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Kč 1’80

TAK

vychází dne 1. a 15. v každém měsíci. Předplatné na celý ročník i s poštovným činí Kč 43'20.
Jednotlivé číslo stojí Kč 1’80.

REDAKČNÍ

výtisky knih a časopisů, jakož i všechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených, buďtež zasílány výhradně jen na adresu redakce:
R. I. MALÝ, PRAHA-BŘEVNOV, ŘÍČANOVA 32.

REDAKČNÍ UZÁVĚRKA je vždy 7. a 23. každý měsíc.
ADMINISTRACE

čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii., karlovo nám.

5.

Při patisku všecka práva vyhrazena.

Při nákupu knižních dárků vénujte

důvěru katolickému nakladatelství

Rozesíláme zdarma
úhlednou knížku —

rádce katolické literatury
J^iiilii/ pro aás
Knížku tuto zašleme kaž

dému na požádání zdarma
NAKLADATELSTVÍ »VYŠEHRAD«-

Praha II, Václavská ul. 12

~Z()llUl StHril ÚspOťlJ ?
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učinit! první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžce
nastřádané úspory. Je jím

VZÁJEMNÁ ZÁLOŽNA, zapsané spol. s r. o. v Praze I, Kozí 15 n. (Bílkova 20)
Přijímá vklady na vkladní knížky nebo na běžný účet, zapůjčuje
bezplatně vkusné střádanky. Poskytuje zápůjčky všeho druhu, zpro
středkuje též koupi a prodej cenných papírů a losů. Záložna pro
vádí veškeré druhy peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Tak
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Tak !

Špatnost mechanické demokracie je v tom, že tato demokracie je ve skutečnosti jen
anarchii. Je libovolnou diktaturou stran bez vyššího rádu. Mechanická demokracie je
v podstatě jenom zevšeobecněním starého liberalismu: liberalismus kdysi umožňoval
sobeckou zvůli silnějším jedincům na účet slabších; a mechanická demokracie umožňuje
tutéž zvůli i nejslabším a nejneschopnějším — jestliže se dovedou spojití v dostatečné
množství.
Demokratické ideály nejsou spatné a Jalešné; spatné a Jalešné je pouze jejich spojení
s naturalismem. Spatná a falešná je pouze ideologie i prakse, která demokratické ideály
oddělila od jejich pravé podstaty, kterou je křesťanství, a která je naroubovala na natura
lismus. Demokratické ideály logicky nevyplývají z naturalismu, nýbrž z křesťanství,
a proto musí býti křesťanstvím zase spojeny, mají-li se stát praktickou skutečností. Dobrá
demokracie nemůže býti bez náboženství. Nemůže býti bez obecného mravního řádu a bez
obecné mravní závaznosti. Dobrá, totiž kvalitativní demokracie je možná jen
tehdy, jestliže jejím trvalým základem je pevný a určitý řád mravní i duchovní jako je
náboženský řád katolický. Jenom pevný náboženský řád může býti lidské společ
nosti zárukou, že ani činnost funkcionářů a podnikatelů, ani tužby lidové se tak snadno
nezvrhnou v anarchii a libovůli.
Proti liberalistickému laxismu a proti mravní anarchii, kde jednotlivci, kartely a poli
tické strany se svými zvláštními zájmy a choutkami jsou vsím, zatím co vyšší sociální celek
propadá hospodářskému i mravnímu rozvratu a úpadku, je třeba postaviti kult skutečné
práce a sociálního celku, kult pracujícího a tvůrčího kolektiva. Proti anarchii mechanické
demokracie je třeba zavést povinnou národní kázeň a oživit smysl pro národní čest i veli
kost. A místo mythu domnělé rovnosti je třeba praktikovat i vyznávat skutečnou občan
skou nerovnost: hierarchii. Ale hierarchii opravdu reálnou a opravdu demokratic
kou: hierarchii skutečných schopností, práce, zásluh, a nikoliv hierarchii neoprávněných
výsad a bez práce nahromaděných peněz.
Na spravedlivé rovnováze mezi zájmy různých kategorií a stavů závisí hospodářský
i duchovní vývoj celého národa, a ten nemůže býti ponechán jenom hře náhody a libovol
nému dohodování různoběžných činitelů, nýbrž musí býti plánovitě ovládán a řízen jed
notnou a charakterní státní autoritou. Řízené hospod ářstv i však, jež by prospí-
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válo jen některým vrstvám neb stranám a nikoliv celému národu — v podstatě nijak by se
nelišilo od liberalistických kartelu. A proto chceme mluvit o regulované demokracii hos
podářské, silném státu, solidaritě a korporativním zřízeni hospodářském jenom ve smyslu
sociálního realismu katolického, tož ve smyslu papežských encyklik.
Také v sovětském Lusku prý nyní již zavádějí demokracii. Bolševici sami správné vsak
nazývají tuto svou »novou demokracii« jen demokracií proletářskou, protože
tato »demokracie« v plném smyslu nijak se netýká všech vrstev a hodnot národních,
nýbrž především právě jen třídy dělnické. Ale taková demokracie částečná, demo
kracie, která se týká jen některé složky národa a jeho civilisace — není vůbec demo
kracií, nýbrž dále zůstává jenom diktaturou a výsadou vládnoucí třídy. Demokracie je bud
mravní kázeň a spravedlivá solidarita všech vrstev a tříd — anebo není demokracii.
Katolictví jest úplnou negací bolševického světozoru: katolictví chce mravnost obecnou,
nikoliv třídní, a vyznává docela jinou hierarchii životních hodnot než tu, kde na nejvyssím stupni se nebesky stkví hmotné blaho, třídní užitek a moc. Bolsevismus dobře ví, že
by nutně zanikl, kdyby znovu silně žilo náboženství, a proto tak zuřivě s ním bojuje.
Leninův učitel Karel Marx byl dokonalým synem svého století: stavěl na stejných myšlen
kových základech naturalistických a utilitaristických jako liberalismus a »kapitalismus«.
Boj mezi liberalistickým kapitalismem a socialismem nebyl a není bojem dvou různých
morálek a dvou různých světových názorů, nýbrž je jen bojem dvou různých tříd o moc
a nadvládu. Dravci naturalismus a užitkový materialismus jsou jejich společným světovým
názorem.
Otázka: demokracie či diktatura? — je pro nás především otázkou praktickou a nikoliv
jen formální. Hlavni jest: mravní a duchovní obsah a charakter jak vedoucích osob, tak
i celého vládního režimu. Hlavni jest, aby tu byla nová prakse politická, která by se cítila
vázanou a která by byla vázána nejenom hmotou života, ale i odpovědností kulturní a řá
dem mravním. Uspokojit nás může jen demokracie kvalitativní. Základem politiky musí
být nejenom patřičné vědomosti a praktické zkušenosti, ale i pevný a hluboký smysl pro
hodnoty kulturní a mravní. Nebol jde nejenom o to, aby národ měl co jíst, ale také o to,
jaký je, jaký je mravně a kulturně.
Národ je nejenom skutečnost přírodní, ale i čistě duchovní a dynamická. Národ je také
úkol, tvorba, dílo a nikoliv jenom přírodní fakt. Slova národ a nacionalismus sama o sobě
jsou konec konců jen holý fakt a vágní pojmy, které nabývají určitosti teprve svým myš
lenkovým obsahem a kulturním i mravním charakterem. Katolictví je sice proti hypertrofii etatismu, ale nikoliv proti národnímu individualismu. Nikoliv politický interna
cionalismus, ale národ a stát jsou mu přirozenou realitou. Naše česství je: idea svatovác
lavská a dějinný styl Karla IV. A naše slovanství: idea svatovojtěčská. Duchovní expanse
na jih i na východ.
Slavným a trvalým dějinným údělem českých zemí je: býti severní baštou latinské civili
sace proti germánské moci a kultuře. Hitlerismus jest jenom novým pojmem starého němec
kého romantismu a germanismu. Hitlerismus není fasismus. Hitlerismus je němectví.
Hitlerismus jakožto světový názor je otevřenou vzpourou německého ducha proti »západu
a jeho civilisaci«. Ale není vlastně vzpourou proti celé nynější »západní« civilisaci,
nýbrž prostě a přesně jen: je pokračujícím bojem Německa proti »západu« latinsky
klasickému a katolickému.
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Latinský duch a závazné přátelství s románským blokem musí bytí za všech okolnosti
základním rysem našeho mezinárodního charakteru. Přátelství s Itálií i s tradiční Francií.
A protože nyní némecké nebezpečí je nejnaléhavéjší a nejbližsí, nastala, bohužel, nutnost
i sblížit se vojensky se sovětským Ruskem. Ale tím spise a právě i proto je třeba co nejenergictéji potírat mezinárodní i domácí bolsevismus a všecko, co k bolsevisaci vede.
Nebol bychom jinak jednou se mohli dostat ze spárů germánského orla do tlamy bolše
vického medvéda.
Latinská civilisace, pokud je ve shodě s katolictvím, je opakem imperialismu germán
ského i marxistického, protože jejím podkladem je skutečná mravní i duchovní univer
sálnost a nikoli zvláštní »kultura« jedné lidské rasy nebo zvláštní »mravnost« jedné
sociální třídy. Némecká »kultura« se svým domýšlivým rasismem i kultem fysické moci
a bolševická »mravnost« se svým historickým materialismem a utilitarismem jsou pohanou
a urážkou lidského smyslu pro totální realismus. Kulturní i politický realismus,
jenž chce býti hoden svého jména, nemůže a nesmí býti bez katolicity. Némecký i mar
xistický »realismus« se lisí od realismu katolického tím, že pro skutečnost čisté duchovní
a mravní nemají týž pronikavý smysl jako snad pro skutečnost biologickou a naturalistic
kou. Rozrušují a ničí přirozený soulad těla a duse, světa a Boha. Jsou nemoc a škleb,
nikoli zdraví a život. Proto jen kultura v pravém slova smyslu katolická může býti onou
morálkou a civilisací nové doby, která zavede nový řád na zemi a lepší život.
Náš poměr ke stranám politickým? Nacionalismus, socialismus? Nacionalismus —
rozhodné ano. Ale nikoliv liberalismus a nikoliv hejhusitství. Marxismus — rozhodné ne.
Protože katolictví. Ale co nejspravedlivéjší solidarismus a sociální reformy.
A tak tedy: ani napravo, ani nalevo — vpřed!

R. I. M.

NA CESTU
PRO „TAK“ NAPSAL J. B. FOERSTER

Čest není na prodej,
cest není zdarma
(Bože, dej sílu svobodným dušímJ
cti se dobývá!
rim
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Rudolf Medek:

Fr. Lazecký:

CBEDO

XA ZDRAVÍ!

Věřím v Boha,
neboť není jistoty větší
nad tuto!

Jsou stráně oděné v odění purpurová
a v našem sklepě sní nejeden plný sud.
Jak v hrozen révový k slovu se řadí slova
a z něho pod lisem jak země zlatý prut.

Kdybys mi řekl, tovaryši, bratře,
že není země, světa a vesmíru,
nepřu se s tebou, tovaryši, bratře!
Kdybys mi řekl, tovaryši, bratře,
že není a není na této zemi lásky,
nepřu se s tebou, tovaryši, bratře.
A kdybys děl, že svět se zbortí v Nic,
v prázdnotu, v stín, v strašlivé mlčení,
nepřu se s tebou, tovaryši, bratře.
Bude-li tomu tak, pak pomni, smutný
brachu,
že tak tomu chtěl Bůh:
poněvadž svět nestál za nic!

Kdo je to Bůh? Kdo je to Bůh? —
Ach, tovaryši, bratře ...
A chce tomu Bůh? —
Ach, tovaryši, bratře . . .
Zkáze chceš pouze ty — a právě ty a ty!
Dnes přicházíš se zákony Anášovými,
zítra jsi tu se »směrnicemi«.
Kaifášovými!

Také vám k potěše do džbánu víno
•W;
prýští.
Ať dům se veselí! Je třeba oslavit,
co Bůh nám udělil a v tom i naše příští.
Zvlášť dětem nalijte! A hudbě nechte
znít!

Ted číši zvedněte a tomu, kdo bděl za žní
úlitbou ulijte ze džbánu dobrý díl.
Též tomu andělu, jenž jmenuje se
strážný,
by révu před mrazy i příště ochránil.

Též ať se napije i dělník, který váže
na poli viničném ke kůlu ratolest
a k těžké práci své jak mincí dobré ráže
svým potem splatil si do týdne číší šest.
A z lásky pozvěte i ty na rudou sklenku,
kdož stojí na prahu s nohama zkřehlýma.
Tak nechť se radují i pobudové venku —
ale ať plná je a dobrou míru má!

Jen Pilát — Britské Impérium —
umýti chce si ruce ...
Však — ejhle, Člověk! — tu stojí tiše

Vždyť víno nádherné, toť nápoj srdce
mého,
a tak je přijměte, jak vám jsem naléval
z té číše plnosti a proutku révového,
jemuž Pán v štědrosti svou rukou
požehnal.

Cl tise • • •
Ne, nechce tomu Bůh. On právě vás
všecky stvořil k obrazu svému.
Chce po vás lásku ... A věrnost.
I statečnost v boji proti všem
penězoměncům ve chrámu Páně.
A kdož by nevěřil v Něho?

Tak zachovejte mně, ó nebesa, svou
přízeň
a sluncem i vláhou silňte mou vinici.
Já s ptactvem nebeským rozdělil celou
sklizeň
a vše, co z lásky mám, vždy v lásce
rozdat chci.
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Václav Rene:

KDE JSTE, MUŽI?
I nejmenší národ má své určité a pevně stanovené poslání v souhře duchovních sil světa.
Nebudeme se v této chvíli snažit o formulaci poslání národa českého, ale pozastavíme se nad
jeho předpoklady. Je totiž k naplnění každého osudového poslání třeba lidí intelektuálně
i mravně vyspělých, dokonale připravených i ozbrojených, zralých, uvědomělých a spravedli
vých — krátce jedním slovem: mužů.
Ale Čechy jsou, žel, v ohledu kulturním napořád dítětem, s jeho bouřlivým zaujetím, ale
také s jeho vrtkavostí a umíněností. Mohli bychom to dovozovat názorně ze svých dějin poli
tických i kulturních. A konstatujeme to i z pohledu na svou přítomnost. Ať je naše duchovní
poslání uprostřed základních kulturních proudů a politických záměrů jakkoli formulováno, je
zřejmé, že jsme na ně naprosto nepřipraveni. Naši intelektuální a mravní vůdcové, umělci,
filosofové, vědci i politikové jsou většinou ve vleku krátkodechých ideologií a daleci toho,
aby mohli slouti vskutku vůdci.
Minulé století a první dvě desítiletí stol. XX. si počínalo v tom ohledu poněkud lépe. Patrně
z toho důvodu, že cíl i prostředky — národní, poté politické uvědomění a nakonec politická
samostatnost — se kladly samy sebou. Mladí vzdělanci i umělci věděli předem, dříve než se
pustili do práce, co se od nich očekává. Všechno jejich úsilí bylo předem usměrněno. Ovšem
cíl ten byl poněkud úzký, týkal se jen nás samých. Všechny síly, ať si chtěly vzlétnout sebe výš,
byly zapřáhány do něho. A duchové universální, kteří na sebe nehodlali vzít tento úvazek,
cítíce se zavázáni čímsi absolutnějším a ryzejším, byli nepřekonatelně osamoceni. Nebylo lze
jinak, než že Mácha zůstal v svém prostředí cizincem.
Dvacátý osmý říjen je však datem v mnohém směru rozhodným. Onoho dne bylo naplněno
to, ve jménu čeho se český klerk dopouštěl jisté zpronevěry na úkolu duchovního vůdce: jít
nezaujatě za duchovní visí (jako umělec), za objektivní pravdou (jako vědec), za absolutní
normou (jako osobnost mravní). Onoho dne se také nástroje dosavadní duchové práce:
ideologické zaměření, podrobování cílů universálních cílům národním — staly nepotřebnými
a měly být odhozeny. Po období kulturního dětství a dětinství — třebas dětinství obdivuhodně
opravdového — měla nastoupit positivita, mužná zralost, objektivní naslouchání absolutním
příkazům. Nestalo se tak.
Tu se započíná kapitola bídy. Mladý umělec si ponechává samozřejmost a diletantskou
prostomyslnost básníků starších generací, mladý politik zdědil gesta svých učitelů, nyní zoufale
nepřiměřená; a mladý vědec neví, do čeho píchnout: všechny objekty se mu staly rázem stejně
důležitými nebo stejně marnými. Tito mladí si neuvědomili osudnou změnu: nikdo už od
nich neočekává nic určitého, nikdo jim nediktuje postupné úkoly. Čeká se od nich prostě
positivní vůdcovství. Ale, Bože, jaká nepřipravenost k úkolům, jimž nikdo nedal jména. A tak
se stáváme svědky toho, že čtyřicátníci jsou už pomalu starci. Do čtyřicítky se tvoří ještě
jak tak z talentu a nahodilostí, potom se tvoří z kázně a osobní síly, jenže té se tu právě
nedostává. Lyrické souhvězdí dvacátých let mělo příznačný osud: Wolker umírá, zanechávaje
snůšku pokusů nedozrálých v tvar. Nezval se vyhází ze všeho, co do sebe shltal a mele na
prázdno. Biebl odumře jako nepřirozený květ. A Seifert dohání svá léta a sestupuje k základům
tvůrčí kázně, zapomínaje širokých gest.
Mužové, kde jste? Nacházím ty, kteří si osobují vznešený titul duchovních předáků na řečništích, na galeriích řečnických síní, za plachtami novin. Co tam dělají? Nebo již jsou hotovi
se svými přípravami? Proč, mladý malíři, ztrácíš čas listováním v Cahier ďArt, místo abys
hloubal nad reprodukcemi jednoho mistra, místo abys sledoval van ducha v historii svého
umění i na stránkách básnických knih? Proč, mladý hudebníku, se hrneš do všech pochybných
podniků a črtáš levou rukou scénické a rozhlasové rozmary, místo aby ses hroužil do tajemství
Bachovy fugy z draze koupených desek a z not? Proč, mladý básníku, soupeříš zbytečně s tím
7>ak

