký groš. Naučili se plésti punčo
chy a rukavice, což přece umožnilo přilepšiti si nějakým
soustem. A v tomto prostředí i Václav Vratislav z Mitro
vic žil; zde v bídě a nedostatku upevňoval se jeho cha
rakter. A můžeme říci, i jeho víra, věrnost náboženství
zde mohly se jenom upevniti. Bylaťto pro něho zkouš
ka, ale také škola života!

Ubozí vězni toužili po vysvobození ze svého postave
ní; konečně jim zasvitl paprsek naděje. Prostřednictvím
Vratislavovým zvěděl o jejich bídě Ibrahim paša, který
kdysi byl znám s vůdcem poselstva Krokvicem. Když po
smrti Sinan paši Ibrahim nastoupil na jeho místo, povo
lal zajatce k sobě, aby jim oznámil propuštění z vězení
a slíbil návrat domů. Už, už chystali se na cestu, loučili
se s přáteli, když tu najednou nová překážka: Mehe
met-aga, jich strážce, požadoval slíbených 200 dukátů
za pomoc jim poskytnutou, aby mohli se domluviti s no
vým vezirem Ibrahimem. Marně ukazovali zajatci, že ne
mají nic, než to, co mají na sobě a že jakmile do Bená
tek dostihnou, Ihned mu místo 200, 500 dukátů pošlou.



Neboť marně se dovolávali pomocí u kupců v Galtě,
marně prosili o pomoc a záruku vysiance anglického a
francouzského. A jejich strážce, který si nedovedi vy
světliti tuto neochotu křesťanů cařihradských pro spolu
věřící, rozlítll se a zle nakládal se svými vězní, pode
zíraje je, že zamýšlí bez výplaty se dostati na svobodu.
V té bídě došla Vratislava zpráva, že u jistého kupce
španělského (Alfonse Strady) jest pro něho dopis. Psala
mu matka prostřednictvím kněze Adamaa strýce jeho
Krištofa. Dostala zprávu o jeho osudu a vedle smutné
zprávy o smrti otcově poukazovala mu potřebnou sumu
k vykoupení ze zajetí, kterou také kupec vyplatil. Vra
tislav spěchal zaplatiti svému strážci, za sebe i za své
druhy a spěchal do Cařihradu s nimi, aby odtud co nej
rychleji se dostal domů. Tampomocí anglického vyslan
ce po četných nových strastech podařilo se jim dostati
se s vojskem tureckým k Budínu a odtud konečně do
vlasti, kamž dorazili roku 1595. Byli představeni císaři
Rudolfovi, který, aby je odměnil za jejich útrapy, pro
půjčil jim rozmanité úřady. Ale mladý pán Vratislav spě
chal domů do náručí své matky. Tam odpočíval po to
lika bolestných zkušenostech a jal se spisovati dojmy a
zážitky svého strastiplného dobrodružství.

Leč zátiší domácího krbu, do něhož si přivedl i man
želku Ludmilu Ježovskou, bylo porušeno politickými u
dálostmi, vyvolanými stavovským povstáním. Náležeje
ke straně katolické, octl se samozřejmě na listině ne
přátel vzbouřenců. Jeho majetek zkonfiskován a jen zá
zrakemzachránil si život při známé defenestraci králov
ských úředníků na Pražském hradě. Jeho oddanost k
Ferdinandu li. plynula samozřejmě z katolického stano
viska Vratislavova, kterému také nebylo tajno, jak špat
ně a jak povrchně bylo stavovské povstání vyvoláno a
ještě hůře vedeno. Proto když bitvou bělohorskou po
vstání bylo potlačeno, patřil mezi ty, kdož za svoji věr
nost nejen dostali navráceny zkonfiskované zboží, ale
dostali se. na výsluní královské přízně.

Toto údobí činnosti Vratislavovy jest často opomíjeno,
nebo falešně vykládáno. Patřilťi on mezi věrné Čechy a
jeho oddanost Ferdinandovi plynula z přesvědčení, že
slouží nejlépe své vlasti a svému katolickému nábožen
ství. I ti, kdož se dívají na bitvu na Bílé hoře jako na
neštěstí národa, i ti přiznávají, že povstání bylo předem
předurčeno k nezdaru. Tento přelom českých dějin, kde
z náboženských sporů, vyvolaných zájmy cizími, došlo
k útrapámválky třicetileté a tomu všemu, co tato při
nesla českému království, tento zlom dějin českého ná
roda byl obestřen často nedoloženou sentimentalitou.
Na veřejné činnosti Václava Vratislava z Mitrovic, kte
rou osvědčil po dosazení v nejvyš. hodnosti v království,
ukazuje se nejzřetelněji, že ne bitva na Bílé hoře, ale
dělení statků Valdštejnských otevírá bránu cizincům,kte
říusazujíce se na konfiskovaných statcích, vnášejí do ze
mě cízí živel, který velmi těžko splýval s českým náro
dem. Leč bylo by nespravedlivým obviňováním, vše
chnu vínu svalovati na ty, kdož stáli na straně Ferdinan
dově.

Dnes, kdy český stát obživl v plné své suverenitě
v republice Československé, také třeba hleděti na udá
losti očima docela objektivníma: povstání stavovské by
lo revolucí, vyvolanou z vnějška. Národ ve většině ne
katolický, neměl přece bezprostřední účasti na revoltě.
Byla to hra stavovská. Stál-li pan z Mitrovic na straně ka
tolické a tím Ferdinandově, nedopustil se nic jiného,
než ti, kteří se postavili proti zvolenému panovníku. Ne
smíme hleděti dnes na tento zápas jako na boj národa
o samostatnost. Byla to revoluce politicko-náboženská,
kde národnostní motiv skoro nebyl patrný. Národ svo
bodný, dnes po dějinném odstupu musí korigovati i to
to období svých dějin a tam, kde bylo romantickou do
bou české historie naneseno neprávem příliščerně, tam
třeba tuto odstraniti v zájmu dobrého jména národa sa
motného.

S tohoto stanoviska třeba se dívati i na postavu Vác
lava Vratislava z Mitrovic.Ten proslavil se nejenom svým
dobrodružstvím mladých lot, ale také jako zralý muž

hrál důležitou úlohu v politickém životě českého krá
lovství. Paušálně odsuzovatí tuto činnost nemáme prá
va. A ti, kdož vidí v historli skutečnou učitelku, vidí v
díle Martinicově kus služby českému království, i když
zdánlivě na straně těch, které jsme nazývali vítězi bělo
horskými.

Nestranní znalci dějin ukázali, že to nebyli Habsbur
kové, ale jejich dědici, Lotringové, kteří se pokusili vy
hladiti český národ s povrchu zemského. Nebyl proto
Mitrovic ve službách nepřátel národa, ale systému, kte
rý byl daleko neutrálnější vůči národním snahám čes
kým než ti, kdož jako dědici Františka Lotrinského po
kusili se germanisací zahladiti poslední stopy nejen čes
kého státního práva, ale také i mateřského jazyka, je
hož i pan Mitrovic a řada českých pánů katolických, tře
ba stáli na straně habsburské, byli upřímnými ctiteli.

Když pak 23. listopadu 1635p. hrabě z Mitrovic umíral
obklopen syny a vnuky jako český šlechtic, který jako
katolík nemohl státi jinde, než tam, kde mohl pomocia
posloužiti národu i Církvi, pro niž už jako jinoch tolik
vytrpěl. I jeho vzpomínka stojí za zaznamenání.

Z deniku Elisabeth Leseurové.
Radosti života: přátelství, krása přírody, zář umě

ní, a právětolik a i více než z něčehojiného raduji se
z vás, protože jste odleskem oné krásy a lásky, která
má své panství v mémsrdci. Bolesti života: strasti,
nemoci, trudná slabost, drahé družky, které jste mi
tak věrné, neodpuzuji vás, ale mám vás ráda, protože
jste druhým pohledem na Jedinou Lásku: protože,
sjednoceny nasvatém kříži,staly jste se dobrými děl
nicemi spásy a obrácení duší i odpykání pro mne, pro
tože, díky vám, mohu často dosvědčit svou křehkou
vděčnost Tomu, který tolik, ba vše, učinil pro mne.

Buď chválen Bůh zavše; za radosti i utrpení. Kéž
mně pomáhá pomocí ďuchovní vnitřní radosti, která
trvá i uprostřeď temných vnitřních, abych jej velebila
a oslavovala až do.posledního dechu až do věčnosti.

*

Zachovám pomocí modlitby a stálé snahy, nezkale
ný kliď vnější ustavičnou laskavost. Když v nitru
jsem přepadena a smutně rozechvěna, zůstanu klidná.
A vždy udržím rovnováhu mezi těmito dvěma povin
nostmi, dvou to nezbytností mé bytosti: vnitřní sou
středění a věnování se bližnímu. Především: modlitba
a rozjímání, potom: činnost.

*

Rozhodla jsemse, že učinímz každého svéhodne,
výsek celéhoživota tak, že v každém dni bude: přede
vším modlitba, celá vnitřní a hluboká modlitba srdce,
rozjímání, cvičení v obvyklé zbožnosti, třikrát týdně
přijímání. Pak pokora, přijetím každodenních utrpe
ní, dobrovolným umrtvováníma s tohoto hlediska ne
zapomínati na újmu ve stravě. Konečně pokorným a
stálým cvičením lásky budu dobrá a laskavá, rozprá
věti s každým řečíjeho duše.

Pokud to mé zdraví a povinnosti dovolí, vynasna
žím se znovu zabývat se chudými. Po kažďé půjdu
zvláště k poníženým, k trpícím, a tiše přijmu, že ne
mohu vykonati vše, co bych chtěla probližního a pro
duše. Na jejich prospěch obětuji svou nemohoucnost,
modlitby a oběti a proniknu se touto myšlenkou, jež
to modlitba je účinnější než čin.

Stále víc a více míti ducha pokání pomoci vzýva
né Boží milosti. Nesmímzapomenout, že vybranými
milostmi, zvlášťními výjimečnými zkouškami, obdi
vuhodnou silou své lásky, Bůh mne povolal k tomuto
povolání, jež mají duše, po kterých chce, aby mu
sloužili. Všechnystrasti méhoživotanejsou ničím
proti této milosti, které jsem i byla nehodná. Pane,
nauč mě obnoviti a zdokonaliti svůj ubohý nástroj pro
tvá dila k tvé slávě.



Mé utrpení současné zdá se mi poněkud trudné as
pokorností jest mi seznati, že jsem je na počátku
špatně snášela. Nyní přijímám nésti radostně všechny
tyto malé kříže: nésti je v mlčení, s úsměvem v srdci
i na rtech, ve shodě se srdcem Ježíšovým. Má bezděč
ná „žíněná košile“ bude mi nahrazovati to, co by mně
nikdy nebylo dovoleno nosit a tak uhaňuji svou pý
chu, sobectví a bojácnosťt.Bože můj, buď požehnán a
přijmi každý den muka, nudu a utrpení, které mi způ
sobuje tato nemoc, jež ať je modlitbou a činem očisty.

Počátek půstu (1. března 1911): čas usebrání a po
kání. Uchýliti se do temnoty, nikoli vnější, ale vnitřní.Dámsedodilasúmyslemopravdu sepo
světit a na konci této doby je nejúplnějšízasvěcení
Bohu.

Budu se postit duševně ustavičnýmúsilím
nad sebou samou, obětmi, utrpením; tělesně újmou ve
stravě, postěním i všemi chorobami tělesnými.

Modliti se ve sv. zpovědi, ve sv. přijímání žhavěj
ším a soustředěnějším, v rozjímání Umučení; návšťě
vami u svaté Svátosti, růženec, žalmy pokání, cestu
křížovou, přítomností na kázání, pokud to bude mož
no a cvičením duchovním stálejší a pokojnější jed
notu duše s Bohem. Budu udělovat almužnu částečně
peněžitou, částečně také na čase, radou ze srdce, mod
litbou a utrpením. Vložím do svého srdce, nebo spíše
modlitbou, obětmi a pomocí božské milosti dám do
něho sesťoupiti nesmírné lásce; sladké, něžné statfeč
né lásce, která ovlivňuje vše vždy, nejvíce snad ty, ke
Klerým mne nepoutá žádný lidský půvab.

Stanu se pokornější, mlčenlivější o sobě, o svých
zkouškách o mém duchovním životě; především pod
stoupím tělesné umrtvování tak, jak jsem se rozhodla
před Bohem. A potom poslechnu přísně rady našeho
Pána: ukryji svou mnohem větší umrtvenosť pod vněj
škem úsměvnějším, laskavějším, milejším: „Nebuďte
tváře smutné,“ nenoste v srdci půst a lidské pokání
jak těžké břímě; ale rozzařte na všechny vnitřní ra
dost ovoce odříkánía lítosti.

Viktor Šauer:

O rasismu a antisemitismu.
Konečně se Židé mísili s obyvatelstvem, mezi kte

rým žili. Ve střední Evropě se někteří smísili s dlou
holebými lidmi a v důsledku toho asi desetina zdejších
Židů vypadá jako Němci severského plemene. Ve
Francii někteří Židé vypadají jako Francouzi, v Hali
jako Italové a v Číně jako Číňané. To všechnoukazu
je, jak nesprávné je mluvit u Židů o semitskérase.

Nelze-li mluvit o židovskérase, tím méně lze mluvit
o některých vlastnostech jako o rasových židovských.
Myslí se tím sklon k obchodování a co s tím souvisí.
Kdyby to bylo správné, měli by Židé ty vlastnosti od
prvopočátku. V prvopočátku však byli kočovnými
pastýři, později zemědělci, když dobyli Kanaanu. Stá
le však byli reky, čímž vynikali nad své sousedy. Te
prve v babylonském zajetí se jejich část vrhla na ob
chod a k němu přešel všechen národ teprve tehdy,
když jej Římané vyhnali z jeho země. Následuje z to
ho, že sklony lidské skupiny nejsou vrozené, nýbrž
získané a dají se předělat. V této souvislosti možno
téžodmítnouti tlach o tak zvaném jihočeském refor
mačním duchu. Zdrojem takovýchto předsudků je J.
J. Rousseau,čili tak zvaná osvícenská filosofie 18.stol.

O Židechnelze mluvit ani jako o národnosti. Pod
statným znakem národnosti je vlastní jazyk, a toho
Židé nemají. Svou národní řeč hebrejštinu, ztratili
v babylonském zajetí a po návratu z něho mluvili už
vždy jazyky těch národů, mezi kterýmižili. Zprvu to
byla aramejština, později jazyky jiné a vždy četnější,
úměrně s tím, jak se rozcházeli po světě.

V nynějším století se propaguje mezi Židy sionis
mus, to jest hnutí, které chce vytvořit ze Židů národ
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Prostředky k posvěcení po dobu půstu:
Půst — podle toho jak je mi možný, potlačením

všeho, co není nezbytné mému zdraví ve stravě i ve
věcech lidských; duchovním i tělesným umrtvováním.

Modlitba— v Eucharistii:sv. přijímání,přítom
ností u svaté Svátosti, návštěva sv. mešní Oběti, roz
jímáním umučení, v jednotě s Ježíšem Kristem trpí
cím a ukřižovaným, obvyklými cvičeními duchovní
mi, vyplněnými s větší dychtivostí, usebraností a kli
dem.

L ásk a — věnováním sebe všem, almužnou hmot
nou i duchovní. Mnoho pokory, mlčení a laskavosti.
Práce rozumová nebo skromné povinnosti stavu, jež
přetvořím a posvětím úmyslem nadpřirozeným.

»*

17. března 1911.
Zvláštní modlitba. Vniterní úmluva mé duše s Bo

hem, mého srdce se srdcem Ježíšovým, prostřednic
fvím Nejsvětější Panny a pod ochranou sv. Josefa a
sv. Terezie. Tentokráte konečně důvěra, že budu vy
slyšena. Nyní, Pane, očekávám splnění Tvých požeh
naných slibů a chci být věrná v fom, co mně přinesou
ve Tvém jméně.

Bůh buďpochválen!

9, dubna 1911.
Staň se vůle Boží.
Pane, buďveleben za vše a dej mi své odpuštění a

svou milost. Požehnej mým milovaným všem; dej je
jich duším, obrácení a svatost.

Kéž jsou mé drahé neteře a můj synovec křesťany
a apoštoly. Dej svou milost duším, které jsou mi dra
hé a kažďé dej světlo a život nadpřirozený.

Požehnej a veď svou Církev a posvěť kněze, mezi
nimi mého duchovního vůdce.

A vezmi mne celou k sobě, v životě, ve smrti na věč
nosti.

Staň se.

(Dokončení.)

1o0st.Má však mnoho odpůrců i mezi vlastními lidmi,
neboť četní Židé se chtějí pokládat jen za nábožen
skou obec a v souvislosti s tím psát se jen s malým ž.
Velmi obtížnou otázkou je pro sionisty — čili Židy —
národní jazyk. Podporuje se hebrejština, ale lze po
chybovat, zdali úsilí bude korunovánoúspěchem. Spí
še se zdá, že Židé, usadivší se v Palestině, přijmou od
tamních Arabů arabštinu.

Poznali jsme, že Židé nejsou ani samostatnou ani
jednotnou rasou a mnozí že se nechtějí pokládat ani
za zvláštní národnost. Tak jediné, co by všechny spo
jovalo a činilo z nich celek, bylo by náboženství. A te
dy přestával by býti Židem, kdo by přestoupil na pří
klad ke křesťanství.Takový konvertita, jestliže by je
ho obcovací řečbyla německá, stával by se tak němec
kým křesťanemrasy assyroidní, pakliže by tytoraso
vé znaky u něho byly arci uchovány.

Jest ale otázka, kam zařazovat ty ze Židů, kteří se
stali internacionálními atheisty, což je případ marxis
tických vůdců v.Ruskui jinde. Je patrno, že Židy přes
tali býti, Židy též nejsou, a tak by zbývala jen ta assy
roidní rasa, po případě chazarský typ. Ale což, když
jde o osoby asimilované, to jest plemenně splynulé
s národem, mezi nímž žijí? Není názvu pro takové lidi
a nejpřípadnější by bylo označovat je jako exžidy.

I když exžidů je dost, je přece patrné, že valná část
zůstává při židovství a tvoří tak zvláštní kulturní spo
lečnost. V tom je zahrnuto i náboženství, protože non
est cultura sine cultu, A je velmi nesprávné tuto kul
turní společnost podceňovati.

Podle bible skládala se kdysi jen z Jakuba a jeho



12 synů. Dnes už čítá 15 milionů lidí. V Polsku tvoří
Židé desetinu všeho obyvatelstva. Jak bylo řečeno,přišliŽidédoPolskavestředověkuzNěmeckaa část
jich pochází z Chazarů. Ačkoliv není statistik pro dří
vější staletí, lze snadno přednokládat, že jich tam ne
přišly celé 3 miliony. Ví se, že ve městech mívali jen
oddělené čtvrti, dnes však na polském východě tvoří
většinu městského obyvatelstva. Z toho plyne, že pro
cento Židů v Polsku stoupá. Totéž platí i o Rusku. Na
Bílé Rusi a Ukrajině je několik měst úplně židov
ských. Carská vláda jejich šíření bránila zákazy stě
hování do velkoruských gubernií. Směli se stěhovat
jen po tak zvanou čáru osídlení, a odtud nenávist proti
carskému režimu.

Na území bývalých Uher nebylo před 100lety téměř
Žida. Jakmile byl za Košuta nastolen liberalismus,
hrnuli se tam Židé z Haliče a rostli tak závratně, že
na příklad v Marmaroši je nyní čtvrtina obyvatelstva
židovská. Při tom Židé tam mají v rukou průmysl, ob
chod, řemeslaa část i sedlačí. Ve městech i v dědinách
náležejí jim nejlepší domy a hojně pozemků. Zmocnili
se jich leckdy nekalým způsobem, jak o tom vypráví
Ivan Olbracht. Je však ještě trik, o kterém Olbracht
nezvěděl. Na ťačevském okrese přišel k židovskému
krčmáři ruský gazda se žádostí o pálenku 4 půjčku
150 Kč. Krčmář půjčil peníze na směnku. Na ní bylo
číslicemi napsáno 150, ale slovy patnáct tisíc. Gazda
uměl číst číslice, ale hikoliv písmena a směnku pode
psal. Krčmář pak ke 150připsal tři nuly a počase žádal
o zaplacení. Gazda nemohl odporovat a v soudní draž
bě přišel o usedlost, kterou tak lacino dostal krčmář.
Ale přesto nelze mluvit o lichvě jako o úkazu výlučně
židovském. Nežid je toho též schopen, jak známe ze
soudních síní, a v českých obchodech na Podkarpatské
Rusi bývá zboží dražší než v židovských. Příležitost
dělá zloděje, a zde je vina v tom, že ruský gazda stojí
vzděláním níže nežli Žid.

Vzdělání samo nečiní arci společnost zdatnou ani
ji nerozmnožuje. Vlastní příčina rozmachu Židů je
jiná, a tou je jejich ukázněnost. Nekladou na přední
místo požitky, nýbrž život s touhou po potomstvu.
Ukázněnost se jeví i v poměru dětí k rodičům i v poc
tivosti děvčat. Na Podkarpatské Rusi možno spatřit,
jak dospělý židovský syn líbá veřejně otci ruku a dív
ka zůstává jistě pannou až do sňatku. Rabíni se těší
respektu a jejich slovoje mocné. Uvalit na sebe nepří
zeň rabína, znamená uvalit na sebe bojkot souvěrců.
V učení jsou Židé nejpilnější a na školách jsou židov
ští žáci a studenti lepší skupinou mezi spolužáky, po
kud jde o prospěch. Při tom od útlých let se moří
hebrejštinou, aniž naříkají na tak zvané přetěžování.
Netrápí je pedagogické problémy jako lidi ze západu,
jimž jde v podstatě o to, jak se-něčemu naučit, aniž
by pracovali.

Dál-li se tedy v minulosti růst Židů prostěa v někte
rých krajích podle zjištění i poměrně, jaká z toho
vyplývá předpověďpro budoucnost? Vývoj se zajisté
nezlomí naráz a jestliže se vůbec nezmění, stanou se
některé oblasti Evropy po staletích převážně, až i vý
lučně židovskými. Byla kdysi říše římská národa ně
meckého a obdobný případ by se mohl opakovat.
V Rusku se zmocnili moci exžidé (přesně vzato vyni
kající spoluúčastí na moci). Nejsou více Židy, ale vě
domí původu činí jim bývalé souvěrce přece jen bliž
šími. A držení moci je příznivé vlastnímu rozmachu.

Toto hodnocení se netýká Židů západních (respek
tive exžidů). Nedávno proběhla novinami zpráva
o tom, jak Hitlerův lid se těší, že za dvacet let nebude
v Německu Žida. Nezasvěcenec to chápal jako doklad
zvířecí brutálnosti III. říše.Ve skutečnosti Židů v Ně
mecku ubývalo už před Hitlerem. Ubývalo jich i v Čes
kých zemích, a zdá se, že i po vší západní Evropě. Pří
činou toho byl Einkindsystém a podobné věci. Západ
ní Židé nejsou ukázněni, nýbrž podlehli uvolňovacímu
vývoji a dokonce jej vedou. V souvislosti s tím ubývá
jich rychleji než národů, mezi kterýmižijí.

E. St. Hertničan:

Košická gotika.
Gotické stavitelské umenie zakotvilo na Slovensku

až v 14. storočí: koncom 13. storočia prenikaly k nám
len prvé, nesmelé počiatky novéhostavitelského šty
lu, takže často ťažko určiť presnéhranice medzi goti
kou a romanským slohom. Gotika na Slovensku našla
priaznivé podmienky k svojmu rozvoju a porozume
nie u tých, ktorí mali byť jej mecenášmi, a pretonie je
div, že u nás sa bohatšie a rozmanitejšie rozvinula než
v ostatných uhorských krajoch. Svojou umeleckou si
Jou a rozmanitosťou i výrazovým momentom nezavi
sela na královských gotických stavbách, akoby stavi
telský impulz prichádzal len z královskéhocentra,
ale nadviazovala priamona západné vzory, či už na
české, nemecké, alebo francúzské. Prvý pozoruhodný
rozmach gotického umenia u nás začíná sa ukazovať až
v 14. storočí. Vliv doby Priemysla Otokára II. v Če
chách v druhej polovici 13. storočia sa javí aj u nás
v niektorých prvých gotických stavbách na západe.
Priemysel Otokár II. vo svojej krajine venoval gotic
kému umeniuvela pozornosti. Na Slovensku v tejto
dobe náboženský život ešte nebonatolík intenzivný
a precítený, aby mohol prechádzať v nadprirodzenů
mystiku, prejavujúůcu sa v gotických stavbách. Goti
ka svojou transcendentalnou mystikou vyžiaduje sil
né náboženské cítenie, bezpodmienečnýůoddanosť ná
boženskému presvedčeniu a odvážný vzlet do nad
zemských sfér, kde duša uniká pozemskému životu a
spajá sa s Bohom. Gotickí stavitelia znázorňovali ten
to myšlienkový a citový motív na stavbách tým, že
ich dvíhali čo možnodo najváčšej výšky, kde mizly
pozemskému zraku.

V 13.storočí náboženský život u nás akoby bol drie
mal. Feudalizmus uhorskej šlachty, rozhárané pome
ry po vymretí Arpádovcov a cudzí panovníci na uhor
skom tróne netvorili priaznivé podmienky pre rozvoj
gotiky. Ani Karol Robert v tomtoohfade nebol čin
nejší. Ako voják snažil sa zaistiť svojej ríši predvšet
kým mocenské postavenie voči ostatným europským
krajom. Až doba L'udvikova a predovšetkým Zigmun
dova vytvorila na Slovensku monumentálne gotické
stavby, ktorými gotické umenie dosiahlou nás kulmi
načného bodu.

