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K ADMINISTRACI

ARCHŮ

Jsme teď častěji upozorňováni na to, že mnohá díla opravdu 
zanedbáváme. Třeba to poněkud vysvětliti. V orientačních 

lístcích bývá pod bibliografickým záznamem drobným tiskem po
známka, vztahující se na vnitřní obsah, z které může ten, kdo hle
dá dobré dílo, poznati, zda jest na dobré stopě. Ale kdo poznámku 
tam dává, musí sám dílo dobře napřed prostudovati,a k tomu musí 
umět ovoce studia podati; a shrnouti na tak malou prostoru celou 
úrodu, není umění snadné. Analysa a Synthesa musí jiti ruka v ru
ce, aby víře hledajícího nebyla ukládána přílišná zatěžující zkouš
ka. Dosud virtuosem v těchto poznámkách byl p. Reynek, a bylo 
často patrno, že i jemu překáží, když se nemůže rozvinouti na víc 
rovin, jak tomu říká Guardini.

Proto bude lépe, když formát 71/2 cm X 12 cm ponecháme jen 
pro záznam bibliografický, a bližší určování hodnoty a charakte
ristiky vůbec odkážeme na formát 15^2 cm X 12 cm. Tím bude 
možno první informaci lépe vyhověti.

Bude tedy pro příště pravidlem Archů, vydávaných ve Staré 
Ríši, že kterýkoliv jejich bibliografický lístek bez poznámky bude 
prostě představovati dílo, které sami do svých knih zařazujeme, a 
tím mu přisuzujeme studijní hodnotu. Bude to naše »ex libris«. 
U některých (už dnes) to poznamenáváme, protože nejsme tak 
samolibí, abychom si namlouvali, že naše rozhodnutí bude hned 
všemi bližními, kteří se též studiem zabývají, naprosto přijato. Ne-



máme ani krápět úmyslu strhnouti na sebe kritickou diktaturu. 
Připouštíme v oboru dojmů různost, a právě proto uznáváme prá
vo tribuny čtenářské obce. - A tu nastává vlastní úloha kritiky 
(usuzování) v delších řečech na větším formátě. Na příklad, jsou 
dvě díla o Valdštejnovi: Durychovo Bloudění a Doblinův Valdštejn. 
My obě řadíme mezi díla, hodná studia, ale při obou máme jisté 
výhrady. Malý orientační lístek nestačí ani na tyto výhrady, nad
toť na celkový odhad. Též často na něco většího není hned vše
chen um pohromadě, někdy ho vůbec není, nebývá chuti, a nebý
vá peněz, abychom si to dali udělati od těch, kteří to umí, kteří 
však jsou zapřažení obyčejně do nějaké roboty k uhájení živobytí, 
nemají na jemnější práci času a hospodářských dvorců, které by 
je živily k řádnému zastávání tohoto »svobodného umění«. Tu 
třeba čekati, až to vždy někdo povolaný vykoná. ’

Zařízení toto zdá se nám dokonalejší posavadního. A podle to
ho, jak nám dobrota Boží a kasa spolustudujících dopřeje tisku, 
doženeme takto brzy, co jsme zanedbali přílišným toužením po 
dokonalosti práce vydavatelské. Lístky budou pohyblivější, jejich 
konkordanční umísťování bude rychlejší a jistější, zkrátka, bude 
možno snadněji stanovití hodnoty a kádr dobrých děl.



JAIME BALMES
1810-1848

Sotva Balmes zemřel, stává se předmětem po
zornosti mnoha životopisců. Antonio Soler, Joa
quin Roca y Cornet vydávají brožurky, Bonaven
tura Córdoba a Garcia de los Santos píší knihy. 
R. 1849. Albéric de Blanche uveřejňuje v Paříži 
Jacques Halmes, sa Vie et ses Oeuvres, který jest 
přeložen do španělštiny r. 1850 a r. 1852 do něm
činy. Od té doby, vyjma dosti dlouhou dobu skoro 
naprostého mlčení, není roku, který by nepřiná
šel povinný hold chvály této velké památce. Ve 
\ ichu r. 1910., v sté výroěnici byl náš slavný ka- 
talanský mvslitel oslavován náboženskvmi a lite- 
rárními slavnostmi, na něž se podnes kde kdo pa
matuje. Byla tu elita katolické Katalonie, sálající

V

nadšením. Reči a studie, přednášené na tomto Kon
gresu, byly vytištěny, a tak, jak všichni jsme si 
přáli, byl to Kongres věru internacionální.1 Od
vážnými a šťastnými inspirátory této oslavy byli 
kanovníci Jaume Collell a Mariano Serra, s P. Igná
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cem Casanovašem.Vrchním pořadatelem byl sám 
veliký biskup VichskýTorras y Bages.

Od těchto slavností se vzácnou vvtrvalostí P. Ca- «/
sanovas ujal se dalších prací k povznesení památ
ky svého znamenitého krajana. Skvělé vydání 
Sebraných dél Balmesových, založení Balmesovy 
Bibliotheky v Barceloně, životopis Balmesův,jenž 
právě vychází2, značí etapy této činnosti. Činnos
ti, pohrdající reklamou, tak ustrojené, aby pro
bouzela závodění, silnější než všechny překážky, 
a udržované myšlenkou, že sotva se co vyrovná 
zásluhám kněze, jehož kolébkou a hrobem město 
Vich právem se může honositi. Vedle této nové 
biografie všechno, co bylo o Balmesovi napsáno 
od r. 1848 vybledá a mizí. Jest pravda, že první 
životopiscové měli zvláštní výhodu v tom, že znali 
Balmesa z přátelského osobního styku. Přece však 
žádný z nich neanalysoval s pronikavostí P. Casa- 
novase ducha, dílo a prostředí balmesovské. V e 
dvou svazcích můžeme sledovati krok za krokem 
celý život člověka;do každého koutu vnesl autor 
světlo, všechno prošťáral, všechno prohlédl, vše 
se zdarem vysvětluje. Jsme tu v rodině Balmesově 
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jako doma, vede nás na universitu Cerveražskou, 
kde studoval, do Barcelony a Madridu, odkudž se 
pokoušel působiti na osudy své země, všechno 
jest nám v knize té tak oživeno, jakoby Balmes byl 
nějakým soudobým vlastním vládcem Španělska» 
Od r. 1910 do 1925 historik tento vše vynaložil na 
to, aby sebral korespondenci svého heroa a aby 
každé z jeho děl postavil rádně do jeho historic
kého rámce. Při tomto životopisném díle možno 
mluvili právem o zdaru. Každá stránka přímo se 
koupe ve světle.