5

nebo oním módním poetou v rozkošné násilnosti obrazu a rýmu, místo aby ses učil řeči
Dantově, Keatsově, Baudelairově a trávil večery »en d’austères études«? Kdo vám řekl, že
není třeba práce? Kdo vám řekl, že prací je teprve zasednout k vyhotovení polovičatě konci
povaného díla? Až se vás někdo zeptá, proč tvoříte, a proč tvoříte tak a nejinak, co mu
odpovíte, zakáže-li vám užiti fráze? Och, vy horkokrevná děťátka, zamilovaná do úspěchu,
která si pletete slávu s proslulostí ! Ne dnes, ne zítra, ale za dvacet let teprve napíšete tu knihu,
namalujete ten obraz, které se vám nejasně kmitají v neuzrálé představě. Říkám napíšete,
namalujete; ale jen kde na to seberete síly?
A vy, mladí kritikové, učící se teprve na nově vyšlém čísle Šaldova zápisníku, kdo myslíte,
že bude dbát vašeho hlasu za pár let, až noviny budou rozmetány po kanálech? Ti, kterým se
»jasnící se horizont« změnil za 3—4 roky v horizont bouřlivý a kteří dnes nacházejí plytkost
v tom, v čem včera nacházeli hloubku, ti už svůj čas ztratili. Ale ti mladí mají ještě hezkou
řádku let, jež mohou naplniti studiem. K těm se obracíme.
A pláčeme ještě nad těmi zástupy docentů a těch, kteří si netrpělivě vyšlapávají cestičku
k habilitaci. Jsou tak zbyteční a budou jednoho krásného dne tak škodliví! Zapomněli studovat,
učili se toliko svá pensa.
A moji malí učedníci političtí, které zajímá víc demagogické gesto než řádná příprava
studiem filosofie, psychologie, historie, státní vědy a národního hospodářství! Učí se těmi,
kteří se pohodlně vezou, místo aby se učili vůdci a mistry kultury.
Jsme krátce těmi, kdo vlivem dějinných okolností nemají už cíle přímo před nosem a nevzali
svou věc od počátku. Jsme ve chvíli, kdy národu dětinů, aniž o tom ví, jsou kladeny na bedra
úkoly muže. Nikdo nám výslovně nediktuje vznešený konečný cíl, a my o něm nepřemýšlíme.
Slyšíme jakési mručení v zástupech a jakési šepoty v politických sekretariátech, a naší ctižádostí
je vyhovět na všechny strany. Jenže, běda, je třeba zralých a harmonických klerků, a takto se
nestáváme klerky, nýbrž jen přidavači ideologických zmatků.
Kde jste vy, kteří máte dost síly, abyste přes kritickou naléhavost a zmatenost dnešních
bezhlavých zápasů byli ponořeni do svého studia a do své práce, prokopávajíce v skrytu
a s povznešenou nerušeností skálu, z níž jednoho dne vytryskne nádherný duchovní čin? A jen
tyto duchovní činy platí. Před tváří dějin i před tváří boží. Ví ještě kdo, co to znamená
duchovní vůdce? Ví kdo, že intelektuálem v nejčistším smyslu je ten, kdo pochopil s antikou,
že základem nejvyšší mravnosti je rozumová síla a kdo pochopil s křesťanstvím, že k rozumové
jasnosti je třeba živé víry? A kdo na těchto základech buduje svou osobnost a rozšiřuje ji
soustavným poznáváním duchovních hodnot, jejich měřením, pochopením jejich tradiční
souvislosti a zákonitosti, a kdo hájí těchto poznaných, změřených a milovaných hodnot jako
svěřeného léna? Až budeme míti takovéto duchovní vůdce, mluvme o úkolech; nezapomí
nejme, že prvním velikým dílem člověkovým je člověk sám.
A to je tedy, co požadujeme za prvé: návrat ke studiu, k poctivosti, solidnosti a čistotě.

Jan Scheinost:

ZKl^EBYÍKÁMEX
České politické stranictví, které vzalo po převratě na svá bedra obnovenou státní budovu
jako její technický pilíř, stálo hned od počátku přede dvěma zkušebními kameny: jak upraviti
z vlastní iniciativy a výhradní odpovědnosti za státní celek život menšinám, zvláště Němcům,
a jak organicky včleniti do státního života nový a veledůležitý prvek, Slovensko. O první věci
nebude dneska řeč; ale tolik budiž napsáno hned, že současná forma jejího vyřešení není, ani
pokud jde o české nazírání, definitivní. Pokud pak jde o Slovensko, bude nám po zkušenostech
těch 18 let asi přiznáno, že jsme si na české straně nebyli tehdy dosti vědomi těžkostí, které se
později vyskytly a které jsme si ani netroufali předvídati. Věřili jsme dost nezkušeně, že spo
lečná slovanská krev, takřka společný jazyk, společná láska k čerstvé svobodě a společná ne-
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návist k starým držitelům moci s naivní nadějí v prosté rozuzlení všech uzlů mechanickou
demokracií postačí, aby se vyřídila nějaká ta drobnější potíž, již společné domácnosti položilo
do cesty tisícileté odloučení a hodně odlišná forma státního života rakouského a uherského
se všemi svými důsledky. Dnes se ví a cítí, že jsme všecky tyto věci podceňovali. Proto jsme
Slovensko viděli jinak, než jaké opravdu bylo a jaké i dneska je. To byly ty »čechoslovácké«
brýle, o nichž se toho řeklo a napsalo už tolik, že z toho někdy oči bolí a uši brní. Ale jednu
pořádnou vadu měly, vlastně dvě. Je jejich vinou, že jsme se dívali na Slovensko nesprávně
my a že se Slovensko dívalo nesprávně na nás.
Ta země nežila chudě ani před převratem, byť by si nejkrásnější své poklady cudně schová
vala do své čisté duše, aby jí je Maďaři nerozkradli. Její lidová zpěvná a výtvarná kultura byla
objevem pro celý svět a politický boj slovenského lidu dovedl rozkřesati plameny sympatií
v srdcích mužů, kteří požívali úcty celého světa. Starý uherský stát těšil se sice, že zmizí z jeho
národopisné mapy; ale ten lid pod horami a v údolích historických řek a cest, jimiž pochodovali
barbaři i kultivované armády, zůstal nezlomen. Byly to tři souřadnice, podle nichž se rozvíjela
jeho vůle (výsledky o jeho sčítání každých 10 let jsme v Cechách četli se zatajeným dechem
a vždycky jsme si řekli: drží jako skály!) dávno před převratem: národ, náboženství a
demokracie.
Dnes je moc těžko přemlouvati Slováky, že nejsou osobitým národem, když v to sami věřili
už za maďarského panství, když u takové věci vždycky záleží hlavně na přesvědčení těch, jichž
se to týká, a když konečně i p. dr. M. Hodža už jako předseda vlády je nazval národem. Je
těžko od nich žádat, aby to pustili z hlavy, když právě tato národní víra jim dala nejvíce sil
k boji, který by bývali museli prohrát, kdyby jí neměli nebo ztratili. Já vím, že mnozí ve starých
našich zemích se děsí dedukcí, které z toho plynou. Ale nelze si tajit, že o tom rozhodovat sotva
Slováci přiřknou komukoliv jinému než sami sobě a že mimo to jak pojem českého národa jako
národa kulturního, tak i pojem slovenského národa jako národa kulturního lze velmi dobře
spojit s pojmem národa československého jako národa politického. Stačí se poohlédnout po
světě, abychom viděli, že tomu tak nebude jen u nás, a že to také jde! A dobře jde! Zde lze
snad počítat jediné s tím, že snad příští generace slovenská opustí dnešní národní linii svých
otců. Ale tento dohad je — souzeno dnes — velmi smělý. A tak nezbývá než bráti fakty jako
fakty a přiznat si při řešení slovenských věcí tuto pravdu tak, jak bychom si ji nepochybně byli
přiznali hned v osudových letech popřevratových, kdyby nám v tom byl nebránil český cen
tralismus, inspirovaný velkou konjunkturou socialistického centralismu v celém světě a touhou
politických stran ovládnout Slovensko stranicky — nikoli státnicky — rovnou z politických
sekretariátů pražských.
Pak je náboženství. Katolické i luterské. Je pravda, že náboženská víra a cit byly u sloven
ského Lidu zakořeněny hlouběji a daleko dříve, než živé a osobité vědomí národní. Náboženství
hraje konečně u každého člověka a má hráti i u každého národa úlohu přední. Ale ve starém
Uhersku nebylo tak nutno, aby Slováci zápasili o náboženský život kromě tam, kde se jeho
výraz stýkal přímo s životem národním, jako na kazatelně, ve škole a v tisku náboženském.
Po náboženské stránce, troufáme si říci, staré Uhersko celkem vyhovovalo, jak vidno z výsad,
jimž se těšily všecky velké církve, a z náboženské autonomie školské. Ve slovenském boji před
před převratem nešlo tedy o víru, jako o jazyk, o slovenštinu, a teprve převrat svými proti
náboženskými a zvláště protikatolickými důsledky v první éře naší poříjnové samostatnosti
rozpálil u Slováků nesmírně náboženské nadšení, protože vlivem pražského pokrokářství šlo
už více o víru než o cokoli jiného. Byl to převrat — a to si přiznejme otevřeně — který
Slovensko, nábožensky pacifikované, nábožensky zneklidnil, a který pak zvláště katolické po
litice slovenské vtiskl náboženský ráz, protože slovenských protestantů, favorisovaných ofi
cielní Prahou, se věci netýkaly. Tato náboženská struna ve slovenské politice zní stále, byť
by zvláště v posledních letech byla přehlušována strunou autonomistickou. Souvisí to snad
s tím, že dnešní Slovensko necítí už náboženství ohroženo tak, jako před málo lety? Ale i přes
to je jisto, že by každá politika, která by nepočítala s náboženským potenciálem slovenského
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lidu, selhala úplně; čili lze říci, že čím více bude míti státní politika československá křesťanský
smysl a ráz, tím spíše ji i Slováci uznají za politiku svou. Zde ovšem si přiznejme, že u nás
dosud nezvítězila zásada, že nestačí, přestali-li jsme na Slovensku šířit náboženský neklid!
Nutno jiti dále: stát musí dát Slovensku prostředky, aby zbožná duše jeho lidu kolem sebe
viděla růsti opravdu křesťanskou zemi a křesťanská zřízení.
Demokracie — třetí osa — to byla technika a organisace slovenského boje. Ve státě mocné
šlechty, pyšných maďarských grandů a zištných zemanů, zbohatlé a tradiční maďarské buržoasie, nemohl si prostý selský a městský lid slovenský jinou vymyslit. To byla doba červánků
demokratických, kdy se věřilo, že hlasovací lístek zmůže všecko. A zmohl mnoho! Jen tento
hlasovací lístek v zemi, kde se vládnoucí národ právem obával příchodu obecného hlasovacího
práva, dokázal, že se z parlamentu, o němž Maďaři hrdě tvrdili, že je nejstarším na světě,
o slovenské národní bídě dověděl celý svět. Slovenský národ zůstal tomuto hlasovacímu lístku
vděčen a věren: nepochodíte u nich s diktátory (kromě Andreje Hlinky), nepodlomíte u nich
víru v demokracii, pakli ji dříve nepodlomíte sami u sebe a nedáte-li jim špatný příklad špatné
demokracie, což se zhusta děje. Jsou, říká se, mezi nimi mnozí, kteří nevěří, že by z česko
slovenské demokracie vzešly pro Slovensko lepší dny a kteří bájí nebo nezdravě sní o tom,
le je lepší spoléhati na nějaký velký světový konflikt. Nebudeme o tom mluvit dál, je na to
čas, ale víme, že tyto pochybné a podivné cesty jsou úplně cizí slovenskému lidu. Snad má
kdy na ně myslit jen několik neukojených ambicí a nepokojných hlav.
Z těchto tří zorných úhlů jediné lze řešiti slovenskou věc. Teď! Později snad to bude jiné,
možná lepší, možná horší. Slovensko ve své většině, nikoli politicko stranické, ale národní,
chce tři věci: aby bylo respektováno jako svérázný prvek a celek národní, svobodně se vyží
vající ve své slovenské zemi a československé republice. Aby bylo s ním jednáno jako s křes
ťanským lidem, který chce normy křesťanského myšlení a života vtisknouti veřejným řádům.
A aby je pochybní jeho »přátelé« nestrhovali s demokratické dráhy a nechtěli si z něho dělat
obložení k své pečeni, diktátorské chuti. Autonomie? Osud této myšlenky a plánu nezávisí
jen od nich, to dobře na Slovensku vědí. Ten závisí od pádu centralismu jako státní a hospo
dářské doktríny, a tento pád už nastává, nenastal-li. Mluví se u nás o decentralisaci, snad jen
proto, aby se Slovákům nemuselo říci na plnou hubu: »Vždyť vám to přímo nabízíme! Jed
nejme o tom!« Mluví se o křesťanském státě jakožto nejmodernějším a nejspolehlivějším výrazu
vůle národa k moci a organisaci. Nejen zde, ale v celém světě. A nebudeme-li vyňati z tohoto
nabádání ani my Češi, nebudou z něho vyňati ani Slováci. To přijde, protože i to patří k nové
epoše světa. A demokracie? Snad nebude pomalu už nikde jinde v Evropě kromě v Česko
slovensku, kde si, jak věřím, vytvořujeme svůj vlastní a plodný její typ, poučený ubo
hostmi a chybami našimi v letech minulých a porážkami jejími v cizině v letech současných.
Právě teď, když tolik států zaměnilo prosté demokratické kvádro za nachový nebo hnědý
plášť diktatur, je rozkošno a zdrávo věřit v budoucnost demokracie československé, která i dnes
to (ovšem s chybami jako každý režim) začíná dělat již dosti dobře. Jedna velká výjimka je,
kde se to stále dělá špatně, a to je právě Slovensko. Zkušební kámen stále čeká na prubíře.
Hlaste se, Češi i Slováci! Uvidíte, že to půjde, jde jen o první krůčky, než se osmělíte!
Doc. Dr. Josef Kliment:

