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TAK vychází dne 1. a 15. v každém měsíci. Předplatné na celý ročník i s poštovným (400 stran) 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. MÁLY, PRAHA-BŘEVNOV, ŘÍČANOVA 32.
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA je vždy 7. a 22. v každém měsíci.
ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii„ karlovo nám. 5.
Při patisku všecka práva vyhrazena.

Při nákupu knižních dárků věnujte

důvěru katolickému nakladatelství

Rozesíláme zdarma
úhlednou knížku —

rádce katolické literatury

Knihy pro vás
Knížku tuto zašleme kaž

dému na požádáni zdarma
NAKLADATELSTVÍ -VYŠEHRAD..

Praha II, Václavská ul. 12

Komu svěřit úspory?
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanost! 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

15. ledna 1937
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Jan Scheinost:

NACIONALISMUS A O RTHODOXIE
Otázka: Dělíme-li národ na socialistickou levici a nacionalistickou pravici, kam patří
katolictví? Odpověď: Nepatří ani na levici, ani na pravici, ale je myšlenkově, programově,
tradičně i akčně činitelem úplně samostatným, osobitým, napravo i nalevo ostře vyhraněným
svou náboženskou orthodoxností, pravověrností katolickou, která je základem (nebo má
a musí býti základem) všeho katolického myšlení a jednání. Tato pravověrnost je také jediným
zřídlem, z něhož tryskají katolické nauky o společnosti, národu, státu, rodině i sociálním
pořádku, jež představují člověku katolický řád v jeho úplnosti jako pevný, logický, trvalý a na
všech ostatních myšlenkách a programech nezávislý systém, který jediné může uspokojiti kato
líky a v němž všichni katolíci musí vidět nejlepší a nejvhodnější plán pro život národa a všech
jeho složek. Tento katolický řád je také jediné schopen pro svou universální a světovou cenu
obnovíti živé společenství národů v celém světě, čili vzkřísiti mocně všecko, čemu se kdysi tak
slavně říkalo křesťanský lid a křesťanský svět. Kromě komunismu moderní doby není nikde
vidět učení, jež by svým radiem zasáhlo hluboce do nitra člověka, do života národů a organisace světa, jež by k svému úplnému vítězství potřebovalo člověka, národ i svět jako kato
lictví. Už proto — kromě jiných a vážnějších příčin — lze předpokládati a předvídati konečné
střetnutí těchto dvou světových programů; již proto mají komunisté i katolíci dosti důvodů,
aby komunismus a katolictví byly pokládány za dva protilehlé póly, za dva nepřátelské tábory,
do jejichž výsledného zápasu je položen osud světa. Není dnes už pochyby, že katolictví si
odnese palmu vítězství.
Za této situace (tak jako i vždy jindy) bylo by omylem a chybou, kdyby katolíci, kteří mají
svou vlastní a svéráznou říši pojmů, přijímali nebo vypůjčovali si pojmy cizí, nekatolické,
neorthodoxní. Bylo by to dokladem jejich myšlenkové slabosti a vnitřních nesnází, neschop
nosti řešiti problémy vlastními prostředky a brániti se svým vlastním arsenálem ideovým a dia
lektickým. V dobách největší útočnosti raného socialismu pokládali někteří katolíci za nutno
hájiti se proti němu a paralysovati jej tak zvaným socialismem křesťanským, který nebyl ve
skutečnosti žádným socialismem vůbec, ale který chtěl jen zdůrazniti bohatství sociálních idejí
v křesťanském myšlení a odhodlání léčiti sociální bolesti. Ale přesto nebylo správné, že kato
líci té doby, byť mnohdy jen z příčin agitačních, napsali jméno socialismu na svůj štít; také
odpor, který se proti tomu zvedl v řadách katolických, nebyl malý. Bylo — opakujeme —
tehdejší slabostí katolíků, že od a až do zet nepostavili proti materialistickému socialismu své
vlastní hnutí, úplně nezávislé na myšlenkách, cílech, metodách a organisační struktuře soci
alistických prvků, že svou osobitost v chápání a řešení sociálních otázek neuměli vyjádřit tak,
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aby ani jméno nemohlo nikoho svádět k mylnému třebas domnění, že jde o socialismus pod
katolickou firmou. Dnes máme tuto periodu již za sebou: výsledek je úplná emancipace kato
lické sociální akce od materialistického socialismu a pevná čára, která je tažena mezi katolíky
a socialisty, mezi katolictvím a socialismem.
Je zde však nový problém. Nacionalismus, který rádi nazývají novou vlnou, novým směrem,
novou myšlenkou, jež uchvacuje lidi a zachvacuje národy. Tento nacionalismus chce být i svor
níkem »české pravice«. Jaký je jeho obsah? Budiž hned řečeno, že se dosud nikomu nepodařilo
vypracovati myšlenkový systém českého nacionalismu, že jeho dosavadní formulace odpovídá
vlastně jen okamžitým potřebám nacionalistických stran nebo vrozeným instinktům v srdci
českého člověka. Český nacionalismus nemá jasno, ani pokud jde o tradici, protože se nedo
vedl dosud odpoutat od přeceňování nebo vyvýšení tradic protestantsko-husitských, váhaje
mezi nimi a tradicí katolickou. Český nacionalismus však dosud nevytvořil ani svůj obraz
uspořádání národní společnosti v řádě hospodářském, sociálním, kulturním. Je to daleko více
vůle než idea. Vůle, tápající a hledající myšlenku, podle níž by se mohla rozvinout. Je na cestě
zvrhnout se i v mytologii hesly, jako je na příklad »Nic než národ«. Takové heslo nemůže
přijmouti katolík, protože pro něj prostě není pravda, že není nic než národ, nebo že není
nic nad národ! I na levici jsou nacionalisté nebo aspoň se domnívají nacionalisty býti: národní
socialisté chtějí jej pěstovat podle souřadnic socialistických, jako agrárníci podle zásad agrarismu. Před lety v »Rozmachu« jsme také nacionalismus jako vůli k nejumocněnějšímu a nej
integrálnějšímu životu národa, potřebující však pevné ideové osy, která by jí vytkla směr a cíl,
definovali.
Lze mluviti o katolickém nacionalismu? Ano! Ale jen jako o vůli národa, pěstované a řízené
k nejvyšším metám katolickou orthodoxií. Ale tento nacionalismus nebude říkati, že není nic
než národ, protože ví, že nad národy jako nad lidmi je Boží majestát. Tento nacionalismus
není liberální, pokud jde o platnost mravního řádu v politice a kultuře národa, v hospodář
ství a sociální skladbě státu, ale vidí národní život růsti pod sluncem zářných zásad křesťan
ské mravnosti v rodině a výchově, pod tlakem křesťanské spravedlnosti v sociálním světě,
pod zorným úhlem přirozené funkce hospodářských stavů v hospodářské organisaci státu.
Tento nacionalismus nevidí ani v národě, ani ve státě modlu, jíž je nutno se kořit a přinášeti
oběti jiných spravedlivě existujících národů a států; není to nacionalistický ani politický šovi
nismus, ale křesťanský plán pro křesťanskou rodinu národů a států celého světa. Jeho tradice
nemůže býti jiná než katolická, a to nejen proto, že odpovídá náboženskému jeho obsahu, ale
protože i zkušenost učí, že všecky ostatní tradice národ rozštěpily, oslabily mravně, politicky
i kulturně. A také že ho nevzkřísily! Tato katolická tradice národní nedá se spojit s jinými
á la: náš je Hus i Nepomuk i Cyril! Masaryk správně už před lety poznal neslučitelnost tradice
katolické a reformační nebo dnes i socialistické.
Takový jediné může býti katolický nacionalismus; ale všecko toto není třeba vůbec nazývati
nacionalismem. Pro to stačí prosté jméno katolictví. Jsme-li katolíky a víme-li, co je katolictví,
nepotřebujeme k tomu ještě býti ani socialisty, ani nacionalisty. Jsme-li katolíky, máme více
než kdo jiný dosti prostředků, abychom mohli dát národu všecko, co jest jeho, i sociálně utiš
těným, což jest jejich. Podle jiné ideje než podle katolické nepodaří se pak u nás nikomu najiti
magnu chartu nacionalismu, ledaže by kopíroval italský renesanční fašismus s modlou impéria
(byť by v něm z katolické tradice italského národa a podle zásady: náboženství je pro stát
důležité bylo velmi mnoho cenného katolického staviva), nebo hakenkrajclerský nacismus
s modlou rasy, krve a půdy. V českém národě dnes není jiných obsažných myšlenek, než je
čistý marxismus a než je katolictví. Chtějí-li tedy nacionalisté opravdu býti tradicionalisty
(a to musí býti), chtějí-li svou velkou lásku k národu opravdu vidět v rozkvětu, statečně žít
a vidět její výborné plody pro národ i stát, pro všecky stavy v řádě spravedlnosti, nezbývá jim
nic, než aby se přimkli ke katolictví, aby svůj nacionalismus ovíjeli kolem kmene katolické
orthodoxie, sociality a tradice.
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Václav Renč:

TVÁňi K VESNICI
To, co dnes vystupuje pod heslem a názvem ruralismu jakožto určitý umělecký a obecně
kulturní směr, existovalo u nás po dávná desetiletí. Selské básnictví bylo přímo jedním ze zá
kladních kamenů českého písemnictví, osou tradice a nejsvébytnějším kulturním projevem,
tak jako je selství samo kořenem češství, to jest českého národního života, projevu, tvorby.
Selství není žádnou ideologií, nýbrž prazákladní skutečností, která udává míru zdraví a síly
v našem národě. Je tedy země a život v těsném obcování se zemí jako východisko kulturního
vytváření něčím naprosto samozřejmým, co netřeba zvláště zdůrazňovat.
Jestliže se od několika let klade na tuto samozřejmou skutečnost zvláštní důraz, dokonce
takový, že se cítí potřeba, aby se umělci, tvořící ze zvlášť těsného příklonu k zemi a k člověku
země, seskupovali v jednotnou kamarádskou falanx, je to určitě znakem nějaké nezdravosti
ve struktuře národní kultury. A je tomu vskutku tak. Nejrůznějšími cizorodými ideologiemi,
pakulturními frázemi, zásadními změnami v ústavbě duchovní i společenské je stále více uměle
vyřazován sám základ české národní kultury z kulturního koloběhu, selství, jako reálnímu
základu české národní skutečnosti, je upřeno vůdčí postavení, a duchovní tradice, které v sed
láku nacházely svého přirozeného strážce, jsou kvapem opouštěny, zapomínány, ba násilím
přiváděny v zapomenutí.
V takové chvíli je ovšem třeba povstat na obranu sedláka a selství: a to právě a výslovně
na obranu sedláka jako držitele a přirozeného obhájce hmotných i duchovních statků, usta
vujících život a zdraví národa. V tom jméně je to boj nejvýš spravedlivý. Tím spíše pak tehdy,
kdy už i sám tento držitel a obhájce duchovní pravosti je zasažen hlízou a vydává svou tvrz
nepříteli s nepříčetnou blahovůlí.
To je jeden, ten aktuální aspekt hnutí (nejde o směr, nýbrž fakticky o hnutí přímo morál
ního zaměření), které se označuje jménem ruralismu. Pokud by šlo jen o umění, je ovšem věcí
lhostejnou, jakou cestu zvolí umělec, aby pronikl k duši reality a zazpíval ji; v tom ohledu
není dělení ani hierarchie, a míra uměleckého zdraví, síly, zdaru vězí docela jinde. Nicméně
není skutečnosti reálnější, možno-li tak říci, než je země se svým tvorstvem, jen málo měnící
svou podobu od té chvíle, kdy vyšla z lázně stvoření Božího, země, pulsující podle odvěkého
řádu a poukazující neomylně k prahům skutečnosti vyšší, kterou věrně zpodobuje, země skoro
průsvitná, jak čitelně se v ní jeví páteř zákona Božího. Umělec, shlédnuvší se v kráse země
žijící v družném a proto požehnaném vyhnanství s člověkem, má proto cestu bezpečnější
a krásnější; nic víc.
S těmi hledisky přistupujeme ke sborníku, který za redakce Jana Čarka vyšel v nakla
datelství »Novině« pod názvem »Tváří k vesnici«. Tento sborník, jak praví redaktor,
není manifestem, »neboť dnes nám nejde o programovou organisaci literární tvorby..., nýbrž
o setkání a sblížení spisovatelů, kteří ve svých srdcích zůstávají věrni vesnici a zemi«. Nachá
zíme tu mimo jiné dvě zásadní stati: R. I. Malého »Město a venkov« a F r. Křeliny
»Duchovní tvář české vesnice«. Tyto dvě stati dávají ruralismu potřebný filosofický průhled.
R. I. Malý mluví o venkovu, selství a sedláku jako o reservoáru národních sil a přirozeném
uskutečňovateli věčného Božího řádu a formuluje pak zvláště totalitní realismus ná
boženský, založený v konkrétním realismu selském, který je zárukou řádnosti, věrnosti, lásky
i tvořivosti a přirozeným tvůrcem i uchovatelem tradice. A rovněž i Křelina pak na rozboru
dnešní české vesnice jasně ukazuje právě na to, kterak sedlákova láska k zemi se přirozenou
cestou dopíná lásky k Bohu a kterak je od přirozeného tradicionalismu selského, o nějž se
právem opírá každý tradicionalismus kulturní, neodmyslitelná i hluboká a živá tradice nábo
ženská. Křelina nám ukazuje tvář dnešní vesnice, ochořelou, ubohou, zohyzděnou, právě proto
zohyzděnou, že vesnický život opustil své tradiční duchovní, totiž náboženské základy a vrhl
se na slepé, ale lesklé koleje městského mechanismu, civilisace, atheismu a planého pokro-

kaření. Křelina dobře vidí: jestliže se jednou uvede v pohyb ta konservující masa, ten pomalý,
solidní, tradiční venkov, je nebezpečí, že jej nebude možno dlouho zastavit a vrátit do starého
řečiště, ani tehdy ne, kdyby toho bylo nejvýš třeba. Ryba hnije od hlavy a národ od měst. Dnes
už zasáhla hlíza modernismu, rozmělněného v nejubožší splašky, i venkov a šíří se nezadrži
telně. A proto ti, jimž jde o budoucnost národa a kteří vidí dále, ať obrátí všechny své síly
k tomu, aby zabraňovali, čemu zabrániti lze a pomáhali tvořit novou zdravou vesnici.
V těchto dvou příspěvcích je zcela přesně vyslovena podstata i význam, ale také závazný
úkol hnutí. Takto pojatý ruralismus je tím vůbec jediným, nejnaléhavějším kulturním úkolem
a představuje současné maximum kulturní akce. Návrat k vesnici; ano, návrat ke křesťan
ské vesnici. To je to, čeho je ještě třeba, aby si uvědomili i ti ostatní ruralisté, s kterými
se při duchovní výstavbě nového Československa počítá. Realita jest jen tehdy realitou, když
je celá; jinak je fikcí nebo ideologií. List není reální jen svým tvarem nebo barvou
nebo vůní nebo žebrovím, nýbrž tím vším dohromady a k tomu a především: svým
původem a smyslem. Země je reální jakožto stvoření Boží a svědek odvěčného zákona Božího,
jakožto úděl synů Božích, truchlivý i požehnaný. V té podobě jsme a chceme býti vášnivými
ruralisty. A naše heslo zní: Oběma nohama na půdě vesnice, ale tváří k Bohu!
*

Pro informaci čtenářů ještě zcela stručný referát o sborníku »Tváří k vesnici«: Obsahuje v I.
díle ukázky tvorby několika umělců, »věrných vesnici a zemi«: Křelina, Čárek, Lazecký, Kříž,
Berka a slabé prozaické ukázky z Koudeláka a Neužila. Druhý díl tvoří stati teoretické. Kromě
zmíněných dvou zajímají zvláště: úryvek z J. Knapovy větší studie o »Půdě a českém písem
nictví«, Jana V. Sedláka typová charakteristika »Člověka země«, Matulovy osobní i zásadní po
známky na okraj ruralistického hnutí. A nakonec pak po předmětné stránce nejslabší studie R.
Habřiny o »Českých ruralistech«; je to vlastně učebnicové seskupení literárně-historického mate
riálu bez utřídění a bez náležitého hodnocení. Čep se sice do článku dostal, ale zaujímá v něm
bědné místečko, zatím co o tak výrazném básníku země, jako je Jan Zahradníček, tu není ani
zmínky, právě tak jako o Lazeckém. Velmi různorodý je III. oddíl, v němž jsou původní články
o selském básnictví v cizích literaturách. Zatím co články Jihoslovana B. Bořka, Nora J. A. Dala
a Francouze Léona Hirsche nám něco povědí o námětu, je obšírný článek K. A. Čcheidze něčím
mezi exaltovanou literární essayí a sociologicko-historickým rozborem ruského selství; a Němec
Kurd Schulz neřekl skoro ani slova o německých básnících a vskutku ani slova o opravdových
básnících, zato však nám pěkně vyložil zajímavou a po mnoha stránkách podivuhodnou organisaci
německého zemědělství.