A to ještě nestačilo oddanosti a horlivosti auto
rově. Přičinil se ještě o celý svazek dokladů, do
plňuje již beztak hojné poznámky ke každému 
svazku. Všechno teď, co si přejeme věděti o koléb
ce Balmesově, o jeho životě universitním, o tom, 
jak si otvíral životní dráhu, jak tvořil své revue, 
uveřejňoval své knihy;o jeho knihovně, jeho ces
tách, jeho politických záměrech, jeho přátelích, 
o jeho závěti a pohřbu, stojí opravdu na nespor
ných dokladech.
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V tomto tretím svazku Dokladů jest celá činná 
a passivní korespondence Balmesova, jak jen ji 
P. Gasanovas mohl sebrati: totiž 333 listů psaných 
tímto velikánem filosofie, 214 listů jemu odesla
ných, 37 pocházejících z písemnosti jeho bratra 
Michaele. •

Listy psané přátelům jsou zvláště zajímavé: jest 
z nich patrno jemné a ušlechtilé srdce, jakož i spi
sovatelův duševní stav při práci, a mnohý detail 
při skládání jeho děl. Ty, jež se vztahují na ob
dobí činnosti v tisku, mají ještě větší význam, pro
tože jsou psány v plné bitvě idejí. Zvláštní zmín
ky ode mne zasluhuje 23 listů Alberica de Blanche, 
neboť mi přispěly velmi ke knize, kterou jsem po
světil tomuto mladému spisovateli; jsou psány 
Španělsky.

Jest známa velká přízeň Balmesova k Jesuitům. 
Když přišel r. 1826 na universitu Cerveražskou, 
byli tam ještě v dobré paměti známí dokonalí hu
manisté P. Galissá a P. Ferrusola. A později sezná
mil se s provinciálem Španělska, P. Puyalem. Je
suité zase zajímali se silně o jeho knihy, chválili
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je, rozširovali je, podie potreby je i hájili. P. Gasa
novas neopomenul zaŕaditi k jeho datu krásný a 
důtklivý list, jejž P. Roothaan, generál Tovaryš
stva Ježíšova, psal kanovníkovi Weiglovi do Rež
ná, aby ho povzbudil k překladu do němčiny hlav
ního díla Balmesova Protestantismus přirovnaný ke 
Katolicismu.Když se rozneslo, že biskup Orihuel-

v

ský nařkl v Římě Filosofii základní, chtěje ji dostati 
na index, arcibiskup Tarragonský Feran d Echa- 
nove ihned se obrátil na P. Lerdo, důvěrníka Špa
nělska v Římě, a prosil ho, bude-li třeba, aby vy
zval P. Roothaana, a ten aby zakročil u kardinálu 
Polidoriho a Castracana, a tak předešel nějakému 
zmatku, jímž by vzešla nezasloužená ujma tak dů
ležitému dílu.4

Ze zajímavých kusů tohoto třetího svazku za
sluhuje zvláštní zmínky dvacet stran úvah5,jež po
slal Balmesovi Eray Francisco^ anaclocha z kláš
tera Nejsvětější Tváře v Alicante. Tento mnich, 
nadšený čtenář všech spisů Balmesových, zvláš
tě byl chycen třemi prvními knihami Filosofie zá
kladní. V šedesáti letech byl proniknut do morku 
kostí „peripatetickými principy svátého Tomáše”, 
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jimž se naučil kdysi z úst dominikánů Orihuel- 
ských, svých učitelů; a „nejhorším'1, pravil Bal- 
mesovi, bylo to, že neměl pražádné chuti vyjiti /
z těchto „starých rutin\jako všichni z jeho Ústa
vu”, a sledovati způsoby nové filosofie.6 Nebyla 
by snad právě kritika tohoto bývalého žáka Ori- 
huelského příčinou, že místní biskup domáhal 
se toho, aby Rím zakročil proti naukám balmesov- 
ským? P. Casanovas se tak domnívá, a má bezpo
chyby pravdu. Ostatně, brzy to potuchlo, pohnulo 
to jen Balmesa k vyznání: Errare potero, haereticus 
non ero.8

Jiná zajímavost, tentokrát ryze francouzská, 
aspoň co do předmětu. Théologie de Lyon jest dílo 
jansenisty Josefa \ ally, z rádu Oratoriánů. Mgr 
Malvinovi de Montazet, který byl jeho podnítite- 
lem, nepodarilo se zavěsti je do semináře Svatého v
Irenea v Lvoně, a Kím r. 1792 dal dílo to na index.

v 7

Nuže stalo se, že tyto Institutiones theologicae, za
mítnuté v Lyoně a odsouzené v Římě, ujaly se ve 
Španělsku. Godoy, ministr Karla IV., tehdy na 
vrcholu své moci, zamýšlel uložiti je na theolo
gických fakultách poloostrova. Kolem roku 1849 
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ministr Mayans chopil se znova této myšlenky a 
zvláštním výnosem tu knihu zavedl. Biskupové 
protestovali před královnou. Ale čtyři odepřeli 
protest podepsati.Katalanský františkán P. Xavier 
Serra, jenž se uchýlil do Lyonu, kommentuje s roz
hořčením v prudkém listu Balmesovi tuto ničem
nost biskupů. Tyto němé mitry jej rozhořčují a 
vyslovuje podiv, jak to, že i takový Balmes mlčí. 
Z takové shovívavosti předvídá nespočetná zla, 
zakořenění jansenismu ve Španělsku a vítězství 
bezbožnosti. Vybízí Balmesa, aby hřměl proti to
muto vměšování se státu do církevních záležitos
tí, aby Rím do toho dobře viděl, že je tím bolestně 
dotčena národní hrdost španělská. Jakže ?\ zemi, 
která vydala tolik velkých theologů, která se slav
ně honosí titulem katolická, bude se uplatňovati 
a uváděti ke cti jansenistská kniha, odsouzená pa
pežem, a kterou nenajdeme ve Francii v rukou 
chovanců ani jednoho semináře? Ah opravdu, to 
jest již velký úpadek. Tak horlí františkán Serra.9

A boje se, aby Balmes, jenž ho vůbec nezná, mu 
snad nevěřil, připojuje k své obžalobě ověřovací 
dokument: list zpovědníka z Fourviěre.10 Serra 
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předložil deset otázek o původu, bludech, šíření 
ve Francii, nebezpečích takové knihy, atd. A zpo
vědník ten bod za bodem odpovídá; radí, aby byla 
zahájena nej usilovnější činnost, aby se jedu Vallo- 
va kde kdo chránil; články do novin, stížnostmi 
do Říma, otiskováním a šířením Úvah abbé Peva,V 7

v nichž ve čtyřech jasných listech výborný kněz 
ten ukazuje nesnesitelné bludy Vallovy. Opatřen 
tímto dokumentem náš františkán s důtklivostí, 
per viscera Jesu Christi, vybízí Balmesa, aby se u- 
jal této věci, kde jde o česť a náboženství Španěl
ska.12 List jest psán francouzský; jest patrno, že 
mluví cizí řečí, ale to našemu statečnému katalan- 
skému františkánovi nepřekáží, aby rozvinoval 
nejohnivější výmluvnost; a kdyby snad opatrný 
Balmes váhal, nechť si připomene texty svátého 
Augustina: Quod supra homines est time, et homi
nes non te terrebunt.™