STRAVY A STAVY
Myslící člověk, zabývající se organisačními
možnostmi lidského plemene, musí užasnouti
nad fetišismem, jaký se provozuje s určitými
slovy a nad změtením jazyků, které vládne
v nejzákladnějších společenských pojmech.
Pokud by tyto zjevy zůstávaly omezeny na

oblast praktické politiky, bylo by možno se utěšovati, že v tomto oboru lidského snažení
nebylo nikdy jinak, a že kult slova, vhodně
voleného, dovedl býti cenným prostředkem
boje, i když vlastní smysl slova nikdy vy
jasněn nebyl. Jinak jest však tomu tam, kde

na posicích, mocensky již dosažených, mají
býti zákonodárnou cestou formulovány zásady
společenského zřízení, nebo kde mají býti tyto
zásady teoreticky budovány. Na tomto poli
již není místa pro líbivá slova a nevyjasněné
pojmy. A přesto není u nás ani v tomto oboru
ujasněné terminologie. Pěstují se teoretické
úvahy a rozpravy o základních společenských
otázkách, při nichž se operuje obtížnými
pojmy, jako věcmi jednoznačně určenými, a
naopak opět subjektivní, dočasné náplně
těchto pojmů se vydávají za obecně platná
řešení. Příkladů bylo by možno uvésti více,
chceme si však dnes s tohoto hlediska povšimnouti jen pojmů strana a stav.
Pokud jde o běžnou politickou mluvu, ne
třeba připomínati, že pojem strany a pojem
stavu jest proti sobě ldaden vždy, má-li býti
znázorněn protiklad dvou režimů, zásadně
různých. Někdy se tu dokonce mluví o proti
kladu dvou světových názorů. Výrok, že
strana a stav jsou organisační složky, patřící
dvěma různým typům společenské organisace,
jest jistě nepopiratelný, máme-li pod pojmem
politické strany na mysli ideovou skupinu
občanů, majících stejné smýšlení o věcech
obecných. Neboť za tohoto pojmu politické
strany, vycházejícího z ideového vrst
vení občanů jako takových, zna
mená stav jakožto vespolnost lidí
téže společenské funkce zcela od
chylnou a samostatnou organisační formu.
Považujeme-li tedy dělení občanů podle ideo
logického smýšlení, čili podle t. zv. světových
názorů za horizontální vrstvení daného spole
čenského celku, jest dělení stavovské vrstve
ním vertikálním. Nebude tedy spomo, že poli
tické strany stejně smýšlejících, hmotně neinteresovaných občanů jsou útvarem zásadně
rozdílným od stavů, jakožto skupin interesentů, sdružených podle svého sociologického
poslání (povolání). Poněvadž dnes nám jde
na tomto místě jen o určení, zda a jaký jest
pojmový rozdíl mezi politickou stranou a sta
vem, ponecháváme stranou otázku, který
z obou nastíněných způsobů dělení lidské
společnosti jest sociologicky reálnější (přiro
zenější), jakož i otázku, který z obou uvede
ných způsobů hoví více organismu demokra
tické společnosti (tuto otázku připouštíme jen

jako otázku politické účelnosti, nikoli jako
otázku pojmoslovnou).
Schéma politické strany, jak výše bylo uve
deno, jest pomocným výtvorem moderního
parlamentarismu. Režim tento, znající jen
jediný společenský stupeň lidské důstojnosti,
totiž hodnost občana, majícího vždy na zřeteli
řádný běh celého státu, nepřál jiným partikularisujícím tendencím, než takovým, které
podržovaly obecné hledisko státního celku.
Připouštěl tedy tento režim, aby jednotliví
státonosní občané se sdružovali za účelem
vysílání nejschopnějších representantů do za
stupitelských sborů na základě stejného smýš
lení o konečných cílech státu. Viděti z toho
zároveň, že politické strany zdaleka nebyly
určeny k tomu, aby bezprostředně jako takové
vládly, nýbrž, že šlo pouze o pomocnou insti
tuci k účelům zastupitelským. Možno tedy sice
prohlašovati, že stavovským elementům ne
příslušel v této konstrukci nijaký přímý vliv
na běh státu, ale posice politických stran jako
takových nebyla jiná: rozdíl tkvěl jen v tom,
že totalitně orientované politické strany se
lépe hodily k usměrňování výběru volebních
kandidátů, než partikularistické stavy. Přesto
nelze však tvrditi ani v této době, že by ele
menty stavovské byly vůbec přezírány, neboť
jest známo, že již od počátků parlamentarismu
jest jich s úspěchem používáno v administra
tivě státu (živnost, společenstva, komory a p.).
Běžná politická mluva, stejně jako mnohé
teoretické úvahy, kladou však nepřekročitelné
dělítko mezi politické strany a stavy i dnes,
kdy, jak se uznává bez výjimky, jest faktický
stav naší státní organisace zcela jiný, než jak
jsme o něm promluvili pod devisou moder
ního parlamentarismu. A zde jde právě
o největší omyl současné doby,
neboť, vycházím e-1 i z dnešní fak
tické situace, jsou dnešní poli
tické strany i stavy společenský
mi skupinami téže kategorie,
spočívajíce obojí na vertikál
ním dělení společnosti.
Politická strana totiž není dnes již pomoc
ným skupením občanů stejných konečných
cílů, nýbrž představitelem určitého kolektiv
ního interesu (zájmového nebo t. zv. názoro
vého) a přímým podílníkem na veřejné moci.
Na rozdíl od staršího individualistického po-
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jetí demokracie jde prý dnes, jak praví na
posledy Weyr ve své Teorii práva (str. 295)
o pojetí kolektivistické, v němž svoboda se již
nevyžaduje pro individua, nýbrž »pro skupiny,
stavy nebo třídy«. Na další straně pak praví
zmíněný autor, že »kolektivistické pojetí de
mokracie, zavádějíc volební soustavu poměr
ného zastoupení, počítá s občanstvem z ájmově rozeskupeným a tyto skupi
ny jsou jednotlivé politické strany,
vystupující ve volbách jako kandidáti«. Za
znamenává tedy Weyr u politických stran týž
zájmový prvek, který dosud byl znakem stavů.
To, že některé politické strany i v tomto dneš
ním světě podržují zdání obecnosti a mluví
i nadále o světových názorech, bývá vysvětlo
váno jen jako tradiční setrvačnost.

Mluvím stále o dnešním faktickém stavu,
poněvadž jsem hluboce přesvědčen, že s lite
rou naší ústavy se vylíčený pochod nekryje.
Naše ústava je vybudována na představě parlamentarismu a politických stran pomocných
tak, jak jsem ji výše charakterisoval. Přisvědčujeme však Weyrovi, že faktické pomě
ry jsou takové, jak je vylíčil. Chystaná re
gistrace politických stran má se státi i právním
mezníkem tohoto nového řádu. Ale pak za
kládají politické strany nároky na vládu ve
státě na stejném titulu skutečných interesů,
jako je tomu u skupin stavovských, a pak
také není pojmového rozdílu mezi korporativismem stran a korporativismem stavů. Ale
pak nelze ani stavy vylučovati z demokratické
«
společenské organisace.

Tři doby v ČSR.

České posvíceni.

Kde jsou ty radostné a slavné okamžiky?
Vdovin gros položen na oltář republiky.

Vařila pravice kasičku
na vlasteneckém rendlíčku.
Ten vařil,
ten smažil,
ten pařil,
ten bažil,
ten bled,
ten na levici to všechno sněd.
František Hrubin.

A léta míjela a prázdná zas je ručka.
Především důvěru — hle, vypíše se půjčka.

Po letech občana bázlivé napadlo:
bylo by stačilo, kdyby se nekradlo.
Jan čárek.
Dr. Otto Pone:

STAVOVSKÁ IDEOLOGIA
V DNEŠNEJ HOSPODARSKEJ DYNAMIKE

Politická idea a hospodářská skutočnosť.
Střetáváme sa v dennom živote so zjavmi,
kde ideová strana politická sa ujímá kon
krétných hospodářských otázok, hoci ich
aj neprehlásila za programové a hoci sú aj
v rozpore s ideovým a hospodářským záujmom
strany. U nás hospodářské otázky vybavuje
politický parlament, ktorý sa stává tak mluv
čím hospodářského života, hoci je složený z po
litických stráň. Takáto hospodářská činnosť
politických stráň, vedená v intenciach svojich
partikulárnych stranických ad hoc hospodář
ských programov, vyvolává vo veřejnosti, ako
celku, často nedorozumenie. Je to pochopitefné. Politická demokracia neni
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vóbec schopná vytvoriť stály
hospodářsky plán. Spósobené je to
m. i. aj tým, že rozhodovanie politického par
lamentu je vždy časové a vecne obmedzené
podía toho, čo a kedy mu je vládou předlože
né. A tieto předlohy vlády sú ešte úplné zá
vislé od každej změny vlády, pretože každá
změna vlády móže znamenať tiež změnu hos
podářského plánu a programu. Okrem toho
každý programový bod sa tvoří kompromisom
medzi politickými vládnymi stranami (teda
bez zřete 1' u k potřebám a záujmom háje
ným opozíciou), čo má v zápatí, že takýto pro
gramový bod je považovaný nie za složku celo-

statného hospodářského plánu, lež za prii ežitostný požiadavok ad hoc s ostaveného hospodářského pro
gramu vládnych politických
stráň.
V tomto smere bude iste třeba reformy, a to
reformy takej, aby politika bola vedená len
ideou, zadal' čo hospodářské a sociálně potře
by a problémy, vyplývajúce z příslušnosti
k istému odborovému povolaniu (stavu), by
malý byť sverené zvláštnym útvarom, myslím,
najskór útvarom dl'a členenia stavovskéj spolu
patřičnosti. Totiž, politická vól'a v štáte musí
byť diktovaná politickou vierou, t. j. poli
tickou ideou, představou budúceho světa a spoločenského poriadku, plánom zajtrajšieho stá
tu a 1'udstva, plánom budúceho
světonázoru. Vieme, že i v historic
kém stavovskom štáte politické otázky
zostaly primérnymi, ba ďalej, ony boly svojim
významom a dosahom převyšované nad ostat
ně a tieto převažovaly, lebo stavovia sú len
jedným z organizačných útvarov, slúžiacich politike. Nie sú teda stavovské záujmy a poli
tická vól'a voči sebe ekvivalentně, ale sú k sebe
vo vzájomnej závislosti s prevalenciou politic
kého prvku. Právě ako nemóžu byť elimino
vané stavovské záujmy a ako nezmizlo stavov
ské spolucítenie v štáte, vedenom len politic
kými ideami, tak nemóže byť v štáte budovanom na stavovských základoch a jeho speci
fických záujmoch, eliminovaný prvok rýdzo
politický. Dnes, v rozhraní doby — súmraku
liberalizmu — stává sa stavovstvo ešte len ak
tuálnějším, výraznějším a formovanějším.
Nesporné je preto objektivně konštatovanie,
že táto dynamika rúca piliere dnešného hospo
dářského systému, založeného na hospodárskom liberalizme a že následkom toho sa volá
po zavedení poriadku a stability v koloběhu
hospodářského denia. Pozorujeme na všetkých
stranách presvedčenie, že bude třeba urobiť

koniec zhubnej súťaži (a to jak majetkov, tak
práce) a nespútanému kapitalizmu, ktorý ná
sledkom platnosti liberalistickej zásady for
moval tvárnosť hospodárskej struktúry, budujúc ju v linii horizontálnej, t. j. v linii, ktorá je
cudzia katolickému ponímaniu hospodárskej
sústavy. Ostatně táto liberalistická zásada zna
mená plýtvanie národným majetkom i s hra
diska čisto národohospodářského. Ocitli sme
sa na prahu nového údobia, ktorým sa etapove
končí údobie klasického liberalizmu, rysujúc
súčasne novů organizáciu spoločenskú a hospodársku, v ktorej sa budú veřejným svázkom
prikladať hospodářské funkcie a kde sa hospodárstvo bude sústavne regulovať.
Tieto vývojové tendencie v organizačnej
struktúre hospodárskej pozorujeme — najma
od konca vojny — vždy zreteťnejšie. Co ešte
před desiatimi rokmi bolo pokládané klasic
kou vedou národohospodářskou za utópiu, je
dnes už aspoň formálně uznávané. To sa týká
najma hospodářského plánovania. Bohužial'
tento pojem naplňuje každý iným obsahom,
a to podl'a svojsky zastupovaného ideologic
kého alebo záujmového ciel'u.
Katolička církev, sledujúc hospodářské denie a spád spoločenského vývoja, zasiahla en
cyklikou »Quadragesimo anno« do tohoto
dnešného rozkladného a súčasne tvořivého
procesu zásadným formulováním a odporúčaním stavovskej ideologie, ako náplně pojmu
hospodářského plánovania a formy budúcej
hospodárskej struktúry. Dnešná funkcia
modernej stavovskej ideologie
a jej realizácia v stavovskú hospodársku sústavu je daná najma jej sociálnou povahou, t. j.
jej sociálnou úžitočnosťou a náplňou. Veď sta
vovský poriadok je poriadkom sociálnym, pretože je budovaný na vzájomnosti sociálnych
práv a povinností a na syntéze stavov
ských záujmov zaměstnavatel
ských a zaměstnaneckých.

Cirkevné a štátne hl'adisko na stavovský poriadok.

Pravda, i na stavovskú ideologiu třeba nazerať s rozličných hfadisk, najma ak by sme
chceli posúdiť otázku, čím je stavovstvo s hra
diska cielu katolíckej církvi a čím s hfadiska
ciel'u štátu. Ciel'om katolického nazerania na
stavovskú ideologiu je sociálna reforma, kým

ciel'om štátneho nazerania je jej politický a
hospodářsky dosah. Čili štát vidí v stavovstve vec štátoprávneho do
sahu so všetkými reflexmi na
ústavné, hospodářské, spoločenské, sociálně a právně složky,
Tak
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podmieňujúce štátnu existen
ci u. Preto postoj státu k stavovskej reforme
je složitější, problematickejší než postoj katolíckej cirkvi, ktorá poníma stavovská myšlienku v dosahu viac-menej len so strany hodnoty
mravnéj a sociálněj. Keďže stavovské členenie
spoločenského a hospodářského poriadku a
jeho poslanie podfa nazerania katolíckej cirkvi

je nám vlastně už podaná v známých zásadných
odporúčaniach pápežskej encykliky »Q u a dragesimo anno«, zaveďme a sústreďme
v ďalšom problém stavovstva na pole štátnej
politiky. Pri tom, pravda, budeme prizerať
zvlášť k vzájomnému poměru otázok po
litických a stavovských.

Soc., S^vob. zedn., S^ovéty a p JKaštěná inteligence

Třikrát es a jednou er —
země snů a blaho ráje,
kde vlk s jehnátky si hraje,
lidstva zářný cil a směr!

Vice o tom zázraku
v smutném časů soumraku
poví obraz krvavý:
kat a kulky do hlavy!
ýan Karník.