Bohumír Lijka:

ŘÁDY, TITULY A ŠLECHTICTVÍ
Zákonem č. 61 z r. 1918 zrušeny byly řády, tituly a šlechtictví. Zákon čís. 243 z r. 1920
restituoval se zpětnou platností řády a odznaky bojové a dal presidentu a vládě možnost zřizovati vyznamenání pro cizince o stát zasloužilé, čehož vláda využila r. 1922 k zřízení řádu
Bílého lva. Zákon č. 268 z r. 1936 restituoval posléze zakládání řádů a odznaků za zásluhy
o stát pro československé státní občany vůbec i pro cizince, legalisoval přijímání řádů, vyzna
menání a titulů cizozemských a vytvořil pro vládu oprávnění, aby mohla udíleti čestné tituly
za funkce ve veřejné správě a za vynikající veřejně-zaměstnanecké služby.
Změněné vnitřní i vnější republikánské podmínky pro znovuzavedení určitých řádů a titulů
vyjádřili při nedávné změně revolučního zákona pregnantně jak zákonodárci, tak hlasatelé
veřejného mínění. Jak ústavně-právní výbor za předsednictví Dra Patejdla 15. X. 1936, tak
i zpravodaj o osnově posl. Dr. Oldřich Suchý v sněmovně poslanecké 16. X. 1936 odmítl
námitky, že zákon je protidemokratický. Zpravodajové ústavně-právního výboru senátu univ.
prof. Dr. A. Milota a Dr. Ot. Bas praví ve své zprávě 20. X. 1936: »Republika československá
leží ve středu Evropy a nemůže se v žádné otázce uzavírati proudění názorovému, jak je vidíme
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všude kolem nás, a jestliže není jediného státu, jenž by veliké zásluhy osob stavu občanského
i vojenského nevyznamenával i zevními odznaky a tituly, nemůžeme toho činiti ani my...
Zavádění nových řádů a čestných odznaků, pokud se jimi nezavádějí nerovnosti společenské
a netvoří zvláštní privilegované třídy, není v rozporu s demokratickým zřízením ČSR.« Veřejné
mínění hovorové a tiskem vyjádřené bylo v odmítnutí domněnek o nedemokratičnosti řádů
a titulů ještě otevřenější. Sankcionovalo jejich restituci, a to ku podivu v listech národněsocialistických nejhlučněji, téměř nadšeně a s netajenou útrpností k revoluční naivně-doktrinářské přímočarosti z r. 1918. V. V. Štech píše v »Českém slově« z 28. X. 1936 v elóži »Proč
řády a k čemu budou dobré« jako zkušený vyjednavač a organisátor ministerský v cizině
i doma: »S ostychem přicházelo poznání, že touha po takovém nějakém odznaku dříme hlu
boce v lidech... Chci ukázati zevně, čím jsem uvnitř. Ty stavy jsou všelidské. Stát musí však
počítati s takovou potřebou lidí, protože státní život je tvořen lidmi a jeho správný chod záleží
často od neobyčejného výkonu, od toho, co je osobním činem. Jsou to drobné i veliké starosti
soukromého i veřejného života, jež léčí nebo aspoň zmirňuje řád.« Emil Havlík zase v »Přítom
nosti« XIII., č. 44 v článku »Jak to bylo a jak to bude s řády a tituly?«: tehdy měl zpravodaj
o zákonu »takovou — řekli bychom dnes: nezkušenou — víru v sílu demokratického přesvěd
čení občanstva; anebo spoléhal na to, že budoucí zákonodárce zkoriguje přímou čáru této
první verse zákona tam, kde ji toto přesvědčení veřejnosti nestačí udržeti. Tento druhý dohad
by byl rozhodně předvídavější, a lze říci, že vývoj mu dal za pravdu. První korektura byla
provedena už v dubnu r. 1920.« Posléze sám revoluční zpravodaj z r. 1918, prof. Dr. Fran
tišek Weyr, kritisuje v »Lidových novinách« 8. XI. 1936 v článku »Cestou nařizovací« úmysl
zákona, vyhraditi zřizování řádů a odznaků vládním návrhům a plaiduje oprávněně — nemá-li
býti takové vyznamenání předem aspoň o 30% deklassováno — pro vysoce slavnostní formu
zřizovací řádným zákonem, ba přímo zákony ústavními, mluví s uspokojením o znovuzavedení
starobylé instituce: »Že jsme původním zákonem ze dne 10. prosince 1918 značně přestřelili, bylo již delší dobu u nás všeobecně uznáváno, a z toho důvodu byla nová úprava, jak
stala se zákonem ze dne 21. října tohoto roku, zajisté většinou občanstva sympaticky uvítána.«
Prof. Weyr, kdyby byl býval tázán o radu, byl by prý odpověděl doporučením zákona ústav
ního a když by byly namítány překážky rázu parlamentámího nebo z politických poměrů, pak
by si byl dovolil další radu, »abychom s celou věcí raději poněkud počkali, až se po
měry změní«.
Ve všech těchto a podobných projevech, k nimž druží se celý chór rozmělňovatelů, bylo
konstatováno, jak velice změnila se nazírání suveréna: dému a že uzrálo už řešení životnější.
Překvapuje proto, že zákonodárce — jenom o n, ohlas jeho příslušného činu bylo mlčení —
s novým důrazem a silou uplatnil znovu revoluční mstu vůči našim historickým rodům, nazý
vaným v tisku, pokud neběželo o mrtvé nebo o občany cizích států, po 18 let z rozpačitosti vůči
zákonu »bývalou šlechtou«. Valná většina veřejnosti — doklady se hemží a zajímavé jsou opět
zvláště z tisku národně-sociálního — hledala a čekala opravdu generální pardon ne snad
přímo pro zrušenou instituci, ale aspoň pro historické rodové tituly a přídomky. Místo čás
tečného ústupu, který by byl logicky spjat s obnovou titulů a psychologicky velmi šťastný
v době, kdy důležitost mezinárodních konexí občanstva našeho státu válem denně vzrůstá,
přišel však nový nápor v trestních sankcích, které doplnily původní úmyslnou mezeru starých
formulací, pokud se týkala užívání zrušených predikátů. Zajímavě to motivuje citovaná již
senátní zpráva: stalo se tak po právu, »a to proto, aby byla učiněna hraniční čára jasně a
viditelně mezi starým šlechtictvím, jež bylo rodovou výsadou, tituly a řády, jež byly udělovány
pravidelně za služby proti národu československému konané, a mezi tituly a řády našimi...
Právě tento článek ukazuje jasně, že neobnovujeme rodových výsad a že je ani v budoucnosti
neobnovíme.« V parlamentě pak bylo prohlášeno ústy zpravodaje: »Aristokracie rodová vy
mře a vyroste nám aristokracie ducha.« Pomineme-li však chybnou filosofii dějin staré šlechty,
že totiž byla povyšována pravidelně za služby proti národu nota bene československému ko
nané, narazíme v první motivaci na tvrzení, jež by, implicitně vztahováno na otázku titulů
a rodových jmen, v logickém rozvedení, že jméno nebo přídomek je rodovou výsadou, mělo
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dalekosáhlé ethicko-praktické důsledky pro veškeré občanstvo. Vzhledem k aforismu o vy
mírání rodové aristokracie pak lze bezpečně usuzovati, že tento děj bude trvati ještě příliš,
příliš dlouho, zvláště když naše republika je dnes jako ostrov v moři vracejících se a chysta
ných monarchií. Aristokracie ducha je ostatně pojem širší, aristokracii rodovou případně involvující. Jedno neroste z druhého až po jeho smrti! Buď vzniká kdekoliv a kdykoliv, nebo
vůbec ne! Delikátní čekání až vymře byť malá, přece část národa a občanstva, prudce kon
trastuje jak s humanitou, tak s eugenickými a konservačně-památkovými snahami. Pro vzácné
přírodní památky se zřizují reservace, ale pro potomky tvořitelů části našich dějin — ať
v dobrém či špatném smyslu, musí býti dnes lhostejno, zrovna tak jako v přírodě jsou chrá
něni i dravci! — pro živé lidi se vytyčuje devisa: vyhubit!
Jestliže Em. Havlík v »Přítomnosti« pochvaluje postupné změny prvotního doktrinářského
zákona o řádech a titulech jako příznačnou ukázku empirického budování lidovlády, vyjadřu
jícího novelami jednotlivé etapy psychologického zrání našeho občanstva k recepci staroby
lých a nezničitelných forem života a veřejného styku, je třeba k tomu dodati, že poslední
novelisace v tomto zřeteli za veřejným míněním zůstala, neboť nevyjádřila plně také v ohledu
starých českých rodů názoru valné většiny občanstva, že možno i tuto ethnickou instituci
naplniti republikánským obsahem a postojem k ní, jenž by plynul z naší vzrůstající zralosti
mezinárodní. Ta se jeví jak v touze po nejpotenciálnější representaci každého člena státu v ci
zině a v důrazu na ni, tak v osvojované větší a větší národně-diplomatické a občanské zdvo
řilosti i taktu k titulům, hodnostem a šlechtictví příslušníků států cizích, jak je všude na světě
respektováno. Zákon o řádech a titulech byl uspíšen hlavně k příležitosti návštěvy spřátele
ného monarchy a bylo příznačné, jak hojně, nenuceně i radostně bylo plýtváno při návštěvě
J. V. krále Carola II. tituly Vaše Veličenstvo, Sire, Vaše královská Výsosti, velkovévodo atd.
Nezastírejme si, že v průběhu předešlých 18 let velmi často se slyšelo od prostých i od vzdě
laných: všechna veřejná privilegia stavu šlechtickému byla vzata, aspoň jména jim měli nechat.
To nikomu z nás nepřekáželo než notorickým kazisvětům. Zde k r a t é byli demokratičtější
než démos, není pochyby. Neboť za 18 let se nepodařilo z hovorové řeči vymýtiti užívání
šlechtických titulů jak ve vrstvách lidových, tak ve veřejnosti ostatní. Malý člověk ve veřejné
knihovně — máme sta a sta zkušeností, kdož příslušíme k tomu cechu — nechce čisti knihy,
které líčí jeho svět, chce líčení z vyšších kruhů. Tam jdou jeho sny. Je posléz známo,
že opovržením k historickým rodům a pronásledováním jejich příslušníků slyne u nás j ed i n ý rudý tábor, velmi osobivý na úctu a nedotknutelnost nového, svého majestátu a
pronásledující ty, kdož se osmělili o něm pochybovati, intransigeantní nenávistí až do těch
hrdel, existencí a statků i veřejné cti. Revoluční zákon sám vykládán byl v praksi stále libe
rálněji a uplatňován byl s vehemencí jen vůči provokativním přestupkům nepřátel státu. Naše
občanstvo prokázalo, že jeho demokratické cítění tituly, posvěcené staletou historií a neprovázené již nijakými hmotnými a privilejními stavovskými výhodami, klidně snese a že by
v nich rádo vidělo náplast historickým rodům na povinný krutý tribut majetkový, mající
mnohdy v zápětí zničení nenahraditelných hodnot kulturních, staletími vyjemnělé kultury ro
dové nashromážděných, a na generální zatlačení z veřejných služeb do soukromí. Mnohé osob
nosti jemněji cítící a národně hrdé pokořovalo, že každý cizinec-šlechtic, který přišel k nám,
měl u nás více práv než vlastní občan našeho státu. Působí značnou ironií, čisti třeba výkazy
předních pražských hotelů v novinách, kde se hemží titulatury cizích baronů, hrabat, knížat
atd., zatím co u našich občanů se theoreticky trestá pouhé užití slůvka a předložky »z« (Dačický z Heslová musí se psáti Dačický Heslová, Hrubý z Jelení Hrubý Jelení, Stehlík z Čeňkova
Stehlík-Čenkov, z Lešehradu Lešehrad, Vratislavová z Mitrovic Vratislavová-Mitrovicová atd.).
Průměrný občan ovšem neví, že náš zákon nikdy nemůže docíliti, aby cizina v tomto ohledu
naše úmysly respektovala a aby společnost a občanstvo států cizích mezi šlechtou svou domácí
a zrušenou naší v predikátech rozlišovalo. Výrazem faktického stavu jsou na př. ve vídeňské
»Neue Freie Presse« pravidelné rubriky v čele denních zpráv, kde se uvádějí s podrobnou
titulaturou jména všech šlechtických hostí ve Vídni a mezi nimi ovšem i hosté z ČSR. Nebo
v pařížském »Figaru« sloupce zvané »Dans les Ambassades«, kde zase jsou pěkně titulováni
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všichni aristokraté, kteří se účastní recepcí u našeho vyslance, aniž by byl činěn rozdíl mezi
občanem naším a cizím. V historických predikátech tedy pro mezinárodní styky »hraniční
čáry« mezi starým šlechtictvím a zákonným stavem nynějším vésti nelze. Rody a jejich pří
slušníci se tak prolínají, že pro přísné lpění na liteře zákona musil by býti zřízen rozsáhlý úřad
s vlastní zahraniční zpravodajskou agenturou a se školeným genealogem. Rodových výsad, jež
by bylo možno k osobnímu prospěchu, kromě ideálnímu, u nás užiti, se historickými titulaturami už nikdy nezíská. Takové výsady se získávají nyní spíše republikánskými hodnostmi, na
př. z titulu komerčního rady, sekčního šéfa atd. Skutečně jen doktrinářský odpor malé části
občanstva je tu spravedlivé a privilejně nezávazné koncesi na překážku.
O nové těsné symbiose a úzké spolupráci mezi příslušníky historických rodů, naším uměním
a naší dějepisnou vědou není třeba se zvláště šířiti. V oboru slovesnosti budiž zde vyzdvižena
typická cesta, kterou urazila naše literatura od strohého Josefa Holečka k emfatickému Jaro
slavu Hilbertovi. Ospravedlňují-li se tak horlivě a pěkně znovuzavedené řády a tituly v našem
tisku, nutno také pomysliti, že progresivní koncese k užívání historických českých jmen a
predikátů, spojená třebas podobné jako ostatní tituly a odznaky s uznáním zvláštní veřejné
zásluhy o stát a za ni teprve propůjčitelná znovu, měla by obzvláštní význam pro mentální
pacifikaci stále velmi mezinárodně mocné a pro nás důležité vrstvy historického velkostatkářstva v našich zemích, pro iniciaci dobrých služeb jeho pro nás v zahraničí, kde všude hraje
cizí šlechta stále obrovskou úlohu společenskou a politickou, jak se denně přesvědčujeme,
pro pozvolné připoutávání mládeže z historických rodů k českému veřejnému životu. Bez
nebezpečí pro demokracii je tu možno vrátiti něco, co je už dnes jen část osobní hrdosti, tradice
kulturní a cti. Potřebujeme pro stát zvláště v zahraničí každé representativní osobnosti ať je
z jakéhokoli tábora, třídy nebo vrstvy a ať je té nebo oné naší národnosti. K tomu se musí
při nejmenším jménem rovnati členům historických rodů cizích. Vzpomeňte, jak se nám vy
mstilo, že pro odpor velmi malé skupinky politiků, v níž kápo vedla výřečná osobnost jednou
k mezinárodní duchovní moci přímo lékařsko-operativně odvážná, ale za čas v nouzi v tentýž
směr přímo diminutivně mazlivá, nesměla být dána téměř jen titulární koncese k uznání
suverenity duchovního rytířského řádu Maltského, která by se byla jevila jen v akreditování
jeho diplomatického zastoupení u naší vlády, jak tomu je analogicky v celé řadě států jiných.
Vidíme na čerstvém případě maďarském, jak obratně využívá diplomatického prostředkování
tohoto mocného a u všech evropských suverénů vysoké úcty požívajícího charitativního řádu
k svému státnímu prospěchu v Římě: což jsme my mohli využívati dávno před Maďary.
Za velké restituce starobylých zvyků, obřadů, tradičních ceremonielů, kterou v republice
prožíváme, ať běží o stát, země, města, university, vojsko, korporace, spolky, v období silného
a zdravého hnutí za čest veřejně prokazovanou diplomy a odznaky starousedlým selským
rodům, věrným zemi a půdě předků, za netušeného rozkvětu theoretického a praktického
občanského rodopisu a občanské heraldiky, který je přímo ventilem potlačeného cítění se sta
robylým přirozeným řádem a duchovní skutečností nerovnosti mezi lidmi a rovnosti jen
před Bohem, není dobře logické a prospěšné odpírati právo na nošení pouhého historického
rodového jména, zvláště když by měl z toho prospěch stát vnitřně a mezinárodně. Jméno
a znak není dnes už výraz privileje, ale upomínka na dávné hrdinství nebo významný veřejný
skutek nositelů a přihláška k ethosu činnosti, která zavazuje k osobním ctnostem. Nelze do
budoucna stále trestati toho, kdo se chce hrdě svým jménem a znakem hlásiti k symbolům
ctností a k osobní důstojnosti a chrabrosti svých předků, které ctíti přikazují božská i lidská
přikázání. Je nesrovnalost, když v jedné vrstvě občanstva se z důvodů jistě ideálních taková
rodová hrdost budí a pěstuje a v druhé potlačuje a dusí.
Kdyby spravedlivou restituci historických jmen a přídomků pro staré české rody bylo třeba
vzhledem k odporu jedné vrstvy občanstva — z níž komunistů zajisté nemusí býti dbáno,
ačkoliv přece zase jejich řečník, Dr. Vacek, v senátě vytýkal jako opomenutí z chvatu, nemá-li
předloha novely ustanovení, že nebude trestán, kdo bude dávat jinému (z existenční
závislosti) šlechtický titul — junktimovati s novým výkazem veřejných a kulturních zásluh,
i tato cesta je schůdná. Neviděli jsme v poslední době dostatečně svědectví, kolik členů histo'Tjak