Vývoj slovenskej gotiky móžeme rozdeliť na páť
období. I. doba Karola Roberta. II. doba L'udvíka I. a
vláda Zigmundova do r. 1400 s vyvrcholením gotic
kéhoumenia. III. doba Zigmundova do r. 1458.IV. do
ba Mateja (druhá polovica 15.storočia), v ktorej kvit
ne pozdná gotika. V. doba Jagelovcov začiatkom 16.
storočia, v ktorej pozdná gotika zaníka a prichádza
renesancia. Akovideť, rozdelenie je skór metodické,
bo presných hraníc, ktoré by rozdelovaly jednotlivé
obdobia, nenajdeme nikde. Pre košickú gotiku najdó
ležitejšie je obdobie druhé a tretie.

Z druhéhoobdobia je v Košíciach kaplnka sv. Mi
chala. Viaceré záznamy svedčia, že bola vystavená
v 13.storočí, avšak dla slohu skór patrí do doby L'ud
víka I. Stavba sa skladá z dvoch krížových polí a re
bier, podopretých svázkom stlpíkov a trifóliovými
krůžkami okien. Zaujímavá je fasáda. znázorňujůca
hrotový oblůk. Nad hrotovým oblůkom sa dvíha ma
lá veža. Súdi sa, že póvodne táto kaplnka mala slúžiť
za presbyterium velkého dómu, od čohopotom stavi
tel z neznámych dóvodov ustúpil. Rok výstavby tejto
kaplnky 1365odhadujeme z erbu mesta Košíc, ktorý
je pripevnený nad vchodom.

Najcenejšiu gotickú stavbu, košický dóm, dala Vý
chodnému Slovensku doba Zigmundova. I keď vovše
obecnosti za panovania Zigmunda cirkevno-politický
život v jehoríši bol hodne zakálený a nejasný, hoci
i hospodárske pomery boly rozhárané, jednakovel
kodušne potvrdil plán na stavbu košického dómu.
"Tento krok historikovia odovodňujúůtak, že Zigmund
si touto stavbou chcel získať popularitu slovenských
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miest a vojenskú pomoc pre prípadný útok zo strany

polskej. Na stavbu košického dómu sa začalo vážnepomýšťať už r. 1380.,keď starý kostol zhorel a keď
Zigmund slubil podporu na stavbu nového. kostola.
Práca šla dopredu pre technické ťažkosti pomalým
tempom, takže kostol bol v základných rysoch doho
tovený až r. 1436.,vtedy keď Zigmund zomrel. Poje
ho smrti v stavbe pokračovali mešťania a okolor. 1450
dohotovili severní vežu. O desať rokov pozdejšie bo
ly dohotovené okná. V tejto prvej stavebnej fáze,
v ktorej ešte klenby neboly hotové (až za Mateja),
bol postavený kaplnkový chór z jemných originálnych
skladieb a z pilierov, ponad ktoré sa vypínajů fialy,
prerastujúce pavlač strechy. Výsoké okná a vo vnútri
siťováklenbas rebrami zdorazňujú vertikálne vypátie.
Vo fasáde boly projektované dve rovnaké veže, ale
bola dokončenálen severná, osemboká, ktorá sa svo
jou jednoduchosťou velmilíši od ornamentalnej vý
zdoby presbyteria. Loď, trojradová bazilika s prieč
nouloďou, je bohato delená členenými pilastrami, kto
ré sa spájajů s rebrami klenby. Umelecky najhodnot
nejšie je presbyterium. Jehotvorca, ktorý bol dobre
vžitý do ducha a podstaty gotiky, vedel s originálnym
pochopením a jemnýmestetickým vkusom vytvoriť
nádherné kompozicie. Stavitel presbyteria nie je nám
známy. Niektorí sa domnievajů, že to bol Zigmundov
dvorný stavitel Peter, vyučený buďna pražskej škole
svátovitskej, ale voViedni.

Za panovania krála Mateja v stavbe sa pokračova
lo. Boly postavené južné kaplnky a to kaplnkasv. Krí
ža a sv. Jána. Prvá r. 1475a druhá r. 1477.Vtedy po
vstala aj predsieň. Podla zaručených dokumentov ka
plnky staval královský stavitel Štefan. Jemusa pripi
suje aj stavba južnej veže so štvorcovým základom,

na ptorej však nemožnobadať princip vertikálnychsnah.
So stavitelskougotikou ruka v ruke kráčala aj orna

mentika, ktorů gotické úmenie vyjadrovalovo fres
kách, reliefoch a oltárnych malbách. Keďže tvorco
via gotických sóch boli častolen kamenármi, bez ume
leckéhovzdelania, mnohosóch tejto doby je bez ume
leckej ceny. Avšak postupneaj sochárstvosa posta
vilo doslužieb gotiky, keď umelci zaviedli doneho typ
vertikálnosti a odhmotnenia v štihlosti zobrazovanej
postavy. Gotickáplastika bola z počiatku kamenná a
len pozdejšie sochári začali použivať dreva.

Vo.výzdobe košického dómuzanechalo 15. storočie
pre Slovenskoproduktívne a kvantitatívne najcenej
šiu plastiku. Keď v 60. rokoch 15. storočia bol kostol
dostávaný, jeho dovršením boly portále živých tva
rov z pozdnej gotiky. Tieto portále sů vyzdobené
plastikou sóch a reliefov. Zaujímavé sú reliefy portá
lu západného, avšak zo stanoviska umeleckého sú
najcenejšie reliefy na severnom portálu. 'Tympanon
severného portálu je rozdelený na dve čiastky a
k reliefom si umelecvzal látku z dvoch výjavov pašio
vého deja. Dolu je zobrazený Kristus na Olivovej ho
re a hore je Pieta, obklůčená učeníkmi. Majster pri
tvorbetoho reliefu Krista Pána vystíhol značne rea
listicky a súcit Piety má v sebe niekolkocudzich prv
kov. Najkrajší je relief Veronikinho ručníka, ktorý
je obrubený troma cherubmi. Pri vypracovaní Kristo
vej hlavy umelec chcel zdórazniť individualistický vý
razový moment, ale to sa munie celkom podarilo. Re
liefy severnéhoportálu sú značne strnulé a nepropor
cionálné. Hodnotnejšie sú reliefy P. Marie a sv. Jána.
Ale ani u tých nemožnonajsť správnej perspektívy.
Plus týchto relifov je, že majster sa usiloval vliať do
tvári osób kus individualizmu a vyvolať ni ich tvárach
určitý duševný stav. Ani velká kompozícia „Posled
ného súdu“ nemá proporcionality a perspektivy, pre
tože skupina osób je znázornená tak, že jedna stojí
nad druhou. Majster dvoch reliefov sv. Alžbety, kto
rý tiež nemal smyslu pre perspektivu, pracoval už dla
vzorov pozdejšej gotiky.Fvorcu týchto reliefov ne
poznáme. Sochár Štefan,ktorémusa niektorí snažia
pripísať tieto diéla, stal umelecky ovela vyššie, čo je
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v protive s portálovými reliefmi. On snáď mohol zho
toviť len architektonicků čásť portálov, ale reliefy nié
sú jeho. Štefanova gotická expresia charakteristicky
sa prejavuje v sochách klačiacích anjelov na taberna
kulu. Tu sa už zrejme ukazuje vliv pozdnej gotiky.

Hlavný oltár dómuje zasvátený sv. Alžbete. V stre
de je socha Panny Marie a pobokoch stojá dve Alž
bety. Oltár bol postavený okolor. 1475.Rucho sóch
je značne zidealizované a v ich tvárach badať snahu
po duševnomvýraze. Majstra hlavného oltára nepo
známe. Také isté umelecké pojatie máai dielo Smrť
Panny Marie, uložené v biskupskom paláci.

Taktiež nepoznáme maliara kridiel hlavnéhooltára,
na ktorom je cyklus obrázov zoživota sv. Alžbety a
Panny Marie. Mienky, že to mohol byť Ján z Kolína,
alebo krakovský maliar Vavrinec Wiladarz, nie sú po
dopreté žiadnými konkretnými dokumentami. Ne
známy majster sa snaží podať na obrazoch individu
alnů charakteristikuosób, ale aj tu perspektiva kulhá
— nie je vždy podarená. Malbám za vzor služily dre
vené reliefy a preto. aj farby sú tak kladené. že vela
razy nevytvárajů žiadnehopriestoru.

Ku kamennej gotike patria aj náhrobky. Košíciach
je niekolkonáhrobkov z 15.storočia: sú to dosky, vy
plnené čiernou smolou, ktorá znázorňuje gotický
kríž. Pozdejšie na dosky prikládali rodinné erby.

Z drevenej plastiky najvýznamnejšia je Madona,
uložená vo Východoslovenskom muzeu v Košiciach.
Je z 15. storočia a jej vlastnosti svedčia o tom, že
vznikla v krajoch umelecky výspelejších.

Gotickéstavitelské umenie sa na Slovensku takto
široko rozvinulo a bohato uplatnilo. Na slovenskej
gotike možno badať snahu vytvoriť určité lokálne
zvláštnosti, ktoré by túto architektúru v plnej miere
charakterizovaly. Všimanie si cudzich vzorov sblížilo
našu gotiku viac s cudzinou a spialo vývoj našej g0
tiky s všeobecným vývojom europským. Výtvorom
tejto doby, plnej stavitelského ruchu, je ai košický
dóm, ktorého prvý, neznámy stavitel bol prvotried
nym a svojráznym umelcom, vyučenýmna západných

vzoroch či už francúzských, nemeckých alebočesých.

Ze světa mladých.
6. národní kongres katolické mládeže španělské konal se ve Valen
cii. Mládež čítá v 42 diecésních svazech a 1100 duchovních stře
discích 45.000 činných členů. V uplynulém správním roce konalo se
18 diecésních generálních shromáždění, 205 exercičních kursů, jichž
se súčastnilo víc jak 12.000 mladých. Mládež má přes 500 knihoven
a spolupracuje na 155 katechetských dílech. Dorost organisační,
dosud neplnoprávný, jsou t. zv. aspiranti. Je jich 20.000.

Státní organisace mládeže v Rakousku. Vytvořením úzkého pracov
ního společenství mezi „Jung-Vaterland“ (mládež heimwehrů) a
„Ostmarkjugend““ (mládež úderných oddílů „Ostmark“, založených
nynějším kancléřem drem Schuschniggem) došlo prakticky k vytvo
ření státní organisace mládeže v Rakousku, analogické italské ba
lille. Vedením pověřeni státní rada hr. Thurn-Valsassina (heimw.)
a školní ředitel Winhart (Ostm.). Mimo tyto sdružené svazy mlá
deže (je to důsledek podřízení Ostmarksturmscharen vůdci heim
wehru Starhembergovi) jsou v Rakousku i organisace katolické
mládeže (Reichsbund s 90.000 a křesťanští turnéři 60.000 cvičících
členů), které pěstují výchovu k brannosti a vlastenectví. Biskupská
konference rakouská jednala sice o včlenění katolických svazů mlá
deže do státní organisace mládeže, ale rozhodnutí neučinila. Byl
pověřen msgre Gessl z K. A. arcidiecése vídeňské, aby prostudoval
otázku takového splynutí. Vedoucí místa Katolické akce ve Vídni
v čele s kardinálem Innitzerem jsou toho mínění, že by bylo mož
né a vhodné pracovní souručenství při -zachování plné svobody roz
hodování ve vnitřních záležitostech organisačních jednotlivých sva
zů. Katolické svazy byly by zastoupeny v náčelnické radě státní
organisace mládeže, stejně v odborných komisích. Všechna mládež
má míti společné programové směrnice, bude vydána společná pří
ručka pro členstvo a jiná pro vůdce. V lednu mají již býti společné
pracovní vůdcovské kursy. Bude zaveden společný odznak. Pra
covní souručenství prý bude se starati o dodržení záruk, které byly
státem dány v konkordátu v náboženském ohledu pro státní orga
nisace mládeže. Církev bude mít ve společném výboru zástupce. Je
otázka, jak dlouho se snesou totalitní metody s křesťanskými zása
dami ve výchově mládeže. V Italii církevní kruhy nesdílí podobný
názor, přesto, že v Rakousku není režim vysloveně fašistický.



Jiří Hlava:

Odborové organisace, mládež a tisk.
(Rozbor organisačních řádů čsl. strany lidové III.)

Považoval jsem za nutné vyjmouti z rozboru organisační stavby
lidové strany podle organisačních řádů zemských i jednacího řádu
ústředního VV (nadále zkratka ÚŘ) ustanovení o třech význačných
sloupech politického ' hnutí vůbec. Jsou to odborové organisace,
mládež a tisk. I zde najdeme určité rozdíly v ustanoveních jed
notlivých řádů a někde velmi dalekosáhlé. Na prvním místě je třeba
se podívati, jaký je

poměr odborových organisací a lidové strany

podle ustanovení organisačních řádů. Již ÚŘ mluví o zastoupení
odborové organisace v ústředním VV. Praví v 8 3: „Každé celo
státní kulturní nebo odborové organisaci lidové strany, prokáže-li
náležitosti zde uvedené, přizná Ústřední výbor výk. čsl. strany li
dové právo vyslati za sebe jednoho delegáta.“ O zmíněné náleži
tosti nenajdete v celém ÚŘ nic. Týká se patrně průkazu celostát
nosti odborové organisace. Jiných podmínek tu není.

ČŘ v posledním znění z r. 1932 rozšířil svá ustanovení právě ve
smyslu vztahu strany a odborových organisací. Všimneme-li si
ustanovení shora dolů, vidíme, že „VV (to jest zemský) určuje,
které odborové a zájmové organisace mají býti za účelem specia
lisace práce založeny, schvaluje pro ně vypracované řády a stanovy
a podporuje jejich činnost“. V téže kapitole: „Výkonný výbor jme
nuje do všech odborových a zájmových korporací strany svého zá
stupce, pokud tyto chtějí vysílati své zástupce do výkonnéhový
boru strany, jenž se súčastňuje všech jejích schůzí a porad. VV
má právo v případě nutnosti svolati porady a schůze kterékoliv
organisace či korporace a straníci jsou povinni, pokud v nich za
sedají, těchto schůzí se súčastniti.““ Jmenování zástupce VV dood
borových organisací předchází zvláštní jednání. ČŘ o tom praví:
„Dále jsou členy výkonného výboru delegáti odborových organi
sací, které mají charakter organisací ústředních a jimž právo to
bylo přiznáno výkonným výborem, a to každé odborové organisaci
po jednom, v tom případě, že uznají vzájemnost plnoprávného člen
ství zástupce výkonného výboru v předsednictvu dotyčné odborové
organisace. O tom budiž s každou odborovou organisací sjednána
zvláštní dohoda, po níž teprve následuje vzájemné členství jak ve
výkonném výboru strany, tak i v příslušné odborové organisaci.“
Na první pohled je z tohoto. citátu zřejmo, že tento odstavec ne
ukazuje zvláštní důvěru v dobrý poměr VV a odborových organi
sací v Čechách. Formulace je dokladem toho, co jsme již výše
řekli, že některá ustanovení ČŘ jsou dělána pro někoho a proti
někomu. Zde na př. o ústředním charakteru (t. j. podle smyslu
ČŘ celozemském) odborové organisace rozhoduje VV, nikoliv zem
ský sjezd. Protože uznaná odborová organisace má bez ohledu na
počet členstva jednoho zástupce ve VV, pochopíme snadněji exis
tenci papírových také odborových či zájmových organisací v Če
chách s honosným titulem, budícím zdání vrcholné instituce, které
pak mají po jednom delegátu stejně jako dvacetitisícová organisa
ce, na př. dělnická a zaměstnanecká.

Poměr politické organisace k odborové podle ČŘ dá se ještě
zhuštěně říci takto: V ustanoveních o místní organisaci je odstavec:
„Členství v odborových organisacích strany jest pro všechny pří
slušníky strany povinné.“ (V praksi ovšem vedení odborových or
ganisací marně několika memorandy zemskému VV dožaduje se
uskutečnění tohoto ustanovení.) O práci místní politické organisace
se praví, že „,..zakládá odborové organisace...“ Není tu však
ustanovení, že se má bráti zřetel při volbě výboru místní organi
sace na zájmové rozvrstvení a odborové organisování členstva. Te
prve do okresního výboru lidové strany vysílají odborové organi
sace (okresní skupiny) po jednom členu, ale jen s právem porad
ním. Za to je zástupcem strany v odborové organisaci příslušný
okresní důvěrník strany. Na okresní valnou hromadu strany nevy
sílají odborové organisace delegáta. Jsou mimo, i když „úkolem
okresní organisace jest, aby strana svými organisacemi politickými,
odborovými ...pevně zakotvila...“ Podobný úkol v oblasti župy
má krajská organisace strany a krajský výkonný výbor má dbáti,
„aby odborové organisace pracovaly...“, „krajská konference radí
se též o otázkách odborových“, ale v žádné z těchto institucí ani
v krajském výboře, ani na krajské valné hromadě, ani na krajské
konferenci nemají odboráři podle ČŘ nároku na svého zástupce
ani s poradním hlasem. Stejně nemají odborové organisace zastou
pení ani s poradním hlasem v zemském zastupitelstvu strany. Na
zemský sjezd dostávají na každých 5.000 (pět tisíc) odborářů jed
noho delegáta, celkem ne víc než 5. Z uvedeného je zřejmo, želze

potva souditi na zvláštní smysl politické organisace pro odborovénutí.
Jak to vypadá na Moravě? MSŘ praví hned na druhé stránce:

„Každý člen LJ budiž zájmově organisován.“ Tato výzva má cel
kem stejný účinek jako stanovení povinného členství v ČŘ. Ale již
při volbě výboru místní LJ je uvedeno: „budiž přihlíženo k zastou
pení zájmově organisovaného členstva“. Také LJ pečuje o zřízení
místních organisací zájmových a výbor LJ „pečuje o soulad mezi
místními zájmovými organisacemi a LJ“. V zastupitelstvu OLJ jsou
virilisty s poradním hlasem odboroví tajemníci (v Čechách jsou
odboroví tajemníci na podnicích strany de facto rovni prostým de
legátům, jsou-li takovými zvolení příslušnými institucemi nebo
prostě hosty). Do výboru OLJ vysílají zájmové.organisace po jed
nom zástupci. Tento výbor vede m. j. v patrnosti i zájmové orga

(Dokončení.)

nisace v okrese, s nimi spolupracuje a pomáhá jim při jejich pod
nicích. Tuto funkci především vykonává předseda OLJ, který k to
mu cíli se snaží „„udržovati nejčilejší styky se sekretariáty zájmo
vých organisací v okrese i kraji“. Vzpomeňme, co výše bylo ře
čeno o společném výboru okresních zájmových organisací, do ně
hož každá taková organisace vysílá po dvou členech a předseda
OLJ. Členem Krajské lidové rady jsou i odboroví tajemníci s po
radním hlasem a do předsednictva KLR vysílají krajské svazy zá
jmových organisací po jednom zástupci. Je u nich podmínkou, aby
to byli členové lidové strany aspoň dva roky zapsaní v organisač
ním seznamu. (Jak jsme ukázali, v Čechách tomu tak není.) Na
zemském sjezdu strany mají odboroví tajemníci poradní hlas. Ji
nak není výslovného ustanovení o zastoupení odborářů na zem
ském sjezdě, ani v zemském zastupitelstvu, ani v zemském výkon
ném výboru, i když se tomuto přisuzuje usměrňování. ,,... zejména
činných organisací zájmových podle programových zásad strany ..“
dále „jest rozhodující instancí ve sporech organisací zájmových a
provádí kárné řízení proti příslušníkům strany a proti těm zájmo
vým organisacím, které porušují program a dohodnutou a schvále
nou taktiku strany...“ Ustanovení o poměru odborových organi
sací ke straně ustrnula v MSŘ u krajů. Chybí tu vyřešení zastou
pení strany v ústředních zájmových organisacích a naopak.

Na Slovensku výbor místní organisace stará se podle SR
o odborové vzdělání členstva. V okresním výboru strany má pří
slušná odborová organisace jednoho delegáta, okresní výbor se sta
rá, aby byly v jeho obvodu zřizovány odborové organisace. Členo
vé výboru okresní odborové organisace jsou zároveň členy okres
ního valného shromáždění strany. Na zemský sjezd strany na Slo
vensku vysílají odborové organisace po dvou delegátech. V zem
ském zastupitelstvu odborové organisace zastoupení přímého ne
mají. Odborové organisace na Slovensku jsou připojeny k brněnské
odborové ústředně.

Organisování mládeže v lidové straně.

Není jednotného systému. Specielní organisace mládeže politické
jsou jen v Čechách. V ČŘ samém o mládeži není nic. Její orga
nisace, nazvaná „Mladá generace“ (jméno převzato od národní de
mokracie) má svůj organisační řád z r. 1930 (podle fašistických
řádů mládeže). Místní skupina Mladé generace čsl. strany lidové
jest odborem místní organisace, která MG. ustavuje, na ni do
hlíží, po případě po schválení krajského VV ji rozpouští. Místní
výbor organisace strany může usnesení mladých zastaviti. Proto
jsou mu předkládána všechna usnesení mladých k nahlédnutí. A
místní důvěrník je členem organisace mladých s hlasovacím právem.

Jinak těší se mladá generace zvláštní organisační výhodě, že její
spory s místní organisací strany, která má na ni dohlédnouti, ne
řeší okresní, nýbrž už krajský výkonný výbor strany. Pro členy MG
je stanoven věk, který nemá zpravidla překročovati 30 let. Na míst
ní MG stačí pět členů. (Měla se zakládati všude, kde je aspoň pět
mladých v místní organisaci, ale zůstalo to na papíře). Z příspěvku
organisačního, odváděného mladými, připadnou jejich organisaci
dvě třetiny. MG musí za to třetinu výtěžku svých zábav a různých
podniků dáti politické organisaci. U MG není výborů, nýbrž jsou
náčelnické rady. Je-li členů aspoň deset, skládá se náčelnická rada
z náčelníka, místonáčelníka a tajemníka, je-li jich víc jak 10, pak
je ještě pokladník, dva revisoři účtů a členové náčelnické rady,
a to za každých 10 členůjeden. Celkem nesmí míti náčelnická rada
víc jak 11 členů. Schvaluje ji výbor místní politické organisace.
Legitimace členů vedle náčelníka a tajemníka podepisuje i důvěr
ník politické organisace. Výchovný úkol místních skupin MG: se
bevzdělávacími hodinami (písemné kursy), pracovními večery MG,
které jsou každý druhý pátek v měsíci a probírá se v nich látka
sebevzdělávacích hodin. Vede je buď náčelník MG nebo jiný člen
t. zv. učitel místní skupiny. Účast na písemných kursech a pra
covních večerech je povinná. Každý rok na konci jara jsou stano
veny pracovní závody. Každý první pátek v měsíci (pátky jsou ob
líbený den této organisace, na př. i náčelnická rada se schází „po
kud možno každý třetí pátek v měsíci“) je plenární schůze míst
ní skupiny MG. Akční činnost týká se voleb, účasti na schůzích,
zábavy, agitace, kolportáž atd.“ „Akce tyto budou řízeny z ústředí,
ale musí se týkati místních poměrů tak, aby členové místní skupiny
uplatnili se při všech místních akcích a zvláště jarým, sebevědo
mým duchem naplňovaly (!) všecky počiny místních organisací.“
(Ten sebevědomý jarý duch, jak od počátku ustavení této organi
sace lze sledovati, se plně uplatnil. Běda, koho si vezme sebevě
domá mládež na mušku! Nápadně je to vždy ten, kdo je nepoho
dlný vedení strany. Tím se liší od jiných mladých generací, které
mívají vlastní idee a dívají se na situaci často jinak, svýma vlast
níma očima.)

Náčelník místní MG zasedá ve schůzi výboru místní politické
organisace strany. U mladých není důvěrnický systém po vzoru po
litických organisací. Zde ani náčelník sám nezastupuje MG ve
schůzi náčelníků místních skupin. Chodí tam s tajemníkem míst
ní MG.

Okresní zřízení MG je zvláštnost. „Krajská náčelnická rada po
dle výsledků pracovních závodů místních skupin sestavuje v době
podzimní v jednotlivých soudních okresech Okrskové čety Mladé
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generace čsl. strany lidové. Tyto čety okrskové mohou míti nejvýše
10 členů a jest jich na okrese tolik, kolik desítek členů lze sesta
viti.““ Tyto čety (vzor stejný jako původ organisačního řádu) mají
za úkol „akční práci“ podle instrukcí, daných okrskovou nebo kraj
skou náčelnickou radou nebo ústředím MG. K tomu cíli mají okrs
kové čety každou první neděli v měsíci okrskové kursy. Vede ná
čelník okrskové čety. Vedle něho může býti zvolen okrskový učitel
MG (nemusí však býti z jejích řad)... Tyto okrskové čety MG
volí na své plenární schůzi pro obvod určitého okresu okrskovou
náčelní radu, složenou z náčelníka, místonáčelníka a tajemníka,
resp. učitele okrskového. Virilista s právem hlasovacím je okresní
důvěrník strany. Členové okresní náčelnické rady podléhají schvá
lení krajského (ne okresního) výkonného výboru strany, ten ji mů
že rozpustiti a po slyšení krajské náčelnické rady MG jmenovati
novou.

Krajské a zemské zřízení MG. Zde je v ustanoveních naprostá
nejasnost. Praví se tu, že zemská náčelní rada jmenuje podle vý
sledků pracovních závodů na podzim každého roku krajské čety
MG pro obvod jednotlivých krajů shodných s volebním: kraji. Zde
je nejvýše 5 členů v četách a „jest jich v kraji tolik, kolik pětek
členů (všech organisovaných?) byli(!) sestavili“. Úkol a práce kraj
ských čet je obdobná práci okresních. Mají kursy každou druhou
neděli každého druhého měsíce. Krajské čety na své plenární schů
zi volí pro obvod kraje krajskou náčelní radu (náčelníka, místo
náčelníka, tajemníka, virilisty jsou krajský důvěrník a krajský ta
jemník strany). Kromě toho se volívá i krajský učitel, který ne
musí býti z řad MG. Podléhá schválení zemského VV strany, který
má vůči krajské náčelnické radě tu kompetenci jako krajský VV
k okresním náč. radám MG. Generální shromáždění MG koná se
každého druhého roku. Je to vlastně zemský sjezd MG. Jeho členy
jsou místní, okresní a krajské náčelnické rady MG, okresní a kraj
ské čety MG, zemská náčelnická rada a presidium čsl. strany lido
vé. Na sjezdu volí se zemská náčelní rada: zemský náčelník, místo
náčelník, pokladník a 9 členů zemské náčelní rady, pak zemský
učitel MG. Virilisty jsou delegát presidia strany a ústřední (vlastně
zemský) tajemník. ZVV schvaluje zvolené členy zemské náčelní
rady. Zemská náčelní rada dostane třetinu z příspěvků, odevzda
ných členy MG straně. Těžkopádnost řádu MG ukazuje zřejmě ko
pírování cizorodého vzoru.