Fr. Skácelik:

KOLEJI BEZBOŽECTVÍ V BESKT
Není tomu dávno, co bolševická censura škrtla v divadelní hře moderního ruského autora
passus zlehčující význam pokřesťanění Rusi v 10. století. Prozíravá kněžna Olga, vdova po
kňazi Igorovi, která první z Rusů přijala křesťanství a která podle slov letopisce byla také
»první, jež z Ruska vešla do království nebeského«, sotva mohla kdy tušiti, jakého se jí po
staletích dostane v Rusku obránce. Tato událost literárně snad bezvýznamná, poodhalila více
než by se při letmém posouzení zdálo, oponu, za kterou odehrává se tajemná tragedie součas
ného Ruska. Béře-li bolševický úřad pod ochranu sílu, která je v přímém bytostném odporu
k celé jeho liché ideologii, proti které rozpoutal všechen svůj strašlivý teror protináboženský,
pak se dá souditi, že tento bílý praporek na frontě antichristské není jediný. Přes všechno
běsnění bezbožníků, přes všechno vyvlastňování chrámů pro biografy a divadla jsou tu známky
kapitulace, ovšem sotva dobrovolné. Plní se Dostojevského víra v slovanskou duši, která sice
dovede propadnout běsům bezbožectví, ale jen potud, pokud si neuvědomí, že nevěřiti v Boha
od té chvíle, kdy se sám zjevil v Kristu, je démonství čili nejtěžší hřích proti Duchu svátému.
Maně se vynoří otázka: je bolševické bezbožectví bezbožectvím ruským? A není právě bezbo
žectví smrtícím jedem každé slovanské duši, která je svou oživující podstatou naturaliter
Christiana — užito výrazu Tertulianova? Podle názoru Mauroisova a Bernhartova »mají
všechna slova Leninova strašlivý chlad ledové doby, oddělující život od životodárné síly
slunce«. Klne často Bohu. I Job klnul Bohu — praví Bernhart — ale to bylo jen zoufalství
víry v Boha, jen projev víry žalující. To není atheismus.
Jsou různé druhy atheismu: starověký je zcela jiný než humanitně osvícenský, a ten jiný než
liberalistický. Bezbožectví bolševické je jedno z nejzhoubnějších právě proto, že je z nejprázd
nějších. Jeho cíl je v pouhé negaci, v pustošení starých duchovních hodnot bez náhrady, neboť
nikdy hmota nemůže nahradit ducha. Humanitářský atheismus zavrhoval Boha pro člověka,
třebas pro člověka domnělého, kterého si utvořil k svému obrazu — to aspoň působilo klamem
ušlechtilosti. Ale co předstírá bezbožectví bolševické? Žije v klamu, že ovládne Evropu. I bar
baři, kteří za stěhování národů se valili na západ, ničili hrubou hmotnou přesilou všechny
kultury na svém tažení. Duchovního nepřinášeli ničeho — a památka po nich je podle toho
také negativní. Bolševické neznabožství zaplavilo Rusko, přemohlo je hrubou silou teroru:
hordy barbarských myšlenek poplenily slovanské duše, a hle — ukazují se už první ostýchavé
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příznaky, že ji neubily, že ničivá síla teroru nepronikla k oné Dostojevského bohomilné pod
statě duše ruské.
Bernhart je názoru, že bezbožectví právě ve své souvislosti s ruským komunismem poskytlo
přítomnosti ostrý pohled do oné neplodné spleti myšlenek, které marxismus spojil v klubko
nejprotikladnějších teorií a afektů, v nichž se mísí pod povrchem hospodářských a sociálních
nauk materialistické předpoklady s idealistickými, popírání mravní svobody se světobornými
podněty k dosazení říše spravedlnosti, fatalistické a poraženecké vzdání se zákonům hmoty
s chiliastickými nadějemi a mesianistickými viděními. V záhadných hlubinách ruské duše
projevilo se pak rozpoutání elementů křížem krážem v leninismu rozházených jako oživení
skrytých energií a jako rychlá manifestace souhlasu. Při povrchním pohledu se zdá, že tu
vybuchly snad revolučně sociální protiklady carské říše, kterých nepostrádaly více či méně
i jiné říše; při hlubším pohledu lze zjistiti, že příčina jich — jako při všech dějinných otřesech
— tkví vlastně v poměru člověka k jeho posledním věcem.
Národ ruský — jak názorně poukazuje na to Bernhart — neměl takového středověku jako
Západ. Žádný sv. Benedikt, sv. Dominik, sv. Tomáš Akvinský či Dante neprohřáli jeho pozemskost náboženským smyslem a nevysvětlili jim nároky rozumu k víře a víry k rozumu.
Žádný spor mezi papežstvím a císařstvím nebyl jim hořkou školou dvojí záruky lidství, nebylo
tragické očisty ve srážce státu s církví. Třebas byly dějiny Ruska stejně krvavé jako u nás ve
středověku, zůstalo ve své patriarchální základně neotřeseno. I když je zaplavilo 18. století
svým osvícenstvím, hlásáním své moci rozumu, svým deismem, jenž dával boha svého k dispo
sici čemukoliv, i civilisaci, odlučuje se od jistoty staré víry — i když pak zaťukalo století deva-.
tenácté se svou liberální theologií, německým sebevědomým idealismem, hegelianismem,
marxismem, positivismem, realismem, materialismem, proudhonismem, saintsimonismem,
nietzscheismem — nenarazily nikde na odpor. Církev měla sice dosti kontemplativních mužů
i světců, ale ti nevystupují v Rusku nikde veřejně, aby hájili víru, kterou si chrání ve svých
klášterních úkrytech, jak si stěžují Solovjev i Leontěv r. 1884. Německý myslitel tu odkrývá
těžký hřích ruské společnosti: pokoušení milosrdenství božího.
Všechny tyto nauky Západu, z nichž některé snad tajily i dílčí pravdy, potřebovaly nábožen
ské korektury. V Rusku více než jinde. A nebylo jí. Literatura šířila hegelianísmus, raciona
lismus, skepticismus, kterým podléhali i geniální hlavy Turgeněva, Ščedrina, Gogola, Pisemského a j. a j. západníkův, šlechta dávala veřejně najevo svou lhostejnost náboženskou —
a korektury byly svěřovány omezené úřední censuře. Při tom se věřilo s Dostojevským, že
smysl slavného příští Ruska je v úloze učinit jedy Západu neškodnými pro celé lidstvo vůbec.
Proudhon vyslovuje prognosu světové revoluce a první ptá se Leontěv: »Má Proudhon
vskutku pravdu nejen pro Evropu, ale pro celé lidstvo? Dopustí to Bůh i na naše drahé
Rusko? Dostaneme se na stejnou cestu zoufalství? Není žádné naděje? Ale ještě je tu Rusko,
jediná naděje. Západ už ztratil předpoklady záchrany, ale Rusko je má.« To bylo napsáno
roku 1888! A jak se vše vyvinulo jinak!
Guardini tvrdí plným právem, že nyní nám ukazuje názorně Východ, čemu se naučil ve škole
Západu. Bolševismus nedemaskuje ani tak tvářnost Ruska jako tvářnost naší západnické
minulosti. Málokdy dějiny poskytly tak jasný příklad, jak lidstvu určují cesty jenom myšlenky
a činy vycházející z ducha. Viktor Dyk hlásal, že jen v klanění se těla duchu je základ kultury.
Duch dává člověku důstojnost a kdybychom této důstojnosti dbali, raději bychom rozbili
všechny technické vynálezy, než bychom dopustili, aby stroj získal nad lidmi nadvládu —
hlásá Bernhart. Už Comte se ptal: jak bude hleděti kdysi člověk na všechna naše crimina
laesae naturae? A což kdyby znal roztříštění zbolševisovaného, bezbožeckého člověka, propad
lého akusticismu, opticismu, technicismu i štvavosti prchající pásky filmové? Správně bylo
upozorněno na to, že ve starověku nebylo vlastně bezbožectví, že bohové antičtí měli velký
smysl a poslání a že Bůh živý dal těmto výtvorům přírodního náboženství žiti jako předzvěstem
svého blížícího se zjevení.
Bezbožectví bolševické je — jak jsme již řekli — bez obsahu a nejzřejmější jeho následek:
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opojení člověka ze sebeuplatňování stává se proto deficitem, který roste, jsa hnán svými
prohrami jako hazardní hráč k pokračování ve svých nerozumnostech: orgiasmus radosti nad
prázdnem mimo člověka. Bez Boha se snad chvilku dobře žije jako ku př. v renesančním
humanismu, ale brzy se dostavuje forma nervového otřesu, úzkosti, děsu z prázdna, před nímž
se zachvěl z našich spisovatelů Viktor Dyk ve svém nedokončeném románu a Jaroslav Durych
ve svém pojetí skutečností smrti a utrpení.
Vše, co bolševický atheismus prohlašuje za svá dogmata: mechanicismus životního elánu,
samouplatňování se hmoty, příchod pozemského ráje, samospasitelnost materialismu — jsou
prázdná slova, hesla starého původu — tedy ani t. zv. pokrokovost, bolševiky pro sebe
výlučně reklamovanou, jim nelze přisouditi. I ona je u nich slovem, majícím mámiti duše
myšlenkově nevyzbrojené. Zase děs z prázdna v duších, které je chtějí viděti, i to prázdno mimo
sebe. Proto ničí kostely, v nichž právě plnost ducha se projevuje nejvýrazněji. I onen posmí
vaný středověk měl své úzkosti, děsy — ale ne z prázdna — z ničeho — ale z čehosi ohromují
cího: z Boha. Středověk hřešil často velice, ale věděl, že hřeší a znal cestu k pramenu milosti.
Měl své heresie, ale také instanci, která je dovedla přivésti před soud ducha, byl silný v dobru
i ve zlu, ale nebyl mimo dobro a zlo a zoufal-li si, pak jen tehdy, kdy nevěděl, zda jeho zoufání
má smysl daný mu Bohem.
Na tomto vylíčeném utváření se bolševického bezbožectví má jistě svůj podíl i církevní
rozkol, který strhl Rusy k utvoření národní církve. Nikdo nemůže obviňovat Viktora Dýka
z nedostatku národního cítění, ale on právě výslovně hájil vždy thesi, že národní církev nikdy
žádnému národu neprospěla. Ani caesaropapismus nebyl státům požehnáním. Kde stát usurpuje úlohu církve, ztrácí se i vznešená metafysika existence národní, která je přesvědčena, že
jak typy přírody, tak i výplody krve jsou odůvodněny pouze vůlí a myšlením Stvořitele a smysl
jejich bytí je pouze v jeho úmyslech. Národ stejně jako jednotlivec může býti měrou mnoha
věcí, ale nemůže býti měrou sama sebe. K této pravdě nebylo ani potřebí křesťanství, to věděl
ku př. už Seneka, že člověk, který nemá snahu vystoupiti nad člověka, nedostane se ani k tomu,
aby byl člověkem. Stejně je snahou národa vyšinouti se nad národ, čili měřiti svou snahu
měrou vyšší než je mu v té chvíli dána: měřítkem transcendentním, měřítkem božnosti, jak říkal
Palacký. Ani národ nesmí propadat záchvatům titanismu, faustovství, nadčlověčství. To je
úpadek do nižších vášní, na jehož prahu stojí snad dnešní Německo — napodobujíc tak ironií
osudu starozákonního Izraele, jenž klesal v porobu podle toho, jak nacionalisoval svého Jahve.
Ať už Michal Caerularius či kdokoliv jiný dovedl v 11. století své rozkolnické snahy vyvzdorovat proti moudrému a smířlivému papeži Lvu IX., způsobil rozdvojení v duchu, jehož přímý
následek bylo vzájemné osudné nepochopení Západu a Východu právě v oblasti nejvyšších
zájmů. Náboženské jednotící duchovní spojení bylo ze styku dvou velkých celků vyloučeno.
Kdyby byla osvěta Západu vtékala do duše Východu řečištěm 1 náboženství a ne pouze lite-
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raturou a filosofií, stálo by tu dnes Rusko jako slovanská duchovní velmoc a reformátorská
vlna, která se nese dnes Evropou, byla by zúrodnila myšlení lidstva primátem víry nad vědou
a netříštila by se neplodně o úskalí novopohanství a bolševismu, kterým je dnes na pospas
vydána ve velkých oblastech jak tvorba světská, tak tvorba náboženská.
V Rusku má bolševictví býti obětována i nadaná slovanská duše ruská. Plán odkřesťanění
Rusi má v sobě vskutku cosi ďábelského, neboť odkřesťanit Rusy znamená zničit národ.
Konkrétně mluveno: ruský člověk není abstraktní bytostí, nýbrž je podle svého dějinného
stanoviště, podle sociologických i kulturních předpokladů, podle rozdělení citu i rozumu
v duši v podstatě typ výlučně křesťanský. Ztratí-li tuto podstatu, je ztracen jako dějinný typ,
je ztracen pro dějinné slovanství. Jakmile se ruský člověk uvědomí sám v tomto směru ať už
utrpením či pudem sebezáchrany, pak ztráví i silný jed bolševictví. To dobře věděl Lenin, sám
Rus. Proto učinil osou své propagandy šíření bezbožectví a stupňoval je až k paroxysmu.
Tam, kde mluví o něm, ztrácí svůj praktický a střízlivý úsudek. Fronta atheistů pobořila sice
již přední pásy hradeb ruské duše, ale před vraty poslední hradby se tato duše vzepřela, jak
se dá vyčíst z případu divadelníka Bědného. Je to jen zatím malé světélko, ale je příliš
výmluvné. Osvítilo příznačně celou prázdnotu bezbožeckého běsnění bolševiků a nelze je
podceňovat.
Rud. I. Malý:

MARXISMUS XEMÍ KRAVATA
Když po několika letech svého prudkého
vzestupu poválečného politický kurs socialis
mu nebezpečně zakolísal, začal znenáhla zře
telný pokles rudého nadšení i v Českosloven
sku. Bystřejší stoupenci socialismu začali po
čítat s tím, že »bude dlouho trvat« než »nebez
pečná a nakažlivá reakce proti socialismu«
v Evropě »zase bude překonána«. Idyla socia
listického růstu pominula a nastala nutnost
hledati nové cesty k popularitě. Místo o re
voluci se začalo mluvit o demokracii a místo

o mezinárodním proletariátu a třídním boji
se začalo řečnit o vlasteneckém smýšlení lidu
a národní solidaritě. A protože socialismus
nejvíc je napadán pro svůj marxismus, přišla
část socialistů na myšlenku, že je »konečně na
čase«, aby byl hozen přes palubu. Zejména ně
kteří přední socialističtí intelektuálové důtklivě
začínají soudruhy upozorňovat, že »Marxova
teorie v praksi se neosvědčila«1) a že »dogma
třídního boje« při agitaci selhává, ba je »pře
kážkou široké popularity«, neboť přináší jenom
’) Prof. dr. Em. Rádi v »Křesťanské revui« 1933, č- 6.

je ve rvačkách pravice.