35

rických rodů aktivně vrostlo do kulturního a veřejného republikánského života? Řadu jmen,
jako: Artuš Aichelburg, Josef Colloredo-Mannsfeld, Frant. Czernin, Zikm. Desfours-Walderode, Fr. Harrach, Ferd. Hildprandt, Zd. R. Kinský, Bohuslav Hanuš, Jindřich a Zdeněk
Kolowratové, Zikm. Ledóchowski, Dr. Mořic Lobkowicz, E. Nádherný, Bedřich Nostitz, Zd.
Schönborn, Dr. Adolf, Dr. Bedřich a Karel Schwarzenbergové, Lev Skrbenský, Arnošt SylvaTarouca, Dr. Fr. Thun-Hohenstein, Alex. Thurn-Taxis, Karel Zierotin, bylo by lze ještě hodně
rozšířiti. K právní restituci jejich plných historických jmen bylo by jistě dosaženo souhlasu
valné většiny našeho soudného a jakostného obyvatelstva. V činu takovém by nebylo nic
protiústavního, protože před zákonem jsou si občané bez rozdílu osobních a rodových jmen
všichni rovni. Nic by v tom nebylo také protidemokratického, protože lid vládne a bude
vládnout dál jen skrze své zástupce, a ti přece vždy budou moci býti aristokracií ducha.

(Redakce přijímá k tomuto článku projevy souhlasu i případného odporu a po jejich prozkou
mání se k véci za tas vrátil)
Růžena Vacková:

O ČESKÝ STYL DRAMATICKÝ
Je demagogické, tvrdí-li se, že český drama
tický dnešek je v úpadku. Je rozkolísán, prav
da, zde i tam vybuchne znamení nejistoty
a neklidu; avšak zkoumáme-li přesněji příčiny,
je to spíš znak intensity a tříbících se názorů.
Hraje sice ctižádost se ctižádostí, uplatnění
drhne uplatnění, tak trochu se Štve a trochu
nadhání, leč to jsou věci obvyklé a jejich do
provod neprozrazuje únavu, ale Činnost. S Čes
kým dramatickým uměním je to docela dobré
a na vzestupu.
Jedna věc však není probírána s onou váž
ností, jíž by právě dnešní Česká dramatická
situace zasluhovala. A to je směrnicový základ.
Není přesných kriterií, kterými by mohla být
vyšetřována hodnota i vývojová mocnost dra
matického českého stylu. Uplatňují se ze sta
rého poměru k dramatickému umění, jako
k odvětví především literárnímu, hlediska
námětová, nanejvýš pak dramatické hodnocení
částic. Což nejen neodpovídá dnešnímu slo
hovému poměru k dramatickému umění, avšak
ani jeho strukturální podstatě, a navíc zavádí
zmatek, z nějž se těží politicky.
NejhlubŠí, nejsynthetičtějŠí a nejmodernější
estetika dramatického umění byla napsána
Českým vědcem, dnes již mrtvým, Otakarem
Zichem v roce 1932. Z jeho analysy lze zcela
bezpečně vycházet, chceme-li si ozřejmit zá
klady českého dramatického stylu, resp. jeho
rozmezí.
Otakar Zich vřadil totiž dramatické umění
jakožto zvláštní umělecký obor ucelené struk-
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tury především mezi umění časová. Stanovil
jako estetický objekt představení. Tedy
to, co se děje právě v dramatickém i reálném
čase na jevišti, a to je hmotné uskutečňování
literárního zápisu dramatikova pod koncepcí
režiséra, ztělesněním postav herci a v prostředí
daném výpravou a inscenací. Je to pravda,
kontrolujeme, že Hamlet anglický, tradiční,
Hamlet francouzský, Hamlet drobnopisně his
torický i ve fraku, Hamlet dekadentní i tra
gický, jsou právě počtem i uplatněním různé
a někdy toto genere různé dramatické projevy,
které pouze spojuje předloha básnická. Víme,
že již herecký interpret svým uměním mění
styl každého z těchto dramatických pojetí.
Ono vřazení mezi umění časové je zásadně
správné a je i východiskem. Onehdy na Vino
hradech dávali Moliěrovu »Školu žen«. Zde
teprve hereckým zásahem a hereckýn} osob
nostním prožitkem mohla hra nabýt živou
soudobou působnost, a to v soužití psycholo
gickém a soucítění s typem žárlivého, ošize
ného staříka. VŠe záleželo na herci. Na pre
miéře byl churav; účin byl mdlý. Při reprisách
vzrostl a uchvátil dramatickou nutností své
postavy, a dal dramatu dnešní oprávněnost.
Ovšem, že tak daleko, k této proměně příliš
Časové ode dne ke dni nemůže ani kritika, ani
teorie vždycky přihlížet. Estetické určení Zi
chovo je však potvrzeno.
,
Všichni instinktivně cítíme při uskutečňo
vání dramatického díla, je-li celek skutečně
umělecky pravdivým. Zde pak dramatická

předloha je spoluurČující složkou, která do
voluje orientačně rozhodnout mezi padělkem
a uměleckým sdělením. Avšak dnes, kdy kon
cepce inscenační — a celkem právem — uplat
ňuje svůj časový zásah do předlohy, nevystačí
se s konstatováním instinktivní nechuti. V této
situaci nejistoty byli velmi mnozí nad Frejkovým dramatickým uskutečněním Gogolova Revisora. Byl odmítnut jako nepravý, avšak
inscenační invence i zdatná technika režijní
dala mnohým zapochybovat o tom, jde-li zde
o režijní dílo moderní a jenom v novém zá
měru nepochopené, či zda jde o svévolné dra
matické falsum.
Máme zřetelnější poměr k tomuto i k jiným
pokusům, zkonstruuj eme-li na základě esteti
ky Zichovy přesnější hlediska a zejména kri
teria česká. Je-li napsané drama jenom před
lohou, z níž ostatní složky, to jest režisér jako
vůdčí inscenátor, herec pak jako nejvlastnější
dramatická látka, která vztahem k ostatním
postavám podle dramatické proměny v textu
podkládá staticky názornou masku proměn
ným ztělesněním dramatické osoby v Čase,
a je-li jevištní výtvarník výtvarníkem speci
fickým, který sice dává obraz dějiště, avšak
současně vytváří dramatické prostředí, které
musí mít vztah k dějovému průběhu: pak
musíme měřit právě vztah těchto složek
v čase. Je pak principem moderní inscenace
a principem plodným, aby dramatické umění
se soustředilo ke vztahovému dění na scéně,
které se právě v čase děje. Moderní inscenace
tím, že oživuje scénu (která se stále nazírala
výtvarně obrazově), zmnožuje vztahy nejen
mezi herci, nýbrž i mezi dějištěm a postavami
a působí výtvarnými prostředky, jako osvětlo
váním a dominantním náladovým zbarvením
na vyvolání korespondujícího afektivního sta
vu divákova.
Dnes tento názor na divadlo je slohově plat
ný. A je to jistě vývojový stav, který prohlu
buje sdělné možnosti dramatického umění.
Uvolnil však režiséra k samovládě, jíž se vyhne
jenom velmi vážný a velmi autokritický umě
lec. Jak však rozlišíme, kde je libovláda a kde
osobnostní oprávněný dramatický čin, který
statické proměňuje v časové? Instinktivně to
víme. Můžeme také dovozovat chyby ze slo
hového nesouladu složek, jak jsou
sdělovány v průběhu. Tak tomu bylo s Gogo

