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TAK

vychází dne 1. a 15. v každém měsíci. Předplatné na celý ročník i s poitovným (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. MALÝ, PRAHA-BREVNOV, RÍČANOVA 32.
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA je vždy 9. a 23. v každém měsíci.

ADMINISTRACE

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

5.

Při patisku všecka práva vyhrazena.

Do 2. čísla »TA KU« vložili jsme složenky pošt, spořitelny se žádosti o poukázání
předplatného. Prosíme proto všechny, kteří posud předplatné neposlali, aby tak uči
nili co nejdříve. Děkujeme předem. - Roční předplatné obnáší Kč 43'20. - Administrace.

Továrna kvalitních

pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
MORAVSKÝ KRUMLOV

Zprostředkovatelům slevy

I. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ »VYŠEHRADU«
Nakladatelství »»V YŠ E H RAD««, spol. s r. o., Praha II, Václavská 12

vypisuje soutěž na původní český román.
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Děj může býti vzat z Libovolného prostředí
i z libovolné doby. Přednost však bude dána dílu
s námětem domácím. V pojetí látky i ve výraze
musí býti román nesen křesťanským duchem.
K soutěži jsou připuštěny jen práce, které dosud
nebyly publikovány.
2. Rukopis psaný po jedné straně, pokud možno
na stroji nebo perem, v rozsahu normální délky
románu (nejvýše však o 20 tiskových arších o 16
stranách) budiž dodán nakladatelství »Vyšehrad«
nejpozději do 5. července 1937 (svátek sv. Cyrila
a Metoděje), opatřený heslem a zapečetěnou obál
kou, obsahující jméno autorovo.
Rukopisy budou odevzdány k přečtení porotě,
sestávající z pánů: inženýr V. Bitnar, profesor
Jan Hrubý, dr. R. I. Malý, redaktor Josef Papica,
dr. V. Renč, která o nich podá posudek a even
tuální doporučení.
Budou uděleny celkem tři ceny z obnosu, věno

vaného k tomu účelu předsedou strany Msgrem
B. Staškem, ministrem veřejných prací inženýrem
Janem Dostálkem a členem představenstva »Vy
šehradu« JUDrem Jindřichem Hatlákem;
I. cena.............................. Kč 5000.—
II. cena.............................. Kč 8000.—
III. cena.............................. Kč 2000.—
Nakladatelství »Vyšehrad« si vyhrazuje právo
podle výsledku poroty udělit ceny buď tak, jak
jsou vypsány, nebo jen některou, anebo rozdělit
úhrnnou částku Kč 10.000.— v jiném poměru po
dle vlastního uznání, po případě cenu vůbec ne
udělit i. Zároveň si vyhrazuje právo vydat cenou
poctěné spisy svým nákladem.
Kromě toho si vyhrazuje právo vydat též jiné
práce ze soutěže, nepoctěné cenou. O vydání se
sjedná s autorem zvláštní dohoda. Nepřijaté prá
ce budou zadavatelům vráceny do 1. října 1937.
Výsledek soutěže bude oznámen v »Lidových
listech« na den sv. Václava 28. září 1937.
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5. února 1937
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R. I. Malý:

ČESKO

-ŘÍMSKÉ MEDITACE
i.
K. JUBILEU: 6. II. 1922 —

6. II. 1937

Neštěstím každého národa je, má-li mezi svými publicisty větší dávku takových vychovatelů
jako je onen novinář, který 3. července 1929 ve vládním deníku socialistickém otiskl sloupek
s nadpisem: »První odvážlivec ve Vatikáně.« Anonym tu popisoval scénu, která se stala tehdy
ve Vatikánu při hromadné audienci, když J. S. Pius XI. uděloval své požehnání. Všichni pout
níci poklekli — jenom jeden mladík proti všemu řádu a obyčeji nejenom neklekl, ale ani hlavy
nesklonil a díval se nejvyšší hlavě Církve drze do očí. »Celé jeho chování vyjadřovalo vzdor
a posměšek nad konanou ceremonií,« pochvaloval si pisatel sloupečku.
Nu, plebejství je plebejství. Dejme tomu, že šlo o »ceremonii«. Ale ani český plebejec by
asi nestrpěl, kdyby nějaký mladík přišel k audienci presidentově s kloboukem na hlavě anebo
třeba i jenom se neuklonil... Leč jaké rozklady! Svatý Otec Pius XI. poučil mladíka vzneše
něji. Požehnal klidně i tomuto neomalenci a řekl jen prostě: »Požehnání starého muže ti ne
uškodí!« A to je zase jiný příklad: příklad moudré velikosti.
Býti neomalený před J. S. Piem XI. je trestuhodné. Bylo by však trestuhodné i kdyby to byl
jenom Achille Ratti. Neboť Achille Ratti je osobnost, která byla mimořádně cennou inteli
gencí již dávno před tím, nežli byla povolána na papežský trůn. Papežský trůn jí přidal kromě
všech Božích milostí jenom další hrdinnou možnost: žiti po celý zbytek života na Kalvárii.
Papežský trůn není jen místem královské vznešenosti, ale je umístěn na Kalvárii, jak výstižně
řekl kardinál Csernoch po zvolení Achilla Rattiho papežem. »Nechali jsme projít kardinála
Rattiho čtrnácti zastaveními křížové cesty (Achille Ratti byl zvolen až ve čtrnáctém skrutiniu)
a opouštíme ho samotného na Kalvárii,« řekl tehdy uherský primas Csernoch.
Již po patnáct let papež Pius XI. s láskou přehlíží se svého trůnu mapu celého světa a jenom
málokdy a málokde jeho oko i srdce může spočinout s uspokojením. Na mysli mu tane sjed
nocení všech křesťanů pod žezlem svatopetrským — a zatím i katolíci a právě ti jsou proná
sledováni a hubeni nejenom v Číně a Mexiku, ale i v Rusku, ve Španělsku a v Německu. Bylo
mu svěřeno pečovat o »Kristův mír v Kristově království« — a zatím svět kouří krví a mravní
řád katolický je pustošen zhoubnými hesly a podrýván nesvědomitými filosofiemi, aby tím
snadněji lidé se mohli rvát mezi sebou jako vlci.
A přece nikdy neumdlel a neumdlévá. A přece právě on ukázal, co je to pravá velikost na
pravém místě i když je doba zlá a osobní úděl těžký. Na papežském trůně jen zřídka kdy bývají
pouzí Quidamové. Žádný trůn na světě nepředstavuje tak pevný a závazný řád mravní i myš
lenkový jako právě stolec papežský. A přesto téměř každý papež byl svérázná osobnost a velmi
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často osobnost mimořádné velikosti. Na žádném trůně světa a nikde v dějinách nebyla tak
dlouhá řada výrazných a vzácně velikých individualit jako právě zde. A Jeho Svatost papež
Pius XI. je příklad z nejnespornějších. Je osobnost v nej vyšším smyslu slova: je papežem,
jakého právě Církev v tuto kritickou dobu, kdy se rozdělují věky, nezbytně potřebovala. J. S.
Pius XI. je veliký jak svou vírou, tak i svým činem a věděním. Je velikým papežem počínající
nové doby. Je nekompromisní strážce církevní orthodoxie, ale je zároveň i srdečný přítel mo
derních věd, umění, techniky a moudrý sociolog i politik. Přísně vyhlazuje ze života Církve
právě tak planou pověrčivost a divadelnost, jako theologický liberalismus a defaitismus. Vede
Církev dokonalým stylem nové doby, neboť nová doba bude zároveň moderní i klasická.
Svým osobním rázem, povahou svého díla i akčním naplněním svého pontifikátu Pius XI.
v mnohém se podobá slavnému papeži z konce devatenáctého století: Lvu XIII. Ale dílo
Pia XI. je snad o to ještě větší a jeho zaměření k lepší budoucnosti o to geniálnější a energič
tější, oč nynější doba je významnější i nebezpečnější a oč je sekulárnější než bylo devatenácté
století.
Nebylo náhodou, že již ve své první encyklice »Ubi arcano« 1922 Pius XI. s reálnou uvědomělostí těžkých úkolů, jež ho očekávají, trpce vypočítává množství běd, které nyní postihují
jednotlivé lidi i celé národy a které ohrožují i světový mír, a správně soudí, že příčinou všech
nynějších zmatků je především obecná povodeň sociálního záští, zuřivosti a egoismu osobního,
třídního i národního, která zaplavila křesťanské dílo lásky a milosrdenství. Pius XI. se tu při
hlašuje za neohroženého pokračovatele v díle svých předchůdců a většina jeho encyklik sku
tečně také tvoří zejména s encyklikami Lva XIII. vzornou paralelu. Jako Lev XIII. proti soci
alismu a zednářství, tak J. S. Pius XI. vystupuje proti bolševismu. Oba hájí význam rodiny
a manželské nerozlučnosti. Oba povzbuzují k činorodému studiu Písma svátého i filosofie, ze
jména thomistické. Oba navrhují, aby sociální spory byly rozřešeny křesťanskou solidaritou
a korporativním zřízením. Oba bojují jak proti mezinárodní nenávisti třídní, tak proti záštíplnému sobectví nacionálnímu. Lev XIII. otevřel vatikánské archivy všem učencům a histori
kům bez rozdílu vyznání a národnosti. Pius XI. založil vatikánskou Akademii věd, jejímiž členy
se mohou státi i zasloužilí vědci nekatoličtí. Neboť jen malé a špatné vědění od Boha a od
katolictví odvádí, nikoli věda skutečná ...
Krásným příkladem katolického nacionalismu a zároveň výstražnou důtkou bludnému ra
sismu bylo památné poselství Pia XI. »velikému a ušlechtilému národu čínskému«, kterému
Jeho Svatost předpovídá dobrou budoucnost, jestliže Čína se dá cestou spravedlnosti a pořád
ku (1. VIII. 1928). A vítězstvím dokonalé duchovní mezinárodnosti Církve byla smlouva Pia
XI. s Mussolinim o nezávislosti Vatikánského Města na Itálii. Jestliže největší státnický úspěch
Lva XIII.: vítězství nad kancléřem Bismarckem, mělo význam především pro katolictví v Prus
ku, má lateránská smlouva Pia XI. s Mussolinim z r. 1929 význam pro celý katolický svět a pro
všecku další budoucnost Církve. Neboť touto smlouvou italský stát slavnostně uznal a potvrdil
nejenom papežovu nezávislost na Itálii, ale i jeho naprostou církevní svrchovanost světovou,
do kterého žádný stát světa nemá co mluvit. Jaké tu bylo nebezpečí, že dvakrát sjednocený a dva
krát posílený italský stát násilně dbnutí »vatikánského vězně«, aby se stal italským národním
papežem! O to šlo v »římské otázce«, nikoliv o světskou moc, ale o to, aby papež neklesl na
italského patriarchu italské národní církve! Poslední ze statečných »vězňů vatikánských«, J. S.
Pius XI., s pomocí Boží Prozřetelnosti moudře Církev z tohoto nebezpečí vysvobodil.
A teď tedy tento veliký papež i jako soukromník zůstal na Kalvárii sám, připoután k lužku
tělesné bolesti. Šeptá si modlitbu a posiluje se vzpomínkou na utrpení Spasitelovo. Ale jak
jenom poněkud bolesti dovolí — znovu se vzpřimuje a znovu pracuje, řídí, buduje, bdí...
Ejhle člověk, jehož požehnání nikomu neuškodí! Hle moudrost a velikost, které by zejména
náš národ měl dobře porozumět!
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Růžena Vacková:

JOSEF PEKAŘ
SILNÁ OSOBNOST JEDNÉ HISTORICKÉ ETAPY

Nad Pekařem nepíše se nekrolog. Je to jakoby záznam do rodinné kroniky národní, pošlechtěné řadou takových předků. Nebylo nemístné, co se vynořovalo v nekrolozích: paralela mezi
Josefem Pekařem a Palackým. Je to instinktivně pocítěná souvislost, pro niž se najdou doklady
vnější a ovšem i nejvnitřnější. Proto všeobecná odezva nemohla překvapit; potvrdila jenom
šťastnou touhu: poklonit se vespolek nesporné osobnosti. Nepochybujeme, že nevšedních
osobností, zasutých a nemnoho známých je přece jen více, než tušíme. Nepochybujeme však,
že právě Josef Pekař byl jenom jediný v přirozeném působení. Josef Pekař nebyl totiž osob
ností pouze v etické a estetické výměře, nýbrž osobností ve smyslu etické mocnosti. I jako osob
nost sociologická byl působivější než mnozí profesionální politikové.
Již proto, že jako vědec byl člověkem tvořitelským. Jeho vědecká práce byla blízká tvoření
uměleckému. Zde touha po poznání a sdělení byla touhou po ověření osobního řádu bytí
a vyjádření pevného osobního poměru k věcem. Proto i jeho vyjadřovací forma byla osobitá,
poněvadž tvořivé vyjádření bylo skutečně definitivní stylisací téměř uměleckou, obsahující
osobnost s celou drůzou vlastních představ, zážitků i životní odezvy na okolí. Je pak pochopi
telné, že tento umělecký typ zabírá naplno i současnost a je srozumitelné, že tento vědecký typ
svému objektivnímu a plnému poznání materie vědní dává důraznost poznání normujícího.
Chce usměrňovat dění. Proto Josef Pekař jako vědec nepůsobil jenom nepřímo, mediem svého
nazírání minulosti, nýbrž promlouval rovnou k přítomnosti se svědomitostí světového názoru
jako žák učitelky života. Právě i v tomto časopise bylo voláno po správných klercích: nuže,
Josef Pekař byl prototypem českého kulturního klerictví. Působil ovšem nikoli osobně, nýbrž
ze své dílny.
Tendence a směrnice jeho aktuálních sdělení době byla sice proměnlivá, ne však nelogická.
Někdy vzbuzovala zdání zásadní oposičnosti proti panujícím proudům. Zastal se proti pozem
kové reformě šlechty, poukázal v době největších ústrků katolické církve na bytostnou katoli
čku českého národa a na kulturní tvořivost katolické tradice proti patronovanému protestant
ství; proti posmívanému národnímu cítění postavil se tvrdým postojem vlastence, aby zase
v době, která se zdála nacionalismu příliš příznivou, postavil požadavek vyrovnání s Němci
a tvářil se někdy nepochopitelně němcofilsky. Této kapitole dobře nerozumíme. Ale ať tak
či onak, nebylo tu nelogičností a za vším stála osobnost spravedlivá, která se ujímala myšlenky
v současnosti nejméně populární a nejožehavější. Jeho spravedlnost byla rytířská.
Tato Pekařova rytířská oposičnost, odvaha jít vždy cestou největšího odporu, převádí k Pe
kařovi nejpodstatnějšímu, všeobecně platnému a bohatýrsky pozoruhodnému. Je to také Josef
Pekař nám nejbližší. Proč byl nejen vážen, ale víc: milován? Poněvadž, zdá se, byl ideálním
typem českého gentlemanství, typem ztělesňujícím relief národního maxima. Ponechme stra
nou jeho intelektuální nadání, opřené o intuitivní bystrost a pronikavost a kontrolované přís
ností realistického náhledu na fakta; v tom byl ovšem český historik Josef Pekař také vědcem
světového formátu, což se objeví. Jeho »Valdštejn« je již přeložen do němčiny. Osobnostní
češství je v etických složkách. Právě již v tom, že Josef Pekař byl oposičníkem rytířským, avšak
také věcným. Víme dnes, jak obě vlastnosti oddělené pokropily českou historii krví. Avšak
Josef Pekař byl rytíř svým vznětem a racionalistou v odůvodnění. Vznět k obraně vyplýval
z Pekařova přímo selsky raženého smyslu pro rovnováhu. Jakmile pominula labilnost rovno
váhy, daná tradicí monarchistické autority — proti níž byl Pekař z celého fondu svého instink
tivního češství — ihned vystihl nutnost udržeti v rovnováze směrnice osamostatnělého národa.
Nahrazoval třecí i usměrňující moment reakce na Rakousko. V tomto smyslu pro rovnováhu
se v mnohém podobal Švehlovi, poněvadž dával přednost reálné nutnosti, ideově podložené,
proti samoúčelnosti nepraktikované ideologie. Srovnejme s tímto rysem Pekařovým instinktiv
ní smysl pro rovnováhu našeho lidu, který se ani tendencemi vlád nedal spotřebovat a zneUak
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užít. Pekař, jak se tak říká, nenaslouchal době, byl typicky nedobový; avšak naslouchal svému
osobnostnímu historickému svědomí a dovedl tak vyposlechnout v pokoře jednotlivce mravní
postuláty celku.
Na něm, shledáváme-li již vedle jiných tyto české rysy, jeví se patrně, jak český individu
alismus je zakotven. Málokdy se vykývne směrem estetickým, nejvýš jen v úpadkových dobách;
cítí však náboženskou příkaznost setrvat na své roli, na svém fysickém i povahovém určení
a neztratit souvislost s celkem. Nikdy neopouští stráž vzhledem k celku a již proto je nesmysl
né tento přímo řecký smysl pro politeiu vklínit do kolektivistických nauk. Nanejvýš bývá
našinec ochromen v této sféře ve svém sociálním instinktu a posílen na rubu v lajdáctví: ať
udělá erár, čeho je třeba, ať to udělá ten druhý. Což je rub našeho života a zcela přirozeného
smyslu pro souručenství celku. Nad Josefem Pekařem, který byl ovšem maximálním typem,
vede nás rozpomínka k této vlastní lekci.
Pekařovo češství bylo ovšem i v řadě jiných znaků, znaků méně snad aktuálních a někde se
jevících třeba jenom ve společenské formě. Cítíme, jak nám byl blízký již i stárnoucí Josef
Pekař, s junácky nasazenými povetšelými klobouky pravé a honosné předválečné kvality; jak
byla přitažlivá jeho jakoby po šlechticku intonovaná a protahovaná řeč, se specifickým půva
bem, obřadně trochu afektovaná; jak připoutávala jeho společenská nenucenost při staromódně zdvořilém poměru k lidem; jako přesvědčovala jeho pádná rétorika trochu starobylého
vedení, jeho pádná útočnost a někdy cynismus a humor lidových »zelených kousků«: v tom
byla překrásná selsky ražená a zušlechtěná etiketa demokratického aristokrata. Aristokratické
byly jeho mravy proto, že byly normativně zdůvodněny; byly demokratické proto, že byly
založeny na sebevědomí individuality neprivilegovaného původu.
Z nejzajímavějších kapitol našeho národního života je, proč se nutně musely střetnout již
na počátku svých bojů dvě tak vyhraněné a v podstatě české osobnosti, jako byli Josef Pekař
a T. G. Masaryk; a to přesto, že je oba přece jenom poutala škola Gollova, směrnice univer
salistická i liberalismus. Ano, i liberalismus. Avšak u těchto osobností právě dílčí rozdíly byly
nepřekonatelnými hranami, jež dělily osobnost od osobnosti. Josef Pekař patrně postihoval
v Masarykově koncepci dějin a současného života i jakousi suchou intelektuálnost a především
právě tu, konstruované dogma. Masaryka pak zase Pekař pobuřoval svou selskou nepoddajností a patrně i naprostou vlažností in moralibus a velkorysým gestem individualistickým. Zdá
se skoro, jako by oba nejneliběji v sobě reagovali na to, co sice snad bylo v obou, ale co jakožto
osobnostně méně důležité protichůdně potlačili. Nemůžeme, než zatím zjednodušovat; avšak
je opravdu zajímavé, že patrně nejsilnější moment rozporu byl u obou v tradici náboženské.
Ne nadarmo zvolil T. G. Masaryk protestantství a ne nadarmo byl Pekař v hloubi svých ná
zorů katolíkem. Tyto fondy kulturní tradice se vyvalily u Pekaře krásnou argumentací o kul
turní působnosti těch nesčetných sošek svatojanských po českých vesnicích. Tato studie odporu
i rozporů znamenala by víc než politickou etapu; znamenala by střetnutí dvou českých histo
rických osobnostních typů. Ještě však nedozrála. Přesto, že tento letitý skrytý zápas skončil
vyrovnávajícím setkáním, které ve výrocích obou mělo až sentimentální přízvuk.
Ještě z jiných a jiných pohledů jevil by se Pekařův profil v monumentální příznačnosti.
Litujeme odchodu silné osobnosti i proto, že zatím nevidíme ve veřejném životě pro jeho rámec
úměrných nástupců. To že civilisační momenty opravdu převážily kulturní?
Zdenek Kálista':