(jak,
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»negaci, nenávist a žádný ideál.. ,«,2) takže
chtějí-li socialisté udržeti své posice a dále
získávat stoupence — musí se marxismu ja
kožto »překonaného názoru« úplně zříci.3)
Připomeneme-li si, jak před desíti lety so
cialistická inteligence přímo závodila v důka
zech o své marxistické pravověrnosti, mohli
bychom jí k tomuto novému názoru na mar
xismus jen blahopřát. Skutečný inteligent by
opravdu nikdy neměl být nadšen tak oblud
ným světovým názorem, jako je marxismus,
a jestliže přesto v době, kdy marxismus platil
za evangelium »pravého pokroku« i značná
část inteligence tomuto duchamornému jhu se
podřizovala — je velmi pochopitelné, že nyní
aspoň někteří se ho radostně zříkají. Vzdělaní
lidé zrazovali sami sebe rozhodně mnohem víc
tenkrát, když marxismus vyznávali, než nyní,
když se ho zříkají. Háček je však v tom, že
socialističtí intelektuálové nyní marxismu sice
se zříkají, ale nezříkají se socialistické kultury.
Zbledli sice, ale jejich kulturní a sociální
smýšlení tím nestalo se jasnější a určitější. Za
hodili marxismus, jako by to byla jen sezónní
kravata, bez níž nyní socialista se dobře může
obejít, ale jinak klidně dále pochodují se so
cialisty za starými cíly.
A to je ovšem bláhové. Marxismus a socia
lismus se nedají tak snadno oddělit. Marxis
mus a socialismus se příliš prostupují, marxis
mus je podstatou a vlastním jádrem socialismu.
Bez marxismu není skutečného socialismu.
A jestliže má nyní socialistický inteligent o so
cialismu jinou představu — je to jenom
obvyklý blud inteligence.
Obvyklým bludem inteligence je, že činí
příliš veliký rozdíl mezi marxismem a socia
lismem na jedné straně, a příliš malý rozdíl
mezi socialismem a sociálním cítěním na druhé
straně. Kdo se marxismu zříká v domnění, že
může býti dokonalým socialistou i bez mar
xismu, vlastně zpravidla jen ztotožňuje socia
lismus — se svým sociálním cítěním. A to je
ovšem neskonale naivní.
Slušné sociální cítění má totiž téměř každý
dobře vzdělaný a vychovaný člověk. Smysl pro
spravedlnost a láska k bližnímu i soucit s bí
dou a snaha pomoci, zlepšiti lidskou společ*) Prof. dr. J. B. Kozák v »Národním osvobození« 22. IV.
1933*) Prof. dr. Josef Macek v Moravské Ostravě na schůzi
soc. dem. intelektuálů r. 1934.
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nost — je více méně takřka nerozdílným do
provodem celé naší kulturní a mravní vý
chovy. Moderní vzdělanost je trvale proniklá
křesťanským cítěním sociálním, i když při tom
mívá ideologický punc atheistický. Inteligence
v posledním století sice velikou měrou zhloup
la, pozbyvši smyslu pro katolickou věrouku,
ale osvojujíc si moderní vzdělanost — osvo
juje si zároveň s ní bezděky přece jen mnoho
i z křesťanské mravouky a z křesťanského
smýšlení sociálního. A tyto křesťanské prvky
zapomenutého původu přivádějí pak mnoho
inteligence k socialismu, jenž hlásá některé
zdánlivě podobné ideály — jenomže, arci, spo
jené s úplně jiným mravním základem, s pod
statně jiným, ba opačným světovým názorem.
Právě mezi inteligencí i dnes ještě často sly
šíme nesmyslné tvrzení, že »kdo je proti so
cialismu, je proti Ježíši« ...
Duchovní základy socialismu jsou od dob
Karla Marxe zásadně nekřesťanské. Ale »socia
listé« před Karlem Marxem (a to ještě
i v první polovině devatenáctého století:
Owen, Fourier, St. Simon) zpravidla považo
vali sociální reformy, které vymáhali, jenom
za přímý důsledek »evangelického křesťan
ství«, jež svým »socialismem« doufali »prak
ticky obnovit«. St. Simon dokonce výslovně
nazval svůj »socialismus« novým křesťanstvím.
A jestliže tedy nyní někteří socialističtí publi
cisté se marxismu zásadně zříkají, nezříkajíce
se socialismu, vlastně tím jenom se vracejí od
Karla Marxe do dob před Karlem Marxem
a ve skutečnosti s pravými socialisty se roz
cházejí. Neboť pro důsledné socialisty skutečný
socialismus se začíná teprve Karlem Marxem.
Sociální cítění a socialismus je nebetyčný
rozdíl. A je také rozdíl mezi »socialismem«
a socialismem! Takových »socialismů«, jaké
byly před Karlem Marxem a jak si socialismus
představuje i většina nynější inteligence, která
je k socialismu vedena jenom svou žízní po
spravedlnosti a svým soucitem k osudu chu
dých a utiskovaných, jest ovšem a může být
velmi mnoho; a všecky se mohou obejít bez
marxismu. Neboť jest a může opravdu býti
velmi mnoho různých názorů a způsobů jak
napraviti špatnosti a nespravedlnosti v dosa

vadním společenském řádu. Ale všecky takové
»socialismy« dobromyslných intelektuálů se
shodují v tom, že na konec chtějí lidskou spo
lečnost a tradiční lidskou civilisaci vlastně jen
mravně i duchovně »obrodit«, reformov a t, a nikoliv úplně změnit a nahradit civilisací podstatně jinou. Chtějí lidskou společnost
napraviti tak, aby v ní napříště bylo více prak
tické lásky a spravedlnosti než dosud, ale ne
usilují o převratnou změnu jejích civilisačních
základů.
Skutečný socialismus však na
proti tomu je pouze jeden, jak správně
řekl nynější vůdce francouzských socialistů
Léon Blum. Skutečný socialismus je pouze
jeden — a to je onen socialismus revoluční,
jehož cílem jest úplná (a to ať již násilná či
jenom nenáhlá) přeměna nynějšího »řádu so
ciálního« v řád nový, který by nejenom na
hradil soukromé vlastnictví vlastnictvím ko
lektivním (atd.), ale který by měl i jiný svě
tový názor a jiná mravní i kulturní kriteria,
než jaké měla civilisace dosavadní. A tento
socialismus, tento skutečný a jediný socialis
mus — rozhodně není možno oddělit od mar
xismu. Bez marxismu by to již nebyl socia
lismus v tom přesném a určitém smyslu slova,
jak je svou podstatou a svým dějinným vývo
jem dán.
Cílem socialismu je učinit z »proletariátu«
vládnoucí třídu, která by neomezeně rozhodo
vala nejenom o výrobních prostředcích, ale
i o celém ostatním rázu a vývoji lidské spo
lečnosti. Socialismus je v podstatě třídní zápas
»proletariátu« o hmotnou i duchovní vládu
nad světem — a Karel Marx dal tomuto zá
pasu i jeho duchovnímu naladění základní
a trvalý »vědecký« výraz, metodu i celkový
systém. »Marxismus je vědeckým výrazem
podstatných zájmů a snah dělnické třídy, takže
aby byl marxismus zničen — bylo by třeba
zničiti celou dělnickou třídu,« řekl ze socia
listického hlediska naprosto výstižně Stalin na
17. sjezdu komunistické strany SSSR. A v pod
statě pravdu měl i projev Kominterny k 50.
výročí Marxovy smrti, když kategoricky za
mítal snahu II. internacionály mluvit o dvou
marxismech, o dvou podstatně různých stra
nách marxistických. »Dělníci, přemýšlejte,
zdali mohou být dva zcela různé marxismy ...«
Co činí socialismus socialismem — je právě

marxismus. Teprve Karel Marx dal revoluč
ním snahám proletariátu takový výraz, že
vznikl nový dějinný fakt, nové dějinné hnutí:
socialismus. Teprve Karlem Marxem vznikl
socialismus »jako takový« a s marxismem také
»jako takový« trvá i padá. Marx si zajistil
trvalou spojitost se socialismem tím, že proletářské revolučnosti a touze po sociální spra
vedlnosti dal jiný a vlastně opačný ráz, než
jaký jim dávali jeho idealističtí předchůdci,
kteří jenom chtěli sociální praksi poučováním
a přesvědčováním majetných vrstev, výchovou
a vzdělaností uvést v lepší soulad s mravo
ukou teoretické civilisace. Marx tyto reform
ní snahy prohlásil za marné, naivní, utopistic
ké, a svým postulátem třídního boje i materia
listickým světovým názorem oddělil ze široké
lidské touhy po spravedlnosti nový a přesný
proud, jehož zvláštní a samostatná existence
spočívá právě jen v jeho třídním boji, v jeho
úsilí o nadvládu a v jeho materialismu.
Socialismus má své samostatné raison d’être
právě jenom ve spojení s marxismem, poně
vadž jen marxismus jej činí opakem jiného
»socialismu«, jiného úsilí o spravedlivější řád
sociální — »socialismu« křesťanského. Socia
lismus bez marxismu nemá nic, co by odůvod
ňovalo jeho samostatnou existenci, protože
snahu přetvořiti »dosavadní« lidskou společ
nost ve společnost spravedlivější a lepší mno
hem dokonaleji a úplněji představuje již
křesťanství. Socialismus má svůj smysl
jenom jakožto socialismus marxistický, totiž
jenom jakožto podstatně jiný názor na
»zlepšení« lidské společnosti než jaký má »so
cialismus« křesťanský. Socialismus marxistický
a »socialismus« křesťanský (či prostě jenom:
křesťanství, protože spojenina »křesťanský so
cialismus« je vlastně contradictio in adjecto
a papež Lev XIII. právem ji zavrhl) — jsou
dva opačné druhy snah změniti lidskou spo
lečnost. Všecky »socialismy«, které se vysky
tují a vyskytly vedle socialismu a křesťan
ství, jsou jenom matné a zmatené směsi nebo
přechody mezi těmito dvěma přesnými a urči
tými směry revolučními.
Křesťanství pomáhalo chudým i utiskova
ným a snažilo se lidskou společnost mravně
i hospodářsky změnit a přetvořit již dávno
před marxismem. V názoru, že je nespraved
livé a že je hanbou celé lidské společnosti,

17

jestliže jeden člověk je pánem a druhý otro
kem, jeden líným příživníkem a druhý robotným nuzákem — křesťanství a socialismus
jsou zajedno. Ale naprosto se liší jak svým
světovým názorem, tak i svou revoluční me
todou. Na socialistické straně je přesvědčení,
že všecko se zlepší, jestliže se zruší soukromé
vlastnictví a jestliže se změní dosavadní insti
tuce, hospodářské podmínky, způsob vlády
nad výrobou, kapitálem. A na druhé straně je
víra, že všecko se zlepší jen tehdy, jestli se
zlepší též člověk, jestli se zlepší též jeho prak
tická mravnost a všecko jeho smýšlení. Pokud
jde o metodu, pokud jde o problém: stačí-li
k zlepšení sociálního řádu jen poučování a vý
chova či je-li třeba též prostředků radikálněj
ších — o tom je arci možno se dohovořit. Ale

v každém případě křesťanství nikdy nevidí
lidské štěstí jen v práci, hmotném užitku a slas
tech i potřebách biologických, nýbrž přede
vším v čisté osvícenosti a lásce k Bohu.
Socialismus a křesťanství jsou dva velmi
různé druhy »práce pro lid«: křesťanství nikdy
neuzná, že by bylo dobrou prací pro lid,
jestliže lidu jsou s chlebem podávány zároveň
také atheismus a duchovní nízkosti. V tom
směru skutečně mají úplnou pravdu ti upřímní
socialisté, kteří prohlašují, že »náboženství
a socialismus jsou zcela neslučitelné věci.«4)
Ano. Jejich zcela různý světový názor z nich
činí dva zcela různé světy.
Atheistický materialismus a křesťanský Spi
ritualismus se naprosto nesnášejí.
4) »Izvěstija«, 24. VIII. 1929.

Ladislav Švejcar:

K NAŠÍ VÝCHOVĚ pRostŘedNosti
Jistý profesor pražského francouzského gym
nasia, Francouz, pojednávaje o našem středním
školství, pochválil jeho organisaci i učebný
plán, ale vytkl mu, že nevychovává duševní
aristokracii, přestávaje na dobrém průměru,
co možná nejvšeobecnějším.
Pochvala, které se nám dostalo, není tak
docela naší zásluhou, protože ani diletantské
pokusy reforem nedovedly zkaziti genialitu
wan Swietenovy středoškolské reformy. A i vý
tku je těžko dávati jen nám a našemu skreslenému pojetí demokracie, výtku, že klidná hla
dina prospěchu na našich středních školách jest
vynálezem republiky.
Počátek nivelisace musíme hledati v Marchetových intimacích z roku 1908. Nediktoval
je duch demokracie, ale duch tuhého liberála,
který chtěl usnadniti studium na střední škole,
domnívaje se, že život evolučně dovychová to,
co nenaučila a nevychovala střední škola. Jeho
ofensiva proti premiantům počínala přeměnou
význačné známky »výborné« za nic neříkající
»velmi dobrou«. Aby pak prostřední žák nebyl
povzbuzován na míru zdraví nebezpečnou, pře
měněna hezká »chvalitebná« na fádní »dob
rou«. Aby pak dorazil premianty vůbec,
zmizely známky z maturitního vysvědčení a
stanoveno, že se (nebylo ani kam) nebude načWl

příště maturitní vysvědčení opatřovati po
známkou, že vědomosti žákovy přesahují po
žadavky pro nejlepší výkon u maturity poža
dované. Hlasování o zralosti a možnost projiti
per maiora bylo vlastně odstraněním zkoušky
maturitní vůbec, bylo to chloroformování
místo meče, kterým měla býti stará maturita
sťata. Nemůže býti skvělejšího důkazu pro
toto tvrzení, než skutečnost, že již roku 1909
z 829 českých gymnasistů maturovalo per
maiora 278! Propadlo-li 26 žáků, je to jen dů
kaz, že mezi nimi byli »ničemníci«, kterým se
profesorský sbor za trápení dlouholeté svezl
po kobylce. Řada svědomitých starších profe
sorů se domnívala, a to nikoliv neprávem, že
vlastní smysl intimací Marchetových byl v tom,
že tento zarytý Němec doufal, že jen slovanské
školské úřady v naučené naprosté poslušnosti
se postarají o doslovné plnění této nivelisace
mladých duší, kdežto Němci že se postarají
o to, aby i po nich vychovávali slovanské inte
ligenci silné konkurenty ve vědě i na vedou
cích místech správních.
Republika jen svědomitě prohloubila ducha
Marchetových intimací didaktikou, přesvěd
čenou o smrtelnosti duše, pedagogikou, která
kromě smrti nezná účelu života a subjektivní
laickou morálkou. Třídní nenávist levých, bo

jící se skutečných kapitalistů, změnila se v čes
koslovenskou odrůdu: v nenávist k inteligenci.
Jak za tohoto úpadku usilovati o výchovu du
ševní aristokracie! Konečně mládež sama má
sklon být jen tělo a škola jí v tom ještě utvr
zuje. Zanechávajíc nedemokratických intrád,
vyhrávaných premiantům anno dazumal, po
řádá meziústavní zápasy v kopané o poháry,
které i ti nejbyrokratičtější ředitelé středních
škol si stavějí na knihovny svých kanceláří, aby
návštěvu trklo toto vyznamenání »ducha ústa
vu«. Bohnel, sám profesor, vylíčil ut fit český
Cashel Biron, profesionál. (»Finish«.)
Dnes je těžko, aby student byl veden k to
mu, aby se snažil vyniknouti vůbec a ve vědách
duchových zvláště. Materialismus současné
filosofie vede k tomu, že se vědy cení probabilisticky, že se odpočítávají minuty, věnované
tomu či onomu předmětu. Extensivní encyklopedismus současné střední školy působí
jako brambory: zanechává totiž falešný pocit
nasycení a dřímotu! Pilný student ví cosi
o ruské robotě a Borisů Godunovu, o Napo
leonově imperialismu, má mlhavý pojem
o tom, co je diferenciál a integrál, ale není tu
vzpruhy ani v současných poměrech, aby se
snažil porozuměti příčinám tatarství bolševické
revoluce nebo souvislosti mezi Napoleonem
a německým nacionalismem.
Možná, že skutečně někde probleskne zájem,
ale uniká profesoru hodinami nelidsky přetí
ženému, který nemá čas na to, vychovávati
»fenomény«: ve velikých městech je nutno
vydělati na činži učením »fenoménů«, kteří
byli doporučeni na směnu kolegy z jiného
ústavu a budou svrchovaně saturováni dosta
tečnou.
Má-li škola střední vychovávati skutečné
šlechtice ducha a má-li je objeviti, je nutno
upustiti od její dvojstupňovitosti. Věc dá se
zaříditi velmi snadno. Mnoha studentům jde
o to, aby si zajistili studiem střední školy úřed
nické místo kategorie C. Nuže, pro ty by
svrchovaně stačila čtyřletá měšťanka a správní
akademie pro úřednický dorost a dopravní aka
demie pro příští úředníky pošt a drah. Měš
ťanské škole by se vrátilo bývalé postavení
nižších reálek. Aby pak nadaným a chudým
dětem venkovským nebyla vzata možnost pře
stupu na střední školu jednostupňovou, mož