lem. Nehledíme-li již k literárnímu a literárněhistorickému výkladu předlohy, který jedno
značně odpírá koncepci Frejkově, byl celek,
jako odehrávající se v čase, slohově nesoulad
ný. Nebyl to živoucí organism. Herci slohově
selhávali, poněvadž byli zmítáni v osobnostní
proměně ze sféry naturalistické interpretace
k expresivní deformaci; děj v průběhu byl
rozlomen na řadu autonomních obrazů, z nichž
jeden byl laděn do přízracnosti, druhý do gro
tesky a třetí realisticky; tím časově průběhová
jednota utrpěla. Zřejmě drůza inscenačních
nápadů, bez základní a bez vázající slohové
logiky. Vidíme — zde máme moderní insce
nační falsum.
Vyšetřujeme proč: poněvadž režisér usiloval
o moderní sdělení z povrchu, chtěl polekat
buržuje a neřešil si inscenaci moderně od zá
kladů. Nepracoval strukturálně čistě. Převrátil
Gogola z líce na rub jako raglán a z kostič
kovaného rubu ušil montovanou kreaci mo
derního režisérství, zastavuje se před každým
obrazem zvlášť. Ztratil jednotu průběhu i účin
nost. Provinil se proti českému diváckému
instinktu: nekonkrétností v poměru k postave
i prostředí a nezacílil k monumentálnímu
obecnému účinu. Neidealisoval dramatickou
podstatu jen nadrozměrně pointoval.
Vyšetřujeme-li totiž v hrubých rysech jak
slohové tendence dnešních dramatických před
loh, tak odpovídající vrcholné režijní insce
nace, jimiž na příklad byla Dostalova-Shawova
»Svatá Johanka«, Borova-MrŠtíkova »Maryša«,
nebo Klicperovo-Burianovo »Každý něco pro
vlast« a odpovídající herecké výkony, i výtvar
né líčení dramatického prostředí, pozorujeme
i na tak Širokém rozmezí látkovém a interpre
tačním, že jsou společné dramatické rysy: je
to především vyvinutý smysl pro kon
krétnost. Ne pro realismus, nýbrž právě
pro konkrétnost údaje. Výklad i deformující
nesmí přejít ověřující jistotu faktickou. Dra
matik pracuje s konkrétními údaji, byť libo
volně seskupenými, avšak jasně řečenými a
určitě postavenými; ať je to »Veřejný nepřítel«
nebo »Benedek«, či »Lidé na kře«. Ze život
ných jistot vyrůstá i dramatická
symbolika. Režie nepřestupuje rovněž ná
zornou konkrétní jistotu o postavě, o pro
středí, o ději. Pracuje s divadelní látkou jako
reálně doličnou. Při tom však není tento smysl
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pro konkrétnost zamířen k pouhému popis
Každá umělecká práce, a především časově
nému realismu. NejlepŠí dramata Česká, nej- nejcitlivější umělecká práce dramatická, je
uměleČtejŠí inscenace ať representaČní, ať avant tedy závislá na řídícím světovém názoru.
gardní a item herecké výkony vyhýbají se po A tvrdím, že očistnou a oživující může být
pisnému realismu i naturalistické drobno- jediné myšlenka vyplývající z tušení a pocitu
kresbe. Směřuje se k velkému obrysu, který transcendentna. Skutečný vývoj a mocnost vli
obsahuje platnost nejedinečnou, všeobecnou vu může mít jenom umění metafysického zá
a jakkoli přímo nebo očistně povznášející. kladu; navíc umění, které je formováno pří
Idealisující v platónském smyslu. Rysy: zpo- kazy náboženské etiky. Umění, které tvoří
vŠechňující idealisace, která je uskutečněna umělec cele proniklý maximem požadavků,
z látky konkrétní, střídmě udané, ukazují pa které mu jeho poměr k transcendentnu uklá
trně rozmezí českého dramatického stylu. Je dá a umění, které přijímá a censuruje společ
to Široké pole, poněvadž znamená jenom hra nost podrobená s umělcem týmž etickým pří
niční omezení jednak proti drobnopisnému kazům. Censuruje — to neznamená ovšem
realismu a jednak proti samoúčelné a artist- povrchní zákazy, které usnadňují pohodlnost
ní deformující nadsázce, nemá-li smyslu, leč ustrnutí na jednom místě a myšlenkovou blanaturalistického zápisu Či akrobatičnosti ab hobytnost, která se pod ochranou censury
vládní nedá vyrušit z navyklého přežvykování.
straktní dialektiky, která duši neživí.
Proč však, ťuká-li již leckteré dramatické (Což bývá případ našeho obecenstva, které
dílo a leckterá osobnost i do jádra Českého nevyšetřuje povahu svého rozhořčení, někdy
dramatického stylu, smekne se často účin ne oprávněného, někdy stupidního, avšak volá
očekávaně buď k drobnopisu, nebo k civilní censuru oficiální, aby jej uchránila od vlast
mu pathosu, jímž je nahrazováno idealisující ního přemýšlení. Což bývá zase případ našich
zevšeobecnění? Proč Častěji je představována umělců, kteří proti takovému, avšak i lepšímu
etická úchylka v artistní grotesce, než v kon publiku odvolávají se k beztvaré svobodě
krétní karikatuře? Proč nerozpoznáváme tvoření.)
Co tedy podkládá Český dramatický styl?
v rozdílnosti úhrnný Český profil? Zdá se, že
Slohově:
zřetelný poměr ke konkrétní realitě,
proto, že není podstatného měřítka, které by
která však má být vykládána jako projev obec
bylo dáno celistvým světovým názorem.
Nechceme nevidět, že tam, kde nějaký řídící nosti. Názorově: jako projev obecnosti trans
názor je, že skutečně se divadlo vyvíjí a pro cendentní. Ne ovšem mystické sfumato, které
měňuje; dočasně v dnešním Rusku. Zde pub stírá zřetelnost skutečnosti; • naopak jasně
likum i uskuteČňovatelé dramatického umění osvětlené obrysy realit, které jsou cihlami
řídili se kriterií řádu již ve své prvotní umě stavby. Stavby osvětlené sjednocující odpo
lecké představě. Ta je dirigovala. LeČ jak vědností transcendentní. Což bude jednou
dlouho vystačí ruské divadlo s tímto korekti- dovoženo na příhodném příkladu konkrétním.
Tento styl je u nás osobnostmi instinktivně
vem materialistického světového názoru? Ne
sledován;
vyznačuje na příklad v nejkrásnějdlouho, poněvadž záhy vyčerpá svůj materialisticko-sociologický náhled, jímž dramatickou Ších kreacích Hilara, je vlastní Hofmanovi.
realisaci představově předjímá a jímž směřuje Říká se tomu všelijak, přízemněji, aby byla
k soucítění divákovu. Zde snad nejlépe vidí zastřena podstata. Je instinktivní, ne vědomý.
me, jak názor podmíněný užitkovým poměrem A to z neblahého studu, který přikrývá duši
k světu jenom dočasně může vytvořit nějakou národa košíky fíkových listů plochého realis
hodnotu a jak tato hodnota je omezená jenom mu, ukrývající svůj poklesek malověrnosti
před Bohem.
na určitý okruh poznání.

České

jesličky

Mezi tolika menšími a úplnými nicotinami, dávanými pražskými divadly a pracně sháněnými
pachtícími se dramaturgy po všech koutech světa jen k vůli obveselení neobveselitelných praž
ských držitelů měšců i všech vzdělanců, kteří v touze se jim podobat je už dávno předhonili
a stali se nám stejně odpornými — při dobrém měření bychom ovšem shledali, že by nebylo
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možno klásti rovnítko mezi obě tyto skupiny, z nichž první si volí své zábavy z nevkusu, ná
hodně a z obav před sebemenším duchovním pohybem, kdežto druhá skupina odporných činí
tak z úmyslu a ze slepoty střečkujícího ducha, jenž si tak namlouvá, že je bujný a mladý —
mezi tolika pahýly dramat a skutečných her překvapilo nás Vinohradské divadlo dílem opravdu
básnickým a dramatickým. Autoři Jízdních hlídek a jiní, na každý způsob pověstní a světoví
spisovatelé, byli naráz a dočista odděláni neznámými básníky lidových písní a koled, zapad
lými autory adventních a vánočních her (je nutno poznamenat, že by byli stejně neznámí
i dnes, třebaže jsou tu noviny »tak kulturní a tak přející básníkům«, jako »Lidové noviny«,
»Právo lidu«, »Národní osvobození«, »České slovo« a j.), kteří společně vytvořili vánoční
mystérium a z jejichž textů Jan Port a Bohuš Stejskal vybudovali »České jesličky«. Bylo jim
třeba vystoupit nesmírně vysoko, až tam, kde v radosti, údivu, pokoře a prostotě se prochází
dětská duše, aby nás, pokud jsme schopni stejné radosti, údivu a prostoty, provedli rájem,
zemí, nebesy a peklem, kde se odehrávají křesťanské středověké hry. »Jest třeba, aby ses nej
prve zbavila mnoha věcí, jest třeba, aby ti bylo devět let,« říká Anděl strážný Anně Kateřině
Emmerichové, když ji provázel v jednom vidění svátými místy. Takto s mladým srdcem dítěte
je třeba poslouchat a vidět i toto vypravování o životě Izraele, čekajícího na Mesiáše, o životě
svaté Rodiny a narození Páně.
Jevištěm středověkých křesťanských her je celý vesmír. Tento svět je tu zobrazován jako
místo, kde se střetávají mocnosti světla a temnot v boji o lidskou duši. Důmyslně hierarchicky
stavěná scéna umožňuje ději probíhat v několika pásmech najednou a tak dovoluje předvésti
každý čin a gesto jednajícího jako neukončené a neosamocené, ale vytvářející několikanásob
nou ozvěnu, jako fakt a pohyb, který ovlivňuje a spoluurčuje postup děje až do konce, takže
každý skutek jednajícího je tu osvětlován s několika stran. Tím je zdůrazněna jeho podstata
a ověřena jeho pravost. Každé hercovo gesto vyznívá naplno a je divákovi předváděno v celé
jeho platnosti a nikoliv tak úzce, jako je tomu u dnešního dramatu. Také to mohlo i člověka
úplně lhostejného skutečně zasáhnout a přivésti v neklid, a ne pozvolna otupovat a ubíjet
jednu za druhou jeho duševní schopnosti, jak to mají v programu mnohé proslavené hry
dnešních autorů. Tím vším se stávala taková hra opravdovým dramatem. Tak hlavní prin
cipy středověkých her dávaly básníkovi i režiséru do rukou prostředky, vedle nichž moderní
divadlo i při svých nesmírných technických vymoženostech vypadá velmi chudě. Schází mu
poesie, neboť divadlo nedělají technické prostředky, ale básníci, poesie, v níž se ozývají vše
chny hlasy nebes i země. Pravá poesie divadla a skutečné drama nejsou ovšem závislé na tech
nických vymoženostech, ale jsou-li ony po ruce, dovede jich využít a suverénně nad nimi
vládnout, jak jsme to viděli na Vinohradech.
Těch třicet obrazů, jež tvoří »České jesličky«, následuje za sebou jako třicet zpěvů skladby,
kterou zpívá naše země o události, kolem níž se ustavovaly a věčně budou ustavovat dějiny
tohoto světa. Ráj, první hřích, vyhnání Adama a Evy z ráje, jejich lopota a naděje, příběhy
Starého zákona, očekávání Mesiáše Izraelem, život sv. Joachima a sv. Anny, narození Panny
Marie, její slib čistoty a zasnoubení, prostota a oddanost sv. Josefa, překrásná scéna Zvěsto
vání, jež nám připomínala líbeznost slavných středověkých obrazů, podle nichž bylo mnoho
scén vytvořeno (patrně též proto, aby se znovu nepohoršovali někteří ignoranti, jak se to
stalo v referátech o opeře »Hry o Marii« od Bohuslava Martinů, dávané loni v Národním
divadle), a zvláště narození Vykupitelovo, kdy celé Čechy, poseté kostely a světly, se rozšumí jako úl koledami, to všechno následuje za sebou s přirozeností a plynulostí. Scéna vy
volává následující scénu, první scéna, pád Adama a Evy, vyvolává všechny ostatní zrovna
tak, jako poslední předpokládá, a nejen předpokládá, ale i určuje všechny předcházející. Na
rození Páně, které je záměrně položeno do středu hry, je i jejím faktickým středem, z něhož
vyrůstají všechny ostatní scény, ať už jsou to ty, které mu předcházejí nebo po něm následují.
Řekli jsme, že kolem Krista se ustřeďují dějiny světa i všech národů, třeba nedobrovolně.
Kolem Něho jsou tedy ustředěny i dějiny našeho národa. Upravovatelé hry pojali tuto zá
kladní scénu jako radostný hold naší země Králi světů.
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»0 loutno má, labuti má,« tak ústy Panny Marie v nejkrásnější české koledě zpívají Čechy
Děťátku betlémskému, na jehož zrození čekala celá země, a jež si zvolilo zemi za svou ko
lébku. Jistě v tuto štědrovečerní noc celá země byla vzrušena nevysvětlitelným pohnutím.
I v rostlinách jako by se probudily šťávy. Anna Kateřina Emmerichová popisuje toto pohnutí
všeho stvoření v jednom svém vidění takto: »Viděla jsem, že srdce mnoha dobrých lidí pře
kypují radostnou touhou, a srdce všech zlých že se zachvívají velikou úzkostí. Mnoho zvířat,
jak jsem viděla, bylo zachváceno radostným pohnutím, na nejednom místě jsem viděla květiny
se povztyčovati, byliny i keře a stromy pookřívati a vůni vydechovati.« Pohnuly se moci
nebeské, světské i pekelné. »Ano, třeba míti za to, že i v pekle byl jakýsi ruch,« říká F. W.
Faber. A »když anděl zpívá, čert má mnoho práce«, slyšeli jsme ve hře, o níž právě píšeme.
Proto také proti této scéně radosti, zpěvu a plesání upravovatelé postavili scénu vraždění ne
viňátek, kterou vymyslí a zaranžuje ďábel jako rádce a velitel Herodových vojsk. Režie vytvo
řila tu několik nezapomenutelných a svrchovaně dramatických výjevů, tak třeba útěk do Egypta,
pláč oklamaných matek, sesazení Herodovo, jenž nenalézá místa na zemi a je odsouzen k pu
tování ve věčných tmách.
Celý děj hry je oživen lidovými scénami, humorem i drastickými výjevy, jež u dnešních
autorů dopadnou obyčejně nevkusně a sprostě, ale tady jsou na místě, protože nevybočují
z celého plánu hry. V přidané vložce, líčící oslepnutí Simeonovo jako trest za to, že opravoval
text Písma, básník bezděky vytvořil narážku na církve a sekty, jež se odtrhly od těla Kristova
a která zároveň postihuje i všechny bludaře dnešních dob, pranic nedbajících autority Církve
a vykládajících, komolících nebo úplně zapírajících slova Boží, jež nesmazatelná a neopravitelná září do věků.
Je třeba zvlášť vyzvednout, že opět jednou po dlouhém čase slyšeli jsme s jeviště mluvu
krásnou, řeč zvučnou a bohatou, všechny ty zvonivé verše, rýmy (fabule — Jezule) a asonance,
s nimiž si herci opravdu pohrávali, jako by se jim řeč sama utvářela v ústech, písně a koledy,
všechno to, co je hodné opravdu velkých básníků národa milujícího a klanějícího se Pánu. —
Herci hráli všichni s chutí, jako znovuzrození. Výprava šťastně podtrhla tradiční ráz českého
Betlemu. Obecenstvo bylo většinou z chudších a chápavějších vrstev, tedy všechno, aby se
nám také jednou v divadle líbilo. Přesto je divadlo poloprázdné o všech představeních. Zá
možnější pražští občané a snad i salonní »křesťané«, kteří neopominou jiti na kdejakou blbinu
dávanou v biografech a vyslechnout nejpitomější řeči na schůzích všech politických stran,
a kteří si už chystají fraky a toalety na masopustní plesy, s něčím takovým nechtějí patrně
mít nic společného.
Martin Gallus.