O "MÓDNÍ" VLNĚ BAROKA
POZNÁMKY

Ani ti, kdož se dívali před lety hodně skepticky na plošnou frázi o našem »Temnu« pobělo
horském, neočekávali patrně, že vlastní badání v tomto opuštěném úseku našich dějin vynese
v poměrně krátké době najevo tolik důkazů skutečného a zajímavého vnitřního života, jako
se podařilo novým pracím Helfertovým, Vašicovým, Stefanovým, Bitnarovým a j. poslední
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•doby. I naše t. zv. pokroková veřejnost je zřejmě překvapena. Některá starší tvrzení jsou již
nenávratně ztracena: Proti textům, jako jsou třeba ukázky z poesie Bridelovy, otištěné Vašicou, nepomohou ani sebe hlučněji a sebe důrazněji opětované fráze o nevkusnosti barokní
poesie. Nový útok realističtější kritiky jde však i proti patheticky vzepjatým cifrám a údajům
o zuboženém stavu našich zemí v XVII. a počátku XVIII. století, které sloužívaly kdysi jako
domněle pevný podklad larmoyantních líčení z doby »největšího úpadku národního«. Množí
se — až nápadně — citáty, které dokládají, že národní vědomí českého baroka, které bylo
považováno za naprosto odumřelé, nebylo neživé — naopak, že žilo daleko intensivněji než
v době mariotereziánského a josefínského illuminátství atd.
Pokroková veřejnost, která zdá se býti ohrožena na jiných místech českých dějin, nemá,
jak se zdá, prozatím ani času k sebrání nějakých protiargumentů. A tak se omezuje pouze na
.zlobné pohledy, které ovšem nemají jiného významu, než že prozrazují její nevrlost. Tu čteme,
že na výsledky práce na poli našeho baroka třeba se — sumou — dívati jako na velmi ome
zené, případně sporné, jinde zas, že neopravňují k podstatnějším korekturám »konvenčního«
základního pojetí této doby atd. — všechno však bez nejmenšího rozvedení, bez nejmenšího
pokusu o nějaký doklad, resp. analysu vykonané práce, která by dala možnost polemiky.
F. M. Bartoš, známý historik protestantský, oblíbil si, jak se zdá, zvláště frázi o »módnosti«
dnešního studia barokního (či jak on — ne zcela správně — říká: dnešních pokusů o reha
bilitaci českého baroka). To je slůvko zajisté zcela nevinné, protože nepotřebuje celkem žádné
ve vlastním slova smyslu historické argumentace — při tom však může prokázati dobré služby.
Zvláště když je řekne vědec, upjatý jinak plně v autoritu svého zaměstnání, diskredituje nepo
zorovaně a přece zcela přesně, nač bylo namířeno.
Obávám se ale, že u člověka, který je zvyklý jiti věci na kloub, budou i výsledky tohoto dobře
voleného obratu přeci jen jiné, než jaké byly zamýšleny. Co je to vlastně módnost? A proč máme
říkati o současném barokním badání, že je módní? — F. M. Bartoš obezřele na tyto otázky nikde
nenarazil. Ale bez jejich zodpovědění není, tuším, možno, zejména ve vědeckém rozhovoru,
shora dotčeného obratu o »módnosti« našich snah užiti.
»Móda« — praví Ottův Slovník naučný — »značí souhrn zvyků, mravů, obyčejů a vůbec
životních forem, pokud nebývají určeny národními tradicemi nebo rozvahou, nýbrž proměn
livým rozmarem a časovým vkusem.« Snad to by tedy mohlo býti naše východisko — tím
spíše, že v této definici je velmi výrazně zachycen onen zhoršující ráz, který F. M. Bartoš
svému termínu dává. Studium baroka bylo by podle toho cosi, co »není určeno národní tradicí
nebo rozvahou, nýbrž proměnlivým rozmarem a časovým vkusem«.
Nuže — podívejme se tak trochu na kloub jednotlivým pojmovým složkám této definice!
Především ta národní tradice — či abychom mluvili konkrétněji v našem případě:
ta česká národní tradice. Nevím, co si pod tím slovem myslí F. M. Bartoš. Ale
zdá se mi, že nebudeme daleko pravdy, přiřkneme-li mu — snad s reservou nějakých nepod
statných změn — v duchové vlastnictví starou formulaci, která viděla v české národní tradici
tradici husitskou, příp. reformační a spojovala v jedinou osu české hnutí náboženské XV. věku
s t. zv. národním probuzením na konci XVIII. a na počátku XIX. století. To, jak známo, je
stále nejběžnější formulace v kruzích, k nimž se F. M. Bartoš hlásí. Než vedle této formulace
znají duchové dějiny naše ještě jednu formulaci národní tradice - časově dokonce značně starší
než je právě zmíněná. Je to formulace, jak ji vytvořili Balbín, Pěšina a vůbec čeští vlastenci
doby pobělohorské — formulace, která kladla důraz na slavnou epochu karolinskou, případně
posledních Přemyslovců a z jejich rysů konstruovala tradici národní. A není pochyby, že i tato
formulace měla a má svoje závažné důvody. Mohli bychom tedy prostě namítnouti F. M. Bar
tošovi, že první pojem, na který narážíme v shora uvedené definici »módnosti«, je sporný
a vyžadoval by si při nejmenším ještě jakési diskuse, která by osvětlila podstatu věci.
Domnívám se však, že tohle by nebyla námitka správná. Pro historii »tradice« takto formu
lované naprosto nemohou postačiti. Ty by znamenaly velmi nebezpečnou restrikci jejího