no nepovinně učiti na měšťanské škole latině
a francouzštině, doplňkům v češtině, přírodo
pisu a matematice. Možná, že někdo se toho
leká také vzhledem k postavení učitelů těchto
škol. Dnes, po zpřísnění zkoušek pro školy
měšťanské bylo by jen spravedlivo přiznati
učitelům kategorii B státních zaměstnanců a
titul »hlavní učitel«.
Jednostupňovitost střední školy budiž dů
slednou. Po důkladném gramatickém vzdělání
v řečech živých i klasických pokračujž vzdělání
literární. Po elementárním kursu dějin obec
ných i národních budiž toto vzdělání prohlou
beno pragmaticky i filosofií dějin a dovršeno
vzděláním politickým. Je zbytečno dvakráte
opakovati počátky algebry a dvakráte se rozbíhati na planimetrii. Po důkladném probrání
počtů s čísly zvláštními budiž od tercie počato
s algebrou, a to tak, aby nejvyšší ročníky zbyly
pro počet infinitesimální, který již dávno není
vyšší matematikou, ale látkou namnoze snad
nější, než partie matematiky elementární. Jest
to jakási »generální algebra«, nesmírné ceny
výchovné a pro ducha exercitivní, kterou by
měl znáti každý skutečný inteligent. Ale
systém, vědecký systém od nejnižší třídy!
Žádné amerikánské pokusy, na kterých se na
mlsali někteří naši pedagogové tolik, že se
je snaží propasírovati i na školu střední! Žád
ná přírodní společenstva, kde se bude vykládati o mrkvi a hraboši, o lvu a lateritu, o trávě
a blesku! Věda není causerie, ale systém lo
gicky uspořádaných poznatků! — Předešlé
řádky prozrazují obor autorův. Ale budiž mu
dovoleno, aby promluvil o jazycích klasických,
kterých si nesmírně váží bez jakýchkoliv »ale«.
Latina není mrtvým jazykem! Je živa a její
jazykový poklad rozhojňovaly věky minulé,
rozhojňuje je věk současný. Více živosti!
Není snad účelem klasického vzdělání, aby
byly luštěny přesmyčky Horácových veršů. Ať
je čtena latina novověkých filosofů, spisy
Leibnitzovy, díla českých humanistů v hojněj
ším výběru! Snažme se o starý ideál: schopnost
latinsky mluviti!
Na takovouto školu nebude si troufati kde
jaká padrť, tím spíše, ježto o ni bude postaráno
jinak. Máme školy pro méně nadané v oboru
škol národních a kdyby jimi při návalu všeli
jakého materiálu nebyly všechny střední školy,
měli bychom i tuto kategorii pro méně naTiak
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dané. Bylo by záhodno, abychom měli v každé ka se ztotožňuje s trestním zákoníkem. Nahoře
korunní zemi aspoň po dvou elitních středních nemluvili jsme o nutnosti návratu vyučování
školách pro nejnadanější, bohatě dotované náboženství. To je zbytečno: mládež svým
stipendiemi, které by poskytovaly vzdělání zájmem o dosud nepovinné náboženství se
prohloubenější a nadto ještě tak organisova- o to přičiní sama!
Sv. Tomáš Akvinský měl by v naší současné
né, aby bylo možno věnovati potřebnou po
zornost těm žákům, kteří se chtějí speciali- filosofické roztříštěnosti větší slovo. Jeho jas
sovati.
ný způsob myšlení, jasné třídění pojmů a rea
Ale co by bylo nutno především: vyházeti lismus jsou jediné s to, aby navrátily v náš
ze středních škol všechny nepovinné předměty, duševní život více jasnosti a učinily jej radost
všelijaké těsnopisy, chlapecké ruční práce a nějším a méně ponurým. Jen on může navázati
vyučování exotickým řečem! Na to jsou kursy složitou novodobou kulturu na základ evrop
a soukromí učitelé! Celý učebný plán se směst- ské kultury: antiku, jež je ztělesněna v Aristo
ná do třiceti hodin, všechna odpoledne budou telovi. Bezmála sedm set let po své smrti
prázdná, aby bylo dost času na studium. vytvořil v Anglii a ve Francii literární i politic
Chce-li míti škola prospěch, nesmí sama stu kou školu, která představuje vrchol soudobé
kultury.
denta okrádati o čas!
Jen on může naučiti naše vedoucí správní
Jen tak je možno obrátiti pozornost naší
studující mládeže k duchovému, odhmotniti kruhy myslit a osvoboditi je od balastu novo
zájmy její a zavěsti do školství řád. Bůh, duše, dobých omylů, vyvěsti jejich bezduché skutky
tělo, příroda, a ne obráceně. V tomto obrácení diktované potřebou chvíle a dedukované ze
jest příčina ne již atomisace, ale ionisace ideí. zaprášených úředních prior, k osvobozujícím
Papravdy se hemží jako hraboší kotce, morál počinům, které provětrávají současný život.
Feuilleton

Ctibor Maran:

Návštěvou 11 vůdce belgických rexistii

,

V rue des Chartreux, ve středu Bruselu, několik kroků od bursy, je propagační centrála rexistická. Je to mateřský dům lidi, s nimiž se setkáváte po celé Belgii, kteří vám nabízejí rexistické
Časopisy, rozpřádají na frekventovaných místech hovory a malují po zdech rexistický symbol —
koště. Kromě placených propagandistů sídli tu i redaktoři rexistického tisku.
V průjezdu nás zdraví Členové rexistické služby — výrostci od 18 do 25 let — pohozením ruky
a úsečným »Rex vaincra«. Člověku od tisku, zvláště ze zahraničí, věnují zvláštní pozornost. Roze
zvučí se několik domácích telefonů. Je vidět, že tihle lidé rozumějí propagaci.
Redaktor deníku »Pays réel« nás srdečně vitá. Procházíme redakčními místnostmi. Všude jen
mladí lidé. Na stěnách propagační plakáty, bojující proti »veřejné hnilobě«, na stolech poslední
exempláře žurnálů »Rex« a »Pays réel« s palcovými barevnými titulky. Ty nejtučnějši nadpisy,
to jsou aféry a skandály. Taková zvláštní vydáni jdou na dračku. Týdně se odtud rozletí na Čtyři
miliony výtisků.
Vůdce jsme v centrále nezastihli. Je v parlamentě. Hovorný příkazník rexistické služby nás
ochotně doprovází. — V parlamentě je právě před odpoledním zasedáním. Léon Degrelle se
prochází dlouhými kroky v hlavním kuloáru. Poznáváme ho na první pohled: mladý muž, elegantní
postavy a hezké tváře. Hluboko posazené živé oči a výrazný nos připomínají dravého ptáka, jehož
dravost je spojena s nemenší vychytralostí. — Mluví úsečně, s pathosem, doprovázeje svůj hovor
řečnickými gesty. Je vidět, že je to výborný řečník. Při hovoru pozorujete, že tento mladý muž
je opravdu pevně přesvědčen, že je největším mužem Belgie. Vzpomínáte si v duchu na dva komické
detaily, které uvádí poslanec Bodart ve zvláštní předvolební brožurce, věnované Degrellovi: »Ne
spornou známkou mého předurčeni je to,« pravil prý kdysi vůdce rexistů, »že už od svých 4 let
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jsem prohlašoval svému otci: Jak musíš být hrdý, že máš syna, který bude později prvním mužem
Belgie!« Nebo: »Vyčítají mně, že chci sloučit rexismus se svou osobou, ale cožpak tomu tak není
ve všech velkých hnutích náboženských a sociálních?« — Leon Degrelle mluví jen o sobě. —
Uniformovaní zřízenci s pozlacenými řetězy na krku oznamují začátek zasedání. Vůdce rexistů
odchází na tribunu suplujících poslanců. Není poslancem, poněvadž by se to nesrovnávalo s jeho
diktátorskou budoucností. — Při rozloučení nám doporučuje návštěvu generálního sekretariátu
v rue Royale a vyhrazuje si korektury všech zaznamenaných výroků před otištěním.
V rue Royale sídlí pan Denisoff, generální sekretář Rexu, a udílí jménem vůdcovým stručné
rozkazy. Pan Denisoff je sice původem Rus a mluví Špatně francouzský, a hnutí rexistické je na
cionalistické, ale tento energický Černovlasý muž zná svět a rozumí lidem. Přijímá novináře a říká:
»Jsem vám k disposici. Můžete udělat rozhovor se mnou a můžete napsat, že jste interviewoval
vůdce. Řeknu vám totéž, co on. Denně dělám takových rozhovorů několik.« — Jakého asi nábo
ženského vyznání je pan Denisoff? Ve své pracovně má obraz Ukřižovaného v pojetí bolševických
umělců. — Z Krista-Krále zůstal pouhý Rex a jeho královskou korunu si posadil na hlavu pan
Degrelle.
Tři pohledy na rexistickou společnost, tenoučká brožurka rozvádějící 25 bodů převratného pro
gramu rexistů a několik Čísel »Rexu« a »Pays réel« vám stačí, abyste porozuměli celé degrellovské
komedii. Chápete, jakou výstrahou je Degrelle pro všechny poctivé politické vůdce a zvláště pro
politiky křešianského lidu. Degrelle zůstává výstrahou jako neodpovědný Člověk, který se nedovedl
ukáznit a zlákal demagogii a prostředky příčícími se principům křesianské spravedlnosti a lásky
mnoho lidí dobré vůle do služeb své osobní ctižádosti. Oklamal mladé lidi, nadšené pro obrodnou
práci mravní, a ošálil i ty, kteří chtěli pracovat pro ozdravění veřejného života. Za hlasovací lístky,
odevzdané důvěřivými občany, zlákanými propagačním humbukem, rozdával sliby a fráze. Slíbil,
že za 6 měsíců po volbách bude diktátorem Belgie. Listopadový »útok« na Brusel skončil fiaskem
a Degrelle už asi svůj největší slib nesplní. Místo poctivé práce v parlamentě a ve veřejném životě
učí své straníky politické neodpovědnosti, rýpalství, oposičnictví pro oposici. — Nejtěžším hříchem
Degrellovým zůstává, že se neostýchal zprofanovat křesianský program sociální a hospodářský
a založiti svůj úspěch na skandálech a politickém dobrodružství. Chtěl oslabit živly socialistické
a podařil se mu opak. Zeslabil katolickou stranu a zlákané občany vyvedl na politickou periferii. —
Degrelle je pyšný nešiastník, který postavil do služeb svých osobních choutek a uražené ješitnosti
hnutí, od něhož mohla Církev i země belgická mnoho očekávat.
V bruselském tisku se objevila tato výstižná karikatura: Příkazník rexistické služby ohlašuje
u Léona Degrella návštěvu: »Vůdce, Kristus-Král by si přál s vámi mluvit.« Ve dveřích je na
obrázku vidět důtky, jimiž byli vymrskáni z chrámu ti, kteří jej znesvětili.
Ctibor Mařan.

OzjNjul
Informujeme svět o své literatuře
Článek prof. Jana Mukařovského »Litera vanských. Ale jak je to s písemnictvím naším,
tura cechoslovaca« ve velkém rumunském de které České autory uznal Mukařovský za způso
níku »Adeverul«, v oficielní příloze k letošní bilé, aby se o nich zmínil? Saldu ponechme
mu významnému 28. říjnu, byl trapně neodpo stranou, poněvadž jeho uvádí jako kritika.
vědným a doufejme posledním případem jed Zbývají tito spisovatelé: Božena Němcová (je
nostranných propagačních literárních infor diná ze starší literatury), bratří Čapkové (Ka
mací, dirigovaných od nás do zahraničí. Hned rel Čapek samozřejmě), Durych (ještě že Duza Mukařovským v téže příloze se Četl Článek rych), a pak už jen Neumann, Olbracht, Van
o literatuře jihoslovanské. Ten si napsali Ru čura, Hašek se »Švejkem« (prý »dílo velkého
muni sami (Elena Eftimiu), a je vidět, jak je formátu«), Hora, Wolker a Nezval. A dost.
zajímají typické národní zjevy literatur jihoslo- Ani živá duše vedle nich. Tito jediní, tady to
'tak
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máte napsáno z oficielních míst. Stejně ze slo Kdyby, požádán z Moskvy, jej byl tím způso
bem napsal pro nějaký sovětský časopis, dobře.
venské literatury: jen Urban a Jilemnický.
Rumunské písemnictví, v němž jsou silně Mohlo by se říci, že hostitelům vybírá a serví
vyznačeny národní prvky, nesmí se patrně do ruje z České literatury především zjevy, které
vědět, že moderní česká literatura měla také by jim mohly být blízké. Ale shlédněme na ne
nějakého Dýka (když už se Mukařovský ne místné kritické rozjímání Mukařovského v rechtěl dotknout řekněme Medka). Rumunský presentaČním rumunském deníku zdravým roz
národ, tak převážně zemědělský, nepotřebuje umem, aČli vůbec lze něco takového zdravým
se patrně dovědět, že Česká literatura dala rozumem pochopit. Píše se ve světě o Česko
světu nejen Haškova »Švejka«, ale i Holečko slovensku se zřejmou zlomyslností jako o ná
vy »Naše« (když už Mukařovský neshlédl stupišti ruského bolŠevismu. Co stojí peněz a
k mladším básníkům selství). S. K. Neumann námahy zahraničního ministerstva, aby těmto
— to je ovšem něco jiného! Ten sice také de pomluvám ve světě čelilo. A tady z oficiel
butoval již dávno před válkou, ale »po válce ních universitních kruhů, na tribuně jednoho
stanul v Čele nejmladší poesie, které ukazuje z předních malodohodových a evropsky zná
cestu k novým ideologickým krajům«, píše mých Časopisů, v den státního svátku atd. sc
Mukařovský. Jak by ne! Nejde nám jistě o za nepřímo potvrzuje, že na těch zahraničních po
mlčování S. K. Neumanna, Olbrachta nebo mluvách skutečně něco je. Literatura je přece
Hory. Ale jde prostě o skutečnost, že moderní obrazem národního života, a tady si to Češi
česká literatura nejsou jen oni a ještě několik sami píší: proberte ta literární jména, není vám
z jejich okruhu.
většina známa ze sovětských překladů? A ve
Řeknete, že kritik, a tedy i Mukařovský, má dle nich, i když Článek o sobě říká, že je kusý,
svobodu v tom, co uznává a co neuznává. Za patrně jiných dobrých Českých spisovatelů ne
jisté; nikdo nebude Mukařovskému brát jeho ní, poněvadž by tu jistě byli zdůrazněni.
literární obliby. Kdyby svůj článek otiskl v ně
A tak co vlastně chceme?
které zdejší revui, bylo by všecko v pořádku.
Josef Knap.

Italský přítel
Význačným rysem »pana Sendviče«, jak nám
ho vykreslil R. I. Malý v knize »Kříž nad Evro
pou«, je, že mate pojmy a že nečiní zásadního
rozdílu na příklad ani mezi fašismem a hitlerismem, ani mezi katolictvím a bolševismem.
Boj proti tomuto nebezpečnému matení pojmů
je proto z prvních příkazů každé snahy o zlep
šení poměrů.
I v Itálii vyšla letos kniha, která si vytkla
podobný úkol a svým duševním příbuzenstvím
silně nám připomíná knihu R. I. Malého.
Mladý italský filosof a katolík G. S. Spinetů
ve své poslední knize, nedávno vyšlé, »Europa
verso la rivoluzione« (Roma 1936), chce vy
ložit nejenom fašistický »mysticismus«, ale
i objasnit jeho světový úkol uprostřed dnešní
rozervané Evropy. Italský autor ve své knize
dokonce na četných místech přímo se opírá
o jmenovanou knihu R. I. Malého a také z ní
obsažně cituje.
Principy, které mají obroditi svět, jsou podle
G. S. Spinettiho: Spiritualismus, universalis22

mus a katolictví, jež fašismus staví proti natu
ralismu, rasismu a pohanství. Těmito principy
chce fašismus překonat v člověku egoismus,
aby se uplatnily ony mravní hodnoty, které
byly vždy civilisačními ideály italského národa.
Zásady, které hlásá Duce celému světu, totiž
»autorita, řád, spravedlnost« a »věřiti, poslouchati, bojovaů«, jsou evangeliem budoucích
generací. Svoboda bez řádu a ukázněnosti zna
mená rozpad a katastrofu. Svoboda není prá
vo, jest povinností, není rovnoprávnosů, je
výsadou.
Italský fašismus obnovuje a obhajuje vše
chny mravní hodnoty, hlavně náboženství, ná
rod, rodinu; a je duševní revolucí proti nega
cím tohoto světa, je revolucí, která dosáhne
svého nejkrásnějšího vítězství vládou člověka
nad sebou samým. A jest ochráncem civilisace
evropské, neboť evropská civilisace správně je
civilisací latinskou proti imperialismu, egoismu a demoliberalismu. Latinský imperialismus
jest imperialismem mravním a duchovním.