Balmesa jisté nebylo třeba napomínati k odvaze. 
Ale snad si myslil, jak napovídá P. Casanovas14, že 
stačí šířiti úvahy, jimiž s veškerou přísností a ráz
ností kterýsi španělský jesuita hned r. 1825 opřel se 
theologii Vallově, a jež byly opět vydány r. 1844.
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II
Balmes ve své knihovně, jak dosvědčuje kata

log,15 sestavený po jeho smrti, měl Myšlénky Pas
calovy, Proměny Bossuetovy, Filosofická díla Fe- 
nelonova, Kázáni Massillonova, Kurs Literatury 
od Laharpa, a též některá díla Chateaubriandova, 
Josepha de Maistra, Veuillota, Parisise, Lacordai- 
ra, Dupanloupa, Montalemberta, Ozanama. l)o 
některých z těchto knih jsou vepsána věnování. 
Z nich patrno, jak siBalmesa vážili takový Lacor- 
daire, Dupanloup, Taparelli a Perrone. Samy kni
hy ty svědčí, s jakou pozorností tento katalonský 
kněz-filosof sledoval náboženské obrození naší 
země a boje pérem, jimiž se katolíci pokoušeli do- 
býti za vlády Ludvíka Filipa svobodu vyučování.10

Od dob Restaurace tito bojovníci měli vynika
jícího vůdce: Lamennaisa. Lamennais tehdy moc
ně vystupoval proti bezbožectví, gallikanismu a 
zlořádění university. Před rokem 1830 jeho knihy 
a jeho brožurky byly událostmi. A hluku Červen
cové revoluce ľ Avenir zle bouřila a zastávala se 
zvučně cti a svobody Církve. Balmesovi bylo teh
dy dvacet let. Jeho živá zvědavost zajímala se
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o toto hnutí. A přece od Lamennaisa nic v jeho 
knihovně.To možno vysvětlili jen neblahými pře- 
kotnostmi tohoto Bretonce a pohoršením jeho od- 
padlictví. Arci byly ještě hlubší důvody.17

Jest skoro nemožno, aby apologetaa filosof, pí
šící ještě za života Lamennaisova, nečetl knih člo
věka, který měl v celé Evropě tak zvučnou pověst. 
Balmes ve své Základní filosofii věnoval celou jed
nu kapitolu filosofii zdravého smyslu, bez něhož 
autor Pojednáni o lhostejnosti neviděl, kterak se do
moci jistoty ani jak hájili pravé náboženství.

Zakoušíme bolestný údiv před tímto systémem. 
Co vyplýtvané krásy v tomto stálém přemílání 
všednosti skepticismu, aby se dospělo k filosofic
ké trošce všemožných paradoxů !... Lamennais 
vzal účinek za příčinu.. .V tomť jest celý jeho blud. 
Bezpečnost jednotlivcova není závislá na všeobec
ném souhlasu; ale souhlas ten jest všeobecný, pro
tože každý jednotlivec jest povinen (nucen) jej 
dáti. \ tomto všeobecném hlasování lidského rodu 
každý jest poslušen jakéhosi podnětu přírody ; a 
protože všem se dostává téhož podnětu, všichni 
hlasují týmž způsobem. |\ systému Lamennaiso-
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vě| hlasování to nemohlo by ani začíti, ani skon- 
čiti. Toto přirovnání není nějaké satyrické rčení, 
je to přísný argument, na nějž nelze odpověděti.18

A proto Balmes právem usoudil:
Žalostný pád tohoto skvělého ducha byl po

sledním slovem nauky. Autor otevřel propast, do 
níž svrhoval každou pravdu; sám do ní padl. ..,<J

Přes tato tak kategorická prohlášení Balmes 
bude pokládán dlouho za fideistu; není jisto, že 
reakce, která nastala v tomto smyslu na Kongresu 
veVichu r. 1910, definitivně zničila potupné toto 
nařčení. Je to bez jakékoliv pochyby pomluva. 
A původ její jest v onom příliš zobecnělém zvyku, 
že ve vyučování scholastické filosofie vytrhnou se 
k diskussi některé věty z nějaké knihy, aniž se pak 
dbá toho, aby se držely v souvislosti s obecnou 
naukou autorovou a tím méně s jeho celkovým 
životem.

Marcelino Menénder Pelayo byl pouhým histo
rikem španělské literatury. A přece viděl mnohem 
správněji než odborní profesoři filosofie, že Bal
mes byl pravým scholastikem.20 Nikdy však ne- 
utkvěl na povrchu starých forem, ani nezaváděl
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něco nového, dokud mu ze všeho nesvítala vstříc 
.pravda. V mládí na universitě Gerveražské dosta
lo se mu za vedení zkušených profesorů úplného 
theologického vzdělání, takže po devíti letech tu
hé práce dosáhl doktorátu.21 V samotě Vichšské 
měl pak mlčenlivé a plodné období pěti let, jež 
P. Casanovas označuje velmi šťastně „skrytým ži
votem’.22 Kdežto Lamennais psal dříve než měl 
jaké učitele. Sotva se jal studovali, už plnil svět 
hlukem svých spisů, ted- zastaralých. Balmesovi, 
jenž zemřel v osmatřiceti letech, bylo dvacet de
vět let, když uveřejnil vMadrilenno católico pojed
nání o celibátu-3, třicet let, když jeho brožurka 
o statcích kněžstva24 proslavila ho jednoho dne po 
celém Španělsku. Na toto mistrovství připravoval 
se patnáct let všestranným, methodickým, pilným 
studiem.