zkoumání na t. zv. slavné epochy našich dějin (podle libovolného výběru doby, jak je naznačen
právě uvedenými dvěma formulacemi naší tradice národní) a vylučovaly by z okruhu jejího
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zájmu údobí, která, přesto že jsou úpadková (připusťme tu koncesi Bartošovi, ačkoli není jí
jinak jistě tolik třeba, jak se domnívá), mají značný význam pro seznání naší národní minu
losti, ukazujíce nám zřetelně resistentní síly, udrževší národ v dobách nejtěžších — samy
kořeny jeho bytosti, řekl bych. Historik musí zkoumati národní minulost celou — v tom je
jediná tradice, která proň musí za všech okolností platiti. To, že se nějaké epoše předchozí
historická práce vyhýbala — ať už z těch či oněch důvodů (vedle příčin ideových mohou býti
to i příčiny ryze technické — nedostatek či zase naopak nadbytek historického materiálu) —
může býti jen příkazem, aby se noví pracovníci zabrali do ní hlouběji.
A že by nebylo nové úsilí o poznání českého baroka vedeno rozvahou? Nevím věru,proč
by měla tato námitka ve své apriornosti míti nějaký větší význam. Nám naprosto neběží
o nějaké přebudovávání českých dějin á tout prix: o důkaz, že barok byl nějakou dějinnou
osou naší minulosti, slavnou epochou její či podobně. Vyhýbal jsem se sám vždy pečlivě
jakémukoli zhodnocování této periody ve smyslu prve uvedeného »tradičního« dělení českých
dějin v údobí »slavná« a »úpadková« — přes to, že jsem si jist, že i »úpadková« údobí mohou
míti svoji tragickou slávu, svoji »krásu v utrpení«. A pokud vím, činili to i jiní badatelé, kteří
se v novější době zabývali naším barokem a jeho problémy — ať už bych jmenoval Josefa
Vašicu, který vědomě dává mluviti především originálním textům barokní poesie, doprovázeje
je pouze nutným vysvětlivkovým a literárně-historickým aparátem, nebo Vladimíra Helferta,
jenž kdysi v prvém díle své monografie o Jiřím Bendovi tak krásně formuloval požadavek
objektivity, k studiu baroka žádoucí. Ukazuje-li se, že v baroku byla přeci jen obrovská řada
duchových fenoménů zajímavých, že to nebyla mrtvá zátoka českého života (což je konečně
zřejmé pro každého, kdo si uvědomuje právě tragický rys té doby) — není to prostě než
důsledkem daného materiálu. Rozvaha tu velí jen nezamlčovati, protože jinak bychom se
k objektivnímu (pokud možno o něm mluviti) obrazu naší minulosti nikdy nedostali — »ne
quid veri dicere non audeat historia«!
A konečně ten — proměnlivý rozmar a časový vkus, o němž byla řeč v hořejším citátu! Nepopírám, že tu cosi takového je — byť i ne v tak šeredné podobě, v jaké by nám to představovala
naše definice nebo snad F. M. Bartoš. Je tu opravdu — řekněme — určitý dobový zájem:
zájem širších vrstev intelektuálních i lidových o epochu barokní a zkoumání její. Ale proč —
ptám se zase — tak vyčítavě přišívati tento dobový zájem na účet samotného badání o baroku
a jeho výsledků? Proč snižovati jím tyto výsledky, jež sice k zvýšení interesu t. zv. širší veřej
nosti mohou přispívati, ale nikterak na něm nejsou závislý? Pozoruje-li historik skutečně
objektivně souvislost věcí, sezná naopak, že postup byl opačný, než jak by se v světle fráze
o »módní vlně« baroku mohlo zdáti: Bylo to právě studium barokní, podnikané v dobách, jež
o toto údobí neměla zájmu, které razilo cestu novému chápání a i novému interesu o naše
údobí pobělohorské. Základní práce Pekařovy, jež v tomto směru razily cestu, jsou buď přímo
datem svého vydání nebo svou koncepcí práce předválečné. Helfertův »Hudební barok na
českých zámcích« je z roku 1916. Moje vlastní práce o H. J. Černínovi (smím-li i ji citovati)
v podstatě z r. 1923—24 — atd.
Chápu ovšem, že mrzí-li co F. M. Bartoše a vůbec intelektuály jeho typu v naší veřejnosti,
je to právě ta — aktuelnost soudobého zkoumání českého baroka, kterou se snaží degradovati
přeměnou v peiorativní výraz »módnost«: fakt, že tomuto vědeckému snažení dostává se tak
široké zájmové odezvy, a to, jak řečeno, nejen mezi t. zv. vzdělanými vrstvami, ale i mezi
vrstvami lidovými. Není tomu dávno, co u příležitosti 500. výročí bitvy u Lipan doporoučel
jeden historik český našim badatelům úsilovně práci o tomto tématu, vytýkaje — s nezbytným
osobním zahrocením — že prý naše věda věnuje více pozornosti condottierskému Valdštejnovi
a jeho výročí, než výročí »porážky české demokracie« — tématu nečasovému před tématem
časovým. Ale »časovost« Lipan jaksi selhala. V největším pražském nakladatelství, které
má k disposici spoustu reklamních možností a dovede jich také jak náleží využiti, vyšel spis
o Lipanech, napsaný předním naším historikem, a to se skutečnou znalostí doby i lidí — a ne
nezajímavě. A hle — této knihy, vydané za tak příznivých auspicií, prodalo se necelých
100 kusů. V téže době vyšel v diletujícím moravském studentském nakladatelství Sborník