Na Moravé není politických organisací mládeže v lidové straně.
Místní organisace nezakládají odbočky mladých. MSŘ přikazuje,
aby při volbě výboru místní LJ byl vzat zřetel k členům z řad mlá
deže. Ve výboru OLJ má míti mládež 2 zástupce. O vyšších insti
tucích nemá MSŘ ustanovení o zastoupení mládeže. Přesto, že
MSŘ nemá ustanovení o organisování mládeže jako v Čechách,
uplatňuje se však politický vliv na mládež v jiných organisacích.
Mimo jiné zavádí se i část programu MG (převzatého odjinud)
o domácím učení (písemné kursy).

Také na Slovensku politické organisace mládeže ve straně není.
Zvláštního ustanovení v SŘ o tom, ani o zástupcích mládeže v in
stitucích strany, není.

Ž i V o t n á

Organisační řády o tisku.
Improvisovanost ÚŘ, o které jsme se již dříve zmínili, ukazuje

se zřetelně také v otázce tiskové. Není v ÚŘ o tisku ani slova.
Dnes nemá také lidová strana oficielního ústředního. orgánu, jediná
ze všech stran. Zůstaňme u organisačních řádů. Samozřejmé je, že
ve všech zemských org. řádech je nabádáno členstvo a organisace
k šíření tisku strany.

ČŘ má některá ustanovení skoro policejně-dozorčího rázu. Jak
jinak označiti duch, který vane z tohoto odstavce ČŘ: „Členové
strany lidové mohou buď jednotlivě nebo sdružení v jakékoliv kor
porace vydávati politické, odborové a vzdělávací časopisy pouze se
svolením výkonného výboru, když předtím podepsali zvláštní revers,
jímž se zavazují zachovávati v nich disciplinu strany.“ Ovšemže se
v praksi nedbá takového úzkoprsého paragrafu, který by na př. vá
zal vydávání třeba „Loutkařských rozhledů““ na revers straně, kte
rá by reklamovala, aby se o loutkách psalo podle stranické disci
pliny. — Na revers je dovoleno členům strany zřizovati tiskové
podniky rázu stranického a jakékoliv nakládání s časopisy (koupě
listu, přeměnu jeho, změnu v době vycházení atd.). ČŘ má usta
novení o disciplinárním řízení s listem, který se provinil proti kázni
strany. Tiskové věci strany veČechách má na starosti. sedmičlenná
zemská tisková komise, v níž jsou sice šéfredaktoři ústředních listů
strany členy, ale pouze s hlasem poradním. O účasti redaktorů na
organisačním životě strany jsme již psali u jednotlivých organi
sačních stupňů.

MSŘ sice také váže svobodu členů strany ve vydávání časopisů,
ale týká se to jen listů politických, odborových a organisačních.
Nonsens se „vzdělávacím“ tiskem pod kuratelou strany tu není.
Jinak je 1 tu ustanovení o reversu vydavatelstev listů, o nichž roz
hodl VV, že jsou orgány strany, zákaz zakládati bez souhlasu VV
tiskové podniky nebo bráti účast na tiskových podnicích mimo
stranických. (V Čechách toto poslední omezení není.) Poměr re
daktorů k organisačnímu životu strany jsme zachytili také dříve.

SŘ neřeší tiskových záležitostí podobným způsobem. Má jen vý
zvy k odbírání tisku strany, okresní výbor strany má mít stálého
tiskového referenta, ale jinak není tu ustanovení o reversu a disci
plnárních zákrocích.

Zasloužil by zmínky vztah hospodářských a družstevních insti
tucí ke straně. V řádech jsou patrně subsumovány pod ustanovení
o „zájmových“ organisacích. ČŘ, MSŘ ani SŘ nemá výslovně o
tom nic. I zde jsou mezery v organisačních řádech, ovšem jistě
k prospěchu zmíněných podniků, které by nesnášely takové sub
ordinace, jaká se zavádí v některých řádech.

*

Chtěl jsem rozborem organisačních řádů čsl. strany lidové uká
zati, kde je slabost a síla strany. Je třeba včas postaviti hnutí na
solidní organisační základ. Ti, kdož v dnešní době jsou v čele hnutí
na třech rozdělených výspách i na spojovacím náspu, mají velkou
odpovědnost, nechají-li dnešní desolátní stav nezměněn. Pokynů a
návrhů z řad odborníků teoretických i praktických dostali již dosti.

b o ž e n s k ý

Jedinečnost katolického náboženskéhoživota zále
ží v ťom,že tento život od svého začátku, ve svém po
sťupu i ve svých cílech stojí jen a jen na pojmu prav
dy. A jen tehdy bude možné náboženskou psychologií
vystihnouti náboženské dění v duši katolíka, nasadí-li
badání zde, u pojmu pravdy a poměru člověka k prav
dě. P. Em. Soukup O. P.: Filosofie náboženství.

Jubilejní oslavy svatometodějské v r. 1936. Ústřední Apoštolát sv.
Cyrila a Metoděje přizval ke spolupráci na svatometodějských osla
vách v příštím roce 32 katolických nepolitických korporací. Budou
uspořádány tři velké manifestační pouti o hlavním svátku cyrilo
metodějském, o mezinárodním sjezdu unionistickém a třetí bude do
jednána. Pozvání na Velehrad budou nejen katolíci z Českosloven
ska, nýbrž i zahraniční krajané a bratrské národy slovanské. Zvo
len přípravný užší výbor.

Velehrad a Olivetská hora. Letos byla vybudována a posvěcena
smírná kaple cyrilometodějská na hoře Olivetské v Jerusalemě, kde
jsou OO. těšitelé. Palestinský spolek z Brna při cestě do Palestiny
navštívil také Soluň, kde má býti trvale uctěna památka svatých
bratří soluňských. Příštího roku umístí Palestinský spolek v basi
lice velehradské kříž z oliv zahrady Getsemanské v Jerusalemě a
Slovinci postaví sochy sv. Cyrila a Metoděje v novém klášteře na
Olivetské hoře.

Organisace vojenské duchovní správy v Německu. Svatá Stolice
schválila organisační statut pro vojenskou duchovní správu v Ně
mecku. Zavedení všeobecné branné povinnosti v Německu způso
bilo, že exemptní zřízení vojenské pastorace, o níž je již zmínka
v konkordátě z r. 1933, stalo se aktuelním. Bude jmenován vojen
ský katolický biskup s ordinariátní pravomocí pro všechny vojen:
ské osoby. Bude sídlit v Berlíně a bude placen státem jako vojen
ská osoba. Vojenský biskup bude jmenován papežem po vyjádření
německých úřadů.

Evangelíci v Československu. Začátkem prosince konal se v Praze
7. synod českobratrské církve evangelické (z českých zemí). Čítá

270

192 farních obcí, 30 obcí filiálních a 211 stanic. Podle posledního
sčítání lidu má 299.000 příslušníků.
Obhájce kartuziánů rozchází se se socialismem. Francouzský advo
kát a socialistický poslanec Chastanet je obhájce z Francie vypuze
ných kartuziánů z Grande Chartreuse. Opětovně usiloval o povo
lení návratu pro řeholníky, ale marně. Byl za tovyloučen už dříve
z organisace svobodomyslných, strana socialistická jej pokárala a
vytkla mu, že se zpronevěřil laickým zásadám také tím, že povolil
jako starosta obce subvenci na pořízení zvonů pro farní kostel.
Chastanet odpověděl vystoupením ze socialistické strany a vydal
knihu „Vyznání svobodného muže“.

Katolická akce mužů v Belgii. Radostný rozmach katolických or
ganisací mládeže valonské a vlamské v Belgii ukázal správný po
stup výchovný, programový i organisační. Belgický episkopát jme
noval přípravný výbor, který má vytvořiti organisaci katolických
mužů podle vzoru organisací mládeže.

Úbytek bohoslovců ve Španělsku. Projevuje se přechodná krise ve
Španělsku v seminářích. V letech 1926—1930 bylo celkem 47.512,
v letech 1931—1935 jen 33.952 alumnů ve všech seminářích. Ve
školním roce 1935-36 se počet bohoslovců poněkud zlepšil.

Starokatolická církev v Německu rozštěpena. Loni vzniklo v Ně
mecku „Katolicko-národní církevní hnutí“ jako odštěpenec staro
katolictví. První pracovní sjezd konalo nedávno v Essenu pod de
visou „Církev a národ — katolicky a německy“. Ve dvou referátech
stanoven požadavek uskutečniti německou národní církev, která by
byla „romfrei“ a zároveň „katolická“. V ostatních přednáškách
probírány otázky národ, rasa, náboženství, církev a stát. Bohosluž
by v rámci sjezdu konaly se ve starokatolickém kostele. — Ani na
heslo národní církve nezlákají hackenkreuzleři katolíky.

Vzpomínka na Adolfa Kolpinga. Před dvěma lety v listopadu vzpo
mínali jsme 120. výročí narození Adolfa Kolpinga. Letos 4. prosin
ce bylo tomu sedmdesát let, co Kolping zemřel a byl pohřben v mi
noritském kostele v Kolíně n. R., před nímž stojí známé sousoší
Kolpinga jako otce chudých. Jeho dílo tovaryšské spolky vykonaly
obrovskou práci apoštolskou mezi pracující mládeží. Nápor dneš
ního režimu ohrožuje činnost katolických tovaryšů v Německu, ale
dosud se daří Katolické akci je uchrániti teroru.



Pařížský kardinál Verdier bude jmenován čestným doktorem boho
sloví olomoucké theologické fakulty cyrilometodějské.

Jaroslav Durych členem Akademie věd a umění. Jeho jmenování
nenalezlo v literárním a uměleckém světě námitek. Durych se v 49
letech probojoval do akademie, která však u nás nemá té „nesmrtel
nosti“, jako je francouzská. Jsou v ní mnozí, kteří by tam nepa
třili, a je dosti těch, kteří v ní nejsou. A mezi těmito i F. X. Šalda,
který jistě by si členství v akademii zasloužil a dávno by tam byl,
ale obratní režiséři turniketu, kterým se vchází do této instituce,
pod dojmem utrpěných a Často "spravedlivě utrpěných šlehů Šal
dově kritice neodpouštějí.

Minimální katolické požadavky v dnešní škole. Formuloval je ve
sněmovní řeči něm. křesť.-soc. poslanec E. Zajíček takto: 1. Zavě
šení kříže vedle obrazu presidenta republiky ve všech třídách,
v nichž tvoří děti křesťanského vyznání víc jak 50 procent. 2. Ome
zení doby pro odhlašování z náboženství na dobu kolem začátku
školního roku. 3. Zavedení povinného vyučování náboženství dvě
hodiny týdně ve všech třídách. 4. Odvolání ustanovení, že profe
soři náboženství nesmějí výpomocně vyučovati jiným předmětům,
na př. dějepisu.

Katolické university ve střední Evropě. V činnosti je vlastně jen
jedna ve švýcarském Freiburce a chystá se v nejbližší době usku
tečnění salcburské. Freiburská katolická universita chystá v brzkém
čase zřízení nové stolice na právnické fakultě pro lepší pěstění
hospodářských nauk. Filosofická fakulta musí k zvýšení meziná
rodního zájmu přípojiti další jazykové stolice ke stávajícím němec
ké, francouzské, anglické a polské. Především má býti navázán tím
to způsobem styk se španělsko-jihoamerickým vědeckým světem.
Vzrůstající příliv studentů z Číny a Japonska ukazuje nutnost péče
a východoasijské otázky jazykové a kulturní. Na přírodovědecké
fakultě má býti umožněno medikům zavedením anatomických kur
sů pětisemestrové studium této discipliny a skládání druhé prope
deutické zkoušky ve Freiburce. Z tohoto počátku má se vyvinouti
budoucí lékařská fakulta, která v universitním svazku chybí. Dosud
jsou čtyři fakulty: theologická, právnická, filosofická a přírodo
vědecká. Čím dál tím tíživější je nedostatek místností a potřeba
nových budov. — V Salcburku má býti prozatím přistoupeno k bu
dování filosofické fakulty; jako počátek k ní bude uskutečněno
několik odborných stolic, aby mohli posluchači skládati profesor
ské zkoušky. Stolice byly obsazeny profesory křesťanského světo
vého názoru. Přípravy k tomuto prvnímu kroku jsou již učiněny.
Termín počátku práce na této etapě závisí podle slov salcburského
arcibiskupa dra Waitze — na štědrosti katolické veřejnosti.

Z jiných katolických vysokých škol. Katolická universita v Lublině
trvá již 16. rok a měla v uplynulém školním roce 934 posluchačů.
V letošním roce je jich ještě více. — RŘeckokatolická akademie ve
Lvově má též bohovědnou a filosofickou fakultu s celkem 26 stoli
cemi. V minulém roce bylo 365 posluchačů z Polska, pak Českoslo
venska (Rusíni), Jugoslavie, Rumunska a Bulharka. Akademie má
vědecký časopis „„Bohoslovia“ a vydává četné unionistické spisy. —
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Na universitě státní v Rize, která má nyní 8600 posluchačů má býti
zřízena katolická fakulta. Vyjednává se o tom s Vatikánem. — Obě
tavost amerických katolíků pro katolické university ukazuje nej
lépe skutečnost, že od r. 1903 vybralo se při každoroční jednodenní
sbírce do r. 1934 včetně celkem 5,636.471 dolarů. Letošní sbírka
poslední listopadovou neděli vynesla o víc jak třetinu víc než loni.
— Katolická bohoslovecká fakulta ve Wiůrzburku byla uzavřena,
dokud nebude jinak rozhodnuto. Pozadí tohoto úředního zákroku
tkví v akci proti katolickým vysokoškolským kroužkům. Vůdce vy
sokoškolské skupiny Deutsche Studentenschaft Kreppel (zglaich
šaltovaná organisace) nařídil vůdci bohosloveckého kroužku, aby
vystoupil ze spolku „Normannia“, když to tento odmítl, jmenoval
se Kreppel sám komisařem bohosloveckého kroužku. Wůrzburský
biskup zakázal bohoslovcům účast na shromážděních kroužku, pro
tože Kreppel není katolík a je posluchačem jiné fakulty. Rektor
university odpověděl na rozhodnutí ordinariátu zavřením katolic
ké fakulty.

Katolická knižní unie ve Francii. Náboženský život ve Francii
v posledních letech je na vzestupu. Ukazuje se to především v růz
ných odborových svazích, jichž hlavním účelem je náboženské,
mravní a duchovní vzdělání členů. Jmenovitě duševní pracovníci
mají více takových odborových sdružení. Nejnovějším je „Union
Catholigue du Livre“, které mělo nedávno v Paříži valné shro
máždění. Nápad uskutečniti tuto organisaci vznikl u 12 mladých
lidí zaměstnaných v knižní Živnosti. Organisaci založili r. 1934. Za
krátko měla tato knižní unie několik set členů. Nejsilněji je orga
nisace zastoupena v pařížské arcidiecési a má pobočky v četných
departementech. Za první rok trvání uspořádala unie četné před
náškové večery, studijní kroužky a dny. Slavnostně oslavuje svá
tek svého patrona sv. Jana Evang. Poskytuje členstvu hmotnou
i duchovní podporu. Organisační věstník vychází měsíčně a uplat
ňuje ideály Katolické akce v knižní živnosti. V nastalém novém
pracovním roce budou vybudovány studijní kroužky, měsíčně bude
mše sv. pro příslušníky unie, uskuteční se pout do Lisieux. Unie
bude pečovati o to, aby členové, zaměstnaní v novinářských podni
cích v noci ze soboty na neděli, měli možnost hned po skončení
noční služby obcovati mši sv.

Sto spisovatelů mrtvo pro Němce. Politická klatba dnešního režimu
nad německými spisovateli, kteří nevyhovují požadavkům hacken
kreuzlerských rasových a jiných ideálů, stihla už přes 100 spisova
telů. Jejich „smrt v povolání“ prohlásil v říšské kulturní komoře
její zglajchšaltovaný president. Mezi nimi jsou i katoličtí spisova
telé. Většina klatbou stižených spisovatelů jsou arijci.

Roste zájem o antickou poesii. Vyznamenání 7Sletého klasického
filologa a nejlepšího překladatele z antiky prof. Otmara Vaňorné
ho čestným doktorátem filosofie bylo jistě zasloužilé. Jako studen
tíci jsme sice na jeho přehled hubovali proto, že se z něho nedal
pořídit „tahák“, čili překlad pro školní potřebu, ale jinak jsme se
těšili z těch umných slov a zvučného spádu českých hexametrů.
A Vaňorný nezůstal sám. Vychází právě v poslední době několik
překladů antické poesie, z toho tři přebásnění Ovidových Meta
morfos. Nejlepším z nich byl uznán překlad Stiebitzův.

Dr. Korošec přednáší družstevnictví. Ministr vnitra sjednocené Ju
goslavie a vůdce katolických Slovinců dr. Antonín Korošec je snad
jediným profesorem družstevnictví na vysoké škole v celé Evropě.
Přesto, že je v politické aktivitě, zahájil v Bělehradě přednášky za
nadšených ovací studentů.

Sociální akce české katolické mládeže. V Čechách je v činnosti již
přes 40 sociálních studentských kroužků při skupinách SKM, pří
Orlu i jako volné kroužky. Práci a materiál pro činnost diriguje
zaměstnanecký odbor SKM. Kroužky pěstují studium sociálních
otázek, encykliky, sociologická díla a jsou tak velmi čilými buň
kami. A co naše Sociální studentská sdružení?

Zdravstvena zadruga: zdravotní družstvo. Družstva tohoto druhu
vyskytují se především v bývalém Srbsku a pak v bývalé Vojvodině.
Iniciátorem jich založení je selský synek dr. Gavrilo Kojič. On
první začal bojovati proti vydírání sedláků nesvědomitými lékaři a
proti tomu, že se lékaři usazují jen ve městech a že 80 proc. oby
vatelstva, to je selský stav, nemá možnosti používati lékařské po
moci. Jeho heslo svépomoci bylo: „Sedláci musejí vzíti sami sprá
vu svého zdraví do svých rukou.“ Od roku 1921, kdy bylo založe
no první zdravotní družstvo, bylo založeno 84 družstev, které jsou
Již V provozu a jsou vykonány přípravné práce pro nových asi 100
družstev. Jako příklad uvádím „zdravstveno zadrugo“ ve vsi Ban
jani, založené roku 1925. Z počátečních 178 členů vzrostlo na 404
členy. Na každého člena třeba počítati 6 osob, poněvadž členy jsou
jen „starešine“ (nejstarší) tak zvaných „kučníh zadrug“. Tedy zdra
votní družstvo pečuje o zdraví asi 2500 členů mimo nečlenů. Za
druga vydržuje jednoho lékaře a jednu lékařku za stálý měsíční

plat a ti jsou povinni poskytovati lékařskou pomoc všem (nejenom
členům), kteří o to žádají. Členové platí za návštěvu 10 dinarů
(asi 5 Kč), nečlenové 40 dinarů. Honoráře od členů jdou celé do
pokladny zadruge, od nečlenů dostane polovinu zadruga, druhou
polovinu lékař (lékařka). Jednou měsíčně vykoná lékař přehlídku
všech. školních dětí z oněch vesnic, ve kterých otcové dětí jsou
členy zdravotního družstva. Po prohlídce uděluje lékař rodičům
pokyny co do výživy a léčby. Jednou ročně obejdou lékaři všechny
obyvatele svého okresu a na základě těchto návštěv vyhotoví zprá
vu o podmínkách bytových a zdravotních každého člena zadrugi.
Lékař vydává posudek závad v domě a na dvoře, které jsou na
újmu zdraví obyvatel. Mimo to jednou týdně vykonají lékaři pro
hlídku těhotných žen a pak dětí do jednoho roku. Zmíněné druž
stvo vybudovalo nádherný dům — „zadružnií dom narodnoga zdra
vlja“, ve kterém jest přijímací lékařská síň, dva pokoje pro ne
mocné a pokoj pro rodičky (třeba poznamenat, že srbské ženy žijí
v kučni zadrugi, t. j. v jedné chalupě přebývá několik rodin). Dále
jest v domě přednášková síň, knihovna-čítárna, koupelna a sprchy,
kde se jednou týdně koupají všechny školní děti bezplatně. Pak
dále specielní kuchyň a sál pro kursy vaření, dále pak byty pro
lékaře a lékárna, ve které dostávají členové léky o 30 proc. levněji
a ostatní za normální nákupní cenu. Roku 1932 vykonali lékaři 1800
návštěv u dospělých, stále prohlíželi 718 školních dětí a mimo to
měli pod dozorem 72 těhotné ženy a 94 dětí do jednoho roku. Ve
správě družstva působí staří, mnohdy negramotní, i mladí. Všichni
jako jedna rodina vzájemně se ctí a milují. Charakteristické je, že
všichni, a i zakladatel, lékař i lékařka, oslovují se „ty“. Svou za
drugu milují, sami vozili písek, kámen, cihly, dříví a bílili. Lékaře
nazývají „náš anděl strážce“, který nemá zájem, aby bylo co nej
více nemocných, nýbrž každou chorobu v zárodku ničí. J. V. M.
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Postavte kladné hodnoty — nestačí run na Švejka. Na divadle
hrají Fr. Langra „Jízdní hlídku“. Je to hra z legionářského života,
působivějšími svými kladnými hodnotami víc než Medkův „Plukov
ník Švec““. Je to přirozené, protože kázeň za cenu sebevraždy vé
litele je na vojně — neklademe-li zde důraz na katolické stanovis
ko a pouze konstatujeme zakořeněný zvyk — posledním krokem.
Jistě nebudeme chtíti, aby se zatracování Martiškoviny, odvržení
negace, dálo za takovou cenu. Vzpomínáme na run na Švejka, kte
rý nastal v důsledku výroků sovětských spisovatelů, kteří nám do
poručili víc si všímat Žižky. Už méně bylo v tisku konstatováno,
že kult Švejka je defaitismus nejhoršího druhu, oslava pasivní re
sistence v armádě, oslavování deserce, infekce mravního rozkladu,
jaký dravý národ nesmí připustit“. A sovětští spisovatelé se ptali,
zda máme u nás hry, které by oslavovaly armádu, utvrzovaly bran
nost a sílu národa. Naši průvodci se nezmohli na kloudnou odpo
věď, protože defaitističtí literáti jsou vojenští ulejváci, kteří samí
ještě nestřásli se sebe švejkovinu. Rusové si představují vojáka, kte
rý na povel jde bojovat. U nás k tomuještě nedospěli. Ale Lange
rova „Jízdní hlídka“ je krásným zpracováním toho, co každý česko
slovenský voják přísahá: „,..že svých vojsk neopustíme, ale i ži
voty své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přisa
háme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebez
pečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže
mužná čest...“ Je naděje, že Švejk zůstane bez planého filosofo
vání a vědeckých rozborů jen historkou ze světové války, k jaké se
mladá generace necíti povinna vracet.

Rozdělení světa. V době úsilí změniti politickou tvářnost Afriky je
dobré připomenouti si rozdělení světa podle plochy i obyvatelstva.
Z organisačních celků je největší ovšem co do rozlohy i obyvatel
stva British Empire. Má 35.6 milionu čtverečních kilometrů (t. j.
27 proc. celé půdy světa) s 511 miliony obyvatel (právě čtvrtina
celého světa). Po anglické světové říši následuje SSSR s 21.3 mil.
čtver. km (16 proc.), ale jen 168 mil. obyvatel (8 proc.). Světové
panství francouzské má 12.5 mil. čtver. km (9 proc.) a 86 mil. oby
vatel (4 proc.), USA má 9.7 mil. čtver. km rozlohy (7 proc.), ale
v počtu obyvatel převyšuje francouzské imperium 140 mil. obyvatel
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Překlad Louis Le Furova Nástin mezinárod- mezinárodním, zvláště povaha její

(7 proc.). Nizozemské panství s 2.1 mil. čtver. km (2 proc.) a 69
mil. obyvatel (3 proc.) je dalším, ale už menším zlomkem světa.
Zbytek světa 51.7 mil. čtver. km (39 proc.) má 1069 mil. obyvatel
(53 proc.). Vidíme jasně světový problém, že 53 proc. obyvatel má
jen 39 procent půdy. Není tedy hybnou pákou světa jen ovládánísurovin.