Honosil se duchem podivuhodně pronikavým a 
přesným. Moudré návody intellektuálního zdraví, 
jež formuloval v Criierio1^, jsou stránkami vlast
ního životopisu. Ostatně jeho víra byla živá a ni
kdy nebyla zviklána, jeho mravy bez úhony, vněj
ší projevy zbožnosti tak pevné jako jeho víra a
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mravy. Ač se narodil v dolíku, obklíčeném vyso- 
kými horami, miloval šírý obzor. K žádnému pro
blému své doby nezůstal lhostejným; všechny ho 
záhy přivábily, problém politický, problém so
ciální, problém apologetický. Ale v projednávání 
těchto palčivých a složitých otázek zachovával 
málo obyčejnou jasnost a poklidnost. Příčinou té
to krásné rovnováhv nebvla tak ani jeho vroze- 
ná skromnost, jako spíše přísnost jeho method a 
důkladnost jeho naukových znalostí. 1 stavičnou 
četbou a dlouhým uvažováním upevnil se v typ 
neobvčejné svnthetičnosti: objímal minulost i dne- 
šek. Otevřený jsa všem zájmům doby, dbal záro
veň toho, aby je osvětlil odvěkými principy Církve. 
Mohl se ukázati lépe žákem Doktora Andělského?

Toto nezbytné zakořenění v tradici sám vyjád
řil v Crilerio™'. «Lépe dát se najmouti jako voják 
pod schopným vůdcem; než stáli se bídnýmguer- 
rillero, napařeným důležitostí vrchního generála." 
Přes to, že láska k neodvislosli jest tak lidem vro
zena, většina lidí přec jen bývá vedena. Tak to
mu jest po vše věky a ve všech zemích; a vidí se 
to jak v oblasti chování, tak v oblasti myšlenky,
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v umění, vědách, v literatuře, jak v politice, tak 
ve filosofii. Lesk a vážnost vůdců, jež sledujeme, 
pochází ze všeobecné zbídaěelosti lidí. Ale dob
rodiní vyučení i nejlepšími učiteli nesmí ubiti žá-

V

kovu iniciativu. Spatným učitelem jest ten, do
dává Balmes27, kdo se nesnaží probuditi duchy. 
Vyučování, hodné toho jména, aniž by vzněcova- 
lo pýchu, má na konec dát i vloze žáků vědomí 
jejich sil. Zrno, vržené do mladých myslí, má bý- 
ti .semenem budoucnosti". Nikdy učenlivost ne
má upadnouti v «slepý servilism"; ,v literární a 
vědecké milici v tomto smyslu kázeň není přísná. 
\ oják může se obraceti k svým vůdcům s tím, co 
sám pozoroval.”28

\ tomto duchu, jak uctivém tak svobodném, 
Jakub Balmes vcházel do všech bran vědění. Bral 
v potaz nejznamenitější mistry středověku i dob 
moderních; doktory své země i doktory cizí; učen
ce věd posvátných i véd světských, velké profe
sory filosofie a historie, politiky, přirozeného prá
va. Ať Menéndez Pelayo o tom jakkoliv soudí, jeho 
neznalost jazyků nebyla mu velkou závadou: fran
couzské překlady německých filosofů nebyly tak
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špatné, aby z nich nebylo možno vyčisti myšlen
ku autorů. Ba myslel bych, že P. Gasanovas, jenž 
rád shledává prvky barcelonské renaissance v do
bě Balmesově, odbývá příliš ledabyle díla fran
couzských nebo německých filosofů před 1845. 
Ať už tomu jakkoliv, ze všech knih, jež četl, Bal- 
mes uměl si vy brati a ubrániti se často pochyb
ným závěrkům i největších.

Ve studiu jest opravdu mnoho nebezpečí. Pře
snost a důkladnost jeho ducha a pokora jeho srd
ce uchovaly ho pyšného pohrdání, jež svedlo La- 
mennaisa na zcestí. Jestliže se někdy klamal, jak 
se stává nevyhnutelně i lidem geniálním, možno 
říci vůbec o něm bez lichocení: In veritate stetit.

Ill
\ ztahy Církve a státu, národa a náboženství, 

kapitálu a práce, jsou problémy v jistém smyslu 
ustavičné. Modality se mění, povždy běží o záj
my a běda! také vášně se do všeho pletou a kalí 
jasný pohled a překáží rozumnému řešení. Zjevy, 
jež vyvstávají způsobem prudkého výbuchu, mo
hou v daném okamžiku vytvořiti illusi, že vznikla
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nová otázka. \ e skutečnosti otázka tkvela v hlu
bokých stálých příčinách, totiž v složitosti a čá
stečné protivé lidských prvků, jež historie amal- 
gamuje v národ. V době Balmesově jako dnes trpělo 
Španělsko bláznovství antiklerikalismu, a Kata- 
lonsko bylo již krajem průmyslovým a velmi růz
ným od ostatních španělských krajů. Z toho samo 
sebou vyplývalo, že Balmes musel nejen hájili ne- 
odvislost Církve, ale též zkoumati problém regio- 
nalismu a problém dělnického sdružování.29 Bal
mes byl muž činnosti, a jeho životopisec nemohl 
zvlášť nepozastaviti se u těchto otázek, dosud stej
ně palčivých. P. Casanovas učinil tak s úzkostlivou 
péci o pravdu, zvláště co se týká katalonských po
měrů.

O tomto předmětě nemíním se šíři ti. Jest mi 
osobně nemožno prozpytovati dopodrobna mapu 
všech cest, na něž zvědavost unášela ducha Bal
mesova. Komu se toho zachce, musí se proklubati 
třiatřiceti svazky jeho Sebraných dél. Za sebe úhrn
ně omezím se jen na některé rysy katalanského 
publicisty. Budou-li mladí lidé dvacátého věku po
zorné čisti Criterio, naučí se umění, jak dosíci prav-
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dy. Žádný žák nemel by býti připuštěn ke zkouš
kám zralosti a odejiti z ústavu, aby nevzal do své
ho zavazadla tuto příručku moudrosti mnohem 
vyšší než moudrost Epiktetova. Knihy o Protes
tantství přirovnaném ke Katolicismu, ač vyšly již 
skoro před sto lety, nijak nesestárly. V jeho Zá
kladní filosofii většina problémů ještě dnes tíživě 
doléhá na mysl lidskou. A co se týká Politických 
spisů, nespočetných to článků, jež naplňují stránky 
tří revuí: Civilisace (1841-1843), Společnost (1843- 
1844), Myšlénka Národa (1844-1846), - ty právem 
zjednaly Balmesovi titul krále žurnalistů.

Falelz, jenž nemiloval Lamennaisa, spravedlivě 
mu přiznával, že uměl ku podivu v několika strán
kách otázku pŕedvésti a objasnili. Balmes též ovlá
dal toto umění. Jiní spisovatelé jeho země byli, 
pravda, stylem skvělejší: na příklad Donoso Cor
tes se svým „královským stylem”, jak praví Me
nendez Pelayo; Joseph Quadrado, jemuž překva
pující obrazy a myšlénky přicházely zcela spon
tánně. Ale oba a všichni ostatní jsou co do hloubky 
níže než Balmes: vyniká nad ně neúmorným hle
dáním pravdy, intuicí skutečnosti, neodvislostí vů
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či všem, dvorností polemiky, uměním přesvědčo
vali a vysvětlovali, logikou činu, a konečně onou 
počestností slova, jež nedovolovala nikdy jeho 
hlučivosti, aby překročilo nebo zmenšilo přesnou 
jeho myšlenku.