Ladislav Švejcar:

OTŘESENÉ ZÁKLADY
Není tomu dávno, co vědy reální byly pro normálního vzdělance naprostou a bezpečnou
náhradou nejen filosofie, ale i náboženství. Kant-Laplaceova teorie a Darwinův »Struggle
for life« postačily, aby normální vzdělanec byl vyrovnán nejen s filosofií, ale i s náboženstvím.
Hmota poslušně hověla zákonům, které pro ni vytvořil člověk a některé výkyvy z těchto pra
videl zdály se jenom pozorovacími a laboratorními chybami, se kterými musí počítat empirie.
Matematika poslušně potvrzovala, co člověk pozoroval.
Veliké neštěstí přišlo z nalezení radia. Zaviklalo teoriemi o hmotě, zdálo se otřásati do
konce i se zákonem o zachování hmoty a energie. Svým rozpadem radium poučilo člověka
o pravém stáří země a jejích hornin, ba zatřáslo dokonce i teorií Kant-Laplaceovou. Po man
želech Curieových musil přijití nový Laplace: Američan Jeans se svojí novou teorií o slapech,
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vytažených z jedné plynné hvězdy hvězdou druhou. Pak se ukázalo, že na vysvětlení mnohých
zjevu fysikálních a chemických nepostačí plynulost integrálů a bylo nutno vytvořiti novou
matematiku, matematiku kvant, neplynutou, naopak oscilující směrem nahoru i dolů. Hmota
se ukázala jinou, než jak jsme si myslili. Dnes každý vzdělanější mechanik ví již o únavě mate
riálu, ba dokonce o jakýchsi rozmarech hmoty, která se dovede vysmívati naším technickým
počtům o pružnosti a pevnosti. Konečně každý, kdo se holí sám, ví, že jeho břitva za pod
mínek přesně stejných je v »náladách«: jednou béře bradu i hanebně namydlenou, jindy ani
olejíček nestačí na změkčení vousů.
Nejzajímavějším zjevem jest nesporně teorie Jeansova. Jeans sám praví, že možnost, aby
jedna hvězda prošla kolem druhé, aniž ji přitáhla celou, a to tak, aby z ní vytáhla právě jen
planetorodný slap, jest asi taková, jako možnost srážky dvou bruslařů, kteří bruslí na kluzišti,
rovnajícím se povrchu slunce! Ano, Jeans přímo pochybuje, že by bylo možno, aby někde
jinde ve světovém systému mohlo vzejiti z přiblížení se dvou žhavých, plynných těles cokoliv
jiného, než mlhovina, tedy asi podobný nezdařený pokus, jako je mlhovina v souhvězdí Psa.
Geocentrický názor objevuje se znovu, ne sice geometricky a astronomicky, protože střed
hvězdného systému jest všude a nikde, ale v tom, že pravděpodobně není druhého planetár
ního systému mimo náš.
Od doby předposlední aproximace Marsa k naší zemi uplynula hezká řádka let, v níž vlivem
pozorování Schiaparelliho o kanálech na Martu se věřilo, že tam, v podmínkách aspoň trochu
podobných našim, existuje organický život, a to tak vysoce organisovaný, jako je náš. Poslední
přiblížení této planety ukázalo však, že není kanálů na Martu, že atmosféra Marta jest velmi
chudá na vodu a že i tepelné podmínky nejsou toho druhu, aby tam byl možným vysoce roz
vinutý organický život. Sladká vidina fantastických romanopisců o člověku, který není již nic
jiného než hlava a který rýpe pomocí bagrů hlínu, aby ji automatickými stroji přeměňoval
na obrovská sideraluminiová chapadla, která nahrazují jeho mrzácké končetiny, rozplynula se
v nic. Ani nejodvážnější fantasta nemůže připustit organický život na dvou vnitřních plane
tách, které nejsou nic než pustiny a horší než Sahara, mraky na Jupiteru nejsou mraky plynů
nad výhní, z níž se rodí nová planeta, ale nějaký průvodní zjev, který provází průměrnou
teplotu —150°!
Jsme tedy asi v celém tom moři hmoty a propasti nekonečných prostorů sami! Lze ovšem
s teorií o souvislosti života věřiti v organický život, možný za vysokých temperatur: v orga
nismy, které si opatřují potřebnou energii okysličováním třeba křemíku místo hořlavého
uhlíku, ale není planet, které by měly tyto příjemné temperatury, jsou jen slunce, kde prvky
jsou dokonale ionisovány a kde neexistuje žádná sloučenina, ale také vlastně žádný atom,
kde by tedy organismus mohl býti živ jen z potencionálního rozdílu dvou energetických hladin,
jsa ovšem dokonale bez těla, protože hmota tam není ve stavu, ze kterého by se dalo něco
organismu podobného vytvořiti.
Věda nekonverguje k nějaké konečné pravdě, ale je přirozeně divergentní jako každé empi
rické poznávání. Její poznatky se rozšiřují do nekonečna stále zvyšovanou technickou mož
ností poznávání. Od prvních počátků, kdy lidé začali pozorovat souvislosti fysikálních zjevu
a krystalografických os, dospěli jsme až po jistotu, skoro absolutní, že i výše krystalového
tvaru jest funkcí energie a energetického zabarvení v čas krystalisace. Hmota a energie se při
bližují při našem zkoumání vzájemně, atom jest velmi složitým útvarem, je to planetární
systém v malém: a my stojíme proti němu pořád ještě s velmi jednoduchým problémem dvou
těles, nedostávše se ještě k problému těles tří.
Ars je zkrátka delší než celý život lidstva, ne jen život jedince! Soumrak dne posledního
zastane nás ještě více na počátku, než XVII. stol. Newtona. Člověku je jako batoleti, které
poznavši dokonale dětský pokoj, přichází v němém úžasu do sálů stále větších a větších.
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Přirovnání kulhá jen v tom, že v tom posledním, největším, může býti batole korunováno,
bylo-li princem dědičným, člověk musí, jak se zdá, přestoupiti práh poslední, aby věděl!
Zkrátka: na počátku věřil člověk jen ve své stvoření, pyšně ponechávaje moři a zemi, »aby
vydala tvory své«. My jsme mnohem skromnější: nám nezbývá než věřiti, že byla stvořena
i — hmota!
Ještě jedno století, možná že ani ne celé, a nevěřiti v Boha bude jen privilegiem blbců;
muži exaktních věd pak budou klesati ve svých laboratořích na kolena, pojati hrůzou snad
posvátnější než byla Mojžíšova, který viděl aspoň hořící keř. Oni nebudou viděti nic, jen
složitost a nedosažitelnost skutečné pravdy reální.
Chcete na chvíli pocítit rozdíl padesáti let?! Přečtěte si znovu Nerudovy »Kosmické písně«
a budete překvapeni jejich naivitou!

Vyznáni pana Sendviče
z Pokrokovic

Je, abych tak řek’, doba kříse
a vývoj tíhne do leva:
pltě se o tom v náké knize.
A natinec se nehněvá.
Já vždycky krátím s duchem doby,
jsem pokrokový demokrat.
Jen jedna věc mé, víte, zlobí,
že někteří prý mají hlad.

Já cítím s každým, kdo má bídu,
mám tenhle sociální cit.
Chudáci! Taky sotva vyjdu,
když si chci něco dovolit.

Moje — a má to z vlastní hlavy —
je se mnou toho mínění,
že revoluce vtecko spraví,
ty chudé asi odmění.
Jenom když bude nekrvavá!
Tu bych měl jisté výhrady.
Kdo střílí z leva nebo z prava —
ten nemá dobré zásady.

Vždyi statí sport neb tělocvitna,
když už ten pohyb musí být,
a do úřadu cesta slitná.
Jinak má jeden rád svůj klid.

Klid svědomí a jistá tíře
a snaha vyjít se vtemi.
Jsem neochvějný v téhle víte,
s níž dobře žiji na zemi.
Miroslav.
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Scéna, která je sice dosud přitažlivá, ale kterou Národnímu divadlu
rozhodné nedoporučujeme:

Mojžíšův lid křepčí kolem modly made in SSSR.

Ladislav Švejcar:

Otcové a děti
Velmi mnoho se u nás mluví o problému soudobé mladé generace. Vyčítá se jí to i ono, zvláště
pak nedostatek zájmu o záležitosti Ušte duchovní, přílišné pachtěni za požitkem a za sportem.
Málokdo však si všiml otců, této mládeže, málokdo přemýšlel o tom, do jaké míry byla generace
otců s to vychovati generaci nynější.
Sledujme trochu tas dětství této otcovské generace, lépe řečeno, zpytujme my, nejvyzrálejší,
trochu své svědomí. Když jsme se narodili, byla naše vlast právě v nejlepším rozkvětu hospodář
ském, dovršujíc vývoj jak českého peněžnictví, tak také nejkrásnější léta naší samosprávy. Nepřítel
potínal umdlévati v boji, cítě, že se mu národ definitivně vymkl z poddanství. Byla to doba
sladkého národního sebevědomí a sobělibosti, kteráž poslední se tolik nelíbila T. G. Masarykovi.
Všechno teské bylo hezké, náš byl Nepomuk i Cyril, Karel IV. i Žižka, historické památky i ti
sršatci, co nám od nich pomohli. Naši otcové byli svým původem ještě v době obrození, kdy bylo
snad nutno chváliti bezpodminetně každou epochu našich národních dějin. Pravdu zjevenou bylo
nutno opustiti. »Bratře Čechu, shodl černou hazuku,•« radil první národní socialista, nábožensky
mělký jako celé svědomí obrozeného národa. V ias, kdy se tvořilo naše svědomí a náš vlastní životní
názor, byl národ až po uši v relativních pravdách. Naši učitelé se báli promluvit kdykoliv cítili
jinak než chtěl a nařizoval »pokrok národa«. Většina českých katechetů svědomitě se starala o to,
abychom si důsledné pletli Schönbrunn s Vatikánem.
Byli to nejen naši otcové, ale i dědové a jejich bratranci a bratři, kteří formovali naše duše.
Probírávám se někdy rodinnou korespondencí, svědomitě zachovanou a registrovanou. Vrstevníci
našich rodičů jsou samý Bůh, ale kostel jich neviděl a můj hradecký prastrýc dovedl mně vylítiti
biskupa Brynycha tak, že jsem byl svrchovaně překvapen, vida úsměv kolem pevně sevřených rtů
i v jiskrných ocích tam, kde jsem se připravoval viděti chechtot satana. Probíraje se časopisy, které
oni odebírali, žurnály, které oni Četli, upevňovali jsme v sobě přesvědčení o relativnosti pravd.
Zbožnost otců, pokud zde vůbec byla, vedla nás k protestantskému deismu a jen Prozřetelnost to
zařídila tak, že jsme slyšeli »pryč od Rýma«, v sladkém jazyce našich odvěkých přátel, aby se trochu
zatřáslo naše dvacítileté svědomí.
Byla to i naše česká moderna, která přispěchala deformovati naše duše pořádnou porcí literár
ního i uměleckého nihilismu. Český liberalismus dospěl v ní až po výsměch sobě samému. Vlaste
nectví dědů a otců připadalo nám sice jaksi prázdným, kothurnovým a neplodným, ale poslední
předválečný a urputný národní boj nedal nám novou náplň tohoto citu.
Když nám bylo 24—34 let, přišla světová válka. V ní měli mnozí z nás již děti. Bitevní pole
umí zlepšiti jen nemnohé, jen ocelové a křemenné povahy, které válka zkuje do tvrdší formy, ale
ti by zůstali takovými i bez vojny. V nikom jiném nezanechala válka kladných hodnot a nezanechá
jich ani napříště. Tento základní morální rozlom ničí, a České povahy ničil ještě více i drobnými
denními proradami, lacinou mstou nenápadně nevykonaných povinností, jejichž trestuhodnost byla
tím vetší, že někdy obětovala i životy svěřené. Nikdo neoddisputuje pravdu, že takto učiněný
počátek může někdy po celý život nemíti konce! Jsou povahy profesionálně oposični. Hrot jejich
boje zůstal vztyčen proti lvu stejně jako proti orlu, tím spíše, že diktát prvních koalic vzbuzoval
dojem nového násilí!
A tak přišlo s počátkem samostatnosti i rozkotání hodnot, o jejichž skalopevnosti jsme byli
přesvědčeni se svými otci. Bylo to asi tak, jako když v okamžiku vítězství jedné strany hospodské
pranice řítí se najednou poražení i vítězi i í podlahou do sklepa mezi prázdné sudy, necky, plíseň
a tmu! Nezapomeňme, že kromě bolševictví a katolictví nikdo nevytvořil nových duševních hodnot,
že nevytvořil nového řádu světa. Většina normálních příslušníků tak zvané inteligence nedovede
zaujmouti zásadní stanovisko k věcem, které samy se hlásí o vyřešení. Eklekticismus liberalismu
dospěl do nemožně úzké uličky. Abychom řekli po stáru: Náš Nepomuk i Cyril, Karel IV. i Žižka,
Hodža i Gottivald. Expektorace, slyšené při slavnostních příležitostech, řečňování oficiosů vzbuzuje
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u mnohých z nás sytý dés svojí prázdnotou! »Jejich ruce drzí náš osud nyní, právě nyní,« désí se
pozorovatel Širšího rozhledu!
Mohli jsme vychovati? Méli jsme dost vlastních zásad, své mravní maximy, svůj pevný ’životní
názor, znali jsme skutečné dobré rád svéta? Pravím, nikoliv. NaŠ! synové se odvrátili sami od naší
nerozhodnosti, zvrhli náš Šuplíček s polámanými »pravdami«, který ias od Času vytahujeme,
abychom přeměřili na zlomcích našich ideových hračiček néco, co nás překvapuje. Odvrátili se
k realité, kterou přináší denní íivot, ai jiz je to služba vojenská nebo score LTC. v. Züricher
Schlittschuhverein.
Nepoznali jste nikdy, otcové, íe byla křivá cesta, po které jste sami Šli, přesto, íe to byla cesta
našich otců? Nepoučil vás zmatek nynější doby a celého XIX. století? Nepřišli jste nikdy na to,
íe nebylo od francouzské revoluce vytvořeno nic, ale pranic, co by mélo platnost absolutní a ko
nečnou? Že nutno se vrátiti k Pravdé, skutečné a jediné absolutní, která vytvořila celou evropskou
kulturu, kterou nedovedl rozvrátit! liberalismus ani marxismus tam, kde působila Církev? Nepřišli
jste nikdy na příčiny zázraku, íe to bylo jen schismatické Rusko, které podlehlo, íe je to jen
Německo, luteránské Némecko, které tvoří právé druhý obludný protipól, druhou, snad ješté horší
past na zničení evropské kultury a osobní svobody jednotlivcovy?
Přemýšlejte, vraite se! Pokorné a bez pýchy, jako isme učinili my, kteří jsme poznali. Pocítíte
nesmírnou svobodu v Kázni, sladkou duševní lehkost v Řádu a véci, které vám přidají velmi
spletitými, uvidíte v celé jejich jednoduché prostotě!
Zbývá nám s menši Částí íivota vétší kus íivotní povinnosti! Vésti, vychovati, napravit!! Snad
se prohřešil na nás íivot: tím vétší naše povinnost neprohřešiti se na Životé!