Střípky. Sekce výrobců deštníků a slunečníků při zemském spole
čenstvu soustružníků v Praze zamýšlí zavézti pojištění majitelů
deštníků a slunečníků proti ztrátám nebo odcizení. Každý by s kou
peným parapletemdostal od prodávajícího potvrzení o pojištění,
které by bylo bezplatné. Uskuteční-li se, zaniknou čsl. humoristické
žurnály, které hříšně tyly z historek o deštnících a zapomětlivých
profesorech. — Tři dni trvala v Praze kavárna Okulta, určená
„všem stoupencům tajných věd a nadpřirozených zjevů, jasnovid
cům a hypnotisérům, magnetikům a spiritistům““. Pak zhasla doce
la, protože se okultní ctitelé neodvážili vstupem do podniku při
znat se ke svým zálibám. — Sotva vyšlo naše minulé číslo se zprá
vou o návratu jednoho fašistického důvěrníka do lidové strany
v Brandýse n. L., ohlásil vydavatel dvoustránkového oposičního
listu fašistického „Reflektor“, že poznal atd. a že vstoupí do lido
vé strany. Je to bývalý fašistický direktor Vodák, kdysi předseda
pražského kraje NOF. Domnívá se, že v lidové straně v Čechách
mají bývalí fašističtí direktoři příležitost udělati kariéru. Jinak
o něm píše jiný fašistický list „„Pravda“, že byl ze strany fašistické
vyloučen pro podvody 20 tisíc, 10 tisíc, 5 tisíc Kč. List blahopřeje
lidové straně v Praze k této „závidění hodné“ atrakci. — Zneuží
vání náboženství ke kšeftovním účelům vidíme v reklamě jedné
pojišťovny (ze sféry lidové): „Smrt je jistá, nejistá je pouze hodi
na. Je povinností každého řádného katolíka-otce zabezpečiti rodi
nu... pojistkou od... „Kdo se nepostará o svoje, horší je nežli
pohan“, praví sv. Pavel v listě svém Timoteovi (1, 5, 8.).“ — In
sertní nabídnutí k sňatku: „Ná božná blondýna, 22 1., provdá se
za staršíhopána, třebasemitského vyznání s větší částkou
na hotovosti, nejraději do. obchodu. Obor nerozhoduje.“ Jsem ná
božná, ale je mi všechno fuk.
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svrch'o= nosti“ (obsáhlý román jako „Pán světa“) a
ního práva veřejného, který pořídil dr. Zd.
Ehler (vydal Orbis, Praha 1935, str. 742, ce
na 48 Kč) a k němuž napsal předmluvu mi
nistr zahraničí dr. Ed. Beneš, dlužno uvítati
z toho důvodu, že se v něm dostává vhodné
a důkladné příručky nejen studentům, nýbrž
1 všem těm, kdož si chtějí učiniti přehled o
vývoji mezinárodního práva a situace, zvláš
tě posvětové válce. Le Fur, profesor práv
nické fakulty university pařížské a místo
předseda Institutu mezinárodního práva, ie
na slovo vzatým odborníkem. Ve své knizevykládáv© předběžnéčásti(str.3—65)zá
kladní pojmy a principy mezinárodního prá
va, v první části (66—217) mezinárodní pro
středí (osoby a věci právní), v druhé části
pak (218-——708)vysvětluje mezinárodní orga
nisaci právní a způsoby řešení sporů (mezi
národní obyčej, smlouvy, orgány mezinárod
ních styků, úprava práv a povinností meziná
rodních osob). Autor se zabývá zvláště nej
novějšími událostmi a problémy politickými
po světové válce, jimž je věnována největší
část knihy. Je proto samozřejmé, že se po
jednává podrobně o Společnosti národů (163
až 174, 288—340), jakož i o dalších smluv
ních dohodách, které následovaly po paktu
Společnosti národů (protokol ženevský, do
hody locarnské, pakt pařížský z r. 1928, pakt
čtyř) atd. České vydání se liší od francouz
ského originálu (2. vyd. z r. 1933) tím, že
zachycuje události až do konce r. 1934: vy
tvoření Manžukua, vnitřní přeměnu Německa,
vystoupení Německa a Japonska ze Společ
nosti národů, odzbrojovací konference, vstup
SSSR do Společnosti národů a j. My pak mu
síme zvláště vítati, že v knize je důkladně
objasněno postavení svaté Stolice v právu

vanosti (146—163) a že je v ní věnována vel
ká pozornost politickým a právním otázkám
střední Evropy (419—435), což oceňuje také
francouzský autor v předmluvě k českému
vydání. V poznámce uvádí autor četnou lite
raturu, která je též v českém překladu hojně
doplňována. Podrobný obsah na konci knihy
spolu s věcným rejstříkem usnadňuje hledá
ní v knize jinak velmi přehledné. Tuto zda
řilou příručku mezinárodního veřejného prá
va vřele doporučujeme. Dr. Anťonín Salajka.

P. Em. Soukup O. P.: Filosofie náboženství.
Zmínili jsme se ovyjití tohoto díla, které au
tor skromně označuje za „studijní přehled“.
Není tím řečeno vše, protože vedle přehledu
předmětu je tu včleněn katolický názor na
svět a vztah člověka k náboženství. Filoso
fická erudice autora nezavalila balastem
těžkopádného konstruování thesí. V třinácti
kapitolách o pojmu, původu a obsahu nábo
ženství, o náboženství v kultuře, o cestě k
náboženskému smýšlení, rozbor jedinečnosti
katolického náboženského života, podmínky
jeho vzrůstu, o tomismu v náboženské psy
chologii, jaké jsou úkony nábožnosti, jaká je
úloha náboženství, jeho úpadek 1 vzrůst, to
vše formulací zkušeného profesora filosofie
a tomisty dostává živý výraz a svěží spád
myšlenek neporušuje, nýbrž doplňuje důkaz
nost argumentů. Kniha, která nesmí chybět
v knihovně katolického inteligenta.

Studentům a bohoslovcům poskytuje velmi
výhodné podmínky Družina literární a umě
lecká v Olomouci při koupi knih. Na příklad
komplet K. Dostála-Lutinova „Orlí fanfáry“
(II. vyd.), H. Bensona „V rozbřesku budouc

W. Kozakiewicze „Návrat“ (román studenta)
celkem za 10 Kč (místo 20 Kč).
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Nejcennějším vánočním darem
je pro inteligenci jedinečná práce z českých dějin, ja

kou je historická monografie Josefa Pekaře

ŽIŽKA
A JEHO DOBA
Čtyřsvazkové dílo o 1200stranách je dokumentární prací
vyčerpávající dokonale historický materiál a s realis
tickou věrností přesně kreslící dodetailu obraz doby
táborské revoluce a portret Žižkův, který se mnohde
liší od běžného nekritíckého nazírání. Pekařovo dílo je
ozdobou každé knihovny. Cena všech čtyř knih 231 Kč.
Aby umožnilo co největší rozšíření knihy, poskytuje na
kladatelství ,„„Vesmír'' kompletní dílo na splátky po 20
Kč měsíčně. K tomu dostane kupující, i ten, kdo si ku

puje dílo na splátky,

dvě prémie zdarma:

Loukotka, Náboženství Indiánů (24 Kč),
Pertold, Náboženství národů nekulturních

(27 Kč).
Objednejte na adresu nakladatelství „„Vesmir“,

Praha VII., Dobrovského 29.

Příštíčislo,poslední v tomto roce, vyjde po vánocích. Vyrovnejte laskavě všechny nedoplatky|

Jednotlivá čísla Kč 1-50.
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J. Krlín:

Encyklika Pia XI „Ad catholici sacerdotii fastigium
K vánočním svátkům poslal J. Sv. Pius XI. kato

Jickému světu novou encykliku, jejímž předmětem je
svaté kněžství. Pojednává v ní o důstojnosti, poslání
a ctnostech služebníků Božích a činí tak způsobem,
jímž se tento list staví mezi nejkrásnější a největší
encykliky. svatého Otce.

Kněžství, praví na počátku Pius XI, vždýcky tvo
řilo vrchol jeho myšlení a ustavičně vzpomíná těch,
kteří podle slov Písma mají býti solí země a světlem
světa a pak drahých jinochů, kteří ve stínu svatyně
se připravují na vznešené poslání kněžské. Hned
v prvých dnech svého pontifikátu v apoštolském lis
tě „Officiorum omnium“ z 1. srpna r. 1922 nastínil
směrnice výchovy pro kněžský dorost a od té doby
častokráte učinil projevy o svatém kněžství. Dalším
důkazem jeho starostlivosti o kněžstvo jsou nesčetné
semináře, jež vystavěl. „Souhlasili-li jsme, aby u pří
ležitosti Našeho kněžskéhojubilea byly uspořádány
oslavy a otcovsky jsme přijímali důkazy synovské
lásky z celého světa, bylo to hlavně proto, že jsme
považovali tyto oslavy za vyvýšení kněžského cha
rakteru a důstojnosti. A i reforma studií na theolo
gických fakultách, kterou jsme nařídili apoštolskou
konstitucí „Deus scientiarum Dominus“ ze dne 24.
května 1931, měla hlavním cílem zvýšit a povznést
ještě výše výchovu a nauku o kněžství“

Kněžství je něco tak neskonale velikého, že „pova
žujeme za vhodné jednati o něm zvlášť v okružním
listě, aby nejen ti, kteří mají neocenitelný dar víry,
nýbrž i všichni ti, kteří přímo a upřímně hledají
pravdu, poznali vznešenost katolického kněžství a
jeho prozřetelnostní poslání ve světě a především,
aby je poznali a vážili si ho ti, kteří jsou k němu po
voláni. Tento předmět je zvlášť hodný ke konci ro
ku, který v Lurdech v čistých paprscích Neposkvrně
né a ve vroucnosti nepřerušeného eucharistického
tridua uviděl katolické kněžství všech národů a ob
řadů v záři božskéhosvětla v nádherném zakončení
Milostivého léta vykoupení slaveného v celém kato
lickém světě. Vykoupení, jehož služebníky jsou naši
drazí a ctihodní kněží, kteří právě v tom Milostivém
létě byli tak činni, v létě, v němžbylo zároveň osla
vováno devatenáctisté výročí ustanovení kněžství,
jak jsme napsali ve Své apoštolské konstituci „Ouodnuper

Tato encyklika navazuje na předcházející, v nichž
se mluvilo o nejvážnějších problémech současné do
by. „Vždyť skutečně kněz je povoláním a božským
posláním největším apoštolem a nebojácným promo
torem křesťanské výchovy mládeže. Kněz ve jménu
Božím žehná křesťanskému manželství a hájí jeho

svatost a nerozlučitelnost proti útokům a zlehčování,
zaviněným smyslností a špatnými žádostmi. Kněz
nejúčinněji napomáhá rozřešení, nebo aspoň zmírně
ní sociálních rozporů, hlásaje křesťanské bratrství a
připomínaje všem jejich povinnosti spravedlnosti a
z evangelické lásky, vnášeje pokoj doduší rozvráce
ných mravním a hospodářským stavem. Kněz je ko
nečně největším hlasatelem křížové výpravy odčině
ní a pokání, k níž jsme uznali všechny dobré lidi,
aby napravili rouhání, hanebnosti a zločiny, které
zneuctívají lidstvo v této době, která jako málokteré
v dějinách, potřebuje Božího milosrdenství a odpuš
tění. Nepřátelé Církve dobře znají životní důležitost
kněžství, proti němuž, jak již jsme děli, mluvíce o
našem svatém kněžstvu mexickém, především smě
řují jejich útoky, které mají cílem samé zničení Cír
kve.“

Kněz je druhým Kristem. Je prostředníkem mezi
Bohem a lidmi. Pokračuje ve vykupitelském díle
Kristově. Má moc nad skutečným tělem Kristovým
a nad mystickým tělem Kristovým. „Kněžské poslání
nemá předmětem věci časné a pomíjející, nýbrž bož
ské a věčné. Věci, jimž se mohou lidé z nevědomosti
vysmívat a jimi pohrdat, mohou proti nim vésti
hrozný a ďábelský boj, jak se často dálo a děje i
dnes, ale které jsou vždycky na prvém místě v indi
viduálních a sociálních aspiracích lidstva, které ne
vyhnutelně cítí, že je stvořenopro Boha a může spo
činouti jedině v něm.“ Kněz je blízko věřícímu, údu
mystického těla Kristova, uděluje mu svátosti, hlav
ně svátost pokání, v níž se odpouští jho hříchy. Kněz
učí všechny národy, věre příkazu Páně: „Jděte a
učte všecky národy. Svatý Pavel praví o nich, že
jsou služebníky Kristovými a rozdavači tajemství
Božích. „Kněz je služebníkem Ježíše Krista a proto
nástrojem v rukou božského Vykupitele, pokračuje
v jeho vykupitelském díle v celé jeho. universalitě a
božské účinnosti, v tom díle, které přetvořilo svět.
Kněz je „druhý Kristus“. „Jako mne poslal Otec, tak
já posílám vás,“ pravil Kristus.

Kněz jest apoštolem charity a lásky. „Církev Kris
tova, neomylná ochránkyně božskéhozjevení, svými
kněžími rozděluje poklady božských pravd, hlásajíc
Toho, který je „pravým světlem, jež osvěcuje kaž
dého člověka, přicházejícího na tento svět,“ rozséva
jíc símě, malé a pohrdané světem, ale které jako
evangelické zrno hořčičné má.v sobě moc zapustiti
hluboké kořeny v duších upřímných a žíznících po
pravdě a učiniti je jako mohutné stramv “údolnými
ve všech velkých bouřích života. |

Ve druhé části encykliky mluví Velekněz o cťfáds
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tech katolického kněze, o vlastnostech nutných k vy
konávání tak vznešeného poslání. Kněz má býti sva
tým, má napodobovati toho, který se dává jako ne
poskvrněná oběť na oltáři. Jeho ctnosti mají převy
Šovati ctnosti ostatních lidí. „Velice vznešená je dů
stojnost kněžská, a slabosti, často trapné a bolestné,
některých nehodných kněží nemohou zastíniti záři
takové výjimečné důstojnosti, jako nemohou zatla
čiti dopozadí zásluhy tolika kněží vynikajících ctnos
tí, věděním, horlivostí, mučednictvím.“ Které ctnosti
mají krášlit kněze? Je to na prvém místě zbožnost,
čistota a s nimi spojená beznáročná služba. „Opuš
těn od falešných pout, které by ho mohly srážeti
k zemi, pout rodinných, osobního zájmu, katolický
kněz bude spíše připraven, aby byl rozpálen tím ne
beským ohněm, který tryská ze Srdce Ježíšova a
chce zapáliti celý svět, ohněm horlivosti... Jak mů
že kněz rozjímati evangelium, styšeti vzdech dobré
ho Pastýře: Mám ještě jiné ovce, které nejsou z to
hoto ovčince, a které je třeba do něho přivésti, jak
může viděti pole bělající se již ke žni a necítiti a ne
hořeti touhou přivésti tyto duše Dobrému Pastýři a
neobětovati se Pánu žní jako nadšený dělník?“

K těmto ctnostem má přistoupit ještě vědění. Kněz
musí znáti důkladně svatou vědu, neboť jak by jí
mohl učiti věřící, kdyby jí sám neznal? Kněz musí
být hluboce vzdělán, aby znal úctu věřících.

Dr. Walter Simon:

Ve třetí části encykliky pojednává Pius XI. o vý
chově kněžstva. Naléhá, aby „budoucí kněží po jis
tém klasickém vzdělání byli zasvěceni do scholastic
ké filosofie“ Výběr bohoslovců má býti co nejsvě
domitější a výchova musí směřovati opravdu k vy
tvoření svatých kněží, jejichž vzory jsou svatý farář
Vianney, sv. Josef Cottolengo a sv. Don Bosko. Ve
lekněz s uznáním mluví o Katolické akci, jež má ne
malé zásluhy o zvýšení počtu povolání kněžských
v řadách mládeže. Raduje se z katolických, hluboce
zbožných rodin, které nemohou míti větší štěstí, než
když jejich dítě přistupuje k oltáři. „Ale první a nej
přirozenější zahradou, ve které jaksi spontánně mají
klíčiti květy svatyně, je vždycky rodina opravdově a
hluboce křesťanská. Většina svatých biskupů a kně
ží, o jejichž chválách pěje Církev, vděčí za své povo
lání, za prvé jeho probuzení příkladům a povzbuzo
váním otce plného víry a ctnostného, čisté a zbožné
matky, duchu rodiny, ve které vládla láska k Bohu
a bližnímu.“ .

Ke konci svéhotisku obrací se papež jako otec ke
všem kněžím milujícími slovy, k bohoslovcům, kteří
mají pokračovati v nádherných tradicích svatého
kněžství a oznamuje, že současně ustanovuje novou
votivní mši svatou nejvyššího a věčného kněžství Je
žíše Krista, kterážto mše sv. bude moci býti sloužena
každý čtvrtek.

Návrh na samosprávu sudetských Němců.
Moje návrhy na samosprávu sudetských Němců

jsou budovány na dvou předpokladech, které zde mo
hu jen naznačiti, ne však odůvodňovati. První před
poklad: lidská přirozenost nežádá zhola jen pospolitý
živoť, nýbrž také určité svazky lidí podle zásady: to
lik volnosti, kolik možno, tolik svázání, kolik nutno.
Aby pouto vyhovovalo ve všech formách, bylo dobro
volně snášeno a nepociťováno jako nátlak, musí určité
životní obory autonomně spolupůsobiti, a to: nábo
ženství, věda, umění, stát, národnost, hospodářství.
Jen jejich součinností může se vytvořiti harmonický
svazek, „zdravý“ a „spravedlivý“ řád života společ
nosti. Plné lidství je si vědomo své odvislosti od těch
to oborů života, jež nazývám „vespolností“ (,„Gemein
schaften“). Světový názor toho, kdo popírá tyto zá
vislosti, je kusou slátaninou, její realisace utopií. Dě
je-li se o to přesto pokus (na příklad materialism), mu
sí vésti k rozkladu života společnosti. Těchto šest ve
spolností (Gemeinschaften) jest a musí uvnitř své
kompetence býti autonomními. Podaří-lise některému
z těchto šesti vespolností, na příklad politické moci,
ovládnouti některé nebo všechny ostatní, to jest aby
svou autonomii omezily, musí také řád společenského
života trpěti, onemocněti, protože jen vespolnost sa
ma o sobě může věděti, jak své síly ve službách celku
nejlépe uplatní, a nenechá si v tom od jiné vespolnosti
diktovati.

Že k zdravému řádu života společnosti musí všech
šest vespolností autonomně spolupůsobiti, aniž by
jedna směla svobodu druhé omezovati nebo utlačo
vati, je tedy prvním předpokladem. Z toho vyplýva
jící autonomie vespolnostní (Gemeinschaftsautono
mie) vrcholí v řízení státu vespolnostní radou těchto
šesti oborů, při čemž k provedení jejích usnesení a
k politickým úkolům (právní řády, tresty atd.) je tu
vláda státu a ministerstva. K zamezení zneužití moci
musejí býti členové této rady vespolnostní nezávislí
na náhodných parlamentních nebo jiných většinách.

Druhý předpoklad: všechen společenský život u
vnitř vespolností (Gemeinschaften) i v celku má své
určení — říkáme tomu kulturní tvoření — je ve služ
bách celku, to jest má každému jednotlivci ulehčiti
vedení mravného života. Není tedy žádné vědy pro
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vědu, není Vart pour Vart, národnosti pro národnost,
není státu, hospodářství samoúčelného, jako Církev
není samoúčelem. Všechny slouží tvoření mravní 0
sobnosti v každém jednotlivci, k jeho posvěcení. Ten
to úkol je nejvyšší, poslední, naproti němuž má vše
chna pospolitá činnost, ať je jak veliká, nutná a ne
nahraditelná, jen pomocnou funkci, jest subsidiární,
abychom mluvili slovy encykliky Ouadragesimo an
no: cum socialis guaevis opera vi naturague sua sub
sidium afferre membris corporis socialis debeat, num
aguamvero eadem destruere et absorbere (neboť kaž
dý společenský zásah svou mocí a svou přirozenou
povahou má přinášeti posily údům sociálního těla, ni
kdy však jich nemá ničiti a strhovati na sebe jejich
funkcí). Jen součinnost všech šesti vespolností může
nejlépe odpovídati této morální úloze všeho kultur
ního tvoření. Je-li na příklad přepínána jinak nutná
úloha hospodářské vespolnosti, může se tak státi jen
tím, že je podceňován úkol jiné vespolnosti, na příklad
Církve. Následkem může býti sice rychlé rozmnože
ní hospodářských statků, ale nedostavujese jejich so
ciálně spravedlivé rozdělení, protože snaze po zisku
hospodářsky mocných chybí spojení s Církví (ostat
ně možná také zákonodárcům), které by stanovilo so
ciální závazky vlastnictví, že jmění, přesahující stavu
úměrnou životní míru, jest chápati jako přebytek, kte
rý patří chudým. Jakmile tedy některá vespolná čin
nost je podhodnocena, vyrůstá jiná nebo více jich
v přehánění a přemoc. Nejsou-li vespolnosti pro vše
chny údy kulturníhocelku, nýbrž pouze ve službách
několika skupin nebo vrstev, nebude moci kultura
býti lidovou kulturou, nýbrž jen kulturou špiček, kte
rá od počátku v sobě nese zárodek smrti.

Oba předpoklady souvisí tedy vnitřně a nuceně ve
dou k třetímu: vyplývá-li nutnost všech šesti vespol
ností z přirozenosti, vede-li jedině aufonomní součin
nost všech k plnému lidství a národní kultuře, musí
moudré vedení státu ve službě celku, tedy mravního
vedení života všech jednotlivců, dáti každému „spra
vedlivý““to jest jeho způsobu a schopnostem odpo
vídající podíl na této autonomní spolupráci. Platí to
především se zřetelem k menšinám. Kulturní tvoření
buduje na společném jazyku, společné příslušnosti



k národu, je tedy v podstatě národní. Národní menšinamůžesvouslužbucelku— vnašempřípadětedy
především mravnímu vedení života sudetských Něm
ců — jen tehdy nejlépe splniti, má-li odpovídající po
díl na autonomii všech šesti vespolností. Protože Čes
koslovensko nemá ústavu na základě vespolitostním,
je nutno požadavky přizpůsobiti dané ústavě, což je
snadno možné, protože je také demokratická.

Samospráva sudetských Němců proto vyžaduje:
1. Zjištění a vedení v evidenci všech sudetských

Němců založením národního katastru. Národnost za
vazuje. Každý sudetský Němec má jakotakový při
spěti k sudetoněmeckému kulturnímu tvoření,

2. Metodické stanovení sudetoněmeckého „prosto
ru““.Toto stanovení je proto důležité, protože auto
nomie mnohých vespolností (politické, hospodářské)
není osobní, nýbrž teritoriální povahy. Stanovení mu
silo by býti pouze metodické, ne strohé, tedy udána
jen metoda, podle níž by na příklad byl stanoven su
detoněmecký prostor po každém sčítání lidu.

3. Uznání suďetských Němců státem jako veřejno
právné korporace, která by byla representována „Su
detendeutsche Gemeinschaftsrat“. "Tatovespolná ra
da bude slučovati státem přiznané autonomní podíly
na autonomii a jako zástupce sudetského němectví
uplatňovati, po případě říditi v národě sudetských
Němců autonomii v míře přiznané státem.

Politická autonomie samozřejmě není míněna jako
stát ve státě, nýbrž pomýšlí se na již existující — nyní
ovšem ve prospěch byrokracie těžce okleštěnou — fe
ritoriální samosprávu v obcích, okresích a zemi. K to
mu přistupuje ještě požadavek uznání Svazu němec
kých samosprávných korporací jako samosprávné ko
mory a tím jako veřejnoprávní korporace, dále roz
dělení zemských úřaďů na národní sekce v určitých
věcech, jakona příklad při rozdělování subvencí, bu
dování silnic a pod. Suverenní vrchnostenská správa
jako taková (vláda, ministerstva, parlament) zůstala
by nedotčena, protože v každém státě může a musí
býti jen jedna státní moc.

Všechny ostatní otázky jsou podružné, po případě
z daných základů lze je snadno odvoditi. Tak by na
příklad požadavky hospoďářské autonomie zněly:

A. Novák:
. * V , 2 VPolitičtí hráči.

Presidentská politika strany ministerského před
sedy byla zřejmě hrou va bangue a nedovedli by
chom si ji vysvětlit, kdybychom nevzali v úvahu, že
dr. Milan Hodža teprve krátký čas je ministerským
předsedou a posl. Beran předsedou strany.

Nechtěli hned na začátku svést v lůně strany boj
s radikály, kteří jim vlastně pomohli k vysokým a
zodpovědným funkcím.

Radikálové v republikánské straně svou hru pro

hrát To jest jediné plus pro stranu z presidentskévolby.
Jak kalkulovali hráči Vraný—Stoupal?
Abdikace presidentova zdála se jim psychologic

kým okamžikem v boji o moc. Chtěli prosaditi ještě
řadu předloh, těžce snesitelných proostatní politické
strany. Sociální předlohy byly stále odsunovány a
nedalo se čekat, že by ostatní strany koaliční i příští
rok chtěly dělat jen předlohy zemědělské.

Už změna na křeslech ministerského předsedy a
ministerstva zemědělství byla dělána diktátem. To
hoto způsobu mělo býti používáno i nadále. Proto
úmysl presidentův, resignovat, nebyl straně republi
kánské vítán. Vědělo. se, že president přeje si za ná
stupce ministra Beneše a republikáni se báli, že nový
president bude více než churavý Masaryk zasahovat
do politických událostí. Že na novém presidentu ne
vynutí rozpuštění sněmovny a pod.

1. Nové rozdělení obvodů obchodních a živnosten
ských komor, při čemž by bylodbáno vedle hospodář
ské ucelenosti také poměrů osídlení podle národností.

2. Rozšíření nucené organisace, jako ji má obchod a
živnosti, na zemědělství (nucená okresní společen
stva) a na podnikatele (kteří jsou dosud organisováni
v dobrovolných svazech).

3. Zřízení místních (podle okresů pak sdružených)
hospodářských rad a vytvoření národních sekcí soci
álně-politických ústřeďních úřadů.

4. Sdružení vrcholných skupin průmyslových, živ
nostenských a zemědělských zástupců hospodářských
a obchodních organisací, zemských kulturních rad,
obchodních a živnostenských komor a okresních hos
podářských rad v autonomní korporaci „Sudetenďeu
tsche Wirtschaftsrať“.

Nebo národně-politické požaďavky:
1. Uznání sudetoněmeckého Volksratu jako veřej

noprávní korporace.
2. Jmenování německého ministra krajana bez por

tefeuille v každé vládě.
Moje návrhy chtějí podati uzavřený program, kte

rý je vybudován na dokazatelných předpokladech bez
škodypro stát, který je také naším státem a naší
vlastí, možno uskutečniti. Státní autorita nebyla by
tím zúůžena,naopak. Získala by uvnitř i navenek.