A přece přes své výborné dary ve svém politic
kém usilování ztroskotal. Snil o lom, jak usmířiti 
v mírumilovné shodě obě větve španělských Bouř- 
bonů; liberály, neopatrné ve svých reformách, a 
konservativce, upiaté na minulosti. Jeho sen zů
stal snem. Spoléhal na „lid”, který již byl vyvělra- 
lý. A ve svém rozčarování potlačil denník, v němž 
po tři leta hájil myšlenku, a pravé zájmy národa.30 
Když se opět chopil pera, odevšad zazníval povyk 
revolucí z r. 1848. Když Pius 1X. smělou rukou jal 
se modernisovati administraci papežských států, 
mnoho kněží poloostrova bylo tím pohoršeno. Bal
mes sebral své vyčerpané síly, a v souhlasu s nun
ciem Brunellim vydal svou pronikavou brožurku 
Pius IX. za všeobecného proklínání, jež mu spí- 
lalo španělských Lamennaisů.31

Za krátko pak odevzdal Bohu svou statečnou a 
čistou duši. Než však třesoucí se rukou podepsal 
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svou poslední vůli, doslal z Ríma úkol neobyčejně 
čestný. Prostřednictvím španělského kapucína 
Fermina ď Alcaraza, pověřeného sborem kardi
nálů, byl tázán tento veliký doktor morálních a 
politických věd: «Co třeba mysliti o právu národ
nostním, o němž se říká, že jest nezadatelné a ne- 
promlčitelné, a v případě, když by se připouštělo, 
kdy a jak může býti praktikováno ?32" Otázka byla 
výstižně postavena, neboť ovládala všechnu mezi
národní politiku devatenáctého století. Z počátku 
se zdálo, že ji pohrbí století dvacáté. Ale nestalo 
se tak.*  Jaká škoda, že mocný myslitel katalonský 
nemohl již ve své smrtelné nemoci na otázku Ríma 
od povědět i!

IV
V článku, jenž zůstal pověstným, když po re

publice občanská válka soužila Španěly r. 1872., 
MajorquinQuadrado ulehčil si povzdechem: ^Kdy
by Balmes byl živ?”

* Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem já žid ? Národ tvůj, a nej- 
vysší knězi vydali mi tebe... JAN 18, 35.
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Toto přání utkvělo na rtech a katolíci poloostro
va si je opakují v posledních letech cím dál tou- 
žebněji. Neboť obzor jest zatažen černými mračny. 
Ztroskotal (^analejas, jenž se snažil svésti zemi pod 
zákony laické; ustoupil Primo de Rivera, jemuž na 
srdci ležel veřejný řád a pacifikace Maroka, jenž 
však byl neschopen vyhověli svobodám a naklo
ní ti si většinu národa; nic nepořídil Burenguer, 
jehož dobrá vůle nedovedla rozpoznati nebezpečí 
revoluce. Rudý Azana pak svou protináboženskou 
politikou jen přitěžuje společenské anarchii den 
ode dne vzrůstající; ve všech těchto špatných 
dnech katolíci, nespokojení vším právem, vyvo
lávali obraz muže, v němž by všechny tyto půtky 
dne bvly vy vážen v. Takovým mužem, oplývají- 
cím svrchovaně moudrostí, uměním i autoritou 
jest nesporně Balmes. Žádný vůdce nebyl by dnes 
žádoucnější, neboť nesejdou-li se duchové na jed
notných základech myšlenkových, národové, je
jichž tělo, raněné malomocenstvím, rozpadává se 
v kusy stran, promění se v davy, to jest stáda bez 
pastýřů, všem vlkům na pospas.

Balmes pracoval celý svůj život o to, aby byla 
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uznána práva Boha nad společností. Trpělivé usi
lování, jež by slibovalo návrat pokoje, nedochází 
však zdaru, dokud srdci nehýbá velká naděje. Bylo 
by tedy třeba častěji opakovati si poslední slova 
Balmesova na jeho úmrtním loži: In te Domine 
speravi, non confundar in aeternum. Co se lidské 
stránky týká, to doplňuje staré španělské přísloví: 
„Srdce k Bohu modlitbou, a palcát v ruce!”

Z franc, podle P. Dl DONA J. F.
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Z pražské diecese za vlády J. Exc. arclb. dr. Karla Kašpara

Z Prahy, totiž z pražské diecese; píše nám to 
kněz milovný pravdy a spravedlnosti v del

ším listu. Toto jsou výňatky, nejhlavnější body: 
„ ... co se týče názoru P. P. na liturgii, myslím, že 
správně nechápe hodnotu jednotného liturgické
ho jazyka. Snad i zde se dívá na účel, což odpo
ruje výtečným větám Guardiniho o „liturgii jako 
hře” Jak jsou naši kněží daleko v neposlušnosti 
základních pravidel do nedávna ještě i v obecné 
nevědomosti platných, vysvitá z toho, že na vý
znamný pro diecesi svátek při pontii ikálním po
žehnání, zpíval jistý prelát česky. Nejtrapnější pri 
tom je, že se ještě tázal přisluhujících, zda má zpí
vat česky či latinsky!

Hájím vždy čistotu a neposkvrněnost svaté Li
turgie. Kdo porušuje její ryzost, jest neomala, jenž 
se chová sprostě a drze na svatbě vůči okrase ne
věsty Kristovy. Když čtu v breviári Levavi, oculos 
meos in montes, vždy se mi zdá, že se to vztahuje 
na liturgii. Tedy pozdvihnutí očí, ne sestupování 
dolů „mezi lid”, vždy Sursum corda proti laicisaci. 
Kdo se chce dostat z laictva hlouběji, ať se učí. 
Liturgie jest opravdu hodna studia. Je jisté, že 
dnešní kněží zapomněli tylo prvotní pravdy své
ho Ordo a plouhají se v prostřednostech školác

kých otázek a stále sestupují.
Toto oslabení,jež možno plně připodobnili měk

nutí kostí, jež se ted často naskytá z prehnojené 
píce u dobytka, jest patrné i v seminářích. Tu da
leko ještě nemíním mluvili o úrovni vzdělání theo
logického. To je pod úrovní príliš okatě. \le slyšel 
jsem přímo z úst bohoslovcú, jak horlivě se tam 
hájí a čte Thein i Javořická a jiné masírování a 
tření buržoú. Spisy svátých Oleu se prohlašují za 
cosi zpozdilého, bohoslovci prý se musí učit znát 
život z první ruky: stalo se, že kterýsi „bohoslo
vec” vyhodil druhého spolubratra, když mu nesl 
svěcenou vodu do kropenky. A k dovršení všeho, 
vězte, že jakýsi podařený theolog píše do listu li
doveckých, podpisuje se „čestně” plným jménem, 
a dokonce teď někdy veřejně přednášel na lido
vecké schůzi. To je lak, jako když rodiče zaučují 
pít děti kořalu. Všichni představení mlčí jako vždy. 
Když o lom mluvím se spolubratry kněžskéhosta- 
vu, obyčejně se mi dostane pokrčení ramen a vy
světlení, že prý se lak děje z nutnosti pro výjimeč
nost doby. Výše jmenovaný lidovecký theolog po
depisuje se Stehlík. Z jeho novinářských názoru 
je viděl, že mu pučí pestrá křidélka vy kutáleného 
ptáčka ...