Fašistická Itálie chce dobývat a působit silou mezi fašismem a germanismem, který autor
svých ideí. Tak mluví Mussolini i Spinetti.
uplatňuje spíše jen »pro domo sua«, poněvadž
Kdo to nepochopil, nezná italský fašismus, kniha jest určena hlavně italské mladé gene
neboť právě v této jeho mravní a duchovní raci, aby si uvědomila, jaký je »pravý duch fa
podstatě tkví zásadní rozdíl mezi ním a hitle- šistický«. Snad rozhodly také tehdejší politické
rismem, jejž R. I. Malý správně odkryl jako události — kniha vyšla v dubnu 1936 — které
tradiční germanismus, který s demoliberalis- ho přiměly vyhnouti se poněkud otázce na
mem a bolševismem stojí na stejné základně cismu.
hrubého hmotařství proti italskému fašismu,
Tak kniha Spinettiho jest novým a takřka
jenž naopak se zakládá na mravních hodno autentickým dokladem toho, že R. I. Malý ve
tách latinské civilisace. Hitler se poučil u fa své knize věrně a správně vylíčil jak podstatu
šismu, ale převzal z fašismu právě jen, co se italského fašismu tak i jeho základní rozpor
s nacismem. Nacismus není duchovním, nýbrž
mu hodilo.
Spinetti ve své knize málo se dotýká nacis brutálně germánským, rasistickým imperialis
mu. Politicky mluví o Německu jen jednou, mem. Fašismus zvítězil, protože se objevil jako
a to hlavně ve věci boje proti anglickému zachránce před bolševismem; ale R. I. Malý
imperialismu, proti kterému by rád viděl dodává, že by bylo pro Evropu štěstím, kdyby
sdruženy Francii, Itálii a Německo. Pokud se zvítězil i jako odpůrce hitlerismu a špatných
týče filosofického postoje k nacismu, proje duchovních základů demoliberalismu. Duchov
vuje se jeho odpor především nepřímo, a to ní příbuzenství Spinettiho knihy s R. I. Malým
příkrým stanoviskem proti italskému novohe- dokazuje, že italský fašismus tento úkol sku
geliánovi Gentilemu, jehož filosofii přesvěd tečně sleduje. Budoucí dějiny a příští desetiletí
čivě charakterisuje jako nefašistickou. Právě ukáže, jak Itálie dovede splniti tento svůj his
Dott. Marco W eitich
i v tomto postoji se projevuje celý rozpor torický úkol.

(Vcw-wt
Česká akademie
respektive literární odbor její Čtvrté třídy,
stávají se Čas od Času předmětem živých — tu
vzrušenějších, tu informovanějších — hovorů
i novinářských článků. Diskuse se obyčejně
rozvíjí okolo výsledků voleb do této instituce.
Bere se to tak trochu se stanoviska našich
demokratických volebních aktů: kdekdo se
cítí voličem a projevuje svůj souhlas Či ne
souhlas s tím, co se stalo, při Čemž obyčejně
právě ty nejméně kulturní žurnalistické pod
niky projevují o věc zájem nejhlasitější. Po
dle nás by však měla Akademie — má-li
míti vůbec jaký funkcionelní raison d’être
v našem národním životě — představovati
především autoritu, která by stála nad
projevy tohoto druhu docela pevně, a stejně
pevně mohla pak zasahovati do všech udá
lostí, kde byla by kompetentní. Proč ji ne
představuje — je nám důležitější otázkou,
než proč ten Či onen kandidát v jejích volbách
neprošel. Pokud jsme konkrétně o věci infor

mováni, zdá se, že příčiny jsou dvojího rázu
— jednak uvnitř Akademie, resp. literárního
odboru její IV. třídy, jednak vně této insti
tuce. Není neznámo, že literárnímu odboru
dnes vládne určitá skupina lidí, skládající se
z autorů věkem rozhodně úctyhodných, díla
však většinou prostředního, resp. namnoze
neživého, která se snaží udržeti svou posici
veškerou mocí. Nemajíc sama vhodných nebo
prosaditelných kandidátů na uprázdněná
křesla v literárním odboru, pečuje při vol
bách obyčejně velmi horlivě o autory ven
kovské, pokud možná z krajů hodně vzdále
ných sídla Akademie. Z míry loyálně přita
kává k volbám Slováků, o nichž je známo,
že se schůzí neúčastní, volí Durycha jen pro
tajnou naději, že cesta z Olomouce do Prahy
na schůzi literárního odboru i jemu se ukáže
zbytečným mrháním Času, letos dopomohla
k volbě ostravskému V. Martínkovi, autoru
slušnému, hlavně však vzdálenému atd. K volbě
7jak
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autorů pražských se už chová méně ochotně,
ledaže by Šlo o někoho, kdo by se výslovně
hlásil k ní. To ovsem napomáhá jakémusi vylidňování schůzí literárního odboru — a tak
neprospívá nijak autoritě, kterou by i tento
(a právě tento) odbor měl představovati:
Rozhodování literárního odboru jsou na konec
rozhodování jen velmi úzkému kruhu lidí —
a jakou tedy mohou míti váhu na veřejnosti,
zejména pokud je o poměrech informována?
— Literární odbor však ještě jinak sám pod
lamuje svoji autoritu v Širších kruzích. Příliš
důrazně se hovoří na všech stranách o tom,
že při volbách na uprázdněná křesla rozho
dují nikoli motivy věcné, věcné oceňování
kandidátů, nýbrž důvody osobní, hlavně osob
ní antipatie proti tomu Či onomu z navrhova
ných. Není ani možno nehovořiti o tom tam,
kde jsou v Čerstvé paměti případy, jako je
Šaldův, Karáskův a jiných. Kdyby Šlo o klub,
který by svoji autoritu vděčil jen a jen osobní
závažností svých Členů — neměli bychom
proti tomu nic. Ale zde jde o instituci, jíž auto
ritu propůjčuje jaksi celé národní společenství
— a proto při hodnocení jejího Členství
může býti uvažováno jen a jen o zásluhách
toho Či onoho kandidáta o kulturní život
tohoto národního společenství. Neděje-li se
tak, sesychá se literární odbor Akademie právě
zase jen na klub, a o nějaké širší autoritě není
možno uvažovati.
LeČ domníváme se, že vnitřní příčiny, které
jsme právě uvedli, nejsou jedinou příčinou
krise, v níž se autorita Akademie, resp. lite
rárního odboru jejího, ocitla. Naznačili jsme
už svrchu, že jsou tu i důvody vnější. Po ně
kolikráte se v posledních letech stalo, že

zvolení autoři volbu odmítli. Učinil tak prvý
Karel Čapek, po něm opětoval toto gesto
Fráňa Šrámek. Akademie se rozhodla pomoci
si tím, že od kandidovaných dnes žádá revers,
zavazující je k přijetí volby. Ale to byla jen
oklika, kterou se vlastně mnoho nedokázalo,
protože autoři opět odmítají podepsati revers.
Je známa zase celá řada případů z poslední
doby, kdy spisovatelé odmítli takto n epřímo Členství v Akademii. Pokud jsme
informováni, byli to zejména autoři z přátel
ského okruhu Karla Čapka — poslední z nich
Anna Marie Tilschová — kteří takto dali na
jevo svoje neúČastenství, resp. svůj odpor
proti literárnímu odboru. A to je zase poško
zování autority Akademie s druhé strany. Vyhladověti Akademii tímto způsobem nelze,
poněvadž přece jen všichni autoři nepatří
ke skupině Čapkově a nepůjdou s ní v její
naprosté negaci této instituce. Vzbudí se jen
dojem ve veřejnosti, že jistá část našich spiso
vatelů a priori nepovažuje si za Čest seděti
v literárním odboru, což bude znamenati
další — vnější — jeho znehodnocení. Jiného
výsledku tu býti nemůže. To pak vypadá do
konce ještě hůře, než praktiky skupiny, Aka
demii dnes ovládající. Nahraditi tuto autoritu
osobní autoritou nositele nějaké Nobelovy
ceny, je pokus předem určený k neúspěchu.
Nejde nám o žádné osobní Či stranické cíle
v této poznámce. Chtěli bychom jen připomenouti společnou povinnost ke všem prvkům,
které jsou v naší mladé společnosti národní
— svou krátkou politickou aktivitou i svým
příliš Čerstvým zvrstvením sociálním, nesené
k jakési anarchičnosti — s to, aby posílily
autoritativní základy a instituce její.
Zdeněk Kálista

Ceny a odměny
Proti státním cenám, jak byly letos uděleny,
nemáme vlastně námitek. Přesněji řečeno: ni
jak nás výsledek nepřekvapuje. Ne sice proto,
že bychom všecku kvalitu viděli jenom na le
vici a jinde nic. Ale protože jsme realisty a
počítáme se skutečností, jak opravdu je. A sku
tečností je, že státní ceny jsou instituce oficiel
ní. A další skutečností je, že i »levá« kultura je
dnes u nás kulturou oficielní. Ba, je vlastně pří
mo kulturou konservativní. Socialis24
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mus je dnes u nás stejně jako v Rusku zále
žitost konservativní. Usiluje v každém směru
zachovat aspoň status quo. Jinak je tomu na
»pravici«. Neříkám, že je tu nadbytek nových
myšlenek a kvalitních děl. Ba je jich tu mož
ná velmi málo. Ale pokud tu jsou, jsou nutně
revoluční. Jsou revoluční jak ve smyslu
Chestertonově, že revoluce je návratem k tra
dici, tak ve smyslu prostě dynamickém. Du
chovní revolucí zajisté bylo, když líc byl obrá-

cen naruby. Ale stejně je úsilím revolučním, rodní kultury a nebude třeba ji dělit na pra
když teď chceme zase přirozený pořádek. vici a levici jako se dělí rukavice. Do té doby
Totalitní, náboženský realismus je dnes hnu však — na jedné straně průbojnost, jarost a
tím revolučním. A viděli jste někdy, že by risiko, na druhé: ceny, odměny a blahopřání.
oficielní instituce podporovala neb odměňo Jako se blahopřeje k padesátinám nebo k še
R. I. M.
vala díla revoluční? Tak tedy jakýpak křik! desátinám ...
Postarejme se, aby přestala bolševisace ná

Cty-atn
Chvála konšelstva opatrného
Hlavní město Praha, vyvýšené architekto
nickými zázraky své hmotnosti, vyrostlé z katolicity do řady světově nejkrásnějších měst,
asociát, který zmrazuje svým geniem loci, na
pojeným z úžasných extasí náboženského ba
roka, každého smyslově mladého příchozího
z provincie i od cizích hranic, objevilo se před
mocnými Šiky nepřátel, kteří se konečně do
čkali času a hřmotí ante portáš, najednou
nahé a téměř bez ochrany.
Slepenec nervů poničených bratrovražedností a mraveniště přízemních podeňkově
utilistních zájmů dostává za tohoto halasného
řevu roztoužených hrdlořezů, prorokovaných
Sibylami, pomalu jakou takou jednotnou
zbrojnou duši. Filosofové na výspách, kam se
za nimi v míru nikdo neodvažoval, nyní, úz
kostně voláni dolů, odkazují na svou devisu,
vítěziti silou mravní. Pozdě, ale přece, zástupy
učedníků a nouzí zmoudřelých vidí, že nutno
je jejich útlounké »positivně« zakotvené a
autonomními sankcemi vesměs hrbaté mravní
síly sdružiti se silami, které jsou tvrzeny transcendentální ocelí. Tak dochází k dějstvům,
která by ještě nedávno vzbouzela lampáře i fu
nebráky pokroku k zběsilému hýkání na měsíc.
Otcové hlavního města, rozpomínajíce se na
starobylá obléhání v hrůzných letech, zakon
čených osmičkami, stali se navzájem tolerant
nějšími při mobilisaci oněch mravních sil a ma
jíce na mysli nedávný internacionální prestiž
z pohostinství pro děj praktické katolicity,
moudře setrvávají na vlídné postati k vybraně
lidovému proudu obnovované religiosnosti,

přelévajícímu se čím dál více mezi studovanou
inteligenci. Toho výrazem byl jejich souhlas
k trvalému vztyčení zářícího Kříže nad městem
a také k tomu, aby oficielní MŠe Svatá v den
samostatnosti vstoupila v počet symbolických
dějstev, kříšených v plánovité soustavnosti, jíž
se chvatně vybudovává nový veřejný republi
kánský ceremoniel, až dosud žalostně chudý
a nahražovaný kde se dalo, sokolskou výplní
i skautíky a lidové potřebě slavnostních forem
pro hluboké city už dávno nestačící. Sartor
Praga utkal své Šaty z bázně, aby nebyl pře
paden nahý. Vědomé vítězství nedá na sebe
dlouho Čekat.
The rest is silence. Mlčení, jež je zlato,
padlo na všechny hlásné trouby veřejného mí
nění v levých službách, protože jejich službodárci se výjimečně osvědčili státníky. Bylo zřejmo, že by si od svých námezdníků nedali líbit
přeherodesovávání. Pro Čest praporu ozvaly se
tedy aspoň dva bombardonky s měchy, které
notoricky bez ozvěny dochcipují. Jeden z nich,
orgán maceŠkářů, spoleČnůstky, která si loni
také — nebo to bylo letos? — uspořádala
»světový kongres«, o kterém nezvědělo ani
náměstíčko na rohu Dřevné ulice, domluvil
v bezmocné jízlivosti na konci listopadu »ze
jména těm socialistickým zástupcům na radni
ci, kteří pro tu mši svátou hlasovali tak, jako
už dříve hlasovali pro kříž na Strahově«.
Na konci svého portrétu vepře v knize
Connaissance de 1’Est podotýká Paul Claudel,
že se vepřové krve používá k ustalování zlata.
Bohumír Lifka.