Poznámka redakce: Přinášíme článek dra Waltra Simona, mla
dého německého katolického sociologa, vedoucího ústav pro volbu
povolání, a přednosty německého psychotechnického ústavu u nás.
V r. 1933 vyšla jeho kniha „Die sudetendeutsche Selbstverwaltung“,
str. 168, mnoho tabel a mapka, cena asi 20 Kč, v katolickém na
kladatelství Ad. Czerny, Praha I., Masná 7. V ní široce rozvedí svůj
návrh na uspořádání samosprávy pro naše Němce. Netlumočí tedy
názor nějaké velké skupiny, tím méně nějakého politického hnutí.
Jeho názory jsou opřeny o úctyhodné množství odborných, zvláště
statistických studií. Zmíněná kniha našla v odborných kruzích čes
kých i německých pozornost. „Život“ má posláním ukazovati oprav
du život a proto v době, kdy je tříšť názorů na proudy v dnešní
německé menšině u nás a namnoze se ukazují odstředivé snahy
1 státu nebezpečné, je na místě ukázati také na názory, které vychá
zejí z věrnosti k půdě a pocitu věrnosti ke státu, ve kterém se cítí
doma. Kdyby jiného důvodu nebylo, stojí sociologický ráz knihy
za prostudování. Překlad stati měl své obtíže, protože mnohoznač
ná slova moderní sociologie, na př. Gemeinschaft, nemají v češtině
ustálených výrazů, aby vystihla originál. Zachována je tedy přes
nost dosažitelná. Redakce by uvítala diskusi o námětech návrhu dra
Simona. Proto také nepřipojuje vlastního komentáře.

Do hráčské party patří ještě Jiří Stříbrný, nyní
vlivný politik sjednocených. Tam byla resignace pre
sidentova uvítána jako dlouho čekaná příležitost
k vypořádání s masarykovským režimem, socialisty
a Židy. Odtud vyšel popud k postavení protikandi
dáta Benešova. Byli získáni i živnostníci, počítalo se
s luďáky i s lidovci. S těmi v důsledku zpráv, že mezi
českým a moravským křídlem není jednoty. Mnohé
snad mátl způsob psaní „Lidových listů“, které ne
dovedly vždy držeti pevnou linii v zásadních věcech.
Strana lidová hazardní hráče šeredně zklamala. O
tom však není třeba psáti.

Hráči pokračovali přes toto zklamání. Rozdělili si
úlohy. A hráli jakove ferblu. Ač v ruce neměli trum
fy, ale jen kartu špatnou, přisazovali a budili v tisku
dojem, že to mají v kartách tak dobré, že určitě vy
hrají. V zápalu boje nevšimli si, že se strana minis
terského předsedy, zodpovědná za hladké provedení
voleb, spolčuje s divokými sjednocenými a neohlíží
se na to, jak bude po volbě. Zda bude možnoza
tohoto ostrého boje dvou bloků udržeti koalici a vů
bec sestaviti vládu. |

I v tom byl odvážný hazard. Ministr Hodža byl
jednou tvůrcem občanského bloku, proč by ho ne
mohl stvořiti po druhé? Loyálně konstatujeme, že
dr. Hodža se v tomto směru neexponoval a snažil se
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Viktor Šauer:

Význam událostí v Řecku.
Rozebírat nyní letní události v Řecku je poněkud

opožděné, ale zhola zbytečným to není. Neboť nedá
se čekat, že by tam zmizely nadobro síly, které tam
byly prozatím potlačeny. A to si snad málokdo uvě
domuje, že ony síly strojily na evropském jihový
chodě válku. Jen sporé zmínky proskočily v novinách
o nedávných příbězích na Balkáně. Bylo to vystou
pení venizelovců v athénské sněmovně proti balkán
skému paktu, zejména proti všestrannému vojenské
mu spolku s Jugoslavií, dále za venizelovského povstá
ní stahování bulharského vojska k řeckým hranicím
a stahování tureckého vojska k hranicím bulharským,
Chápalo se, že počínání Turků je míněnojako proti
tah vůči bulharské akci, ale nevysvětlilo se, jaký zá
jem mají Bulhaři na sporu stran v Řecku. Vůbec
zprávy z tohoto koutu Evropy postrádaly komentářů.
Tato nevšímavost byla dost nemoudrá, protože od
druhé poloviny minuléhostoletí jsou evropské války
zažehovány odtamtud. Chci říci, že vývoj v Řecku
má ještě jiný význam než ten, stojí-li v čele státu
president Venizelos nebokrál Jiří.

Když se na jaře nejprve všeobecně mluvilo o tvo
ření balkánského svazu, nebudilo to valné pozornos
ti. Jako Malá dohoda je sdružením států na ochranu
před Maďarskem, tak též na Balkáně trvá už přes
dvacet let dohoda, jejímž úkolem je držet v šachu
Bulharsko. Je to skupina někdejších vítězů nad ním,
totiž Rumunska, Jugoslavie a Řecka. Jestliže tedy
tyto státy hodlaly vstoupit ve svaz, pak to nemuselo
znamenat nic víc, než utužení a prohloubení dřívěj
ších úmluv.

Když se sdělilo, že do svazu míní vstoupit též Tu
recko, nebylo to ihned srozumitelným. Od Bulharska
se Turecko nemůže pokládat za ohrožené, protože
má rozsah jako dvě Francie a 16 milionů lidí, kdežto
Bulharsko je veliké jako dvoje Čechy a obyvatelstva
má necelých 6 milionů. Na výboje v Evropě Turci
nyní vůbec nepomýšlejí. Už sultáni se smiřovali se
ztrátou evropských držav, a to ještě dříve, než o ně
přišli. Výbojné plány hodlají Turci uskutečňovat
v Asii. Podle potřeby budou tak činit pod heslem
panturanismu nebopanislamismu. Panturanismus by
se hodil při válce s Persií a Ruskem. V obou těchto
státech blíže Kaspickéhojezera žijí v souvislé oblasti
Tataři, a ti jsou jazykově velmi příbuzní Turkům.
Panislamismus by byl zase vhodným při agitaci mezi
Araby v Syrii a v Iraku a dal by se použít ve sporu
s Francií a Anglií.

O výbojných úmyslech Bulharska vůči Turecku
není nic známo. Naopak. Spojenecké city k Turkům,
vzniklé za světové války, držely se v Bulharsku i po
ní. Když před dobrými deseti lety porazil Mustafal
usměrniti politiku strany ve smyslu přání presiden
tova.

Politicky byli republikáni oslabeni. Řekli si o jednu
zkoušku a nedopadla pro ně dobře. Na tom nic ne
změní ani úřední komunikéo sezení agrárních klubů,
kde usneseno na návrh senátora Vraného (sic!), že
předseda strany poslanec Beran, jemuž vzdány díky,
provedl zkoušku státníkovu znamenitě. To vypadá
spíše jako výsměch, než uznání.

Vraný psal posměšně o černo-rudé „koaličce“. Ne
byla dělána, nebyla utvořena, ale po prvé zasáhli češ
tí a slovenští katolíci svorně a plány diktátorské sku
piny se rozletěly. Bude to stát republikánskou stranu
hodně námahy, než se na vše zapomene a než v koa
lici zavládne bývalá harmonie.

Jednou pro vždy, jak se zdá, je znemožněna u nás
možnost diktatury jedné strany.

O to šlo při volbě presidentově.
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Kemal Řeky v anatolské válce, pozdravili Bulhaři
tento úspěch jásotem a uvítali návrat Turků do Ca
řihradu a Drinopole. Po světové válce bylo Bulhar
sko obklopeno nepřáteli se všech stran a obávalo se
dokonce o své bytí. Nyní obklíčení přestalo a bylo
o koho se opřít. Výsledek anatolské války znamenal
též zničení mírové smlouvy sévreské a v Bulharsku
vzniklo hnutí, aby s tureckou pomocí byla zvrácena
1 mírová smlouva neuilská, jež mu vadila. Jugoslavie
byla aspoň znepokojena a na hnutí v Bulharsku od
pověděla mobilisací. Řecko se hledělo zajistit tím, že
usilovalo © vstup do Malé dohody.

Balkánský svaz, umlouvaný letos na jaře, se tvořil
bez Bulharska. Ono bylo sice též zváno, spíše však
ze zdvořilosti. Z formy pozvání bylo patrno, že se
jeho přistoupení neočekává. Bylo v tom hodně pře
hlížení, které naznačovalo, že proti němu se svaz ne
tvoří.

Oč jde, naznačily události v řeckém parlamentě. Je
v paměti, jak venizelovská oposice protestovala
prudce proti tomu, aby sjednávaná smlouva zavazo
vala Řecko pomáhat Jugoslavii v případě italského
útoku na ni. Toto náhlé italofilství bylo silně pode
zřelé, neboť není zrovna v řeckém zájmu připouštět,
aby se Italie šířila na Balkán. Z její pohromy by mě
lo Řecko dokonce zisk, neboť by mohlo zabrat jižní
Albanii. O to se pokusilo dvakrát, jednou za balkán
ské války, po druhé po válce světové. Italie to po
každé zmařila a na druhý pokus odpověděl Mussolini
dočasným záborem ostrova Korfu. Pacifismu nelze
též připisovat vystoupení řecké oposice próti paktu,
neboť něco podobného u Venizela neexistuje. Od po
čátku svého politického vlivu byl duší všech váleč
ných podniků Řecka a všechny vojny se dály na jeho
popud. Dobře se cítilo, že Venizelovií jde o zmaření
balkánského paktu. Pozoruhodné bylo též vyvinuté
úsilí, které se stupňovalo až v povstání. Nelze pře
hlédnouti, že k občanské válce v Řecku došlo v sou
vislosti se sněmovní debatou.

Když Bulharsko za povstání stahovalo vojska
k řeckým hranicím, nebylo lze z toho usuzovat, že
hodlá revoluce využít k záboru řeckých krajin. Státy
balkánské dohody nedají na sebe v této věci dopus
tit a útok na jednohoz nich by znamenal vystoupení
všech proti Bulharsku. A tolik jsou Bulhaři dnes po
trpkých zkušenostech poučeni, že nepřeceňují více
svého bohatýrství. Tak bulharská akce nemohla zna
menat nic jiného, nežli úmysl podporovat některou
z řeckých stran. Kterou, to řeklo soustřeďování Tur
ků v Evropě. Že toto soustřeďování bylo namířeno
proti Bulharsku, plyne odtud, že si Bulhaři na ně stě
žovali až v Ženevě. Poněvadž vlády turecká a řecká
umlouvaly právě balkánský pakt, je patrno, že Turci
to museli činit na podporu řecké vládní strany a Bul
haři tedy chtěli pomáhat vzbouřeným venizelovcům.
K nim ostatně také poražení povstalci prchali, do Tu
recka nikoliv.

A tu jsme u nové záhady. Na nikoho nevzpomí
nají Bulhaři tak smutně, jako na Bratiana, Pašiče a
Venizela. Tento byl u všech podniků, ze kterých měli
Bulhaři škodu. Za světové války král Konstantin ode
vzdal Bulharům řecké území až po řeku Strumu. Ve
nizelos však ho přinutil, aby se vzdal trůnu, vyhlásil
válku a způsobil, že Bulharsko je dnes odříznuto od
Egejského moře. Jestli mu Bulhaři letos přesto chtěli
pomáhat, pak zajisté že ne ze sympatií, nýbrž jedině
pro svůj prospěch. A aby přemohli odpor k němu,
musela vyhlédnutá odměna stát za to. Tou odměnou
nemohl býti volný přístup a svobodné přístavní pás
mo v Dedeagači, neboť takový ústupek může dát
Bulharům jakákoliv řecká vláda. Jsou státy, které
podobné výhody poskytují ochotně, ježto samy mají



Pravdě nezáleží na formě.
Nic nesmí se pokládati za pravdivé jen proto, že je

fo výmluvně přeďneseno, ani za nepravdivé, protože
je to předneseno těžkopádně: a naopak ani za pravdi
vé, protože to bylo přeďneseno neuměle, ani za ne
pravdivé, protože to bylo předneseno řečí oslňují
cí.S mouďrostí a pošetilostí se má věc jako s pokrmy
užitečnými a škodlivými, jež mohou býti podávány
v nádobách vzácných i prostých, jako ony ve slovech
ozdobných a neumělých.

Svatý Augustin, Vyznání 5., VI.

z nich prospěch. Odměnou tou nemohl býti ani pros
tý odstup řeckého území, ježto k tomu za takových
okolností nesvolí žádná vláda, nejméně pak Venize
los. Ziskem mohl býti jedině zábor cizího území, při
němž měl býti Venizelos nápomocen. Zábor jest arci
uskutečnitelný jen válkou, a té se Bulharsko nemůže
odvážit ani ve spolku s Řeckem. K válce bylo by jim
potřebí ještě třetího, a jak ze souvislostí vyplývá, tím
třetím měla býti Italie. Tam rovněž venizelovci
prchali po prohraném povstání.

A toliko strach z Italie to byl, který pudil Turky
do balkánského svazu, neboť jiné důvody proně ne
existují.

Zájem na Turecku Italie má. Mírová smlouva sév
reská jí dávala jihozápadní část Malé Asie. Anatol
ská válka tento záměr zmařila, ale Mussolini se myš
lenky chopil znova. Když nedlouho po pochodu na
Řím ohlásil válečný program, pokládalo se obecně za
oběť Turecko.

Na účet Turecka mělo se nyní rozšířiti též venize
lovské Řecko, aby nabylo nazpět toho, oč je připra
vil Kemal. Expanse na východ je právě programem
Venizelovým. Jí mělosloužit i válečné loďstvo, o je
hož vybudování se Venizelos přičinil a které má do
dnes převahu nad námořními silami tureckými. Ko
nečným cílem expanse je pak uskutečnění tak zvané
veliké ideje, to jest obnovení byzantské říše s Caři
hradem jako hlavním městem.

Ziskem Bulharska měla býti zajisté jihoslovanská
Makedonie. Na ni si činí Bulhaři nároky historické
i národnostní. K Bulharsku Makedonie náležela od
prvopočátkůjeho dějin. Teprve car Štěpán Dušan ji
dobyl pro Srbsko, nikoliv však na dlouho, neboť po
padesáti letech byla už zabrána Turky. V minulém
století ji Srbové dlouho nepokládali za svou oblast.
Kosovo pole a hřebeny Šar planiny bylo všechno, co
v těchto končinách pohledávali. Šířit se hodlali na
západ, do Bosny. Změna v srbských plánech nasta
Ja, když roku 1879zabralo Bosnu Rakousko-Uhersko.
Malým státem zůstat Srbskonechtělo a směr expan
se byl pak jen jediný, totiž právě do Makedonie.
Touha po ní zesílila, když za balkánské války nedo
volilo Rakousko-Uhersko, aby si Srbové zabrali údolí
Drimu a s ním cestu k jaderskému přístavu Lješi.
Pak už jim zbývala jediná možnost, jak se dostat
k moři, totiž údolí makedonského Vardaru.

Jest známo, že Italie má vůči Jugoslavii výbojné
úmysly. V jakém rozsahu, to povídá zřetelněji nežli
všechny ostatní projevy oficiální Atlas di Touring
Club Italiano. Se vzácnou důkladností jsou v něm
vedeny národnostní hranice mezi Chorvaty a Srby,
práce to, které se dotud nikdo nepodjal projejí pro
blematičnost. V tom atlase jsou dokonce obyvatelé
bývalé Černé Hory mapováni jako zvláštní národ
nost, ačkoliv všechen svět je pokládá za Srby a oni
sebe sami rovněž. Naznačuje se tím zajisté, že Italie
míní obnovit Černou Horu, a to arci jako italský va
salský stát.

Stanovisko Rumunska k těmto plánům je dánoje
ho přistoupením k balkánskému svazu. Svými sym
patiemi se sice kloní Rumuni k románským národům.
Rádi zdůrazňují, jak jejich řeč je blízká italštině a

J. K.:

Paul Bourget zemřel.
Ve vysokém věku rozloučil se se světem jeden

z nejvýznačnějších spisovatelů francouzských, slav
ný autor „Essayí ze současné psychologie“ a četných
románů, P. Bourget. Vyrůstal v době, kterou charak
terisoval výstižně slovy: „Kolísavost vůle, sofistický
kompromis svědomí, diletantism vždy napolo odpou
taný a vždy lhostejný, všechny ty slabosti, jež půso
bí, že ještě více závidíme těm, kteří také prošli kru
hem mnohých ideí, a kteří neztratili starých někdej
ších ctností: plné energie charakteru, nezdolné přís
nosti u vnitřní disciplině, vážného pojetí reality.“
Byla to doba positivismu a scientismu, kdy se věřilo
s Berthelotem, že svět je dnes již bez tajemství, a
kdy věda měla nahraditi náboženství. Bourget, na
dšený vyznavač scientismu Tainova a Renanova, ne
věřilv Boha, ale nebyl tím nikterak šťasten. Ve svých
dvou románech, které jsou dojisté míry autobiogra
fií, v „Mensonges“ a „Le Disciple“, vykreslil dvě po
stavy, René Vincyho a Roberta Greslona, představu
jící generaci let osmdesátých, ke které náležel i on.
Je to generace pesimismu, chybí jí naděje, vyznačuje
se neschopností volit a milovat, pochybovačností,
duchem analysy, jednostranným intelektualismem,
nemá národního cítění, jest výstředně egoistická.
Vincy se potácí s místa na místo, trpí a je vnitřně
rozpoltěn a v zoufalství vidí jediné východisko v se
bevraždě. Greslon, ztrativ víru, upadal mravně stále
hlouběji. Užíval, ale rozkoš mu nedávala uspokojení
a trvalou radost. Věda, čistá věda, k níž se vrhl po
vzoru svéhoučitele A. Sixta (Tainea), doufaje, že
utiší jeho vnitřní neklid a zaplaší bolestný smutek,

mu nedala touženéhoklidu, jak svědčí deník, kterýsi psal.
"Těmito bolestmi trpěl i Bourget a hledal lék. Ne

věřil, ale hledal víru. Nevěřil a bylo mu smutno. Ve
svých básních toužil a plakal povíře svých dětských
let: „Assis au coin du feu, malade et seul, j'ai songé
tout a Vheure dácet hiver, ou je croyais en ĎDieu,et je

cítí románskou vzájemnost. Politika je ale staví do
fronty protibulharských států. Jde jim o Dobrudžu.
Vidí, že Dobrudža náleží zeměpisně k Bulharsku a
jemu též v předturecké doběpatřila i politicky. Ru
munskou není ani národnostně, jsouc obydlena Ta
tary a Bulhary. Se zřetelem na Dobrudžu Rumunsko
už před balkánskou válkou roku 1912 prohlásilo, že
nemůže dopustit, aby Bulharsko vzrostlo na přední
balkánskou mocnost.

Všechny uvedené indicie ukazují, že v případě Ve
nizelova vítězství byla by propukla na jihovýchodě
válka. Byl by vznikl spolek Italie, Albanie, Řecka a
Bulharska proti balkánskému svazu Jugoslavie, Ru
munska a Turecka. Italský blok byl by čítal 55mil. lidí,
balkánský svaz 47 mil. lidí. Převaha by byla zřejmě na
straně italského bloku, který je bohatší a ovládá i mo
ře. Takovou příležitost by sotva propáslo Maďarsko,
neboť by se mu tak naskytla možnost, aby si utrhlo
něco z Jugoslavie a Rumunska. V případě maďarské
ho útoku na tytostáty bychom však podle spojenec
kých smluv museli vyrazit i my. Z toho všeho je
patrno, co všechno záviselo na výsledku občanské
války v Řecku, a rovněž i to, jak mír v Evropě visí
jen na niti.

Pozoruhodné je též, že Mussolini se dal do habeš
ského podniku až po porážce venizelovců. Teprve
nato začalo se s italskými transporty do Afriky.

Nyní se dá předpokládat, že nějaký čas bude na
Balkáně zachován mír, a toi v tom případě, skončí-li
habešský podnik pro Italii úspěšně. Vyčerpává i ví
tězná válka a Mussolini bude muset několik let dávat

do pořádku italské finance, nežli nabude sil k novéakci.
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Rainer Maria Rilke:

Dopis mladé ženě.
Locarno, Švýcarsko, dne 19. ledna 1920.

Milostivá paní,
toto bude stěží dopis — nic více, než starostlivá

oťázka po Vás. Váš dopis z 28. září se končil s ná
znaky tak mnohých nejistot a změn, že jsembyl na
kloněn podkládat Vašemu prodlení veškeré možné
těžkosti. — Bylo by dobře, kdybyste mne mohla po
někud uklidnit.

Co se týče mého mlčení, tedy jsem Vás prosil hned
na počátku, abyste z něho nevyvozovala snad ne
účast nebo zapomenutí. Mámdlouhé doby ztrnulos
ti, kdy je mně mučidlem pero, jsem i jinak tak od
vislý oď změny a vlivu okolí, že nemohu trvat na
žádné pravidelnosti. Mám-li jednou najíti pravé a
vhodné místo, po kterémse mi tak nevýslovně stýs
ká, kde by mělo vliv vše to, co je příznivé mé práci
a soustředění — pak budu jistě v tomtosměru lepší,
spolehlivější a odpovědnější. Pro nejbližší čas jsem
tomu ješťě hodně vzdálen. Osudné, mnohdy bez
předmětné nahodilosti, do kterých mne uvrhla válka,
nejsou ještě dlouho u konce, jak se zďá, jsem usta
vičně sur la branche, ef cest une branche plutót sé
che et trěs pen convenable, gui me sontient —* Když
právě došel Váš poslední dopis, musel jsem již opus
tit svůj pobyt v Soglio, čímž povstalo proměnlivé ho
telové pobývání, které je mi vždy tak nepoddajné
pro veškeré dopisování, částečně proto, že i hotely,
fak zvané nejlepší, neposkytují vhodného místa na
psaní, nanejvýše procestující příručí,částečně proto,
že tehdy po každé mne obklopuje tolik osobních a
ústních vztahů, takže veškerá má vyjádření jdou
fouto stranou. Došlo k tomu, že jsem byl zaměstnán
po pět týdnů jakýmsi tournée k vůli veřejnému před
čífťání,což mne vedlo od města k městu, poměry,
které, jak si můžete pomyslit, jen zvýšily o několik
stupňů přímou sdílnosť. Vyprávím toto vše jen, ni
koliv abych si do sebe u Vás sťýskal, zapomeňte to
tak rychle, jak možno — nýbrž jako malý pokus

1 Dopis mladé ženě je vyňat z bohaté Rilkovy korespondence,
která se stává důležitým článkem v poznání této bohaté básnické
osobnosti. Stěží lze najít v německé literatuře druhé svědectví o váž
nosti a hlubokosti života, jako podávají tyto dopisy, a jest jen po
divné, že nebyla dosud více jim věnována pozornost. K. V.

2 Na větvi, příliš suché a velmi málo pohodlné, která mne drží.

o omluvu. Jest mi přece uznati, že by byla vítána má
řeč právě v těchto kolísavých dnech. Ale snad byly
také tyto týdny tak plodné, tak plné rozhodnutí a
jednání, že sotva mohl mít u nich dopis nějaký vliv.
Kdepak jste našla místo se svým malým synem?
Táži se často, zvláště o vánocích vždy opět jsem
o fťompřemýšlel. Tehdy naposled jste psala o žáky
ních, ale aniž jste naznačila, kterého druhu je Vaše
vyučování.Mohla jste s nímna novém bydlišti znovu
začít s úspěchem? s radostí — pokud? Jak těžko
Vám asi bylo opustit starý tichý dům, jsem dovedl
tak dobře uznat, ježto na mne krutě doléhá, že jsem
bez domova a bez vlasti. Jak zcela jiná byla by pro
mne tato hrozivá leta válečná, kdybych je byl mohl
ztrávit poď ochranou trvalých a příjemných věcí.

„Oťázky“ Vašeho velikého dopisu — inu, drahá
milostivá paní, odkud máme u tohoto začít? Vždyť
je to opět stále „celek“, o který tu jde, ale tentoce
lek, i když jej vnitřně mnohdy shrneme v rozmachu
štěstí nebo čistší vůle, bývá ve skutečnosti rozrušo
ván všemi těmito omyly, chybami, nedostatečnosti,
zlovůlí člověka k člověku, bezradností a strastí —
ba skoro vším, co nás denně potkává.

Je to děsící myšlenka, že chvíle lásky, již považu
jeme za tak plně a hluboce vlastní a zvláštní pro
nás, mohla by být určena nad jednotlivcem, tak zcela
od budoucností (od příštích dětí). a na druhé straně
oď minulostí — ale i pak zůstává jí vždy ještě její
nepopsatelná hloubka úniku do sebe sama. Což je
mi nasnadě věřit. Shoduje se toto také se zkušeností,
jak velice se činí neodvislým oď trvání a průběhu
celé nezměřitelné bytí kažďého našeho nejvnitřněj
šího vytržení, stojí skutečně kolmo na směrech živo
ta, jak na nich kolmostojí smrt, s níž mají více spo
lečného, než se všemi cíli a pohyby naší vitality. Jen
ve smrti (neplatí-li nám smrť za odumřelost, nýbrž
přikládáme-li jí všeobecně převyšující intensitu —),
jen ve smrti, domnívám se, stáváme se spravedliví
k lásce. Ale i zde všude jsou námv cestě obvyklá
pojetí této velikosti. Naše tradice nejsou více vůdčí
mi, jsou vyschlými větvemi, které už nejsou živeny
ze síly kořenů. A připočteme-li k tomu roztržitosf,
nepovolnost a netrpělivost mužů a že žena jen ve
vzácných okolnostech štěstí se hluboce obětuje, a že
vedle tak rozpolcených a ohromených stojí dítě,
vždy již jako příští, je převyšující, a přece právě tak
bezradďné— ano, pak rozumně přiznáme, že jest nám
velice těžko.

Dovolte, af se vše co nejpřátelštěji mezi námi roz
víjí od začátku až do konce.

pleure — Sedě u krbu, nemocen a sám, myslil jsem
na chvíle té zimy, kdy jsem věřil v Boha a pláču.“
Kde nalézti vysvobození? Vincy se nezastřelil, jen se
postřelil. Přišel k němu na návštěvu jeho přítel a se
tkal se s knězem, který za rozmluvy ukázal na kříž
a pravil při tom: „Nikdo nemluví více o utrpení a
vášních a nikde jinde nenaleznete léku.“ V „Žáku“ je
to řečenoještě výstižněji. Toto přesvědčeníbylový
chodiskem Bourgeta k Bohu. Věděl, že materialistic
ký mechanism vede k pesimismu a amorálnosti, a to
je vážné nebezpečí jak pro jednotlivce, tak pro celou
společnost. Umělec, který rozsévá slovo, jest odpo
věden za to slovo, za myšlenku, kterou čtou čtenáři.
Nad Greslonovou mrtvolou stojí A. Sixte a táže se
zoufale: „Jsem vinen jeho zločinem a jeho smrtí?“
Místo odpovědi, a je to vlastně nejjasnější odpověď,
se mu derou do očí slzy a rty šeptají Otče náš.