1. Tini. VI, 20-21

O Timothee, depositum custodi,
20. O Timothee, zálohu ostříhej chráně se nepobožných novot, slov 

a sporů lichojmenné vědy, 21. ku kteréž někteří se přiznávajíce od ví
ry odpadli. Milost s tebou. Amen.

Nemůže pak apoštol dokončili listu neopětujíc 
výstrahu, kterou hned na počátku listu byl po
ložil, totiž výstrahu proti bludařům a bludnému 
jejich učení. Na tom nejvíce mu záleželo a tudy 
vroucným a důrazným oslovením počíná: O Ti
mothee, zálohu ostřez, ostříhej, aor. phúlaxon 
chráně se světských novořecí. Zálohem se rozumí 
uložená a svěřená věc, kteráž, jak se Ž.Tim 1, 12. 
14. dovídáme, Timotheovi byla svěřena a dobrým 
zálohem sluje.Zálohem tím nerozumějí se ani před
pisové listu toho, ani úřad biskupský, nébrž roz
umí se nauka, jež Timotheovi co nějaký sklad a 
poklad a co nějaký pověrek, svěrek (svěřenslví, 
co jest svěřeno), odkaz či nějaká zástava od Pavla 
dána a svěřena byla, majíc od ruky do ruky na 
potomstvo býti podávána. Kdo věc v zástavu bé
re, ten povinen ji docela a bez vady zachovali, 
aby nic nezahynulo a nic se neporušilo z ní; tak 
biskup povinen bdíti, aby nauka Páně v ničem 
uštěrbku, proměny, a úchabku nedošla. To zacho

vávali v církvi biskupové právě katoličtí, jak i na 
sv. Basiliu nadarmo císař Valens se domáhal, abv 
od přísného víry držení pousloupil; dosáhl od- 
pověd, že nemůže ani sylaby dáti porušiti a tu ra
ději smrt podstoupili, než za nehýtek ustoupiti slu
ší. Ostřez tobě svěřeného zálohu, vykládá Vincent 
Lirinský, proti zlodějům a pro nepřátelv, aby ne
mohli, an lidé spí, koukolu do pšenice nasáli. Zá
lohem zajisté jest, co tobě svěřeno, nevšak co jsi 
vymyslil, ty strážcem jsi a opatrovníkem, ne však 
osnovatelem a nálezcem. Ostřez zálohu t. j. za
chovej hřivnu víry nedotknutu a neporušenu. Zla
to jsi obdržel, zlato odevzdej, nepokládaje olova 
neb měděnic nějakých ; čemu ses naučil, tomu vy
učuj. na to uslrojuj, vysvětluj tak. abys naučil no
vým věcem vnově je pronášeje. Spusob, jakým 
zálohu ostřici, udává ap. dokládaje: chráně.se svět
ských novorckostí a sporu lichojmené védy. Novo- 
řekosti jsou novosti ve věcech, řečech a naukách, 
jenžto se starobylosti příčí a s ní se potýkají. Co 
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jste slyšeli z počátku, u vás ostávej, vece sv. Jan 
1. Jo. 2, 24. Všeliké bludařství pro novorekost a 
odstoupení od starobylosti bludarstvím jest. Já 
své evangelium pravým býti soudím, vece Ter- 
tullian, Marcion svoje evangelium pravým býti 
klade; kdož nám rozeznání učiní ? Starobylost, od
povídá. Přidává ap. svetských novoŕekostí t. j. ne
svätých, nepobožných, světáckých, odchodných 
účelu, k němuž víra svátá se vede. Svatý Aug. z to
ho odvodí, že se v církvi nevy host ují nové výrazy, 
a nová pojmu pojmenování, když toho potřeba 
vymáhá, aby jedním slovem se nauka úsečně vy
jádřila. Řecký text m. cainophoonia čte ceno- 
y;/zoon/amarnořekosti, darmomluvnosti, darmo- 
tlachy, práznozvuky, clení to veškerou gnostikův 
slibnou a nádhernou nauku za pouhé klepy a třepy 
vyličuje. Viz 1,6., kdež soujmenné slovo nuitaio- 
lo<»'ía přichází,marné brepty a trepty,žvásty a žva
ní a brebencování znamenajíc. Vysvětlujíc a je 
místněji líče nazývá odpory lichojmenné vedy. Od
pory slují zásady a stanovy a nauky, kterými blu
daři nauku církve popírali a jí odpor kladli no
věji odporné učení stanovíce. Věda či gnósajest 
milodar Ducha sv. 1. Cor. 12, 8. 14. 8., jímž proni
káme podstatu víry a souvislost věcí Božích pro- 

zíráme. Takovou vědou se honosili bludaři tehda 
povstalí a tudy se gnostiky či vědci jmenovali, ja
koby oni nad jiné rozumem vynikali vědou na
uku Kristovu pochopujíce, an ostatní lidé vírou 
ji pojímajíce jenom věrci ostávají. Leč ta gnósa 
jejich nebyla leč sněním nějakým a nijak jména 
svého nezasluhovala, Tudy ji apoštol zove licho- 
jmennou. jenž na licho a neprávě vědou se jme
nuje a bez práva osobuje si názvu toho. I vypisuje 
následky, když kdo se takového domnělého vě
dění přidržoval; Ku kteréž vědě né kteří se přizná
vajíce od víry se odšinuli. vyštěrbili, vyšinuli se 
z dráhy, kterou pravá víra ku pravdě vede a na 
výmyslech a sněních se octli. Děje se nejednou 
vysokomyslným a domýšlivým lidem, že chtějíce 
vyššími nad jiné lidi býti, z víry vypadají, jenž 
má býti svrchovaným záměrem při veškerém vě
dění tak, aby veškery vědy k lepšímu jí poznání 
a pochopení sloužily.