cddv-mt
«Jedinečnost křesťanské služby sociální
V listopadovém svazku londýnského měsíč
níku »The Contemporary review« Dr. J. Scott
Lidgett uveřejnil studii o základním a jedineč
ném významu katolického theismu při for
mování evropské civilisace. Vyjímáme z ní
některé zajímavější myšlenky:
Moderní evropská civilisace byla vytvořena
vzrůstajícím smyslem pro správné hodnocení
lidské osobnosti i lidské společnosti a kato
lický theismus náboženský i myšlenkový tu je
nezbytným klíčem ke všem snahám a je též
hlavní náplň veškeré civilisační tvorby a čin
nosti.
Tou měrou, jakou v Evropě vzrůstal vliv
křesťanství, vůdci křesťanstva se snažili po
změnit strohé římské zákony zásadami lidštěj
šími. Zakládali instituce pomocné, sociální
i zdravotní. Udivovali pohanské obyvatelstvo
tím, že zůstávali na svých místech i v dobách
moru, kdy ostatní prchali, a pomáhali posti
ženým. Sv. Ambrož zastavil římského císaře
Theodosia na cestě do milánské katedrály
a nedovolil mu vstoupiti do ní, dokud nevy
koná veřejné pokání za krveprolití, jež spá
chal na Thessalonských. Náboženské řády
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nejenom udržovaly plápolající pochodeň vě
dění, ale též léčily a pomáhaly svým souse
dům, snažily se mírnit a přeměnit barbary,
kteří vpadli do císařství, a napravit nepořád
ky, jež vznikly jejich vpádem. Tragedie, do
které pak upadla tato nezištná sociální služ
ba, spočívá ve skutečnosti, že následkem ne
ustálého upadání víry a následkem myšlenko
vých i životních zmatků — základní povin
ností všech křesťanů se staly výlučným
zájmem takřka jen některých jednotlivců a ná
boženských řádů.
Při všech těchto a podobných rysech prvot
ního i pozdějšího křesťanství je důležité si uvě
domit, že civilisační a sociální inspirace i činy,
za něž děkujeme křesťanské víře, byly po každé
především a zcela závislé na idei Boha. Theo
logickým zjištěním křesťanské víry bylo, že
»Bůh je láska«. Vztah Boha k lidem byl vy
jádřen poměrem otce a syna. A že tento pří
buzenský vztah zahrnuje i všeobecné bratrství
— bylo stanoveno těsně spjatou jednotou eu
charistie, společenství a kázání, neboť hlásání
Evangelia směřovalo ke sjednocení všeho lid
stva v Kristu, tož k takovému sjednocení, které

by přivedlo všechny lidi do důvěrného spole
čenství, jehož význačným znamením a pečetí
byla eucharistie. Trvalým příkazem Církve
bylo: čiňme dobro všem lidem, zvláště pak
těm, kteří jsou ve Stánku víry. Je to výzva
k větší a větší intimitě příbuzenství se všemi
jeho závazky a výhodami.
Máme-li na mysli nutnou podmínku, že
i víra: Bůh je láska, i přijetí lidských závazků,
jež z toho vyplývají, zcela závisí na speciální
křesťanské představě o Bohu a jeho příbuzen
ství s lidmi, je možno a správno tvrdit, píše
J. Scott Lidgett, že základy křesťanství skuteč
ně jsou již ve Starém zákoně a že ze všech ná
boženství světa jenom náboženství Mojžíšovo
a proroků mohlo poskytnout podstatnou zá
kladnu nejenom křesťanské víře, ale i jejím
charakteristickým službám sociálním. Sv. Au
gustin byl oprávněn říci, že »ve Starém záko
ně je ukryt zákon Nový« a že »v Novém zá
koně leží otevřen Zákon starý«. Hebrejské
předpoklady vedou k cítění, že služba Bohu
a služba lidem jsou nerozlučně spjaty.
Již nejranější hebrejské náboženství, tře
baže bylo nedokonalé, neboť si Boha předsta
vovalo jen kmenově jakožto »Boha Abraha
mova, Isákova, Boha našich otců«, přece již
i toto primitivní náboženství tím, že zdůraz
ňovalo osobnost Boha i patriarchů a jeho
přátelské vůdcovství, živý svazek, který spo
joval Jeho a je — položilo nezbytný základ
k náboženské víře, kde víra je spíše živou zku
šeností osobního příbuzenství než jenom vý
sledek primitivní filosofie. Bůh tu je nejenom
nejvyšší svrchovaností nad lidmi a jejich spo
lečenství, byť pouze kmenové, ale je s nimi
i těsně spjat. Jejich život jakožto život kmeno
vé rodiny měl základ v Bohu a otcové byli
v osobním přátelství s Ním.
Další stupeň tohoto náboženství, mosaismus neboli náboženství úmluvy, opět silně
zdůraznilo Boží osobnost, neboť bylo aktem
Jeho svrchované svobody, že si zvolil právě
izraelský lid za jediné své příbuzenství. Toto
příbuzenství bylo morálně podmíněno desa
terem Božích přikázání, které, spojujíc výluč
né služby Bohu s povinnostmi člověka, dalo
nepřímé, ale výrazné ponětí o povaze Boha.
Také stvoření vesmíru je výsledkem Jeho zá
měrné vůle a tvůrčí osobnosti: »Na počátku
stvořil Bůh nebe i zemi...« Svrchovaná a svo

bodná osobnost Boží je tudíž hlavní skuteč
nost světa a obrazí se věrně, byť nedokonale
i ve vývoji osobnosti u lidí.
Starému zákonu zbývalo pak již jen ještě
Boží osobnost přesněji vyznačit. A to se stalo
velikou prorockou řadou, v níž zvláště vyni
kají Amos, Oseáš a Isaiáš. Spravedlnost Boží
byla zvláště prohlášena Amosem, jeho milo
srdenství, vlídnost a trpělivost Oseášem, a
obojí bylo sloučeno ve velikých proroctvích
Isaiášových tak, že poskytlo základ pro nej
vyšší theismus, v kterém pak starozákonní uče
ní o Bohu a jeho tvůrcovství, povaze i příbu
zenství s lidmi bylo shrnuto ve velikolepý vý
raz Jeho celkové slávy.
Když Starý zákon na svém vrcholu prohlá
sil božské přikázání: »Buďte svátými, neboť
já jsem svátý« — bylo to již plné prorocké vy
hlášení otcovské vlády Boha a jeho spravedl
nosti, milosrdenství i humanity jakožto mrav
ního a sociálního standardu pro člověka. To
vše přijal a naplnil Pán, když u vědomí Svého
božského synovství dal i lidstvu modlitbu:
»Otče náš, jenž jsi na nebesích... přijď krá
lovství Tvé jako v nebí tak i na zemi.« Tímto
zjevením a doplněním poskytla idea Boha
křesťanstvu jeho ideály sociální spravedlnosti,
jež nemohou býti vyvoděny ze žádného jiného
náboženského zdroje a nemohou býti podepře
ny žádnou jinou vírou. Polytheismus přes svou
skvělost v literatuře starověku (byl v litera
tuře skvělejší než v náboženství) nemůže po
skytnout žádného vedení a žádné inspirace
sociálnímu vývoji, poněvadž bohové tu byli
zastíněni neosobním osudem a poněvadž v nej
lepším případě byli nedokonale ethisováni;
jejich příslušné sféry byly omezeny a jejich po
vahy prokazovaly rozpory. Ani vzrůstající vliv
Zea neměl v tomto směru žádoucího účinku,
protože nikdy plně nepřekročil naturalismus,
a to bylo trvalou překážkou, aby se stal nejvyšším mravním a duchovním ideálem.
A podobně ani náboženská filosofie indic
ká, byť i byla sebe mystičtější, nebo novoplatonismus, byť i byl sebe hlubší — nikdy nemohly
a nemohou dáti tak dokonalou sociální inspi
raci jako křesťanství, poněvadž neosobnost je
jich nejvyššího božstva je neslučitelná s jakou
koliv přiměřenou realisací skutečného smyslu
a ceny jak lidské osobnosti, tak i možností lid
ské společnosti. Jenom křesťanská víra ve svr
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chovanou osobnost Boží, která je zdrojem a
smyslem i lidské osobnosti, může dát lidstvu
pevný a reálný ideál sociální služby.
Křesťanská mravouka, jestliže její pravdy
i podstatné předpoklady jsou plně přijaty a
praktikovány, je jediným a dokonalým pro
středkem sociální bezpečnosti, stálosti a po-

kroku. Křesťanská mravouka má tak hluboký
základ v rozumu a skutečnosti, že místo aby
vedla ke ztrnulému lpění na minulosti, naopak
spíše lidi nutí k odvážnému přemítání, které
je vede a podněcuje, aby se statečně snažili
přeměnit nedokonalou a neuspokojující civilisaci podle křesťanského světla.

R. Z. M.

Vyšší hlediska
Giovanni Papini zdůrazňuje ve svém pře
krásném: Živém Dantovi, jak Dante
nikdy nebyl a nemohl býti pídimužíčkem jed
né strany s úzce vymezenou t. zv. ideologií.
Ten harmonisátor a vyvažovatel překlenul širé
prostory klenbou svých slov, přesahoval vše
chny úzké politické systémy dobové, stál nad
událostmi svou široce rozpjatou osobností.
Není každému dáno býti Dantem; každý
z pravých klérků měl by však býti štván tou
hou, aby se v sobě vzepjal k tomuto pohledu
s ptačí perspektivy. Namísto projevů osob
ností, které by takto stály nad událostmi,
i když ne chladně a egoisticky, jsme při občan
ské válce španělské svědky toho, jak se pra
cuje projevy, podpisy, plakáty, jak se všichni
pohodlně skrývají za praporce, představující
váhu mas, politických stran, jak mlčí v davu,
neboť patrně neuzrála myšlenka, která by
mohla vésti k vyššímu pojetí. Kdo se pokusil
napsat v té době do českého tisku něco s hle
diska lidského, ví dobře, že z míst zdán
livě nejpokrokovějších je odpovídáno na po
dobné projevy jen umlčováním.
Dnešní klérkové se ostatně, myslím, záro-

veň podceňují i přeceňují. Za skutečný výsle
dek boje se platívá především krví, a to bývá
přečasto anonymně, ať je již obět přinesena
za vlast nebo jiné ideje. Jinak jsou sebe lépe
míněná slova, když boj započal, podobna
jenom krásnému hejnu, které se nese blanky
tem a nemůže již změniti neúprosný běh
válečných událostí.
Tak mnozí se příliš opíjejí známou větou
Saint-Justovou: »Pili jsme mléko svobody,
avšak mléko svobody, toť krev!« Kavárenští
a schůzoví Robespierrci, zapomínající na to,
že i známý nelida revoluce francouzské stál
blíže životu a svým ideám, neboť nakonec
platil hlavou! Ta věta Saint-Justova by jim
všem ostatně často připomenula břitký nůž
gilotiny, kdyby si na ni vzpomněli někde na
španělském bojišti, opodál mrtvých, kteří se
za svou víru, za své city a myšlenky dovedli
obětovat, či byli ve smrt zavlečeni, k smrti
svedeni. Snad by se v nich najednou hnulo
svědomí, snad by cítili mrazení mečíře, který
zrobil svou krásnou zbraň k nejčistším sou
bojům a vidí náhle, že je jeho mečem ubíjena
oběť nevinná.
Z. 5.

Wojciech Bqk:

Zaměň své oči...
Zaměň své oči za dvě moje,
svou zornici z mé zříti rač —
svým pokojem mne upokoje,
svým plátem také ve mně plač!
Mne uchop jako kámen v dlaně
a vrhni mnou, kam jenom chceš,
Tvé dlani v ničem nezahráné
Tvým nástrojem jsem — slepý meč!
Tni napravo mnou nebo k levu
v křičící, tvrdošíjný tlum,
svým hněvem třešti z mého hněvu
a Šumění Tvé ve mně Šum!

Jestliže třeba — po rukojel
mne v krvi nech se koupati,
zlom tchoří zbabělosti moje,
když před ranou chci couvati!
A když se ztupím, hod! mne v smetí
— vždy srdce sluhů vrháš tam —
uprostřed trosek mohu pěti,
i z rumiště Ti chválu vzdám!
Hněv zadrž, pláč-li nemužnosti
z mých zpěvů v Tvůj se vtírá sluch —
bud! vítězem v mé podlehlosti,
ukrutný, milovaný Bůh!
Z nejmladší polské poesie přeložil J.
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Tďak

Miguel de Unamuno:

Kristus Velázquezův
Nat myslíš Ty, můj mrtvý Kriste?
A prot ten závoj hluboké noci
Tvých hojných terných vlasů
Nazaretského Ti padá do těla?
Hledíš do sebe, kde království je Boží.
V sobe zíráš tam, kde ustavičně svítá
větným sluncem živoucích duší.
Tvé bílé tělo je jak zrcadlo
Otce světla — oživujícího slunce.
Je bílé tělo tvé tak jako luna,
která je mrtvá a krouží dál kolem své matky,
natí unavené a tulácké Země.
Je bílé tělo tvé jak hostie
nebes vladařské noci,
toho nebe temného jako závoj
Tvých hojných terných vlasů
Nazaretského.
Vždyi jsi, Kriste můj,
jediným Člověkem, který vydechl dobrovolné,
Vítězem nad smrtí, která Tebou
byla povýšena na život. Od doby té
Tebou nás oživuje tato tvoje smrt,
Tebou se smrt stala naši matkou,
Tebou je smrt sladkým útočištěm,
které oslazuje hořkosti života.
Tebou, mrtvý Člověte, jenž nezmíráš,

bílý jak notní luna; bdí Člověk
s kříže svého, zatím co lidé spí.
Bdí ten Člověk bez krve, Člověk bílý
jako luna temné noci;
bdí Člověk, který daroval všechnu svou krev,
aby všichni věděli, že jsou lidmi.
Ty jsi zachránil smrt. Otvíráš nárut
vstříc noci, která je temná a překrásná,
nebol se na ni zahledělo slunce života
svým ohnivým zrakem; i temnou noc
obdařilo slunce velkou krásou.
A krásná je osamělá luna,
bílá luna ohvězděné noci,
temné tak jako hojný terný vlas
Nazaretského. Bílá luna
jak tělo Člověka na kříži, zrcadlo
Slunce života, toho, co nezmírá.
Paprsky, Kriste, tvého jemného svitu
provázejí nás nocí tohoto světa,
opřádajíce nás prudkou nadějí
ve větný den. Noci láskyplná
ó noci, matko něžných snů,
matko naděje, sladká noci,
temná noci duše, jsi chůvou
naděje v Krista Spasitele.
(Ze Španělského přeložil Zdeněk Šmíd.)

Poznámka k překladu. Španělský básník Migucl de Unamuno, rektor university v Salamance, se narodil roku 1864 v Bilbau a zemřel 30. prosince 1936 v Salamance. Přinášíme k uctění Unamunovy památky ukázku z jeho rozsáhlé nábožen
ské meditace: Kristus Velázquezův, kde se »don Miguel«, duch svým vnitřním puzením a touhou po nesmrtelnosti v pod
statě náboženský, vyzpovídal se španělskou horoucností ze své lásky a naděje.

i
S. K. Neumann

Koncentrační tábory v Praze

Na zeměkouli Neumann stojí,
o džungli sní a oase,
od Podmokel ke Košicům
se trošku svezl po dráze.

Jsou zde — věřte mi
a jsou v nich komunisté zavřeni:
ve dne v Metru
v rudém svetru,
večer v Mánesu,
a to už ani k víře není,
hůř než ve vězení —
jenom o kávě a o vodě!

Jak Vesuv strašně dýmá z lulky
ten světoběžný labužník,
kráčí zadíván do Lidunky
ze Žabovřesk do Žabo klik.
Jan Čárek.