Problém odpovědnosti je Bourgetovi nejen problé
mem náboženským, nýbrž i sociálním. Ani umělec
nežije ve světě sám, nýbrž ve společnosti s ostatní
mi. Člověk má duši, „skutečnost, o které nemůžeš
pochybovati, neboť ji máš“, a k té skutečnosti je
nutno přihlížet v celém konání. V „Kosmopolis“ a
„Etapě“ tvoří tato myšlenka duši románů. Bourget
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nehledal nadarmoa r. 1902oznamoval autor „Rozvo
du“ svou konversi. Celé jehodílo, a je to od té doby
nějakých 60 svazků, románů, studií, dramat, je pro
syceno hlubokou věrou a je neseno duchem veliké
odpovědnosti. Bourget hlásá jim návrat k tradici, ná
vrat ke starým ctnostem, které vyrostly na stromě
hluboké a opravdové víry. Ty staré ctnosti zbožné
Francie našly v tomtovelikém umělci a psychologu
nadšeného obhájce, možno dokonce říci, že nejna
dšenějšího. Bojuje proti rozvratu v rodinách i spo
lečnosti, ukazuje na smutné ovoce rozkladu víry v ži
votě moderní Francie, vzněcuje lásku k vlasti, která
vyrůstá jako čistý květ z lásky k Bohu. Takový ro
mán „Smysl smrti“, napsaný za světové války, zůsta
ne vždycky dokladem opravdovosti a kladu Bourge
tovy tvorby. Mnozí, pravda, nenalezli zalíbení v těch
to kladných hodnotách jeho tvorby, raději by viděli
inteligenci a analysu jehov hájení zla, ale ve skuteč
nosti Bourget těmito vlastnostmi přispěl velice mno
ho k restauraci Francie v ohledu mravním i k po
vznesení lásky k vlasti, a to je něco, cošlechtí každé
ho člověka a na prvém místě umělce. Proto jeho dílo
zůstane vždycky slávou moderní Francie a Bourget
její chloubou.



Dott. Marko Weirich:

Úsvit nové doby: převrat XX. století ve znamení kříže.
Velké historické dění jest v proudu: snad to víme všichni, ale ne

jsme si toho jasně vědomi. Jen vytříbené oko filosofa — ne onoho
filosofa, který jde za citem, za fantasií, za utopistickým fantomem,
ale onoho, který bystrozrakem a železnou logikou dovede soudobé
zjevy porovnávati, rozlišovati a vyzdvihovati a ze současného cha
osu vyčísti hlavní tendenci — jen oko toho filosofa může vám po
věděti, kam naše století spěje.

My katolíci patříme k Církvi Kristově, která už dvě tisíciletí jest
svědkyní lidského zápolení na všech polích, a která přežila nejen
všechna královstí, nýbrž i všechny sebe pyšnější školy lidské inteli
gence a lidské vědy. Bohužel, přesto nás často v dnešní době ob
jímá úzkostlivost, malomyslnost, a třebas známe nevyčerpatelné po
klady katolického myšlení, nemáme odvahu toto naše přesvědčení
vyhlásiti, ne ze strachu, ale pod tíží ničícího shonu moderního ži
vota, pod zkaleným zrakem urputného boje o denní chléb a pod de
primujícím tlakem lidské zkaženosti.

V takových okolnostech je těžko nabýti oné jistoty zraku, zvláště
když vás obklopuje chaos dění a myšlení, chaos všech oborů. Tak
aspoň právě v dnešní době přijde ke cti filosof, který silou svého
charakteru, školeným rozumem a zdravou, nezkaženou intuicí je
s to vám tento zamotaný kolotoč rozuzliti a říci vám bez váhání,
na které cestě se nacházíme, zůstávaje při tom nad všemi denními
malichernostmi lidské bídy.

Z tohoto důvodu nová kniha Rud. I. Malého, jednoho z nejvý
znamnějších filosofů mladé generace v Československu: „Kříž nad
Evropou — Revoluce XX. století“,* přesahuje význam literární no
vinky, která obohacuje naši literaturu o nové, cenné dílo tím více,
že nemáme ještě vůbec původního díla tohoto druhu, jakým se prá
vem může chlubiti italská a francouzská literatura a v určitém
smyslu i německá literatura, ať je to s kteréhokoli hlediska. Chtěl
bych upozorniti na příklad jen na knihu Henri Massis „La défense
de VOccident“ a pod. Jak uvidíme, kniha Malého předčí podobná
díla v různém ohledu.

Hlavní význam knihy Malého spočívá právě v tom, že chce býti
více než příjemnou literární četbou, že chce býti bezpečným uka
zovatelem v dnešní kritické době té československé inteligence,
která má ještě zájem pro morální hodnoty našeho pozemského živo
ta, chce býti vůdcem v hledání pevné myšlenkové základny upro
střed moderního chaosu, který nastal selháním určitých různých
systémůa -ismů, a hlavně, že chce poukázati na postavení a s tím
spojené úkoly Československa ve stupňujícím vření nové Evropy,
postavení a úkoly, které odpovídají jeho klíční poloze ve střední
Evropě a musíme dodati i na evropském foru katolicismu.

Kniha Rud. I. Malého předstihuje výše naznačená díla toho dru
hu z ciziny tím, že není jen skvělým výplodem toho, čemu se říká
„esprit“, zvláště u francouzských děl — což Často jest na závadu
přesnosti filosofického myšlení — ale nejenom vám předkládá mis
trný rozbor klasického filosofického myšlení, které umí zjistiti po
doby a rozpory povrchní, a rozlišuje je od podob a rozporů pod
staty, ale hlavně v tom, že se rozhlíží po evropském proudění s roz
hledny střední Evropy, tedy v srdci Evropy, odkud může lépe než
odjinud požnati a posuzovati všechny politické a kulturní systémy
současné doby.

Demokracie mechanická a kvalitativní.

Spisovatel líčí zklamání, když po světové válce místo nové po
hádkové éry vzkříšení lidstva všichni viděli padati jeden ideál po
druhém, až závoj poválečných ilusí v lidský pokrok se brzy roz
trhal. Pro člověka této doby nenajde lepšího výrazu než sandwich,
jelikož „základním rysem této doby jest všeobecná duchovní vlaž
nost, a strakatá duchovní míchanice, nestálost, povrchnost, necha
rakternost a nikoliv jenom některý určitý projev těchto vlast
ností..., čeho jí chybí v každém směru je opravdovost, jednota,
pevný tvar a vnitřní podstata... V náboženství pan Sendvič vidí
jen zvláštní zálibu a soukromou záležitost, a je-li zvlášť pokrokový,
dá si sám k zvýšení své ušlechtilosti na svůj krajíc hezky vedle
sebe kousek Luthera, Husa, Budhy, Konfucia, kousek Rousseaua,
Voltairea, Kanta, positivismu a Kázání na hoře..., anebo si prostě
jenom krajíc tlustě namaže náboženstvím vůbec. Jenom nic příliš
určitého a církevního v tom nesmí být..., a zvláště ne nic kato
lického.“

„Tak Sendvič je všecko a není nic, z toho důvodu také naprosto
nečiní zásadního rozdílu mezi bolševismem, fašismem a katolictvím,
co by ho mohlo zničit, jsou oheň, víra, útok, plán — ne rybí salát.“

„Sendvič je demokrat. Je demokrat, protože v nic nevěří absolut
ně. Je demokrat — nikoliv, protože by mu demokracie znamenala
svobodný boj o uplatnění kvalit, určitého přesvědčení, charakteru,
víry, myšlenek, ale právě naopak: protože v demokracii pan Send
vič toho všeho vůbec nemusí mít, protože v demokracii, k jeho
obrazu stvořené, je lépe, když člověk nemá příliš pevného přesvěd
čení a charakteru. Sendvič hájí demokracii pro její kompromisní
bezvětří, v němž se dobře daří jeho soukromým kapustám.“

Zde nutno podati krátce pojem Malého o demokracii. Má na
mysli demokracii kvalitativní v protikladu proti dosavadní demo
kracii mechanické, která se tak hodí panu Sendvičoví. Rud. I. Malý
už roku 1924 se vyslovil otevřeně pro kvalitativní demokracii a
narážel tehdyna jednotný odpor všech zastánců „demokracie“, a to

* Rud. I. Malý: „Kříž nad Evropou — Revoluce XX. století.“
(Doba-Sendvič, Demokracie, Bolševismus, Hitlerismus, Fašismus,
Nová doba; nakl. A. Neubert, str. 253, Kč 28.—.)

demokracie mechanické, číslové, kvantitativní, která tehdy slavila
své největší triumfy. Dnes už mluví o kvalitativní, autoritativní de
mokracii kde kdo, a sami jeho bývalí odpůrci. Právem se však spi
sovatel obává, že tentokrát byly jen vyměněny tituly. ale ne ob
sah. Oni myslí, že našli tuto „kvalitativní demokracii v demokracii
Masarykově“ (Kozák, Beneš). Je otázka, zdali opuštěním mecha
nické demokracie, místo, aby se došlo k demokracii spravedlivější
a kulturní, se nevrací snad k liberalismu a absolutismu.

Demokracie nemůže ve skutečnosti býti „vládou lidu“, jestliže
chce zůstati demokracií, nýbrž má býti alespoň „vládou pro lid“,
vládou pro blahobyt všeho. lidu, a nejenom několika jedinců anebo
některých tříd, tak zvaná částečná demokracie. Kvalitativní demo
kracie chce býti úplným blahobytem, a tokvalitativním, a nejenom
hmotným, nízkým, částečným anebo prostředním. Otázka je, jak
taková demokratická vláda by mohla prosaditi věci v zájmu hmot
ného i morálního blahobytu celého lidu, které nejsou příjemné ani
populární? Jak vidět, zde se dotýká samého kořene demokracie.
K tomu jest třeba vyšších zájmů a cílů; podkladem této kvalitativ
ní demokracie může býti.proto jenom pevný náboženský řád; ne
stačí, musí býti náboženský řád katolický.

To jest jedinou zárukou, aby činnost funkcionářů, ani přání lidu
se nevrhla do anarchie, do nespravedlnosti. Kde však jako dosud
vládne morální naturalismus, tam se vyznává a uplatňuje zákon
džunglí.

Demokratická myšlenka jest starou myšlenkou a zakládá se na
mythu „rovnosti“, na zásadě rovnosti všech lidí. Tento falešný, ab
surdní mythus rovnosti „ačkoliv nejsme rovni“ vznikl tím, že tento
princip rovnosti „byl vzat z podstaty, která se naprosto liší od té,
na kterou byl v XVIII. století naroubován. Princip rovnosti byl
přejat od křesťanství a naroubován na osvícenský naturalismus“.
Tato víra v rovnosti všech lidí má reálný a moudrý smysl jenom
v křesťanství. Křesťanská víra v rovnost všech lidí „před Bohem“
jest ovšem demokratická. Ale je to rovnost v možnosti a nikoliv
v praktickém životě. Křesťanství ve skutečnosti vede k individualis
mu a nikoliv k automatické rovnosti. Křesťanská demokratičnost
jest vnitřní a nikoli vnější.

Naturalismus na místo Boha dosadil přírodu a místo křesťanské
rovnosti, spojené s individualismem — zavedl víru v obecnou rov
nost všech lidí v naprostou závislost duše na vnějších podmínkách.
Dnešní mechanická demokracie, jak byla po světové válce u nás
i jinde praktikována, tvoří s filosofickým naturalismem jeden a
týž myšlenkový celek, jeden a týž světový názor, jenomže její hrubý
tehdejší naturalismus zakrývá a zjemňuje. Naivní osvícenský natu
ralismus položili vědečtěji, místo božstva Přírody vzývají nyní
božstvo Humanity a vedle „autority“ Pokroku třeba se i znova za
se dovolávají „autority“ etických zásad křesťanských „evangelické
ho křesťanství“.

Praksí nynější demokracie je nejenom abstraktní nivelisace všech
lidských individualit, mechanická rovnost všech občanů při vol
bách, tedy jakýsi záludný politický pantheism, ale praksí nynější
demokracie jest i divoká anarchie a zároveň diktatura politických
stran, praksí je vláda politických sekretariátů a všeho druhu „sil
ných“ jedinců, kteří již po volbách dovedou udělat z abstraktní
rovnosti svou konkretní nerovnost. Praksí nynější demokracie je,
že politické strany podřizují vyšší zájmy národní a kulturní svým
mocenským zájmům a volební demagogii. Napsal-li T. G. Masaryk,
že „theokracie jest vládou boha a ve skutečnosti kněží“, platí mno
hem spíše, že nynější demokracie je sice theoreticky vládou lidu a
humanity, ale ve skutečnosti jen vládou politických machrů, klik
a sekretariátů.

Praktický naturalismus moderní demokracie je příčinoucelé naší
dnešní krise, ať se to vezme s kteréhokoli hlediska. Demokratické
ideály nejsou samy špatné a falešné; špatné a falešné je pouze je
jich spojení s naturalismem. Špatná a falešná je pouze filosofie,
která demokratické ideály oddělila od jejich pravé podstaty, kterou
je křešťanství, a která je naroubovala na naturalismus. Pravé de
mokratické ideály logicky nevyplývají z naturalismu, nýbrž z křes
ťanství a proto musejí být s křesťanstvím zase spojeny, mají-li se
státi praktickou skutečností.

Začátek nové doby v duchu katolicismu.
Mechanická demokracie se prosadila teprve posvětové válce. Ne

znamená nikoliv začátek nové éry, nýbrž vyvrcholení staré doby,
konec XIX. století, o čemž svědčí sama světová krise, a „krise“
samé demokracie ve všech státech. V prvním a druhém desetiletí
se teprve uskutečnily ideály minulého století, a hlavně zásady so
cialismu, které však vedly ke krisi, k rychlému úpadku a rozkladu
poválečných věr a nadějí a svědčí o tom, že tato doba nyní již ko
nečně opravdu dozrála a dokonává. Tento neslavný konec doby,
která se pokládala za vrchol evropské kultury, neznamená však
zároveň i konec veškeré evropské tvůrčí síly a tradiční evropské
civilisace, nýbrž jen konec XIX. století.

Nová doba nenastala ihned po válce, jak se mylně předpokládalo,
ale teprve v druhém desetiletí později, a první předzvěstítéto nové
doby je porážka bolševiků u Varšavy roku 1920, která zarazila Ví
tězný pochod bolševismu, t. j. nejplnějšího uskutečnění socialismu,
a současně přispěla k tomu, že příznivá atmosféra pro vysoký tlak
socialismu v Evropě znenáhla začala opadávati. Druhou předzvěstí
jest vítězný pochod fašistů na Řím roku 1922, který doplnil var
šavské ochromení socialismu svým rozkladným a zároveň výchov
ným vlivem na demokracii. Proti anarchii mechanické demokracie
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fašismu zavedl povinnou národní kázeň a smysl pro národní čest
i velikost, zavedl ethickou závaznost v politice, regulované zřízení
korporativní v životě hospodářském... a stal se záhy celé Evropě
vzornýmpříkladem nového nacionalismu a nové demokracie. Pro
budil tím i jiné národy, a vykonal to právě v pravý čas, kdy začal
se znovu probouzeti imperialismus německý, kterému — zní to pa
radoxně, ale je to pravda — šel na ruku hlavně Spengler svým zvěs
továním zániku západu, zániku, který nevztahoval na Německo!
Proto se Mussolini ocitá mezi předními obhájci latinské civilisace
proti germaniísmu a Evropa, když na ni bojovně narazil hitlerismus,jejižzvláštnízásluhoufašismumezinárodněa ivnitropoliticky
docela jiná, než jak si ji po válce představovali němečtí Spengle
rové. (Jen mimochodem řečeno, Rud. I. Malý připisuje knize Spen
glerově, která byla čtena v poválečném Německu s největším na
dšením ve staa sta tisících exemplářích, hlavní zásluhu o vítězství
Hitlerovo'!)

Konečně třetí příznak nové doby jest náboženská renaissance.
Evropa deset let po válce nejen se náboženství definitivně nezba
vila, jak nevěrci z prvních let po válce najisto očekávali, ale na
opak — horlivě se k němuvrací. A jak všecky známky nasvědčují
— bude to zvláště katolictví, které nové době dá nový náboženský
ráz. Nová doba bude katolická, protože Evropa z těžkých krisí
minulé doby vychází s novým smyslem pro pevný duchovní řád a
pro mezinárodní obecnost mravních norem, pro tradiční hierarchii
kulturních hodnot a pro klasické spojení idealismu s realismem,
pro latinský primát. „A nade vším — veliká osobnost Pia XL
Rok 1922,kdy fašisté pochodovali na Řím, je datum pro novoudo
bu dvojnásob významné: tento rok se také začal slavný pontifikát
Pia XI. a papež Pius XI. jest osobnost, která již sama sebou by
stačila, aby se mohlo mluvit o nové době katolictví. Panující svatý
Otec je dokonale nekompromisní strážce církevní orthodoxie, ale
zároveň i srdečný přítel moderních věd, umění, techniky a moudrý
sociolog i politik. A přísně vyhlazuje ze života Církve právě tak
planou pověrčivost a divadelnost jako theologický liberalismus a
defaitismus. Vede Církev dokonalým stylem nové doby, neboť nová
doba bude zároveň moderní i klasická.“

V katolicismu vidí autor nejideálnější uskutečnění praktické de
mokracie, to jest kvalitativní demokracie. Před jeho vznikem zása
da všelidské rovnosti a všelidského bratrství vůbec nebyla známa.
Ihned z prvních křesťanských shromáždění však pán a otrok již
vycházejí zcela závazně i samozřejmě jako rodní bratří. Ani kato
lické kněžstvo nemá nic společného s bývalými kastami. Kněžský
úřad u katolíků je mnohem spíše dobrovolná oběť, kázeň, služba,
nežli nadpráví a výsada. Jedinou „„výsadou“ kněžské „kasty“ je:
možnost a nutnost soustřediti všecky síly k náboženskémuideálu
a obětovat z osobního života pokud možno všecky běžné radosti
a potřeby, které by mohly kněze oslabovat, zdržovat a rozptylo
vati při jehotěžké a krásné službě. Demokratická ovšem vždy byla
také katolická činnost charitativní. Milujte i nepřátele své! Autor
líčí význam misií, dovolává se celé řady světců, kněží, biskupů
1 prostých katolíků a vyvolává: „Hledejte dnes mezi vášnivými 80
cialisty a demokraty někoho, kdo by po celý život prokazoval mi
losrdenství galejním otrokům a periferijním chuďasům i nalezen
cům... anebo kdo by svým synům místo osobního a třídního so
bectví a záští naopak vštěpoval příkaz užívati svého jmění jen
k dobrým skutkům a ve prospěch chudých, vdov, sirotků a nemoc
ných.“ Stačí přehlédnouti celý tento vývoj od jáhnů až k posledním
sociálním encyklikám, které jsou základním vodítkem sociálního
působení katolické Církve, t. j. demokratickou snahou umožniti
každému člověku, aby žil a trpěl způsobem, který je důstojný člo
věka, syna Božího. Mezinárodně katolická demokratičnost pak je
vyjádřena již obsahem pojmu: křesťanská katolicita. V dějinách ka
tolictví nezřídka se vyskytují i případy, které nám připomínají do
konce přímo — nynější plány a debaty ženevské! Na ženevský pa
cifismus, na Společnost národů a panevropské snahy poválečný
demokratismus byl obzvláště hrdý. Nuže — prvním v tomto smys
lu uvědomnělým Evropanem byl papež! Papež Julius II. v XVI.
století, papež Innocenc II. ve XII. století, tuhé boje papežů s Ho
henstaufy ve XII. a XIII. století. Nejvýraznější však speciální ka
tolická demokratičnost se projevuje všude tam, kde jde o hájení
dobrého mravníhořádu, náboženských principů a duchovní svobody
proti tyranii moci světské. A konečně středověký boj papežů o in
vestituru, který byl dokonalý projev tradiční katolické demokratič
nosti, demokratičnosti v nejlepším slova smyslu, neboť tu Církvi
šlo o duchovní svobodu a primát. Autor pak probírá skvěle postoj
protestantismu k mechanické demokracii a boj protireformace, kte
rý byl bojem o emancipaci víry od stranických zájmů politických a
o duchovní svrchovanost, zatím co právě reformace svazek víry
s politikou nedůstojně utužila a světským vladařům vlastně i vy
hrála boj o investituru a opolitickou nadvládu nad věcmi duchov
ními. Protestantismus opravdu právem je řaděn do vývojové linie
k moderní demokracii mechanické, která se podstatně liší od de
mokratičnosti katolické, zvláště despotickým „cuius regio, eius re
ligio“, který v jiných obměnách platí i v moderní mechanické de
mokracii.

Po podrobném rozboru katolické „parlamentnosti““ a katolického
monarchismu, zvláště neomylnosti papežovy dojde k pojmu demo
kracie kvalitativní, k porovnání demokratického ideálu s dnešním jeho
uskutečněním, docházeje, jak už řečeno, k závěru, že nutným před
pokladem pro demokracii jest náboženský, a to katolický řád. Proto
není kvalitativní demokracií ani demokracie Masarykova. Autor
vidí různé ústupky mechanické demokracie, které však nejsou proto
ještě kvalitativní demokracií, nýbrž jen demoliberalismem. Základní
světový názor v demokracii — a zvláště v demokracii! — naprosto
není otázkou vedlejší, ale naopak rozhodující. Pro osud každé de
mokracie jest na prvním místě rozhodující — vládnoucí světový ná
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zor a kvalita vedoucích osob, kvalita národní inteligence a národ
ních mravů. Proto dobrá, totiž kvalitativní demokracie nemůže býti
bez náboženství. Být dokonalým katolíkem znamená býti dobrým
demokratem.

Výzva k inteligenci,
Další rozbor Rud. I. Malého — který právem můžeme nazvati

klasickým filosofickým rozborem současných zjevů a proudů —
o bolševismu, hitlerismu a italském fašismu by zasloužil zvláštní
pojednání. Jen krátce budiž zde vyzdviženo, že autorovi se povedlo
dokázati přes povrchní podoby těch tří hnutí zásadní rozpory, které
však staví bolševismus a hitlerismus do jedné řady proti italskému
fašismu. Najde u prvních dvou systémů stejné kořeny brutálního
naturalismu a francouzského osvícenství, jako u mechanických de
mokracií. Forma nerozhoduje. Zvláště pozoruhodný je výklad
o hitlerismu a dnešním Německu: neexistují dvě Německa, jak se
mylně vykládá, Německo „Goetheho“ a Německo Hitlerovo. Je to
jedno a totéž Německo, výslednice celých německých dějin od Wi
dukinda přes Luthera, Bedřicha, Bismarcka až po Hitlera. Německo
může býti přijato do evropské civilisace jen tehdy, až se vrátí k ní
čistým srdcem Parsivalovým, očištěným katolickým duchem. Tato
kapitola by měla býti nejbedlivější úvahou všech nás Čechoslová
ků, jinak dnes převládající mylné názory o Německu by nás osudně
oslepily a klamaly v okamžiku, kdy bude třeba se rozhodnouti.

Coplatí v negativním smyslu v opravě názorů o Německu, platí
v positivním smyslu o fašistické Italii, která vzkřísila latinského
genia a duchovní imperialismus a ve které autor vidí uskutečňovány
nejvíce ze všech moderních proudů znaky kvalitativní demokracie,
Naopak podle Malého italský fašismus svým zdařilým pokusem
o uskutečnění demokracie kvalitativní — ze všech evropských reži
mů nejdále pokročil do nové doby, právě že na rozdíl od bolševis
mu a hitlerismu se nezakládá na brutálním naturalismu, nýbrž na
etických zásadách. Autor rozebírá také italsko-habešský konflikt,
který jest demokratickým odbojem proti nadměrnýmkapitalistickým
privilejím a dokazuje závěrem demokratičnost fašistického režimu.

Z celého rozboru autor dochází k závěru, že pro uplatnění kva
litativní demokracie nesmíme položit otázku: Je lepším sociálním
zřízením demokracie či diktatura? Patří evropská budoucnost de
mokracii či diktatuře? Otázka není demokracie či diktatura, nýbrž:
čeho je třeba, aby demokracie i diktatura byly dobré, kdykoliv na
stanou. Právě rozborem bolševismu, hitlerismu, fašismu 1 mecha
nických demokracií dokazuje autor, jak diktatura jest jen vládní
formou, která nerozhoduje o hodnotě režimu, a která ostatně je
často vlastní i demokraciím. Co rozhoduje, jest podstata, totiž svě
tový názor, náboženský, a to hlavně katolický podklad.

Autor se obrací pak proti stranické vášni, které propadla naše
inteligence a vyzývá ji, aby se vrátila zase k původní funkci, totiž
býti vůdcem národa. Musí však odčiniti hlavní zradu na národě,
a to zradu náboženství. Každý inteligent má býti na svém místě, a
přední „„politickou“ funkcí inteligence je právě býti příkladem
i strážcem mravních a duchovních hodnot. Jaká je inteligence, ta
koví mohou býti dříve či později i všichni voliči: a jací jsou voliči,
takoví budou poslanci. Praktická politika jest jenom konečný vý
sledek myšlenkového a mravního vývoje, který tu byl, a byla to
inteligence, jež o rozšíření socialistických ideí nejvíce se zasloužila.
Vzdělaní lidé zradili sami sebe tím, že svým slabošstvím se učinili
vrstvou méněcennou, a tím zradili celý národ. V čele však mohou
býti jenom tehdy, budou-lií sami dost silní. Brutalitě dnešních po
litických poměrů se mohou ubrániti jen mimořádně zvýšenou a ni
koliv sníženou silou a nepoddajností svého ducha a svého charak
teru. Funkce národního vůdcovství se dobývá. Ani politické strany
samy však nemohoubýt bez inteligence, protože nemohou býti bez
vzdělaných odborníků. A není důvodu, proč by vzdělaní lidé předem
měli oděpírati svou spolupráci stranám, které oni stojí. Všude je
možno být misionářem, ale je nezbytné, aby každý vzdělaný člo
věk jen tehdy a jenom potud sloužil zájmům a cílům strany, po
kud tyto zájmy a cíle souhlasí se zájmy celého národa a zejména,
pokud nepoškozují duchovní primát v národě.