Konci list žehnaje a všeho dobra želaje : Milost v
B. s tebou. B. text čte .s*  vámi, tak že se ap. slovy 
těmi k celé církvi obracuje, celou církev v lásce 
objímá a jí všeho dobra ozvláště duchovního přeje.

Suš. /. Tim. str. 343.



Christopher MORLEY

Děti ve snách (Thunder on the left). Česky St .Jílovská, Má
nes, Praha 1933. - Četba pro dospělé vzdělance, kteří umění ještě 
rozumí. Je to bohaté rozvedení textu o dětech, jak čteme u svá
tého Matouše: » ... neobrátíte-li se a nebudete-li jako maličká 
(pacholata), nevejdete do království nebeského.« - Aby to bylo 
hodně názorné, prolínají se zde dva světy: svět dětí a svět dospě
lých. »Děti jsou důvěřivé a nevylekané, protože přijaly docela 
klidně podmínky svého života, znají věci, které mají cenu, a věci, 
které jí nemají, jen svět dospělých je naplněn strachem, bázní a 
nepochopením, jakoby děti byly vyvrženy ze svého vlastního slun
ného kraje do temné a spletité džungle. Martin je tu, aby jim uká
zal cestu, ale oni mu nestačí: jeden nedosahuje druhého. Martin 
zůstává dítětem a ostatní jsou nešťastní dospělí.« Nám se zdá Mar
tin nikoliv nejasný, jak praví Hugh Walpole v předmluvě, ale oproti 
podobným typům Dostojevského trochu nemotorný. Jakoby mu 
byl umělec pracuje ho nevěnoval dosti pozornosti. Kníže Myškin 
v Idiotu jest mnohem výraznější a spojitější.

Ale za to vyniká Morley ciselační jemností psychického kon
krétna lásek, největší to asi trampoty amerických občanů, totiž 
umělcových spoluobčanů bez náboženství, neboť celé dílo jest 
drženo jen v řádu Umění, bez zásahů světa nadpřirozeného. Umě
ní to však jest veliké.

»Království nebeské, bratři nejmilejší, píše sv. Řehoř papež ve 
své 11. homilii, proto se praví býti podobno věcem pozemským, 
aby z toho, co duch zná, vystupoval k věcem nepoznaným, kte
rých nezná; aby ukázkou věcí viditelných se vytrhoval k nevidí-



telným a tím, co ze zvyku zná, jakoby natřen jsa se rozehřál, aby 
skrze to, v čem známém má zalíbení, naučil se milovati i nezná
mé.« Souhlasíme tedy co do hodnoty s Walpolem, jenž praví na 
konci své předmluvy: »Reakce jednotlivce na tento příběh bude 
individuální, a z toho důvodu není třeba povšechného vysvětlení. 
Domnívám se, že žádná kniha, vydaná letos v Anglii nevyvolá tolik 
diskuse jako tato ... Fantasie Morleyova bývala dříve poetická, 
z jiného světa; v této knize není fantasie jen šidítkem na uklid
nění, nýbrž proniká vás bázní. Od prvního slova až do posledního 
si uvědomujeme bouři blížící se z dálky, jak bychom si ji měli 
uvědomovat při každém vážném studiu života, a právě toto uvě
domění odlišuje svět dospělých od světa dětí... Výklady života 
jsou nudné, když jsou bázlivé, a myslím, že tady jako vždycky, 
když je dílo dobré a pravdivé, stvořil autor něco, co nechtěl, ale 
musil stvořit, a vykládá tu svět nádhernější, než jaký sám zná.«



Eugene F r a n q o i s V I D O C Q

Z galejníka policejním náčelníkem. Paměti. Paris, 
1821. Česky Jindř. Hořejší 1933. - Kniha věru neobyčejná. V pře
du jest podobizna Vidocqova, krásná rytina za jeho života poří
zená. Typ jednotný, v němž tvář plně vyhovuje textovému ob
sahu. Vzadu jest doslov p. Hořejšího. Nám se však nezdá, že by 
se Vidocq nějak příliš obviňoval, jak praví p. H. v prvním od
stavci tohoto doslovu. Ani na nás nepůsobí nepříjemně, když od
haduje bilanci sociálních poměrů své doby. Naopak, byli jsme pří
jemně překvapeni, že už před sto lety někdo tak ostře vyjadřuje, 
co od té doby do dneška se rozvilo do netušené síly: »Pozoroval 
jsem mnohokráte, praví Vidocq na str. 100., že na zločinnou drá
hu svádí bída, způsobená špatným sociálním pořádkem. Kde jsou 
časy, kdy se říkalo, že jen lenoch se nenají! Všimněte si jen ne
zaměstnanosti! )e to úžasná podívaná, že rozkvět obchodu a prů
myslů jedny obohacuje a druhé ožebračuje, když nastane nadvý
roba a není odbytišť ...« To jest přece dobře pověděno a má to 
i dnes plnou platnost.

Morální hodnocení u takovýchto osobnosti z rodu »létavých« 
není možné jen v řádu přirozeném. Nepřibere-li se v úvahu pro
zřetelnost, pak rozdílnost stvoření podle Genese, a ta »míra víry«, 
již Bůh jednomukaždému z nás udělil, o níž čteme v dnešní epiš
tole (první neděle po Zjevení Páně), tu lidem takovým vůbec ne
porozumíme.

I stylem je to dílo znamenité. Co věta, to čin. »Neznal jsem pa
pírovou a literární formu«, praví Vidocq sám na začátku v před
mluvě, »ale byl jsem zvyklý na logický pořad, vyhýbal jsem se



opakování slov a nebyl-li jsem tak kovaný v gramatice jako Vau- 
glas, nedělal jsem přece, ať již ze cviku nebo šťastnou náhodou, 
téměř chyb proti duchu jazyka.« Zkrátka, záleželo mu především 
na pravdě a spravedlnosti čili věrnosti, upřímnosti. - »Generální 
zpověď.« O to vůbec nedbal, zda se bude sám čtenáři líbit, nebo 
zda vzbudí nechuť u lidí spořádaných. Od těchto zvlášť se příkře 
liší, a snad právě proto je to četba tak poutavá, že ten »logický 
pořad«, na nějž byl autor zvyklý, vyplývá u něho z bohatého fon
du gestace, jež se bez pestrosti dobrodružství nikdy neobejde, že 
ho škola nijak nezmrzačila, a že svoboda u něho má ještě plný 
zvuk, byť v přirozeném řádu dravce. Škola, t. j. filosofi před fran
couzskou revolucí, rozlučovala pozvolna církev od státu, a tako
vé rozumářství se pak poklidné společnosti nevyplácí: popouštějí 
mříže klecí lidského zvěřince a šelmy z nich unikají k hrůze ob
čanů, kteří myslí, že stačí pro mír jejich volební vymyšlenosti. Na 
štěstí tento typ nepostrádá jisté přirozené vznešenosti, neboť se 
nepřizpůsobuje špindírství doby, takže prozřetelnost mohla jeho 
sily a obratnosti dravce využiti k ochraně stáda proti dravosti ji
ných šelem, jimiž se vždy hemží doby porevoluční. Vina nespadá 
na přirozenost. Spíše třeba ji svalovati na ty, kdo se revoluce za
stávají, kdo se opovažují vydávati ji za tvorný princip. Nelze sta
větí státy na zemětřesení.