Z červené do fialova
Nosí se: kulturní sentimentalita. Projevuje
se pláčem nad utlačovanou svobodou mínění.
Módní přehlídkou tohoto typu byla protestní
schůze českých a německých divadelníků

v Osvobozeném divadle. Nikdo neřekl nic
podstatného a opravdu věcného. Sláva, starý
český pathos z anno dazumal ožívá! V. R.
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Uterátská charita
Velikou sensací sliboval býti den 29. listo
padu 1936 v Praze. Noviny oznamovaly, že
v ten den budou čeští spisovatelé s marxis
tickou vírou a s kasičkami vybírat na bědnou
mládež československou. Pamětlivý občan
(a jsou ještě tací) si povzdechl — nemaje
zatím jiného vysvětlení — že v marxismu vlád
ne zase nová linie, protože při pravověří na
šich »jedině hodnotných, t. j. levých« literátů
se musil domnívat, že charita je neužitečná
a neúčelná buržoasní sentimentalita, vedle níž
třídní boj a změna hospodářských podmínek je
vlastně jediné správná léčivá moc proti bídě
a nezaměstnanosti. Než stalo se. Charita a lás
ka k trpícímu bližnímu, tyto staré sentimen
tální a křesťanské rekvisity, ovládly mysli na
šich marxistických talentů. I když jaksi nedávali,
tedy vybírali. A tak jsme mohli v neděli ráno
29. listopadu spatřit naše nejlepší české spiso
vatele, jak zrevidovali svůj starý světový názor
ještě starší sociální medicínou a vytrhli
z Unionky s kasičkami do pražských ulic. Nešli
sami. Vedle sympatií jistě celé čsl. veřejnosti
(a to je, prosím, oč stát!) provázel každého
jeden fotograf, aby toto sloučení charity s tříd
ním bojem bylo zachováno na věčné časy. Jaký
to byl dojemný pohled, když český spisovatel
s kasičkou v ruce bedlivě poslouchal rozkazů
starostlivého fotografa: »Račte se tvářit jímavě, hlavinku trochu na stranu, pozor — teď!«
A tak v dalších dnech se dostalo čtenářům
denních listů vhodného upozornění, že na př.
spisovatelka Marie Majerová či Marie Pujmanová nebo Jaroslav Kratochvíl, jak na obráz
ku je krásně vidět, zrevidovali zastaralý omyl
marxismu o charitě a vybírali na chudé. Bylo
snad třeba připojit ještě upozornění, aby čte
nářstvo četlo knihy tak hodných a obětavých
autorů? V ty dny vskutku nebylo třeba nakla
datelské propagandy. Jen škoda, že se nemohli
k fotografování či k výkonu charity dostavit,
jak bylo v novinách předem slíbeno a ohláše
no, i pánové Vladislav Vančura a František
Halas. Asi zaspali nebo ochořeli. Jejich foto
grafie totiž se neobjevily na veřejnosti, ač měli
být fotografováni také, neboť dobrá vůle jistě
by k tomu byla.
Co se u nás dělá se zřetelem k sociálnímu
citu, v Americe se dělá vůbec. Tato krásná
země je totiž pokročilejší. Tam se spisovatel
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ujímá i případů křiklavějších než je bída a ne
zaměstnanost. Takový Sinclair Lewis, o němž
není pochyby, že svým světovým názorem stojí
blízko našemu výkvětu současné literatury,
vydal v New York Post v nedávných pohnu
tých dnech britského impéria plamenný ma
nifest p. Davidu Windsorovi, býv. králi anglic
kému Eduardu VIII.: »My Američané jsme
snad zvláštní národ, ale věříme v osobní
právo. Věříme, že každý člověk má právo mít
své vlastní svědomí a vlastní ženu. Věříme, že
jednou z největších událostí tohoto století
bude, smí-li žít David Windsor vlastním živo
tem, nebo ne. Nevíme ještě, co se stane, ale
David Windsor může se svou ženou přijít do
Ameriky a přijmeme je jako milé hosty.« Jaký
to má Sinclair Lewis vyvinutý smysl pro re
klamu!
Představte si, David Windsor nechá králov
ství a pojede do Ameriky. Pan Sinclair Lewis
by Davida Windsora mohl hostit, provázet na
K. Svolinský

Po úspěchu na ulici ntktefi »mistíi kultury«
otevrou prý notní Salon Krásy ve prospěch
rudých ochránců Španělské kultury.

cestách, mluvil by za něho k lidu atd. A snad
by za zásluhy o to p. Sinclaira Lewise taky
vyfotografovali s bývalým anglickým králem

a jeho vlastní ženou. Svědomí by mohl před
stavovat Lewis a ostatní by obstaralo jeho na
kladatelství.
Pr. Noha.

Slavme slavně slávu...
Jen hříšným mrháním času, energií a penězi
lze nazvat naše věčné oslavy. Nemine téměř dne,
aby někde vděční občané neodhalovali pomník
nebo aspoň pamětní desku na domě, v kterém
se oslavenec narodil, na domě, v kterém bydlel,
na domě, v kterém zemřel, na místě, kde rád od
počíval. Nejméně jednou týdně jsou všecky
spolky, korporace, university, techniky, akade
mie, ministerstva, úřady, školy, magistráty a
redakce naléhavě zvány nákladnými tiskopisy,
aby se zcela určitě dostavily, aby tam vyslechly
nekonečnou (po případě i nudnou) přednášku
(čtenou z papírů!) nebo dokonce několik před
nášek (čtených z papírů!), recitací, sborů, které
přednese ten a ten zpěvácký spolek atd. atd.
Nezapomínejme na jubilea. Je tomu právě
300 let, 250 let, 200 let, 150 let, 125 let, 100 let,
80 let, 75 let, 50 let, 30 let, 25 let, 20 let, 10 let,
5 let, 1 rok, co se narodil nebo zemřel ten či
onen velikán, co začal psát nebo dopsal to či
ono slavné dílo, přišel do Prahy nebo odešel
z Prahy a pod. Pak jsou tu vernisáře, premiéry,
pohřby, slavnostní schůze, promoce, tryzny, ve
letrhy!
Vláda, akademie, ministerstva, armáda, lite
rární a umělecké spolky, církve, magistráty a zá
konodárné sbory budou muset pomýšlet na zří
zení zvláštních placených delegátů, kteří nebu
dou mít na starosti nic jiného než representovat
své zaměstnavatele na takových projevech a
slavnostech. Vyhnout se nelze. Nepřijde-li do

divadla, na koncert nebo na oslavu, tryznu, od
halení, vysvěcení, president, jeho kancelář, vláda,
ministr nebo aspoň čtyři generálové, sekční šé
fové, předsedové, jednatelé, členové předsta
venstva, dotkne se to pořadatelů nemile a v novi
nách pak se píše, že »neprojevili zájmu o věc
tak důležitou,« že »všeobecně překvapilo, že
nebyl(a) zastoupen(a)« atd.
Považte, kolik dní by musel mít rok těch čini
telů, skoro vesměs mužů vyčerpávajícího povo
lání, aby se mohli bez škody všech těchto pro
jevů zúčastnit! Pro samou representaci na osla
vách, přednáškách, zahájeních a zakončeních
nezbude času na skutečnou práci. Není nezná
mo, že právě z těchto důvodů se mnoho lidí
zdráhá přijmouti význačnou funkci.
Považme také, co to vše stojí peněz, zvláště
pořádá-li se to někde v Litoměřicích, Litomyš
li, Táboře, Plzni, Domažlicích, Brně, Bratisla
vě nebo Košicích. Jakou horu peněz a energie
představuje jen těch 30.000 oslav (čítaje v to
i projevy školní) máchovských od dubna do
prosince! Nebylo by lépe užít jich na něco p os i t i v n í h o, na nějakou skutečnou, vi
ditelnou a trvalou službu umění, vědě a
kultuře?
Zdá se, že nám není tak zle, jak říkáme, když
máme tolik času, peněz a energie na zbytečnosti.
Ale co chcete, když i nadějní politikové nás utě
šují, že »nikdy není tak dobře, aby nemohlo být
ještě hůř...«
Štěpán Jež.

Divadlo a abonenti
Vede se vojna mezi abonenty a kulturními žíš Lom je však nesoudobý: neví, že heslo kli
petenty už kolik let. Abonenti jsou obviňováni kového glajchšaltování zní: plať a kuŠuj.
z vážných poklesků kulturních; mají totiž prý
V. R.
své požadavky, které uplatňují, netleskají, kde
si to přejí mladí ctižádostivci i moderní kultur Zatemňovací cvičeni v Praze
ní osvětlovači, neschvalují svým jednáním ver
dikty kulturních porot. Chodí si do divadla,
Melantrisské večerníky
jak sami chtějí a vybírají prý si z repertoáru po
zaslouží si vřelé díky
libosti. Pak se stane, že dílo na hony křiklavé
za to, že se Praha celá
svou tendencí neuměleckou (ať textovou, ať
poslušné tmou obestřela.
režijní, ať klikově výběrovou) se nedostane než
právě jim. Naprosto souhlasíme s ředitelem
(»My — a tohle neumetl
Mojžíšem Lomem, který v divadelním listě ob
Vždyi již Prahu zatemnujem
jasnil kulturní úlohu abonentskou jako drobně
pres osmnáct let..
mecenásskou a uvedl, jak málo si tito oddaní
Jiří Holub.
milovníci divadla právě vybírají. Ředitel Moj-

Vak

W9

E. Franěk

VÉ A VÉVÉ
Lidicky, z vás nikdo neví,,

jak oni jsou děsně leví.
Jedno V é a dvojité Vé
mají obě nohy levě.
Jedno Vé až zlostí puká,

ze je dvěma pravá ruka.
Dvě Vé zase v tvář mu vžener

ze je příliš uhlazené.

Ale šlágry ze všech pásem

oba pějí levým hlasem.
K. H. Mácha byl při letošních oslavách jmenován
čestným tlenem rudého sourutenství a je tedy naděje, ze
brzy dostane i státní cenu.

Fr. Kropáč.

Píseň veselé emigrace
Es war einmal ein Emigrant,
mel utažený řemen.
Da kam er in ein schönes Land,
und jenes Land hiess Böhmen.

1 psali emigranti dva
a přišel ještě mnohý.
Hostitel při zdi postává,
masíruje si nohy.

»Vyhodili té, bratře, snad?«
řekl ten, co tam bydlí.
»Nevadí, můžeš u nás psát,
máme tu volnou židli.«

Da eines Tages naveter
dav emigrantů vzhlédne.
»Was will der Kerl? Kat ho zper!
Jak je to bezohledné!

Seď soudruh emigrant a psal,
psal eŠte jurt, psal pořád dál
a když už nevédél, jak dál,
soudruha sobe zavolal.

My tvoříme tu o sto Šest,
a on se tady jláká.
Marš ven!« — Dél hostitel: »Tak jest.«
A dal se na žebráka ...

Hostitel povstal s úsměvem,
neb neochota hyzdí.
»Faíte se posaditi sem,
já postojím tu při zdi.«

Es war einmal ein schönes Land,
und jenes Land hiess Böhmen.
... Hostitel sedí při cestě
a utahuje řemen.
Miroslav.

28 Tak

R. I. Malý

F. Kobliha

SVĚTLO V TMÁCH
Obsah: Vesmír v chalupách. — Věčné Lurdy. — Otázky
v Marseille. — Cestou domů. — Kříž nad Prahou.

Napsal R. 1. Malý, kresbami vyzdobil F. Kobliha.

Objednávky vyřizuje nakladatelství „VYŠEHRAD“,
Praha II., Václavská ulice číslo 12.

Pro odběratele „Taku" za 8'50 Kč (i s poštovným) místo 12’— Kč
Objednejte ihned, nežli bude náklad rozebrán!

Knihy redakci došlé:
Z nakladatelství Ladislava Kunciře v Praze: »Náboženské pronásledováni ve Španělsku« s před
mluvou Paula Claudela. Přeložili: Jan Beránek, Josef Černý, Ladislav Jehlička. Str. 242, cena
20 Kč. — »Růženec Panny Marie«. Jeho Svatosti Pia XI. encyklika, přeložil dr. J. M. Jurák O. P.
— Dr. R. W. Hynek: Meditace na tajemství růžencová. — Papežové a růženec. Dr. J. M. Jurák
O. P. Str. 90, cena Kč 6.50, 10 výtisků Kč 50. — . — Z edice »Ver sacrum«, Kuncířovy vybrané
knihy náboženské, připsané památce zvěčnělého biskupa Antonína Podlahy: F. J. Weinrich:
Umučeni Páně, vyprávěné katy, lidmi a anděly. Přeložil Jan Beránek. Str. 194, cena Kč 20.—.
— Arnošt Hello: »Podobizny svátých«, sešit 2., 3., 4. á 2.50 Kč.
Z edice Atlantis, Brno, V Táboře 7, č. 37. Miguel de Unamuno: Španělské essaye. Přeložil
Zdeněk Šmíd. Str. 136.
Z nakladatelství Aloise Srdce v Praze: Bohuslav Brouk: Patologie životni zdatnosti. Str. 218.
Cena 30 Kč.
Z edice »Vítězové«, Olomouc, r. IV., č. 7. S. Kateřina: Císař Karel IV. Str. 44. Cena 3.— Kč.
— R. IV., č. 9. K. Trnka O. P.: Dr. Karel Sonnenschein. Str. 50. Cena 3.— Kč.
Nákladem »Činu« v Praze: Zborov 1917—1937. Str. 150 s vyobrazeními, cena 95.— Kč.
Z nakladatelství Orbis v Praze: Sociologická knihovna, menší řada, sv. I. In. Arnošt Bláha:
Sociologie sedláka a dělníka. II. vyd. Str. 230, cena 35.— Kč. — Ze sbírky Ars: sv. XVII. Igor
Stravinskij: Kronika mého života, str. 214, cena 35.— Kč. — Sv. XVIII. Václav Černý: Esej
o básnickém baroku, str. 148. cena 25.— Kč. — Sv. XIX. Dr. Ot. Zich: O typech básnických,
str. 98, cena 20.— Kč. — President v jižních Cechách — projevy presidenta dr. E. Beneše ve
dnech 6. — 8. května 1937. Str. 82, cena 5.— Kč.
V komisi »Orbis«: Společnost národů — záruka míru. Soubor devíti přednášek: K. Krofta, J.
Chmelař, L. Radimský, A. Král. H. Pele, J. Kotek, J. Zourek, R. Jelínek, J. Kose. — Str. 82.
cena 5.— Kč.
Z nakladatelství Jana Laichtera v Praze: »Hlasy dějin« sv. I. Stefan Zweig: »Triumf a tragika
Erasma Rotterdamského«. Str. 130, cena 30.— Kč. — Laichterova filosofická knihovna LFK,
svazek 18. Aristoteles, Etika Nikomachova. Str. 308, cena 42.— Kč. Přel. Ant. Kříž. — Otázky
a názory kniha XXVII.: Pascal: Myšlenky. Přeložil Ant. Uhlíř. Str. 560, cena 55.— Kč.

O JOSEFU PEKAŘOVI. Příspěvky k životopisu a dílu
Redigoval doc. dr. Rudolf Holinka. — Přispěli: Hertl, Hobzek, Holinka, Kalista, Klik, Kliment,
Křelina, Kutnar, Lazecký, Renč, Seifert, Schwarzenberg, Tapié, Vašica, Vilikovský, Winter,
Zahradníček.
10 fotografických příloh, 374 stran, cena Kč 50.—■. Grafická úprava arch. Břetislava Storma.
Vyšlo v knihách Rádu u Ladislava Kunciře v Praze.

Nakladatelství VYŠEHRAD

zahájilo vydávání brožurkové
literatury knihovničkou:
»»HOVORY DNEŠKA«

^JiíUKl, pi/UlillCl,
hajwioitid

Jako prvý svazek vyšla práce

značky,

poslance BOH. STAŠKA:

NOVÝ
HOSPODÁŘSKÝ
ŘÁD
KŘESŤANSKÝ
Autor je v Československu průkopníkem
této myšlenky, jez po mnohých bojích a ne
porozumění je již uznávána za jediné vý
chodisko z dnešního chaosu, do něhož lid
skou společnost strhly liberalismus a marxis
mus.

pro etedicM icaldia liAtic cLadd tůo áúi/L D- dímidci JCpúL.
zil kad/c pjdj-atdul p.odmíjL-

kij, lupithup spLítdč, cidpiuL

V příštích svazcích vyjde práce dra J. Doležala:

Evropa dvacet let po
bolševické revoluci

cl

za, hc tocé

Jednotlivý svazek, šitý v tuhé obálce,
stojí Kč 2'-. Předplatné na jednotlivé
řady o šesti svazečcích činí Kč io'-.
Objednávky vyřizuje

nakladatelství »»VYŠEHRAD«,
Praha II, Václavská 12, neb každý knihkupec

Továrna kvalitních
pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
MORAVSKÝ KRUMLOV

Zprostředkovatelům slevy

miHROFonn

>TAK< vychází nákladem nakladatelství »Vyšehrad«, spol. s r. o., Praha H., Václavská ul. č. 12. — Šéf
redaktor R. I. Malý. — Odpovědný redaktor Fr. Jirásek. — Tiskne Ceskoslovanská akc. tiskárna, Praha.
— Používání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze pod č. 317/807/VTÍ-1936. —
Dohlédací pošt, úřad Praha 25.