Autor pak probírá nacionalismus, zvláště československý, který
pokládá za prosáknutý německou, a řekněme otevřeně, hitlerovskou
mentalitou, zvláště pokud se týče jeho základu na brutálním ma
terialismu. Vidí nejdůležitější českou „„osudnou českou otázku“
v otázce našeho národního charakteru, který dodnes není ještě uce
lený. Po rozboru těchto pojmů dochází k závěru, že dějinným údě
lem českých zemí je býti severní baštou latinské civilisace proti
germánské moci a kultuře. V tom je věčný podnět našeho národ
ního utrpení i heroismu. Jsme klínem, vraženým do boku německé
říše a naši posici nikdo nám nemusí závidět. Ale v této nešťastné
posici je zároveň ji naše mezinárodní síla a cena. Jsme stráží a
výspou, která má velikou cenu strategickou pro celý protigermánský
blok a protoje také v zájmu celého negermánskéhosvěta, abychom
byli svobodni, jestliže budeme latinsky charakterní a spolehliví. Na
še souručenství s latinskou civilisací je souručenství na život a na
smrt. Jen latinská civilisace znamená Evropu, v které je radostno
žít, a jenom evropská nadvláda latinských národů nám můžeza
jistit svobodnou budoucnost. To má býti základním rysem našeho
státního charakteru, osvobozením od zajetí německé mentality a od
zprotestantštělého poměru našeho národa k Římu. Je nejvyšší čas,
abychom konečně trvale začali být, k čemu jsme povoláni: pevnou
a bystrou stráží latinské civilisace. To je zase úkolem naší inteli
gence, vytvořit z dosavadního českého naturelu skutečný česko
latinský charakter. To znamená, že inteligence musí až do morku
kostí českému národu vstřebat vědomí, že patříme i chceme patřit
jen do sféry civilisace latinské. Jak vidíme z knihy Malého, jde
o dějinný úkol, o zajištění naší národní existence, jako by se vrátila
doba sv. Václava. Výzva Maléhopřichází v dvanácté hodině. Kdo
jí rozumí, ať neotálí zachránit národ i Církev.



Z i V o t n á

Velekněz o bolestech současné doby. J. Sv. Pius XI. přijímal před
vánočními svátky kardinály, jejichž jménem mu pronášel blahopřá
ní děkan svatého kolegia, kardinál Granito di Belmonte. Jeho Sva
tost odpověděla na to blahopřání delší řečí, z níž uvádíme několik
nejvýznačnějších vět: „Ubíráme se v těchto dobách cestou, která je
velice strmá a neschůdná. Neběží toliko o nejistý mír, na obzoru
se objevují příznaky války. Okolnosti Nám, budiž Bohu Žžalováno,
nedovolují sděliti vám radostnější zvěst, jak bychom si přáli při
příležitosti tohoto slavného vánočního shromáždění. Nechť Bůh
vzdálí všechno nebezpečí. Neméně Nám působí starosti ostrý boj
nevěrců, bezbožníků. Lidé, země povstávají, popírajíce Boha, jako
by se měla ověřiti slova žalmisty, který řekl: „Děl bláhový ve svém
srdci: Není Boha.““A toto poblouzení se šíří po celém světě. Svatý
Otec vzpomíná vzdáleného Mexika, zmiňuje se a odsuzuje jednání
vlády, která, aby potřela Boha, náboženství a Katolickou akci, pro
následuje kněze, jež chce vyhnati ze země a znemožňuje jim kaž
dou kněžskou činnost. Ale ještě jiné zjevy ve světě znepokojují srd
ce Veleknězovo. Někteří lidé bojují proti křesťanství ve jménu křes
ťanství. Jaké je to poblouzení! Říkají že vedou boj ve jménu křes
ťanství positivního, historického a praktického. Jako by jediným
pravým a úplným křesťanstvím nebyl katolicism! Toto jednání není
prosvětleno světlem nebeským. Na konci svého proslovu oznámil
J. Sv. Pius XI., že vydává encykliku o svatém kněžství, poněvadž
nelze důstojněji ověnčit Milostivé léto, tak překrásně ukončené ne
přerušeným eucharistickým triduem, konaném letos v Lurdech. K.

Složení kardinálského kolegia. 19. prosince bylo ve veřejné konsisto
ři jmenováno ohlášených 20 nových kardinálů. Protože několik ho
din před zahájením sedění konsistoře zemřel viceděkan kolegia kar
dinál Legge, je nyní celkový počet kardinálů 68, z toho 37 Italů.

Cyrilometodějský rok 1936. V uplynulém roce 1935 byla velká cyri
lometodějská jubilea: 1050. výročí smrti sv. Metoděje, 200 let od
posvěcení nynější velehradské basiliky. S ohledem na nutnost sou
střediti síly pro katolický sjezd v Praze odloženy cyrilometodějské
oslavy na r. 1936. Psali jsme již o přípravách k unionistickému
kongresu na Velehradě. V provolání, podepsaném olomouckým arci
biskupem drem Prečanem, brněnským biskupem drem Kupkou, die
césními Katolickými akcemi, Ústředním Apoštolátem CM, diecés
ními Apoštoláty CM v Olomouci v Brně, CM fakultou bohoslovec
kou v Olomouci, seminářem v Brně, Akademií velehradskou, MCM
a 28 vrcholnými i oblastními kulturními katolickými organisacemi,
jsou vyzváni všichni katolíci v Československu a za hranicemi
k pouti do slovanského Betlema. Pozvání je adresováno nejen k pří
slušníkům slovanského národa, ale ke všem přátelům unionistické
myšlenky v katolickém světě. Všeobecné pouti budou 14. února
v úmrtní den sv. Cyrila, 6. dubna v úmrtní den sv. Metoděje, 5.
července hlavní pout, ve dnech 15. až 19. července unionistický
kongres, 19. července pout Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, 4. říj
na ve výročí vysvěcení basiliky, závěrečná pout. Pak budou stavov
ské a spolkové pouti: 17. května ženy, 24. května dívky, 31. května
jinoši, 6. července pout duchovenstva, 10. července poutníci-jubi
lanti z r. 1885, 14. července bohoslovci, 15. srpna muži, 23. srpna
Orelstvo, 6. září III. řád, 27. září Omladina. Kromě toho budou
ještě pouti z různých krajů. Podle ujednání. Náš Velehrad znovu
rozkvétá!

Rozhlasová kázání u nás. Dosud jsou jedině ve slovenských rozhla
sových vysíláních pravidelně zařazena katolická kázání. Jak se do
vídáme, je v proudu jednání, aby i v Praze a Brně byly pravidelné
katolické rozhlasové promluvy. Bude vytvořen kroužek významných
kazatelů na Moravě i v Čechách, který by pečoval o důstojné a re
presentační kázání v rozhlase. Námět je projednáván Katolickou
akcí. — V Ktalii právě vzpomínají desetiletého jubilea rozhlaso
vých kázání. Tehdy je začal františkán P. Vittorino Facchinetti,
jako první v celé Evropě. Začal přípravou Italie na výročí sv. Fran
tiška v milánském radiu. O svých desetiletých promluvách vydal
vzpomínkovou knihu.

IT. valné shromáždění Sdruženia Katolíckej Mládeže Slovenskej.
Konalo se 26. listopadu v Piešťanech za účasti 486 delegátů. Na
700 mladých bylo na mši sv., kterou celebroval p. biskup msgre Mi
chal Bubnič, předseda slovenského SKM, který organisaci po pře
vratě uváděl v život a loni opět sé v čelo postavil. Na valném shro
máždění za předsednicství P. Vincence Bolečka promluvil p. bis
kup Bubnič výzvou k mládeži, aby pracovala v Katolické akci.
K tomu cíli má býti v každé obci založeno SKM. Kromě obvyk
lých sjezdových formalit přijati organisační řád s pokyny a podněty
pro pracovní komise, které jsou vlastním jádrem této rozvíjející
se organisace. V provedené volbě předsednictva, ústředního výboru,
poradního sboru a dozorčí rady (dozorné povereníctvo) byl požá
dán za převzetí funkce předsedy SKM p. biskup Bubnič, světským
předsedou zvolen správce školy Vojtěch Horák z Vajnor, tajemní
kem Ján Bohát, pokladníkem Marcel Škobla; za předsedu poradního
sboru P. Vincenc Boleček a za světského předsedu Valer Vnuk,
redaktor obrázkového čtrnáctideníku mládeže a tajemník Spolku
sv. Vojtecha z Trnavy. Po pozdravech delegátů a odeslání telegra
mů sv. Otci, presidentu republiky a místnímu ordinářovi p. bisku
pu msgre dru P. Jantauschovi skončeno valné shromáždění, po
němž zasedaly zvolené instituce SKM. V přípravných pracích rýsuje
se obraz organisace, kterou vedou moderátoři (duchovní rádcové,
u Němců praesides), jmenovaní biskupským sborem. Organisuje se
mužská a ženská mládež, každá zvláště. Pro ideové vůdce SKM
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bude Spolok sv. Vojtecha v Trnavě vydávati od 1. ledna 1936 pří
ručku osvětové práce Katolické akce pod názvem „Prednášatel“šest
krát do roka s obsahem vypracovaných přednášek 'z oboru nábožen
ského, sociologického, tiskového, charitativního, národohospodář
ského atd. Bude podávati programy akademií, společenských večír
ků, posudky o divadelních hrách a různé praktické pokyny propo
řádání různých zábavně-poučných podniků jako divadla, hudebně
pěvecká vystoupení, sportovní, hry atd. Redaktorem „„Prednášate
Ia“ bude msgre Ján Postényi, správce SSV. — Tato aktivita sloven
ské mládeže zaslouží zvláštní pochvaly. Co je nejvýš důležité, že
v čelo mládeže Katolické akce staví se aktivně vynikající člen bis
kupsŘého sboru. Tohoto porozumění u nás v českých zemích ještě
plně nenacházíme. Není pochyby, že takto dobře fundované hnutí
bude dobře vzrůstat a prospěje katolickémuživotu conejvíce. Pře
jeme Slovákům i v tomto směru hojnost Božího požehnání, Más—

Papežské směrnice pro církevní architekturu. Nedávno uspořádala
Katolická akce studijní týden církevního umění ve Ferraře. Výsle
dek porad předložen svaté Stolici a kardinál-státní sekretář Pacelli
ve své odpovědi sdělil, že pravá cesta chrámového umění je dána
vlastním a přirozeným účelem kostela. Chrám je určen k veřejnému
uctívání Boha. Kostel je vždy a především útulkem pro duše, které
se zde blíží Bohu. Proto musí býti kostel naplněn božskou maje
státností, v níž se zrcadlí víra a zbožnost. Všechno u kostela, ma
teriál, architektonické řešení, výzdoba ba i rozdělení světla a stínu
musí se podle těchto nejvyšších a posledních hodnost říditi a vy
jadřovati tyto věrně a plně.

Protibezbožnická propaganda v Rakousku. Na jaře bude ve Vídni
uspořádána velká výstava Pro Deo, která ukáže způsob práce ko
munistického bezbožnictví a obranu proti němu.

Organisace vojenské katolické duchovní správy v Německu. Doplňu
jeme zprávu z minulého čísla nově došlými informacemi: Statuty
vojenské katolické duchovní správy v Německu byly vyhlášeny pa
pežským motu proprio z 19. září 1935 po předchozí domluvě s ně
meckou vládou. V čele bude polní probošt v hodnosti biskupa,
bezprostředně svaté Stolici podřízeného a jí jmenovaného. V jeho
jurisdikci budou všechny vojenské osoby a jejich příslušníci (ne
však rozvedené ženy vojenských osob s dětmi), děti do 20 let. Ar
mádní biskup dostane generálního vikáře k ruce. Kde není vojen
ského duchovního správce, má biskup pečovati o to, aby se vojáků
ujali místní duchovní na základě zvláštního pověření. Duchovní
světští a vojenští mají si vzájemně vypomáhat. Vojenský biskup je
povinen nepřipustiti, aby oběti mše sv., přinášené na volném pro
stranství mimo kostelní prostory nebylo využito k náboženskému
vybavení světských nebo politických slavností.

Přípravy na blahořečení Adolfa Kolpinga. K námi vzpomenutému
výročí smrti Adolfa Kolpinga napsal do berlínského „„Kirchenblat
tu““ dopis kolínský světicí biskup msgre Josef Hammel o přípra
vách na beatifikační prcces Adolfa Kolpinga. Po vylíčení vlast
ností zvěčnělého vůdce a ochránce dělnictva podotýká biskup, že
hrob Kolpingův stal se svatyní, u níž se denně modlí četní věřící,
zvláště ti, kteří pracují na výchově mládeže. 175.000 věřících z ně
meckých měst i jiných zemí svými podpisy podepřelo prosbu, aby
svatost Kolpingova byla Církví uznána. Biskup vyzývá k zaslání
všech spisů, dopisů a jiných Kolpingových dokumentů generálnímu
vikariátu v Kolíně n. R. k disposici a sděliti vše, co by mohlo
svědčiti proti svatosti Kolpingově nebo některého hlášeného zázra
ku. Vyhledávací proces beatifikační byl už zaveden.

Židé a křesťané. Oscar de Ferenzy, francouzský spisovatel, vydal
objemné dílo, nadepsané „Les juifs et nous chrétiens — Židé a my
křesťané“, k němuž napsal předmluvu R. P. Devaux, generální su
perior kněží misionářů Naší Paní Sionské. Chce dokázat protikřes
ťanský karakter antisemitismu. Židovská otázka nemá pro něhojen
ráz národní, hospodářský a sociální, nýbrž i duchovní a božský. Ži
dé neuznali, odsoudili a ukřižovali Ježíše Krista, tím lze vysvětlit
antisemitism křesťanů. Ale čin Židů má korelativ ve výlučném ulpě
ní na Talmudu, kterážto výlučnost je z největších jak s ohledu ná
rodního, tak náboženského. Antisemitism spočívá často na zákla
dech chyb jednotlivců, jak dokazují nesčetné případy. Žije velice
mnohošpatných židů, téměř nevěřících, kteří se stávají sloupy zed
nářství. Ferenzy cituje slova jednoho význačného žida, který na
psal: „Kdybychom měli ještě Sanhedrin, totiž nejvyšší soud ži
dovský, dal by do klatby všechny takové odpadlíky od tradiční naší
víry. Byli by jako Spinoza exkomunikováni. Judaism jako nábožen
ství je naprosto nesmiřitelný i s marxismem i se zednářstvím, touto
protináboženskou sektou, která se staví proti všem náboženstvím,
tedy našemu i vašemu.“ Systematické nepřátelství proti Židovství
je nepřípustné, to hlásá i Církev, jež se stále modlí za židy. Ne
smíme posuzovat židovství podle špatných židů, jako si nepřejeme,
aby bylo křesťanství hodnoceno podle špatných křesťanů.

Katolická universita Aurora v Šanhaji, jež je spravována jesuity,
staví knihovnu, která pojme 250.000 svazků a mimo místnosti pro
administrativu bude mít velký sál pro 200 studujících a menší čí
tárnu pro profesory. Rektor university, R. P. Germain, obrátil se
s prosbou na různé instituce a nakladatelství, poněvadž finanční
možnosti university nejsou tak značné, aby byla knihovna vybave
na, jak je žádoucno. Knihovna bude již otevřena na jaře r. 1936 a
při otevření bude uspořádána výstava francouzské knihy. Aurora
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ma veliký Vliv v intelektualnim prostredí Uiny a nlavne jeji prav
nická a lékařská fakulta jsou velice ceněny.

Oslavy šestnáctistého výročí smrti sv. Silvestra, papeže. Na přání
J. Sv. Pia XI. budou uspořádány veliké jubilejní slavnosti smrti sv.
Silvestra, papeže, který se ujal řízení Církve postoletích krvavých
pronásledování a za své dlouhé vlády upevnil církevní organisaci
a vystavěl několik nádherných římských basilik, výmluvných to
dokladů vítězství kříže. Slavnosti budou zahájeny 31. prosince ro
ku 1935 a potrvají celý rok a jejich středem bude basilika Laterán
ská. V létě bude uspořádán zvláštní Studijní týden, v němž bu
dou studovány historicky, archeologicky, ikonograficky i sociálně
činy a dobra sv. Silvestra.

První řeholnice-misionářka. Letos bylo oslavováno čtyřsté výročí
založení ženské kongregace sv. Voršily, kterážto kongregace vznik
la v Brescii, italském městě, 25. listopadu 1535. Byl to prvý řád,
který si předsevzal za cíl učit, neboť až dosud všechny ženské řády
byly kontemplativní. Svatou Andělou vstupuje do života řeholnice
učitelka jako spolupracovnice kněze v křesťanské výchově dívky.
To bylo velice významné, neboť byl zachráněn víře milion dí
vek a rodin, a mimo tozačaly být zřizovány nové kongregace, jež
měly stejný cíl. Zajímavo je, že právě tato kongregace poslala
prvou řeholnici do misií. Byla to Marie, která r. 1639 založila kláš.
ter v Ouebeku v Kanadě, z něhož misionářské dílo se šířilo do

Učme se od nizozemských katolíků. V poslední době vidíme u nás,
že nachází radostný ohlas práce nizozemských katolíků a touhu po
následování jejich metod. V „Životě“ měli jsme před lety vylíčenu
historii školského zápasu nizozemských katolíků až k dosažení ví
tězství. O dnešní -organisaci katolického školství v Nizozemí vyšla
česká brožurka. V naší revui jsme přinesli vloni pastýřský list ni
zozemského episkopátu proti fašismu a o zásadách katolické po
htiky. Tím není ještě výčet skončen. Katolický tisk nizozemský
pozorně sleduje vývoj událostí v Československu a zvláště katolic
ký život u nás. Dělá to objektivně, protože ví z vlastní zkušenosti,
jaké obtíže má defensivní postavení. (V tom se liší od katolického
belgického tisku, který je zabarven austro-monarchistickými prou
dy a z tohoto úzkého hlediska zkresluje občas události u nás.) Li
terární a společenské styky jednotlivců z našeho katolického pro
středí s Nizozemskem jsou doplňovány účinně spoluprací na poli
tiskovém a žurnalistickém. Má o to zásluhu u nás B. Benetka, který
navázal přátelství s mladým, nadaným žunnalistou Wim van Heugte
nem z Helmondu. Je to nadšený esperantista a tento mezinárodní
jazyk vytvořil dobré pojítko mezi katolíky obou zemí. O katolickém
sjezdě byl Heugten v Československu, cestoval po Čechách a po
Slovensku a výsledkem jeho poznatků nebyl jen seriál článků v de
níku „De Morgen“ a j., nýbrž neustálá propagace československé
ho katolicismu v Nizozemí. Do Holandska jezdí se učit naši země
dělci. Byl tam letos (už po druhé) opět jednatel Svazu lidových
zemědělců v Čechách Jan Janoušek. Katolické družstevnictví v Ni
zozemí je na vynikající výši. Jiným projevem styků bylo i česko
slovensko-nizozemské číslo „„Přehledu“, kamnapsali články jeden
z politických vůdců nizozemských katolíků posl. Max van Poll (ne
dávno měl být ministrem při rekonstrukci vlády), redaktor Wim
van Heugten, E. Neurd, Anton van der Leerrue, A. Schellens Ke
rel. Číslo redigoval B. Benetka za přispění svého holandského pří

Živ o t oh o s p o d á

Počet zaměstnaných provdaných žen stoupá. V naší republice je
celkem 1,146.574 gážistů, z toho 575.891 úředníků, 489.297 zřízenců
a 181.386pensistů, všechno mužů i žen. Otázka ženského zaměstná
ní je dobře zachycena podle pojištění. Z celkového počtu 316.739
pojištěnců Všeobec. pensijního ústavu je mužů 227.482 a žen 89.257.
Průměrné roční pojistky u mužů činí kolem 16.000 Kč au žen 8.000.
Plat mužů klesá a přibývá zaměstnaných žen a rovněž stoupá pro
cento provdaných žen, které spolu s manželi jsou zaměstnány.
Otázka dvojího příjmu v rodině a otázka rodinné mzdy jsou nej
aktuelnější v sociální politice.

Bude prodloužen čsl. obilní monopol o dvacet let? Na valné hro
madě Obilní společnosti ze záplavy čísel vynikají hlavně tři po
ložky: zisk 2.9 milionů Kč, a 5 a půlprocentní dividenda a stát
uhradí 24.3 mil. Kč. To jsou totiž ztráty z obchodů, provedených
na příkaz státu. Předseda Obilní společnosti dr. Feierabend tlu
močil svůj osobní náhled, aby bylo monopolní hospodaření pro
dlouženo u nás o 20 let. S tím se ztotožnili jen zástupci skupiny
zemědělské a mlynářské, ne však obchod a konsumenti.

Návrh na uzákonění Státní rady hospodářské. Podali jej lidoví po
slanci Petr, Bezděk, dr. Mičura. Je myšlena jako poradní a inicia
tivní orgán vlády, jednotlivých ministerstev, ústředních státních
úřadů, Národního shromáždění; podávala by buď na vyzvání nebo
z vlastní iniciativy dobrá zdání, posudky a zprávy o jí předlože
ných návrzích nebo takové návrhy na řešení otázek hospodářské
důležitosti by předkládala. Zkoumala by všechny návrhy zákonů a
nařízení všeobecně hospodářského významu. Po projednání a dobro
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Celeno sveta. LWnes maji VOrSsiiKyYKlastery V jižní Alrice, na Javě,
v Siamu, Číně, Brasilii, na Aljašce a jinde. Voršilek je dnes asi
15.000, z nichž 8.000 je podrobeno generální představené, ostatní
jsou samostatné. V jejich školách se dostává křesťanské výchovy
asi 80.000 dívkám ročně.

Obnova kláštera v Gubbio. Františkánský klášter v Gubbio, známý
tím, že sv. František nedaleko „obrátil vlka“, jak vypravují „Kvít
ky sv. Františka“, byl opuštěn již delší dobu. Řád se několikráte
pokoušel o obnovu kláštera a ty pokusy mají konečně kladný vý
sledek. Klášter byl opraven a nastěhovali se do něho duchovní
synové svatého Františka. Za veliké účasti kněží i věřících se ujali
slavnostně kláštera, v němž působil veliký františkán, sv. Leonard.
A tak dnes dostávají františkány zase skoro všechny kláštery, které
v dřívějších stoletích se těšily veliké lásce všeho obyvatelstva.

Náboženské vyučování v Peru povinné. Republika Peru má téměř
všechno obyvatelstvo katolické a vláda této země provozuje politi
ku, odpovídající duchu národa. Proto vydal ministr školství dekret,
kterým se nařizuje, „aby náboženská výchova ve školách a kolejích
republiky byla závazná a aby aspoň dvě hodiny týdně se na všech
školách vyučovalo náboženství. Biskupové ustanoví ve svých die
césích kněze, kteří budou vyučovati náboženství na státních ško
lách a školské úřady musí všemi způsoby toto vyučování umož
niti“.

tele. Za Čechy napsal úvodní článek posl. dr. Josef Novák. Kromě
toho uveřejněny dva překlady básní J. van den Vondela a F. van
Eedena, pořízené drem Janem Sajícem. Připojeno devět pěkných
fotografií. Zvláště však třeba vyzvednouti ještě jinou akci: Přenos
z katolické radiostanice z Nizozemska do Prahy 17. prosince 1935.
Esperantské projevy měli B. Benetka a Wim van Heugten. Zástup
ce čs. vyslanectví v Haagu vyzdvihl kulturní úroveň a vážnost ka
tolíků v celém Nizozemí. Hudební produkce byla velmi zdařilá. —
Zbývá přání, aby naše styky s Nizozemím se rozšířily, abychom se
v našem katolickém životě něčemu přiučili. Řk.

Pro křesťanskou obnovu divadla. Na čtvrtém kongresu k poctě ju
bilea Voltova, svolaném královskou italskou akademií na říjen loň
ského roku do Říma, jednaloshromáždění také o umění dramatic
kém, o krisi divadla a jejích příčinách. Konstatováno, že jde nejen
o hospodářskou, nýbrž i o duchovní krisi divadla. Dva vynikající
katoličtí románští dramatičtí spisovatelé Francouz Jacgues Copeau
a Ital Silvio d'Amico, prohlásili na kongrese nejvýrazněji, co dneš
nímu divadlu chybí: řecké a středověké tragedie a hry ukazují
zřejmě, čeho dnešní divadlo postrádá. Je to religiosita. Divadlo musí
míti jasný pojem o člověku, jeho původu, podmínkách životních a
jeho vztazích k Bohu. Negativní filosofie vládne, pudy vítězí nad
jakoukoliv kázní, láska zkreslena v požívačnost, čest je jen k smí
chu, každou větou se pohrdá atd. — to je dnešní divadlo. Člověk,
místo aby se pozvedl a duchovně posiloval, vede se směrem „vše
je dovoleno“, pak není ani pravé komedie ani tragedie. Copeau vý
slovně prohlásil: „Je třeba konverse divadla,“ a d'Amico před od
borníky stanovil směrnici: „Jedině katolické náboženství, které dalo
myšlence o lásce nejnádhernější, nejmužnější, nejbojovnější, ale
také nejkonkretnější obsah, může uskutečniti obnovu divadla.“

zdání by návrhy pak podala vláda v Národním shromáždění. Státní
radu hospodářskou by tvořilo 150 členů, jmenovaných na osm let.
Tito členové by byli tvořeni: 50 zaměstnavateli, 50 zaměstnanci,
25 odborníky a 25 členy z ústředních úřadů státní správy a insti
tucí celostátního významu. V návrhu je stanoveno, ze kterých kor
porací by byli členové SHR jmenováni. Tak na příklad ve skupině
zaměstnavatelské bylo by 10 členů navrženo ministerstvem země
dělství z členů zemědělských rad a zájmových korporací, 17 za prů
myslníky, 5 ze Státní rady živnostenské, 3 za Ústřednu obch. a
živn. komor, 3 za Ústřední radu obchodnictva. Návrh by provedlo
ministerstvo obchodu. Veřejné práce by navrhly 4 za hutní a báň
ské podniky. Min. vnitra by navrhlo 6 za Všeobecný fond peněž
ních ústavů a 2 zapojišťovny. Skupinu zaměstnaneckou by navrhio
celou ministerstvo sociální péče za odborové ústředny dělnické a
úřednicko-zřízenecké, odborníky by jmenovala vláda, z ústředních
úřadů a institucí měla by po jednom členu všechna ministerstva,
zemské výbory, university atd. Pak jsou tu organisační věci: před
sednictvo, výbory, podvýbory, sekretariát. V důvodové zprávě se
podepírá návrh potřebou řízení, hospodářství, při čemž musí pře
vládati momenty hospodářské a ne politické. Orgán „Poradní sbor
pro otázky hospodářské“ nesplnil úkol, jaký mu dán vládou, dnes
již nestačí. Do klasické teorie moci přichází vedle parlamentu nový
prvek — autonomie hospodářská. Je nutno se evolucí připravit na
změnu hospodářského řádu. Státní rada hospodářská by musila býti
vybavena určitou pravomocí, zvláště co do i iciativy v předkládání
návrhů. Zrušením „Poradního sboru pro otázky hospodářské“ do
cílilo by se úspor, které doplněny z rozpočtu presidia mi isterské
rady postačí v prvém roce na náklady finanční se zřízením SRH.
Pro další leta byla by v rozpočtu přechodná položka.