Fr. Kropáč.
Cak
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Spisovateli Karlu Čapkovi
asi pranic nezáleží na tom, co si o jeho pole
mické poctivosti až dosud mysleli i někteří
z těch, kdo nepatří pod kbelec »Lidových no
vin« a »Přítomnosti«. Vidíme sice dost dobře,
jakou politickou hru K. Čapek hraje, ale že
by při této hře mohl klesnout až na úro
veň řemeslného fixlování — toho jsme se
přece jenom nenadáli. Mluvím o jeho článku
v »Přítomnosti« ze 7. I., kde propírá vánoční
anketu »Národních listů«, jež se týkala ne
bezpečí rozvratných tendencí v naší národní
kultuře.
Redakce »Národních listů« se nás v dotaz
níku zeptala, jsme-li proti tomu, aby byly dále
trpěny bolševisační snahy v naší kultuře a považujeme-li je pro náš národ za škodlivé. Od
pověděl jsem stejně důrazně, jako bych odpo
věděl i každé jiné slušné redakci, kdyby se
takto zeptala: Ano, jsem proti tomu, aby ná
rodní kultura byla stranicky tříštěna a aby
byla zneužívána ve prospěch omezených zájmů
té nebo oné strany či třídy. A jsem tedy tím
spíše a tím důrazněji proti tomu, co se u nás
dosud dělo nejrozsáhleji a nejsvobodněji:
jsem proti zjevné i méně zjevné kulturní bolševisaci, neboť bolševismus a vůbec každý mar
xismus je nejenom politika a nejdogmatičtější
stranictví, ale i hanebný světový názor. Dílo
každého autora, a to i kdyby byl vydáván za
sebe lepšího »mistra kultury« — je-li jeho ví
rou světový názor marxistický, nutně má ně
jaké těžké vnitřní kazy normativní: nábožen
ské, ethické a psychologické i sociální a este
tické. Je nutně i pod krásným povrchem uvnitř
červivé. A jeho účinek na čtenáře je také podle
toho. I když je na pohled krásné, v podstatě
jenom šíří a zvětšuje národní destrukci. A pro
to je třeba bedlivě přihlížet nejenom k formě
a technické zručnosti, ale i k vnitřnímu obsa
hu každého díla. Každé kulturní dílo je du
chovní celek, představuje určitou visi světa

i života, a nedá se tudíž oddělit od celkového
smýšlení autorova.
A co z těchto myšlenek, které by měly býti
samozřejmé, udělal pan Karel Čapek? Vytrhl
z mého projevu několik vhodných vět, přidal
k nim větu (v uvozovkách dokonce!), které
jsem vůbec nenapsal, nikdy nevyslovil — a dal
celému projevu zrovna opačný smysl, než jaký
je v originále. Prý jsem přesvědčen, že v umě
ní »nerozhoduje pouze dokonalá forma a ab
solutní hodnota«, nýbrž duch a cíl; a chci prý,
aby národ nehledal ve své kultuře absolutní
hodnotu, dokonalou formu nebo kvalitnost,
nýbrž jenom politickou tendenci. Konstatuji
prostě, že je to podvod. Nikdy jsem nic po
dobného neřekl, ale hájil jsem vždy pravý
opak. Ba, byl to dokonce zrovna sám Karel
Čapek, proti němuž jsem kdysi v dlouhém
článku hájil ty »absolutní hodnoty« a zavrho
val jeho myšlenkový i politický relativismus.
Vidím ovšem, že Karel Čapek mně nemožně
podvrhl větu, která je v dotazníku »Národních
listů«. Ale tím věc se jen ještě zhoršuje. V do
tazníku »Národních listů« se totiž říká, že
v umění »nerozhoduje pouze dokonalá forma
a absolutní hodnota, nýbrž i duch a cíl.« Karel
Čapek nejen že tuto větu mi neprávem při
soudil, ale vynechal z ní zároveň velmi důle
žité slůvko — i — a tím dal větě zcela jiný
smysl. Tedy zase podvod. Dvojí podvod!
Nepřekvapilo mne, když jsem viděl, jak ně
kteří novináři z Čapkova tábora pracují proti
časopisu »Tak« a jeho redaktoru ostouzením
a falšováním. I v Čechách konečně obloha pro
marxisty se poněkud zachmuřila a proto při
každé příležitosti hlučně střílejí střelami dumdum do oblak. Jsme na to v Čechách zvyklí
a je to jen zřejmou známkou jejich vzrůstající
nervosy a špatného svědomí. Ale je vám toho
třeba, Karle Čapku? Což i vám je toho třeba?

R. I. Malj

Hra a politika v poesii
Umění je hra. Lesklá, barevná bublina mý
dlová. Tak to bylo raženo jako devisa tvůrčí
pro nedávno mladou generaci básnickou.
A mnozí z ní plnili ten program doslova. Tak
žalostně málo života, opravdové souvislosti
se životem bylo v jejich poesii. Ale i do této

hry dovedli mnozí z nich vtěsnat svou ideolo
gickou thematiku politickou. Toto umění
mělo svůj vyslovený a zdůrazňovaný politický
program, vyhlašovalo i svou souvislost s urči
tým politickým názorem. Není divu, že v tom
nalézají následovníky. Možná však, že si jen

volí nové masky. To je případ »věčného stu
denta R. Davida a jeho 52 balad«.
I to je poesie hry a programu politického.
Je to s hlediska básnické techniky hra oprav
du velmi dovedná, hra se slovy a slovíčky,
s rýmy, s obrazy, s představami, nejedna sloka
v nich chytí a zapůsobí, ale nakonec je to
přece jenom hra, hra většinou samoúčelná.
Na to by měl koneckonců právo, ale ona je
to i hra se základním motivem: s bídou, ne
zaměstnaností, hladem, vyřáděním společen
ským atd. A tu cítíte nejen neživotnost a neopravdovost takové hry, ale nedostatek solid
nosti lidské i básnické. Jsou věci, s nimiž se
ani v poesii nehraje. Poesie R. Davida je
rokokově kadeřnická, která jako všecka neopravdová poesie někdejšího rokoka má v so
bě velmi mnoho rozumové kombinace, koketerie a herectví. Jen tak může snadno vpašovat
do své poesie i politický program. A to je
Čertovo kopýtko i ve slokách Rob. Davida.
Ta tvrzení si žádají dokladů. Nuže, aspoň
některé. Čteme tam:

Až budu dědit po tetě,
jez zraje zvolna k mrtvici,
tu nepoznáte ulici,
v niž přespáváme, dlouhý Jony;
to budou koukat strážnici.
Vždyi je nás přece miliony.
To jsou tak trochu revoluční verše. Kolik
hravé koketerie až po toho »dlouhého Jony«!
Ale slyšte dál:
Jen vyrábějte vintovky
a cpěte do nich střelný prach!
lei, je to od vás Špatný tah,
vždyi, ai jsme dneska sebekrotší,
hrkne to jednou v hodinách
a lidem otevrou se oci.
Až budou skákat lískovky
po vašich holých ramenách,
až strhnem vaše pendlovky
a vyvětráme z bytů pach,
až vyjdem v modrých halenách,
my, chudí Šoféři a kočí,
přejde vám Šosácký váš tlach
a lidem otevrou se oíi.
Poslání.
Přátelé ze souhvězdí vah,
nevíte, že se země toíí?
Už brzy přijde velký krach
a lidem otevrou se oii.

Ne, nejsem 2 těch, kdož utekou,
až zazní výstřel z lesíka.
Ne, neschovám se pod dekou,
až vznikne všude panika.
Ne, nestihne mne kolika,
až padnu tváři do lupenů.
Nuže, toto je kavárenská revoluční poesie,
z které nejde sice žádný strach, ale je to hraní
s revolucí. A závěrečné Poslání? To je přímo
ulito jako proroctví pro autory takovéto poe
sie revoluční. Ano, lidem se otevrou oči!
Tak tu tedy Rob. David zřejmě žene vodu
na komunistický mlýn, na jeho program
i metody.
A tak se pod kulturní, literární maskou
skrývá kus řinčivého harašení politického:
Co děláte, vy komunisti,
vždyi je vás nepřehledné řady,
tak dejte něco dohromady,
než pojdem všichni tupostí.
Aě chtěl bych pánům holit brady,
jsem přes to dobrák od kosti.

Od komunistů přechází ke spojení všech
socialistů a snad myslí i na vytvoření »lidové
fronty«. Tomu je věnována celá balada třicátá
devátá:
Jedni z Vás zdraví ještě kříž,
druzi sni o pečené sluce,
musíte si být přece blíž,
než jsou si Vaše instituce!
Spojte se, socialisté!
Zklame-li ten Či onen vůdce,
bolí to ovšem, zajisté,
však zrodí se jich za něj tucet.
Spojte se, socialisté!

A pak ať někdo říká, že nemáme politiku
v poesii a že umění vychvalované »levými«
novinami nechce politisovat!
Je v »Robertu Davidovi« sice mnoho řeČnilství a plechového rámusení, ale dostávalo
se této knize jak hojnosti shovívavé chvály,
tak i sensačně bubnové reklamy v novinách.
Konstatuji proto úhrnně: V »Robertu Davi
dovi« je sice velmi mnoho politické tendence,
ale velmi málo »absolutních hodnot« a oprav
dové poesie. Zato však reklama politicky pří
slušné kritiky byla organisována dokonale.
Jan V. Sedlák.
ZJak

49

Sladká anonymita autora „Hořkých balad“ a jiné
Píše se nám z, levých kruhů: Čtu právě
2. číslo naší nejlepší levé revue »Kultura do
by«, kterou řídí náš nejlepší kritik Fedor
Soldán, jenž se pozastavuje nad tím, jak náš
levý život je zamořen anonymitou a pseudo
nymy. Začal s tím Melantrich, který uvedl do
levé literatury Petra Děna. Správné odhaluje
Dr. Fedor Soldán i pravou podstatu dalšího
anonyma Vladimíra Drnáka, v němž neúpros
nou bolševickou sebekritikou objevuje J. V.
Rosůlka. Sotva však stačil odhalit Rosůlka,
již se tu znova noří z levé tůně jiný anonym
— Robert David.
Dr. Fedor Soldán správně odhalil prázd
notu »52 hořkých balad věčného studenta
Roberta Davida«, jež vlastním nákladem vy
dal František Borový a lancírovaly »Lidové
noviny«. Vskutku, člověk levého vývinu s ne
pochopením odkládá tuto knížku, jež úskokem
si má dobýt naší sympatie, tak jako kdysi jiný
pseudonym Ondra Lysohorský na nás útočil
svou nefalšovanou anonymitou, aby se z něho
vyvinul zcela zfalšovaný Lach, t. č. profesor
Friedmann z Bratislavy. Než Dr. Fedor Sol
dán podlehl potlačeným představám, jako
mnoho jiných znamenitých mužů — na př.
výborný znalec nakladatelské firmy Fr. Boro
vého Karel Čapek ve svém světově proslulém
článku o Robertu Davidovi. Nemyslím, že se
mýlím, uhodnu-li, že Fedoru Soldánovi se
Robert David nelíbil jen proto, že za ním
svým instinktem cítil Vítězslava Nezvala.
V našich levých kruzích přece jen není vždy
žádoucí solidarita. Hlavní však je míti správ
né kriterium: zatím co Karel Čapek tvrdí, že
balady Roberta Davida jsou znamenité, Fedor
Soldán s opovržením konstatuje, že je to příliš
řídká a neživná kaše. Toto poslední bude asi
správné. Bohužel však o to nejde. Jde o to,
kdo je Robert David? Vím, že je dnes mnoho
Robertů Davidů — a o to jde právě p. Boro
vému. Je mnoho přímých Robertů Davidů,
kteří tím nesmírně získávají u svých slečen,
nebo u přátel, ochotných ještě půjčit, a pak
je mnoho Robertů Davidů bezděčných a sho
vívavých, o nichž se to last not least může
tvrdit a dohadovat, neboť jsou přístupni re

klamě, jež pracuje i když spíme: ať je Rober
tem Davidem Vítězslav Nezval či Voskovec,
nikdo z nich se nedožije nefalšované slávy
Villonovy ani Gellnerovy, tak jedinečné a tak
svádivé — bohužel jen k anonymitě. Nuže,
kdo je Robert David? Protože jsem jeho
přítel, dovolím si vám jej představit: předem
však vím, že nakladatel Borový se povýšeně
usměje (asi jakoby: takových bylo!), a svrchu
jmenovaný Fedor Soldán zahořkne, neboť
Robertem Davidem není nikdo jiný než můj
přítel Jan Drda, týž, který má v časopise
»Kultura doby« Č. 2. onu výtečnou povídku,
které dal Fedor Soldán přednost před »52 hoř
kými baladami«. Jan Drda je skromný hoch
a bude jistě protestovat proti tomu, že se tu
odvažuji ho odhalit.
Prohlašuji však, že na tomto odhalení ne
trvám, jestliže p. Borový a můj přítel Jan
Drda nehodlají státi za »52 baladami« a pro
hlásí mé odhalení za zlobu lidskou. V tom
případě bych nabídl světu levému a českoslo
venskému jiné neméně zajímavé odhalení,
(jež se poněkud v principu liší: nahoře šlo
o malé pseudonymy, za nimiž se hodlají skrývati velcí autoři, zatím co v dalším půjde
o velké pseudonymy, za nimiž se skrývají malí
autorkové). Chci vyzradit levému světu, že
Jan Ort v »Lidových novinách«, Jan Šebor
v »Pestrém týdnu« a Paul Eisner v »Činu«
i jinde není nikdo jiný než Paul Eisner z »Prager Presse«. Jinak se také jeho jméno snoubí
občas se jménem Willy Haase, poslovanŠtělým
v »Literárních novinách« na VI. Zimu. Časem
se totiž stává taková záměna. U nás v Ostravě
nedávno jistý pan Samuel Ábeles také se začal
nazývat Vratislav Lesný. A úřady mu to
uznaly. Proč by tedy naši nakladatelé činili
méně?
Toto extempore nechť nepobouří čtenáře,
musil jsem- svému tajemství ulehčit, ať páni
nakladatelé si říkají, co chtějí. Nakonec ať je
autorem kdo chce, jen když se to prodává.
My ostatní budeme marně čekat na odhalení
Roberta Davida, dokud se na něho nezapo
mene. Nechť tedy i jeho anonymita sladce spí.
Podepsaná značka:

»Naléhavý Současník«
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Je či neni levá fronta v literatuře?
Kdykoli leví spisovatelé něco prohrají, vždy
cky se brání nařčení, že organisují levou frontu
proti literatuře občanské a nacionální, a opakují
do omrzení, že »umění není levé ani pravé, že
je pouze uměni«. Posledně jsme to slyšeli krát
ce po sobě třikrát: v debatě o státních cenách,
o ceně Jiráskově a konečně o anketě »Národních
listů«. Jsou to pokrytecké řeči. Pamatujeme se
přece dobře na celou řadu jejich politicky le
vých projevů. Ba, za celou dobu od převratu
vůbec nebylo téměř jiných politických mani
festů mezi spisovateli a umělci než právě jenom
projevy levé. A vždy v nich jako jeden muž
vystupovali skoro titíž literáti a umělci od okolí
»Českého slova« a »Lidových novin« až po
»Rudé právo« a »Právo lidu«. Připomínáme
z těch manifestů jen některé: »umělecká rada«,
manifesty pro bolševické Rusko, projevy proti
»reakčnímu« fašismu, proti bílému teroru atd.

A teď zase ještě ani nezmlkl halas nad anke
tou »Národních listů« a již přicházejí titíž inte
lektuálové s novým levičáckým manifestem:
»Spěchají podepříti« anarchisticko-bolševickou
frontu španělskou, majíce v čele soudruhy a to
váryše: Arnstein, Barber, Bill, Bondy, Borges,
Bringoef, Fischer, Fleischner, Fresl, Freund,
Kestenberg, Frohmann, Fuchs, Goll, Grimmich,
Haas, Holzbach, Jacobson, Lebenhart, Maut
ner, Neff, Offer, Reiner, Stein, Stern, Süss,
Täufer, Tittelbach, Träger, Weil, Wichs, Winternitz. A mezi nimi pěkně promíchána jména
česky znějící: F. M. Bartoš, Josef Bartoš, E. F.
Burian, Norbert Čapek, Alois Hába, F. Halas,
Jan Herben, J. Honzl, J. Hora, J. L. Hromádka,
E. Konrád, J. Kopta, F. Linhart, H. Malířová,
Zd. Nejedlý, J. Obrovský, A. M. Píša, J. HaisTýnecký, V. Vycpálek, V. Vydra atd.
Existuje tedy levá fronta nebo ne?
Sž.