přednášek o baroku v 600 exemplářích a byl v několika měsících (či týdnech) rozebrán. Sou
kromý nakladatel vydal sbírku barokních legend ve 2000 exemplářích — dnes je vše pryč.
Atd. To nejsou — při své pravidelnosti — věci jen náhodné. I když nelze z nich dojista vyvozovati nic objektivního o významu té či oné epochy našich dějin, ukazují, že směr obecného
zájmu se obrací jinam.
Nuže, je třeba patrně zaklinadla, které by této trapné situaci udělalo konec. A tímto zakli
nadlem má býti Bartošovo — slovo »módní«. Toto slovo má jedním rázem uzavřít epochu
našeho baroka všemu zájmu i zkoumání, má nahraditi neúčinkující již patrně zaklinadlo
»Temna« formulí účinnější. O všech možných časech se můžeš, milý čtenáři, poučovati, jen ne
o protireformaci resp. baroku, nechceš-li se vystaviti výtce, že tvůj zájem je jen módní, efemerní, nepodstatný. I katolíkům radí Bartoš (viz jeho referát o Wintrově Bolzanovi v »Národ
ním osvobození« z 25. prosince 1935!), aby raději obrátili svoje zraky jinam — do XIX. století,
jehož studium by jim »mohlo prospěti více nepochybně než kult protireformačního baroka«.
Odlidnit český barok, resp. studium jeho — udělati z něho pole pustší než byly Čechy po
válce třicetileté — to by asi bylo zbožné přání našich protivníků protireformace: Hic šunt
leones !
Je v tom hodně pikantnosti, je-li nám s břehu, se kterého jsme tak často v poslední době
slýchali, že historik má být v co možná živém styku se svou dobou, co možná živě reagovati
na její potřeby — doporučováno, abychom upustili od styku se svým publikem, nebyli
»módní«. — Ale je v tom jistě i jiný omyl se strany F. M. Bartoše a lidí jeho typu: Ani ten
zájem širší veřejnosti o badání v českém baroku, který tvoří jediný opěrný bod jejich nařčení
o »módnosti« novějších barokních studií — není jen cosi, co by se dalo odbýt pohodlnou
indignací. Zejména právě historik musí si takových věcí všímati pozorněji, protože »móda«
v tomto smyslu může býti důležitým význakem vnitřního utváření doby.
Jozef Cieker:

REVIZIONISMUS a slováci
Nie dlho před koncom vojny odznel výrok E. Denisa o Rakúsko-Uhorsku: »Hrobári,
zakopte tú mrtvol u.« Koniec monarchie habsburskej znamenal počiatok života pre
nemaďarské národy na ostrove maďarskej slobody. Mierové smluvy boly len formálnym za
končením onoho zápasu, ktorý prebojovávali Slováci, Horvati a Rumuni s maďarskou spravodlivosťou v bývalom Uhorsku. Zvíťazili. Pretože bojovali za svoju slobodu mravnú, politickú
a národnú. Bili sa za vec demokracie proti systému feudálnemu.
Ruvali sa oni bezmocní s mocou a krutosťou maďarského zákona.
Dvíhali sebavedome hlavy a srdcia proti maďarskému režimu, ktorý bezcitné deptal jakýkofvek
výraz duše národnej. Národnosti vyhrály svoj statočný boj. Maďarská štátna myšlienka padla, pretože bola postavená na nespravodlivosti a lži.
— A zdálo sa, že zahrabaná mrtvola nebude viac znepokojovať Europu. Že minulosť nebude
nikto vyvolávať. — Nestalo sa tak. Přišli revizionisti a ich pomahači, aby
vyhrabávali minulosť mrtvú a nenavrátitelnú.
Dóslednosť maďarskej propagandy je obdivuhodná. V jej službách stojí nielen šťátny
a veřejný aparát maďarský — ale i niekol'ko renegátov slovenských a na tklivé dóvody pří
stupných žurnalistov a politikov zahraničných. Táto propaganda věděla získať náladu, věděla
najsť cestu k srdciam poslancov anglických, hostila nie raz poslancov francúzskych. Popísalo
sa hodné knih propagačných, povedalo sa mnoho řečí, založilo sa mnoho revizionistických
lig. A predsa nič sa nestalo.
Slovensko vidělo nie jednu vlnu, ktorá sa hnala na jeho celistvosť. Každá sa rozrazila na
tvrdej slovenskej pravdě. A rozrazila sa i tá posledná, ktorá představila europskej veřejnosti
»velkého zmrzačenca« maďarského. Mladá generácia povojnového Sloven
ska jednomyselne povedala dňa 6. decembra 1936 v Bratislavě, že
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»m ierové smluvy sú náhrobníkom poroby a súčasne vítaznou brá
nou pre slobodný vývin všetkých národov v Podunají.« — Tak prehovorily Košice, Trenčín, Senica, Skalica — tak hovoří každý Slovák a každá Slovenka.
Historia nenaučila revizionistov ničomu. Jestli zabúdajú Maďaři — nezabúdajú a nikdy nezabudnú Slováci. — leh propaganda je bezmocná a planá. Pretože sú tu proti umělým argumentom revizionistickým — slovenské argumenty pravdy. Počnúc
tými šibenicami, na ktorých odvislí v revolučných r. 1848/49 Holuby a Šulek, tými žalármi
a persekúciami, ktoré mala pohotové pre Slovákov maďarská justicia — a končiac vyhodenými slovenskými študentami, ktorí opovážili sa na úslní maďarskej slobody recitovat slo
venské básně a odriekat po slovenský modlitbu. Este žijú památníci, ktorí pocítili na svojej
koži spravodlivosť Budapeště starého Uhorska. A mladá generácia slovenská čita dějiny slo
venské, poznává ono drama, ktoré rozuzlila světová vojna. Má před očami zatvorené slo
venské gymnázia, Maticu slovenská, vidí náhrobný kameň černovských martýrov. Vidí všetku
tú mravnu i fyzickú biedu, ktorú namerávali nemaďarským národnostiam v Uhorsku.
Č o je proti kalvárii slovenskej sentimentálna a romantická pro
paganda r e v i z i o n i s t i c k á? Čo proti bezpráviu a ukrutnostiam, páchaným na slovenskej inteligencii a slovenskom 1'ude celé storočia, fikcia integrity svátoštefanskej koruny? Čo proti voli
všetkých generácií slovenských papierová propaganda i řeči za
revizi u? Čo proti realite slovenskej — sen obnoveného Magyaro r s z á g u?
Jedno je dnes isté: Slovensko je nie objektom pre plány revizionistov. Nenajde sa
nikto na Slovensku, kto by si prial návratu mrtvěj minulosti.
A mladá slovenská generácia dórazne přehlásila, že je připra
vená bránit dedictvo slobody a neodvislósť a nedotknutelnost
československého štátu.
Je trapné, keď maďarská propaganda spolieha na pomoc priatelov revízie. Keď tito priatelia, ktorí sedia v koncernoch novin, na ministerských kreslách, v parlamentných laviciach,
si myslia, že o Slovensku, jeho osudoch, možno rozhodovat bez něho a proti němu.
Nech osudy Europy sa vyvíjajú jakokol'vek — nebudú moct pop r e t realitu štátu československého. Republika československá je definitívnym útvarom v strednej Europe. Má svoju existenciu opodstatněná v zdravom vývoji doma
a podopretú zákonom božím i ludským, i priatel'stvom spojeneckých štátov a národov. A Slo
vensko tvoří nedelitelnú súčast československého štátu. Preto hovořit o návrate
Slovenska k starému Uhorsku je tragický omyl celej vedúcej generácie maďarskej. — Samostatnost Československa nezávisí od nálady žurnalistov,
ktorým sa náhodou zapáčila Budapešť a opojné tóny čardášu — ani od dynamizmu iných
štátov a národov. Závisí od vole Čechov a Slovákov žit slobodne
a v slobodnom svojom štáte. — A Slovensko — všetky jeho vrstvy — dnes živelne
nenávidí to, čo bolo a živelne je spiato s tým, čo je a čo pri pokoji a zdravom vývoji bude.
Maďarská propaganda móže velmi lahko a bez zodpovědnosti napísať, že »rozdelenie
Uhorska odporuje historickej skutočnosti«, že »súsední votrelci a hyeny musia vrátit Maďarom
ich vlast«, že »znovuvzkriesené Uhorsko by bolo spolahlivým partnerom a najmocnejším spojencom voči panslavistickému imperializmu v podunajskej oblasti«, móže písat o »podvode
Trianonu«, o »zbolševizovanom Československu«, o »slovenskom otroctve pod českým jarmom.« Nemóže nikdy popreť volu slovenského kolektiva na samo
statný národný a politický život vo vlastnom, svojom a suverénnom štáte Československo m. A před touto vólou rozpadává sa onen jagavý
a skvělý nános neprávd a poloprávd — ono gesto velikášske i trpitel'ské. Pod dotykom slo
venskej pravdy, minulosti slovenskej — rúca sa revizionistická veda, politika i diplomacia.
Zaniká i hlas řečí na tribúnach i v salónoch. Proti t. zv. pravdě stojí tu pravda skutočná —
proti snu a fikciam, realita neromantická a preto tak přesvědčivá. Proti náladě a tempera-
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mentu — sebavedomie tiché, ale pevné. Proti umele živenej propagandě — propaganda
seriózněj práce, propaganda krvi a zdravej generácie slovenskej. My nechceme brať nikomu
právo na zpósob života, na přejav túžieb a nádejí. Nechceme však veriť, že mladá
generácia maďarská pojde cestou snov, že bude veriť v staré
lásky svojich otcov, že nevrátí sa k svojej realite maďarskej.
Skromnej a šedej. Neteatrálnej, ale právej.
Revízia je vojna. Krutá a tvrdá. Neveríme, že by ktokol'vek násilné siahol na status quo
v Europe. Preto maďarská propaganda nás nevyrušuje, nebojíme sa propagandy revizionistickej. Nebojíme sa ani násilia. A v tom sme všetci jednotní — Češi i Slováci.