Stefan ZWEIG

Marie Antoinetta. Přeložil Bedřich Vaniček. Vydal v říjnu 
1933 Melantrich v Praze. - Všechno, co bychom mohli napsati, by
lo by jen k chvále této hutné knihy. Stačí čisti Úvod spisovatelův, 
abyste byli navnazeni, a pohroužíte-li se do četby, zapomenete na 
všechno kritické pokusnictví, zapomenete, že jste chtěli jen zjistiti, 
jak dalece se podobá jiným knihám o téže látce; dílo neodložíte, 
dokud nedočtete až do konce. A tak správně paraduje vpředu spi
sovatelův úvod ne jako otevřené dvéře, zvoucí ke vstupu, ale ja
ko přepychová clona dráždící zvědavost svým skvěle ztlumeným 
brunátem. Umělec ví, že »pravda a politika bydlí zřídka pod jed
nou střechou, a že kde má býti za demagogickým účelem vy
kreslena historická postava, tam lze od ochotných přisluhovačů 
veřejného mínění očekávati málo spravedlnosti.« Proto se vyhýbá 
úzkostlivě mělčinám této prostřednosti, jíž často trpí i nejlepší 
historikové, a zůstává pravdymilovným básníkem bez politiky až 
do konce. A tak jeho Marie Antoinetta dosáhla svého vznešená: 
»S neúprosností umělce, který neustane, dokud nevydobyl ze své 
látky nejvyššího napětí, poslední možnosti, nepouští mistrná ruka 
té umělkyně, jíž se říká Neštěstí, Marii Antoinettu dříve, dokud 
tuto měkkou a chabou duši nezocelila, dokud z ní nevybičovala
všecku velikost, jež jako dědictví po rodičích a předcích ležela
v její duši zasuta. A tato těžce zkoušená žena, která se nikdy na 
sebe neptala, poznává konečně uprostřed nejhorších muk, že jest 
proměněna; právě ve chvíli, kdy její vnější moc se chýlí ke konci,



cítí, že v jejím nitru počíná něco nového a velikého, co bez oné 
zkoušky by nebylo bývalo možné. »Teprve v neštěstí opravdu 
poznáme, kdo jsme«, tato zpola hrdá, zpola bolestná slova jí ná
hle splynou s užaslých rtu; začíná tušiti, že právě tímto utrpením 
žije její malý průměrný život jako příklad pro potomstvo. A z to
hoto vědomí vyšší povinnosti vyrůstá její charakter sám sebe pře
konávaje. Krátce před tím, než se rozbije smrtelný tvar, podařilo 
se umělecké dílo, které jej přetrvá, neboť v poslední, svrchované 
hodině života dosáhne Marie Antoinetta, průměrný člověk, koneč
ně tragické míry a vyroste k velikosti svého osudu.«



Eugene Francois \ II)OC()

Z galejníka policejním náčelníkem
Paměti. (»Mémoires de V idocq, chef de la police«, Paris 
I 821). Uspořádal a přeložil Jindřich HOŘEJŠÍ. Knihy osudů a 
práce, svazek XIII. Vydalo v prosinci 1933 nakladatelství „Or
bis” v Praze XII, Kochova 62. Písmem Ronaldson vytiskla knih
tiskárna „Orbis” v Praze XII. - Formát 22 V? cm X 14l/2 cm, 
stran 218, za 25 Kč.

Podobizna Vidocqova s autografem. Po prvním přečtení za dobré dílo 
uznal a k dalšímu studiu do svvch knih zařadil Josef Florian ze Staré Ríše, v
v oktávě Zjevení Páně 1934.

Otokar BŘEZINA

RUCE • Faksimile Březinova rukopisu, jehož majitelem jest 
František Bílek. Vytiskla tiskárna Melantrich a. s. v Praze. Ja
ko soukromý tisk vydal a svým přátelům s pozdravem k no
vému roku 1934 věnuje Bedřich Fučík. - Formát 13 cm X 
cm, sir. 8.; v trojdílném obalu.



Jan ZAHRADNÍČEK
V Z

JEŘÁBY • Poesie svazek 1. Vytiskl a vydal v září 1933 
Melantrich a. s. v Praze. Mimo vydání obyčejné vyšlo 20 číslo
vaných výtisků na ručním papíre \ ergé Blanc a 30 výtisků na 
imitaci japanu. Formát 2O,/-2 cm X 12‘/2 cm, stran 72. Cena Me- 
lantricha 1933 za poesii. - Brož. 15 Kč, váz. 25 Kč, na japanu 
v arších 30 Kč, na ručním papíre v arších 45 Kč. Příplatek 
k ceně brož, vydání na vazbu polokoženou 40 Kč, na vazbu 
celokoženou 120 Kč, na vazbu polopergamenovou 40 Kč a na 
vazbu celopergamenovou 70 Kč.

Václav RENČ

JITŘENÍ • Kniha básní. Vyšlo nákladem revue „Rád" 
v Praze 1933. Frontispice je autorisovanou reprodukcí dřevo
rytu Erica Gilla „The Plait". Grégrovou Romanou vytiskl Jan 
Mucha ve V'elkém Meziříčí ve 450 výtiscích na offsetu a v 50 
číslovaných a podepsaných výtiscích na holandském papíře 
Zandersově. Eormát 20 cm X 12*/ 2 cm, stran 64.



Jan ČEP

ZEMÉŽLUČ. S obálkou O. Strilzka. Vytiskl a vy
dal Melantrich a. s. v Praze 1931. Mimo vydání obyčejné vyšlo
10 číslovaných výtisků na ručním papíře Van Gelder Zonen a 
50 výlisků na imitaci japanu. - Formát 19*/ 2 cm X cm, 
stran 240.

Jan ČEP

LETNICE. „Úroda”, sbírka současné prózy, svazek

35. Vytiskl a vydal v prosinci 1932 Melantrich a. s. v Praze. - 
Mimo vydání obyčejné vyšlo 10 číslovaných výtisků na ručním 
papíre Vergé Blanc a 30 výtisků na imitaci japanu. - Formát 
19l/2 cm X lž’/jcm, stran 164.