Socialisti vítají TAK

Odpovědi

Svorně, nejen zcela v tomtéž smyslu, ale
i v týž den »uvítaly« revui »Tak« komunistické
'»Rudé právo« i soc. dem. »Práuo lidu« a »Nár.
osvobozeni«. Všecky tyto socialistické orgány
nazvaly »Tak« listem fašistickým nebo aspoň
filofašistickým, což je podle jejich názoru nej
účinnější a nejhroznější zbraň, jaké je možno
v našem státě proti nepohodlným lidem užít.
Kázeň této fronty byla opravdu skvělá.
O referentské pravdomluvnosti kulturního re
ferenta »Práva lidu« máme již své dávné zku
šenosti. Ale tentokráte se nám velmi hodí vžiti
jej za slovo jako by mluvil upřímně, protože
tím trochu přispějeme k luštění otázky, co je to
ten náš »fašismus« a co je kulturní bolševismus.
•»Právo lidu« vyhlašuje mou knihu »Kříž nad
Evropou« a 1. číslo revue »Tak« za publikace
protidemokratické, ba fašistické. Příti se s mar
xisty o to, co je demokracie — bylo by směšné
a nikoliv jenom naivní. Socialisté demokracii vyvlastnili jen pro socialismus, ztotožňují demo
kracii se socialismem, a kdo neni nadšen jejich
socialismem, je u nich protidemokrat a fašista.
Kdo italský fašismus neztotožňuje s německým
hitlerismem — je fašista. Kdo bez výhrad nehaní Mussoliniho Itálii a nepochvaluje si so
větské Rusko — je fašista. A tak tedy jsem
u nich fašistou i já, protože skutečně smýšlím
jinak, nežli jak předpisují. Vykládám, že ital
ský fašismus je něco podstatně jiného nežli bol
ševismus i hitlerismus. Vyzdvihuji, že italský
fašismus se chová k náboženství a k tradiční
západní civilisaci, zejména ke katolictví — do
cela jinak než bolševismus i hitlerismus. Ba, do
konce fašismus i tu a tam chválím —- třebaže
jenom proto, poněvadž se zásadně liší od bolševismu a třebaže přesně právě jen tam, kde se
liší i od hitlerismu a kde tedy vlastně ani není

č. s.
». .. akce skupiny autorů, blízkých naší buržoasii.« (Z úvodníku »Českého slova«, 30. XII. 1936.)

Milovaný Horo,
tak se mi zdá skoro,
že v svém úvodníku
nedbát na autokritiku.
Tomu verí snad jen blázni,
že jsme cháska buržoasní.
Chtěl bych tak mít pÝíjmy
Tvoje nebo K. Z. Klímy ... !
P. L.
». .. Ě-inčivé ideové brnění. ..«
(»Právo lidu« blouzní o »Taku«, 22. XII. 1936.)

Soudruhům se tlověk těžko zachová.
Řinčet smí jen jejich huba plechová.
Jiří Holub.
fašismem v tom smyslu jak po hitlersku fašis
mus vykládají naši socialističtí výtečnicí. Ale co
je to všecko platné! Co je platné, že nejenom
v »Kříži nad Evropou« a v revui »Tak«, ale již
po 12 let hájím kvalitativní demokracii — říkám:
kvalitativní demokracii a nikoliv diktaturu. Co
na tom záleží, že právě já jsem před 12 lety —
a dokonce v časopise levého ražení — výraz
kvalitativní demokracie po prvé u nás vyslovil!
Rozhodující je, že jsem kritický jak vůči bolševismu, tak i vůči fašismu, a že má kvalitativní
demokracie skutečně velmi se liší od toho, co
z demokracie by chtěli udělat marxisti. Proto
budou ostouzet a překrucovat dál.
Celý rozdíl mezi demokracií, jak ji chápeme
my, a »demokracií« marxistickou — je v tom,

'Dok
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že chceme demokracii skutečných schopností a
nikoliv demokracii výsad a čísla, dále, že chceme
demokracii skutečnou, úplnou, totalitní, a niko
liv demokracii částečnou, třídní, stranickou; a
konečně, ba především: že chceme, aby demo
kracie, má-li býti dobrou demokracií, měla po
řádný základ mravní i náboženský, a nikoliv,
aby jejím základem byla jen liberalistická zvůle,
kvantita a naturalistická zvlčilost, jež po každé
a nutně vedou k bolševisaci, jak takticky správ
ně viděl a radil již Karel Marx. Chceme demo
kracii a nikoliv taktický prostředek k bolševismu. Od italského fašismu pak naše demokracie
se liší tou prostou a zásadní skutečností, že de
mokracie, aby opravdu byla demokracií kvali
tativní, musí míti náboženský, přesně: katolický
základ; kdežto italský fašismus přes všecku
svou toleranci ke katolictví a přes všecku svou
latinitu — vychází především z etatismu a niko
liv z katolictví.
»Právo lidu« et cons. nesprávně vydává naši
demokracii za fašismus a okázale uznává jenom
onu demokracii, která vede k bolševisaci. Dobrá.
Ale pak musí dovolit, abychom tedy my zase
jeho demokracii a demokracii »Práva lidu« od
nynějška plným právem pokládali — za bolševismus in spe.
»České slovo« a »Národní osvobození« psaly
sice o 1. čísle »Taku« poněkud slušněji než
»Právo lidu«, ale v tom fašismu, ovšem, tak či
onak mu sekundovaly přece. Pisatel v »Nár.
osvobození« dokonce mně při tom znova zase

pohrozil — koncentračním táborem. Připomněl
totiž, úplně se s nimi ztotožňuje, feuilletony AI.
Hajna o »Kříži nad Evropou«, které loni vyšly
v »Nár. osvobození«. V prvním z těchto feuilletonů, jenž vyšel anonymně a za nějž tedy je
odpovědna i celá redakce »N. O.«, pisatel mne
za mou knihu »Kříž nad Evropou« (v níž hájím
katolictví a kvalit, demokracii) »vtipně« dopo
ručoval pro koncentrační tábor, až jej socialistic
ká demokracie zřídí. Historie a zejména ta anonymnost by byla ještě zajímavější, kdybych ji
celou vypsal podrobněji, ale o to tu zatím ne
jde. Hlavní je, že v »Nár. osvobození« chuť na
zřízení koncentračních táborů by byla. Vzpomí
nám si, že nedávno v »Nár. osvobození« opět
ujišťovali, že »nejdražším statkem demokratů je
svoboda diskuse« — ale to platí asi jen pro
soudruhy, kteří mají na programu vyvlastňování; těm druhým by se náhradou za vyvlastněný statek dal patrně zase koncentrační tábor,
aby se to nějak vyrovnalo. Zdá se, že staré
realistické heslo »s pravdou ven« již není dost
bezpečné: venku je sice mnohem méně útulno
nežli v oficielním pelíšku, ale je tam volnost, a
to škodí. Bylo by tedy bezpečnější pozavírat
každou nepohodlnou pravdu hned do koncen
tračních táborů! Ale liberálnější redaktoři »N.
osvobození« nechť se nemýlí: možná, že právě
pro svůj odstín kritické slušnosti jednou by se
tam ocitli také. Neboť socialistická revoluce je
nevděčná, jak víme z Ruska.
R. I. M.

Už i mráz...
Nedávno v chladných dnech prosincových jsem potkal jedno již Čedobradé arijské vnouče Karla
Marxe a užasl jsem: jeho obličej nevyzařoval rudou barvu internacionály, ale se zmodralým Čicho
vým orgánem uprostřed pravoverne rudých tvářiček a J doplňkem revolučně vlajících Čedin byl
živoucím reklamním Čtítem stran konkurenčních. Zřejmé je už i mráz ve službách »fašismu« ...
—nsb—

Delegát čsl. sekce pro pomoc »španělské demokracii«, nabízí rudé milici podporu
nejenom mravní, ale i hmotnou
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MY TŘI ČTENÁŘI

miHROFOnA

studentského časopisu JITRO sc vám
představujeme a slavnostně prohlašujeme,
že máme JITRO nejraději. Zdokonaluje
me se četbou ideově mravních článků,
které nám dávají duchovní a náboženskou
náplň každého měsíce. Jsme věrnými čte
náři, kteří s JITREM žijí, a radíme všem .
studentům, aby také JITRO poznali. Upo
zorňujeme rodiče a doporučujeme jim, aby
svým synům a dcerám JITRO objednali
v administraci Praha III — Strakova akademie

JOSEF MELZER

J. TUČEK

nej starší továrna na var
hany, harmonia a prosp.
píšťaly. Sklad pian
Založeno

KUTNÁ HORA
r. 1859

KUTNÁ HORA

Továrna na varhany,
harmonia a sklad pian
Ceníky a rozpočty zdarma

Denní masáž chrání před nastuzením. Touto radou by se měl každý říditi. Nakapeme si na dlaň trochu francovky Alpa a vtíráme ji do kůže. S počátku nastane mírný chlad, ale za chvíli je nám příjemně teplo. Provádíme-li pravidelné masáže Alpou, otužujeme své tělo a uchráníme se nastuzení a všem jeho následkům. Poraďme
se s lékařem.

J^OHIU SllřŤif ÚypOťlJ?
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 učiniti 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 druny peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Nejnádhernější apotheosa

Literární ruch kolem

katolické Prahy v díle

nakladatelství „Vyšehrad1*

PRAŽSKÉ KOSTELY
Lidé pracují a umírají — myšlenky vznikají a za
nikají, jen věčná díla architektur a umění zůstá
vají jako stálé památníky síly, která je zrodila.
Takovými památníky, do nichž je vtělena celá
strašlivá síla Církve vítězné a bojující, jsou
i pražské kostely.
Kolikrát jsme šli kolem chrámu, nevědouce snad
ani, komu je zasvěcen. Kolikrát jste prošli chrám
zvenčí snad nepatrný, uvnitř však přebohatý po
klady církevních památek a naplněný památka
mi tragických dějů historie?
A vy, které život zavál daleko od Prahy, kde jste
studovali, co vám může připomenouti krásné
chvíle pražských studií?
Jsou to především pražské chrámy.
Právě před vánooemi vyšla o nich jedinečná
publikace prof. Dra O. Stefana, který do své
knihy, nazvané Pražské kostely, snesl nepřeber
né bohatství vědomostí o Praze a jejích kle
notech.
P. Dr. Hrudka dílo zhodnotil obsáhlým článkem
v „Lidových listech", z něhož vyjímáme:
Působí rozkoš čisti výklad postupu. románského
slohu, jenž je patrný i v Praze, i když nejzna
menitější jeho představitel, Spytihněvova basi
lika sv. Víta, byl ztracen již před staletími; tento
vývoj spěl k promodelování stěny a k rozvoji
píastičnosti. Upoutá vývoj pražské gotiky, i přes
bolestnou zastávku husitských bouří; pozdní go
tika, u nás zvaná vladislavská, dospěla k popření
základních a původních úmyslů i záměrů, rozvi
nula prostor, uplatnila vodorovnou linii a připra
vila půdu renesanci. A vstupujeme do baroka,
z něhož zachováno nejvíce památek, poněvadž
časově je nám nejbližší. To slavné defilé archi
tektonických myšlenek, vypjaté umělecké vůle,
stálosti ve snaze, úporného zápasu o nový útvar,
vytrvalosti v hledání nových řešení. Praha, ač
provinciálním městem proti císařské Vídni, za
městnává uměloe evropské úrovně a její svatyně
v baroku založené, a tudíž i půdorysně baroko
vě cítěné, podobně jako časové přestavby star
šího gotického zdivá, vydatně přispěly k rozvoji
barokové umělecké myšlenky. Radost, krása
i zbožnost rozjásaly se v půvabném městě nad
Vltavou, a Karel IV. s úsměvem v pohnutí mohl
šeptnout v nebeských výšinách: „Oh, má Pra
ho... I"
Dílo má velký úspěch a nepatrný náklad 750 vý
tisků chýlí se k rozebrání. Doporučujeme zájem
cům, aby si zajistili dílo ihned — povolíme jim
pohodlné splátky.
Výtisk vázaný v polokůži za Kč 285.—. — Formát
22X29 cm, přes 120 hlubotiskových obrazů.
Stran 350.
Všechny knihy, časopisy kdekoliv vydané ihned
dodáme. Obraťte se na

Katolický Literární Klub vydá
řadu hodnotných knih

Staňte se jeho členy!
K. L. K. vydá ročně šest knih v původní celoplátěné vazbě v rozsahu nejméně 2.000 stran a
k vánočním svátkům zvláštní bibliofilskou pré
mii, pouze pro předplatitele. Tato prémie ne
přijde na knihkupecký trh.

Členem se stane ten, kdo se závazně přihlásí
a složí roční příspěvek 160 Kč. Obnos tento lze
složití ve dvou lhůtách po 80 Kč, a to před obdr
žením první knihy a čtvrté knihy.
Klub bude říditi klubovní rada, sestávající
z pěti členů.

Členem přestává býti, kdo se písemně odhlásí
nejpozději čtvrt roku před ukončením běžného
roku a kdo po obdržení druhého svazku nezapla
tí polovinu anebo po obdržení čtvrtého svazku
druhou část členského příspěvku.
Pro rok 1937 již vyšlo:

Fr. Mauriac, Život Ježíšův. — Další vyjdou:
Březen: Dr. R. W. Hynek, Golgota.
Květen: Frant. Skácelfk, Venkovský lékař.

Červenec: Hasert-Katann, Divy světového řádu.
Září: G. K. Chesterton, Svatý Tomáš Akvinský.
Listopad: Nejlepší kniha ze soutěže naklada
telství „Vyšehrad".
Prosinec: Bibliofilie. Kniha, která bude vydá

na jako vánoční dárek pouze pro předplatitele.
Každý člen obdrží v období dvou měsíců vyni
kající knihu domácí nebo světové produkce ka
tolické, jak jsou uvedeny v programu, vyprave
né a zvláště vázané toliko pro členy klubu s vy
braným vkusem pro knižní kulturu. Cena jejich
oproti cenám těchto knih na knihkupeckém trhu
bude značně a nepoměrně nižší. Cena knih na
volném trhu bude činit! Kč 250.—.

Vedle toho každý člen bude míti nárok na
všecky knihy a časopisy, které vyjdou v nakla
datelství „Vyšehrad", se slevou 15 proč.

Podporujte dílo tak významné a nákladné!
Přihlášky přijímá každý knihkupec nebo
vydavatelství a nakladatelství

K N I H KU PECTVÍ

„VYŠEHRAD“

U ZLATÉHO KLASU

společnost s r. o.
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