Kontrolované domy pro chudé rodiny v Holandsku. V hlavních měs
tech nizozemských i na venkově málo potkáte žebrající a sešlé lidi.
Celek pečuje zde o rodiny postižených nouzí, o žebráky i opilce a
pod. zvláštním způsobem. Jsou to t. zv. kontrolované rodiny. Po
dle novinových zpráv má město Haag již od r. 1928 v soustavě
svých velkoryse řešených domů blok pro tyto „kontrolované ro
diny“. Má to být svým technickým uspořádáním a způsobem ve
dení jakýsi výchovný ústav pro rodiny. Rodiny jsou podle své 80
ciální závislosti zařazeny do tříd, které jsou odděleny přísně od se
be. Jsou tři třídy. Rodiny zařazené do třídy třetí nemohou se po
určitou dobu stýkati se skupinou druhou, která stejně jako první
má odstupňovanou míru volnosti podle výsledku chování a hospo
daření. Také vycházky a návrat jednotlivých členů rodiny je upraven
podle domácího řádu a střežen dozorcem. Na tento zdánlivě přís
ný režim přistupuje každá rodina dobrovolně po podepsání smlou
vy, ať už se přihlásila sama nebo byla-li doporučena k přijetí po
licejními orgány. Komplex domků má polohvězdicovitý půdorys a
umožňuje dobře separování rodin. Současně bydlí tam 108 rodin
nejméně šestičlenných. Správa ústavu snaží se aspoň jednomu
z manželů opatřiti práci: při čištění městských i soukromých bu
dov, při umývání schodišť, dvorů, stěhování atd. Vedle ředitele je
tu odborně školená inspektorka bytů, která vychovává rodiny
k rovnovážnému hospodaření, neboť obyvatelé těchto bytů rekrutují
se z lidí, žijících ze dne na den. Tato inspektorka také rozhoduje
o postupu rodiny z jedné třídy do druhé, dává také konečný ná
vrh na přestěhování rodin do normálních domů, je-li záruka nebo
alespoň pravděpodobnost, že budou soběstační hospodářsky a mo
rálně. Tento systém je součástí organisovaného boje proti žebrotě
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Domácí:
Presidentská volba svým šťastným výsledkem přikryla několik
ošklivých zjevů, jež ji předcházely. Bylo to po prvé, kdy nebyl vo
len za presidenta T. G. Masaryk a už se ukázalo, co nebezpečí se
skrývá v demokracii, nemá-li dosti silné autority a tradice. Tento
kráte měli jsme ještě Masaryka, ale kdo bude to příště, když už
dnes mnozí nechtěli ničeho dáti ani na přání prvního presidenta?
7 let uplyne jako voda a nepřál by si jistě nikdo, aby historie před
cházející presidentskou volbu letošní, opakovala se znovu, snad do
konce v horší formě při příští presidentské volbě. Myslíme, že
takové nebezpečné hře nutno včas zabrániti, abychom zachránili
nejen demokracii, ale i stát. Jsme zatíženi historismem, stále mlu
víme o našich dějinách, ale poučení jsme si z nich nevzali. A his
torie volby českých králů a správců zemských jsou velmi poučné
i pro dnešek. Doufejme, že z posledních presidentských voleb vez
mou si naše politické strany příklad, že nutno podřizovati zájmy
osobní či stranické prospěchu celku, národa a státu. Pro nás jest
pak dostiučiněním, že tato příležitost ukázala oprávněnost katolic
kých politických stran a jejich funkce, jako činitele vyrovnávacího
a tvořícího i udržujícího tradici.

Agrární strana prožívá těžké chvíle, třebas na venek se to ještě tak
naplno neprojevuje. Presidentská volba, při níž nový předseda agrár
ní strany byl podroben první velké státnické zkoušce, málem že
nepřivedla celou stranu do rozkolu. Otevřeně došlo již k různosti
názorové mezi Prahou a slovenským křídlem a stará nespokoje
nost slovenských agrárníků s centralistickým režimem pražským
jen znovu oživila starý požadavek organisační autonomie sloven
ských politických organisací agrárních. Sjezd agrární strany, který
má se konati počátkem ledna, bude míti tedy práce dosti, aby
uvedl stranu zase do pořádku jednak politicky, jednak organisačně.
Na výsledku sjezdu bude prý také záviseti, zda Hodža zůstane v če
le vlády, či zda bude vystřídán jiným politikem.

Katolický blok vytvořil se nahodile při příležitosti presidentské vol
by. Nelze zatím z této nahodilosti vyvozovati žádné politické zá
věry. Katolické politické strany prokázaly tak poznovu“ jen svoji
politickou i státní vyspělost, že se totiž aktivně súčastnily státního
aktu, volby hlavy státu. Byly to důvody rozumové, státní, národní
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a připravuje lidi na návrat do spořádaného života. Podle zpráv,
z nichž čerpáme, má tato metoda kladný výsledek.

Odborové hnutí v Československu. V r. 1934 bylo v Českosloven
sku 688 organisací (svazů) zaměstnaneckých s počtem 1,994.236 čle
nů. Z těchto 688 organisací bylo 410 sdruženo ve 14 odborových
ústřednách, 11 organisací bylo sdruženo pod společným vedením a
267 organisací bylo. mimo odborové ústředny. Z uvedeného počtu
organisovaných členů bylo 1,412.717 národnosti československé
(70.84 proc.), 526.043 Němců (26.38 proc.) a zbytek jsou Poláci,
Maďaři a Rusíni. Je zajímavé, že každý sedmý občan republiky je
odborově organisován, v Čechách každý šestý. Nejslabší jsou orga
nisace odborové na Slovensku a Podkarp. Rusi. Srovnáváme-li po
čet všech plnoletých občanů v republice s počtem odborářů, je to
z 9,188.341 plnoletých 21.70 proc. a ze 4,449.883 zaměstnanců v po
volání činných je členy odborových organisací 44.82 proc. Největším
odborovým svazem jest soc. dem. Odborové sdružení čsl. s 75 orga
nisacemi a 642.039 členy (z tohoje 123.796 žen), pak nár. soc. Čs.
obec dělnická s 67 organisacemi a 307.164 členy (žen v tom je
52.544), komunistická centrála rudých odborů s 11 organisacemi
172.681 členy (žen 29.711), agrární Odborová jednota se 143.728
členy (24.978) — v tom je i Čuříkova skupina, ale i přes to je to
číslice přehnaná a pak naše Říšská odborovárada křesťanských
organisací (české ústředí Praha a Brno a německé ze Svitav) s 57
organisacemi, 112.997 členy (32.568 žen). Chybí zde data ludových
odborových organisací, takže skutečný stav křesťanských odboro
vých organisací je větší. Nad to stojí mimo ŘOK několik menších
odborových organisací v Čechách.

| i t i c k ý

i náboženské, jež rozhodly o postupu katol. stran. Bylo by však
zcela předčasno těšiti se už na nějaké větší sblížení těchto stran
samých. To bude trvati ještě nějakou dobu a bude státi také ještě
kus práce, než k nějakému konkretnímu sblížení a pak spojení do
jde. První krok udělaly naše odborové organisace dělnické, které
již před půldruhým rokem vytvořily společnou ústřednu, v níž sešly
se ke spolupráci nejen čeští odboráři z Čech a Moravy, ale jsou zde
i Slováci a Němci. Před vánocemi pak konala se pracovní konfe
rence našich zemědělských a družstevních pracovníků, na které
po prvé referovali také zástupci hospodářských organisací sloven
ské strany ludové a něm. strany křesť. soc. A tuto odborovou drob
nou práci pokládáme za nejlepší základ snah po sbližování a sjed
nocování v táboře katolickém. V nadšení dá se leccos spojiti a sjed
notiti, ale nadšení vyprchá a zbude šeď všedních dnů. Pak spojuje
jen práce a čím jest solidnější, tím jest pouto také trvalejší. Práce
také umožní bližší poznání lidí, to, co nám v katolickém táboře
tolik chybí, že totiž se navzájem vůbec ani neznáme a vzájemné

P edstavý máme o sobě, až na několik čestných výjimek, velmi poivené.

Zahraniční:

V anglické zahraniční politice došlo k sensačnímu pádu dosavadní
ho ministra Hoara. Příliš daleko chtěl vyjíti vstříc Italii, aby umož
nil ukončení války ve vých. Africe. A Italie, místo aby návrhy ty
přijala, začala je odmítat a tím urazila anglické veřejné mínění tak,
že Hoare stal se nemožným a musil odejíti. Jeho pád málem že
nestrhl s sebou i Lavala, který tentokráte získal ještě důvěru sně
moven, ale většinou již daleko menší, než dosud míval a které po
třebují ve Francii ministerští předsedové. Zdá se, že dnes i Laval
bude již zdrženlivější vůči Italii a že více bude hleděti si Anglie.
To znamená ovšem zostřování sankcí a pokračování války v Africe
a tím i zesílení válečného nebezpečí ve Středozemním moři.

Jugoslavie pokračuje v konsolidační politice a postupně jsou dále
uvolňovány občanské svobody. Konají se již i přípravy k novým
volbám, jež byly by vypsány asi na měsíc duben či květen. Do té
doby mají býti připraveny všechny návrhy na novou demokratickou
ústavu.

o t d a I

p—eva—“. Co s učiteli náboženství. až bude dostatek kněží? Otáz
ka stejně palčivá, jak vážná a důležitá. Vyřešiti ji co nejdříve jest
nejvyšší nutností církevních úřadů. Není pochyby, že to bude těžký
problém a rozumné řešení jeho setká se s mnohými nesnázemi. Dá
se však očekávati, že Církev, jako vždy, bude se říditi zásadami
křesťanskými. Příčilo by se názoru křesťanskému, kdyby tito učitelé
náboženství měli býti z úřadů svých vyloučeni, jakmile dohledná
doba s dostatkem kněží nebude jich potřebovati. Mladí lidé tito,
když v době největší náboženské krise, vedeni jsouce citem nábo
ženským, poznali nůtnou potřebu nových dělníků-pomocníků na vi
nici Páně, s nadšením a láskou po náležitém vzdělání doplňovali
řady „bojujících i učících zároveň“, čímž Církvi svaté nemálo pro
spěli a zajistili si jistě čestné místo. Mnozí v těchto úřadech s ob
divuhodnou energií dopracovali se značných úspěchů, jak v umění
vychovatelském, tak i na poli kulturníma sociálním (v katolických
spolcích). — Příklad: Dvacetiletého jinocha poučoval svého času
duchovní o možnosti získání dobré existence v povolání učitele ná
boženství. Pravil: „Po náležitém náboženském vzdělání a absolvo

vání předepsaných zkoušek můžete dostati místo učitele nábožen
ství a jistě nebudete toho litovati. Mladík, toho času v dobrém
místě se slušnou gáží, houževnatě studoval a zkoušky složil s dob
rým prospěchem. Dostal místo. Když rok učil, obdržel od nejdůs
tojnější biskupské konsistoře sdělení, že s existencí touto může
dotyčný počítati jen po dobu nedostatku kněží. Přesto však tento
učitel náboženství věnoval se úřadu mu svěřenému celou svojí duší
a v tomto povolání uplatnil své dobré schopnosti, což písemnými
vysvědčeními potvrdily nadřízené úřady nejen duchovní (vikariát
ní), ale i školní (okresní školní inspektor). I v katolických spolcích
za neohroženou a obětavou práci získal si značné zásluhy. Jistě te
dy tento, jakož i jiní zaslouží si to čestné místo mezi kněžími. Bylo
by jistě nespravedlivým, kdyby tito učitelé náboženství byli maceš
sky ze služby předčasně propuštěni. Jest otázkou, zdali by mnohý
z nynějších učitelů náboženství tehdy změnil své povolání, bylo-li
by každému při podání žádosti o připuštění ke zkoužkám oznáme
no, že existence tato není stálá. Jistě by byl mnohý nucen, ač velmi:
nerad, své rozhodnutí změniti. Nedá se pochybovati o tom, že
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eventuální pozdější propuštění laických učitelů náboženství, když
svůj mužný, oběti schopný věk ztrávili ve službách Církve svaté,
působilo by pochopitelné rozhořčení nejen ve světě katolickém,
nýbrž v celé veřejnosti vůbec. Není také vyloučeno, že by tato
existenční katastrofa v nynější velmi těžké době vedla u mnohých
ke smůtným koncům. Zdá se býti samozřejmým, že Církev v oce
nění práce učitelů náboženství zachová se skutečně křesťansky a
existenci jejich zajistí. Zajištění existence znamenalo by ponechati
nynější učitele náboženství v jejich úřadech, pokud jim to zdraví
dovolí, aby si mohli ze skromných úspor zajistiti klidné. stáří. To
se stane tehdy, promluví-li opravdu křesťansky cítící srdce našich
kněží nynějších i budoucích a nebudou uplatňovati svůj nárok, vy
učovati na školách, kde působí učitelé náboženství. O skutečně
dobrých a vzácných vlastnostech našich kněží se pochybovati nedá,
takže by tu ani protestů nemuselo býti, zvláště, jednalo-li by se
o kněze, kteří nemají zvláštních povinností ke svým starým rodi
čům. Se svou gáží od státu a vedlejšími příjmy (pohřby, svatby)
snadno. by vyšli. Bude však třeba, aby takové uspořádání poměrů
bylo upraveno a vydáno ve formě zákona tou cínkevní autoritou,
která dala svolení, by učitelé náboženství na školách vyučovali.
Když tato autorita žádala pomoc, již potřebovala k udržení kato
lického ducha ve státě a byla jí dána, pak ona jistě zachová se
křesťansky a celý problém v tomto smyslu vyřeší. Tím zbaví učitele
náboženství velkých starostí z hrozivé budoucnosti, jež jim nemo
hou v jejich povolání nikterak prospívati, celou veřejnost katolic
kou v očekávání uspokojí a antikristům, kteří by tohotoužili k de
magogii, vyrazí zbraň z ruky. Toť názor nezávislého pozorovatele.
Nechť čtenáři, jichž se tato otázka týká, i ti, jichž se netýká, od
poví v tomto časopisu na toto téma.

Rakovina. Není tomu tak dávno, co jsme u nás poukázali na to,
že v tiskárně, postavené z katolických peněz, tiskne se pornografie
a že se to děje za kapitálové účasti představitelů oné tiskárny.
Nikdo se neodvážil to popříti. Ale není to jen líčení pohlavních
vášní, co tisknou špatného v tomto podniku; jsou to. i| zesměšňo
vání sv. zpovědi, kněžského stavu vůbec. V č. 4. téže sbírky je
„humoristicko-satirický román dnešních dnů Děti krise“. Jeho
hrdinové na každé stránce jsou třikrát na flámu. Jsou to právě
promovaní doktoři a shánějí místo. Jeden se stane rabínem, druhý
Žije s mladou vdovou atd. I zde jsou košilatiny podle vzoru „Nic
než tělo“. Hlavní hrdina jde ke strýci na venkov a sám stále kar
baní — s farářem a kaplanem a mudruje: „Kdybych se byl věnoval
theologii, mohl jsem už skoro dva roky někde kaplanovat, zpo
vídat babičky a dědečky a hřmět s kazatelny do duší dnešnímu
zhýralému mladému mužskému i ženskému pokolení — a takhle?“
A pan farář na str. 31. zatím mu „mírně vyčinil, proč jsem se ne
věnoval stavu kněžskému, v němž bych to se svým mariášnickým
nadáním mohl dotáhnout jistě až na kanovníka nebo snad i výš.
Vyhrál jsem čtyřicet šest korun osmdesát haléřů, z nichž páně
kaplanových bylo třicet pět korun dvacet haléřů, jelikož byl teprve
loni vysvěcen a je proto všestranným novicem.“ Jindy pan faráf,
vida karbanické umění pana doktora, „rozkoší až skoro řičel jako
bujný hřebec““.Po těchto citátech se už nepodivíte, že je líčen pan
kaplan jak s nasazenými černými brýlemi okukuje koupající se

VÁ kon i. h a

„letňačky“ a tvrdí, že objevil zcela neznámý druh kapradiny, o níž
hodlá napsati do „Farního věstníku“ atd. — Dosud tak psaly jen
socialistické „„Červánky“, „Trn“ a jiné protikatolické tiskoviny.
Dnes se to tiskne a financuje z kapes katolíků lidmi, kteří se bojí
na světlo, ale kteří mají volnou ruku. To je rakovina katolického
života.

Otázka státní organisace mládeže v Rakousku. Rakouští biskupové
schválili pamětní spis o poměru katolické mládeže a mládeže ve
státní organisaci, předložený Říšskou pracovní komisí katolických
svazů mládeže. Je v něm zkonstatováno, že Vaterlándische Jugend
(Staatsjugend) musí obsáhnouťi celek všech organisací mládeže ne
bo mladých, pokud se kladně staví ke státu. Jde o 160.000 mladých
do 18. roku. Právě katolická mládež, chráněná konkordátem, musí
se účastniti výstavby organisace vlastenecké mládeže, ale pří za
chování vlastních svazových zvláštností. Biskupská konference nyní
nemá námitek, aby za těchto okolností rozšířila se organisace vlas
tenecké mládeže o katolické svazy.

Katolíci v anglickém parlamentě. Po nedávných pariamentníca
volbách je v parlamentě (dolní sněmovně) 18 katolických poslanců,
z toho 12 konservátivců, 5 labourpartistů a jeden z oposiční labour
party. Dále zvolení 2 katoličtí poslanci ze severního Irska, kteří do
sněmovny nejdou. Katolických kandidátů bylo postaveno různými
stranami 43. Ve sněmovně lordů přibyl lord Sempill, vynikající
konvertita, ke katolíkům vévodovi z Norfolku, lordu Howard of
Penrith, lordu Tyrellovi (oba dva bývalí vyslanci v Madridu, Wa
shingtonu a Paříži) a lordu Titz Allanovi, jedinému a poslednímu
katolickému anglickému místokráli v dnešním svobodném Irsku.
Kromě těchto osobností je ještě několik méně význaných katolic
kých lordů. V sedmi anglických městech byl zvolen katolík staros
tou. V jednom ale musil pro nemoc resignovati.

Střípky. Jeden moderní osmiletý kluk si prý podle „Nár. listů“
přál letos k Ježíšku: Drobnohled, vývěvu, trubice a láhev rtuti,
všecky knihy „strašlivé“ od Wallace, lyže od nejlepší firmy a ly
zařské boty, brusle a boty, novou „dospělou“ hockeyku kanadskou
s hodně dlouhou isolací, psací stroj, krabici čokoládových orionek
koulí, pět zkumavek s bacily cholery, záškrtu, vztekliny, tuberku
losy, malarie, žluté zimnice a injekční stříkačku. Když se ho otec
ptal, nač tohleto poslední potřebuje, řekl kluk: „Ale přece pro ka
marády, na zkoušku, jestli se jich to chytí.“ — Po. vypuknutí italsko
habešské války byli jsme až rozhlasem vyrozuměni, že se neříká
něguš, nýbrž negus a Addis Ababa, ne Abeba. Ale pravopisné lekce
ani cestou eterickou na nás neplatí, píše se to, jak se nemá, a už
nás nikdo neopravuje. — Jeden knihkupec dostává z Francie novi
ny na adresu: X. Y. „kuchkupec Vatolagatel Olombouc“. Vtipná
naše pošta vyrozumněla. že je to „knihkupec, nakladatel, Olomouc“,
— V jednom olomouckém předměstí bývala kaplička se zvonkem.
Před lety byla zruščna a tak ztratila ona čtvrt zvonek. Jeden pod
nikavý občan koupil si zvon, má jej na zahradě u stodoly a vy
zvání za mírný honorář na požádání kohokoliv. — V Americe je
sekta Moravských bratří. Velmi by se Morava podivila, kdyby sem
zavítali, protože jsou to většinou černoši.

č a s o p i S

Revue „Na hlubinu““ do nového decenia. Re
vue „Na hlubinu“ skončila desátý ročník a
za řízení dra..Silv.- M. Braito a dra Reginál
da Dacíka, profesorů olomouckého domini
kánského učiliště, vstoupila prvním číslem o
72 stranách- do.nového ročníku. „Život“ vy
konal pro,revui „Na, hlubinu“ kus.průkopnic
ké práce a proto se z rozmachu jejího těší.
Formát, který.. se vžil, „zůstal nezměněn. Jen
obálkaje. nová“-se: symbolem PX a žlutou
barvu s. hnědým tiskem vystřídala modř. Už
obsah prvního čísla nového ročníkuukazuje,
Žerevue je na cestě stoupajícího rozmachu.
Jde skutečně.na hlubiny a dovede nesevšed
nět. Přejeme Hlubině a Vftězům, kteří také
budou lépé vybaveni, největšího rozšíření.

Břevnovští benediktini. vydaliprávě jako 1.
svazek své knižnice Opus Dei Životopis za
kladatěle svého kláštera, známou légendu sv.
Brunňonaz Kverfurtu, pod názvěm“,,Život a
utrpení sv: Vojtěcha“. Dosud jsme neměli
nic tak příručníhoa zároveň opravdu vědec
kého, oďkud bychóm se poučili o veliké po
'stavě sv. Vojtěcha, tak často neprávem za
pomínané. Knížka: je velmí vkusně vyprave
na „a stójí 15- Kč, studentům sleya. "Luxusní
vydání: naVarn Gelderově holandu je za50
Kč. Kromě textu legendy, bézvadně přelože
ného.ďoc. drem-J: Vitkovským, je v svazečku
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stať dra R. Holinky o významu světcově a
řada vysvětlujících poznámek. — Další sva
zek nové břevnovské knižnice bude Bridelův
„Život sv. Ivana“, který podle tisku z r.
1657 znovu vydá a průvodní studií doprovo
dí prof. dr. msgre J. Vašica. Objednati mož
no v knihkupectvích anebo přímo v Edictbe
nediktinského opatství, Praha-Břevnov 1, kde
je na skladě i studie prof. dra Č. Sameše
„Klášter vilémovský“, o dějinách významné
ho středověkého střediska českého (6 Kč).

Frant. Valoušek: Jesličky. Vánoční hra z
dnešního prostředí o 4 jednáních. Cena Kč
9.—. Hra je apologií víry a nerozlučitelnosti
křesťanského manželství.

Ksaver Meško: Vánoční zázrak. Mysterium
o 4 obrazech. Cena Kč 8.—. Velmi pěkná
rytířská hra z doby křižáckých válek. líčící
zázračné uzdravení malomocného rytíře ve
vánočním svatvečeru. Obě knížky vyšly ná
kladem Společenské knihtiskárny v Přerově.

Dr. Jar. Řehulka: Čtyři vážné příběhy. Stran
215. Cena 12 Kč. Vydala Družina literární
a umělecká v Olomouci. — Hanácký spiso
vatel, známý žertovnými historkami ze života
hanáckého lidu, ministrantů, při čemž do ve
selého jádra uložil vždy jiskry svérázné ha
nácké povahy, představil se tentokrát Čtená

Jednotlivá čísla Kč 1-50.

řům v jiné podobě — jako spisovatel váž
ných příběhů. První z nich, „Setkání“, je li
terární prvotina, která ukazuje rozvíjející se
talent kresby přírody i lidí, „Dívčinokrásná“
má již náběh na charakteristiku rozmarů
ženské duše, který vrcholí v třetímz příběhů
„Hřích““ nejcennějším nejen rozvinutým ná
mětem, ale i propracováním. Lehoučko na
hozen je čtvrtý příběh „Pes“, který nese sto
py chmurné nálady ze světové války a v
němž převládají realistické tóny.

Dr. Zdeněk Kalista: Národní motiv úcty sva
toprokopské a svatoprokopská legenda z ro
ku 1618. Vyšlo ve 300 výtiscích jako nezmě
něný přítisk přílohy revue „Na hlubinu“, O
lomouc (20. svazek knihovny revue). Svatý
Prokop v našich dějinách je spojen s úctou
pramenící v srdcích nejen zdožných, nýbrž 1
vlastenectvím zanícených. Jeho kult vzrostl
po kanonisaci ještě více. Legendy svatopro
kopské jsou nerozlučně spojeny s motivem
obraný proti útlaku národních práv a jazyka
proti cizině. Známy jsou ze zásahů světce
v sázavském klášteře proti německým mni
chům. Čtyřicet stran studie Kalistovy při
pravuje čtenáře na roztomilou legendu, ulo
ženou v universitní knihovně v Praze. Cena
3 Kč. Zasílají dominikáni, Olomouc, Sloven
ská 14.
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