Bedřich Slavík:

K ČESKONĚMECKÉ OTÁZCE
Nová forma státního života si u nás vyžádala po převratu podrobnějšího studia ve vztahu
Čechů a Němců. Kniha E. Czuczkova »Die kulturgemeinschaftlichen Beziehungen der Deut
schen und Tschechen«, spis Rádlův z r. 1928, F. V. Krejčího »Češství a evropanství« i publikace
Kamila Krofty jsou dokladem pro zájem a vážnost, s níž k různě nazíranému tématu přistupuje
publicista, historik i politik. Na okraj těchto bystrých i podnětných projevů byla napsána řada
příznivých i zamítavých posudků a proto třeba uvítati knihu docenta pražské německé univer
sity Konrada Bittnera »Deutsche und Tschechen«, který zkoumá příslušné vztahy jako odbor
ník literárně dějepisný, jenž po léta pracuje cílevědomě v oboru »germanoslavic«, jsa spoluredaktorem stejnojmenné revue i autorem četných srovnávacích studií.
Již r. 1929 vydal K. Bittner spis »Herders Geschichtsphilosophie und die Slaven«, v němž
objasnil vývoj Herderovy dějinné filosofie, interpretoval jeho úsudky o Slovanech, nadhodil
problém slovanské písně, rozebral památné místo z Ideí a pořídil soupis příslušné literatury.
V úvodních kapitolách zůstalo však příštímu badateli propracovati možný nebo skutečný vliv
Herderův na slavofily různých slovanských zemí i vyšetřiti, pokud byly názory Herderovy
ovlivněny předchozími autory. Pro nás zůstala nejdůležitější kapitola o vlivu Komenského
a Husa na Herdera, což bylo již dříve s české i francouzské strany několikrát nadhozeno. Bitt
ner ukázal přesvědčivě na př. že Herder seznal dílo a život Komenského blíže teprve r. 1792
a právem proto odmítl upřilišněné zdůrazňování tohoto vlivu.
V tomto směru mu však ušla paralela, kterou mezi oběma mysliteli postřehl A. Koyré
v Revui ďHistoire de la philosophie r. 1922. Plným uznáním pro jeho novou práci »J. A.
Comenius und G. W. Leibniz«, původně otiskovanou v »Zeitschrift für Slavische Philologie«
r. 1929—1930, bylo ale, že týž pařížský badatel kladně posoudil její zásadní rozlišení obou
ireniků a hlasatelů pansofie. Přes mnohé vnější podobnosti i sympatie usiluje Komenského
pansofie o sjednocení s Bohem, kdežto působení Leibnizovo je zaměřeno zemsky. Komenského
»Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis« setrvává v okruhu středověkého myšlení
a jeho pansofii odkazuje Koyré až k Vincenci z Beauvais. Základem irenických snah u Komen
ského je Písmo, u Leibnize však ratio atd. Leibnizovo uznání pro Komenského nutno vysvětlovati jeho systémem monadologickým i osobnostním založením. Zde se teprve objeví spo
lečná metafysická tradice, jejíž vědecké zpracování nám zůstává domácí věda dosud dlužna.
Od těchto speciálních studií přistoupil Bittner r. 1935 k studiu metodických problémů lite
rární vědy v oboru germanoslavik a podal obšírný a přehledný příspěvek, který naznačuje
složitost zkoumaných otázek i nezbytnou opatrnost při postihování vzájemných vlivů. Prak
ticky rozvedl některé z těchto požadavků v uvedeném spise »Deutsche und Tschechen«, z ně
hož je dosud vydán I. díl, zahrnující období kulturního soužití česko-německého až k skon
čení husitských válek. Syntheticky zaměřená práce má důležitý podtitul »k duchovým dějinám
českého (des böhmischen) prostoru«, tedy vysledování jazykozpytného i literárně dějepisného
materiálu, jímž je udán vzájemný život Čechů i Němců v našich krajích, Slovensko v to počí-

TSak

G1

taje. Posouditi význam i dosah Bittnerova spisu bude možno až po dokončení druhého svazku,
který dovede téma až k současnosti, pro závažnost pojetí i zpracování je však nutno zmíniti
se obšírněji již o tomto vstupním dílu.
Zásluha Bittnerova je především v odvaze, s níž přistoupil k česko-německé otázce, aby po
svém na základě materiálu zaujal stanovisko k jednotlivým zjevům i obdobím. Posunuv dějiny
našich styků s Němci proti dosavadnímu badání o několik století, neuvaroval se ovšem hypothes, které byly našimi historiky právem odmítnuty, ba naopak postupem výkladu i jednostran
ným studiem materiálu přesunul se s otázek vědeckých na koncepci politickou. Jeho práce
má v podstatě mnohem užší význam, než její naznačené závěry a ten po výtce spočívá v sou
pisu literatury k dané otázce, negativně potom v nutné revisi jeho stanoviska dějinného vý
voje, kritiky materiálu i metodického postupu. Je ctí pražského linguistického kroužku, že
knize věnoval mimořádnou pozornost a v odborných posudcích zaujal stanovisko k jednotli
vým stránkám Bittnerova spisu.
Po stránce metodologické se Bittnerův postup příkře odlišuje od badatelů českých. Chtěje
vytvořiti zvláštní německo-českou filosofii dějin, vychází z předpokladů rasových a jeho biologicko-mystické pojetí národa a kultury odpovídá ideologii dnes vládnoucí v Německu. Ne
rozlišuje jasně pojem literatury srovnávací i všeobecné, nezdůvodňuje šířeji svou speciální
metodu pro »východoevropské« literatury, a jak již v zmíněné debatě naznačil brněnský slavista Frank Wollman, přistupuje k tématu s předpokladem o české méněcennosti a německé
superioritě, proto podceňuje epochu církevně slovanskou a shledává jen vlivy německé na
českou kulturu.
Na jiném místě tohoto časopisu bude ukázáno, jak obezřetně musí býti analysován pojem
národa, a toho vyžaduje i Bittnerova »teorie vah«, která je prý platna pro československé
území: když kulturní vývoj Čechů nebo Němců vyvrcholuje, klesá druhý až do bezvýznam
nosti. Vzestup české kultury nachází Bittner v století 9. a 10., za husitství v století 15. a od
století 18. Mezi těmito údobími jsou etapy úpadku od konce 11. věku do století 13. a v století
16. a 17. Již v tomto schématu je patrno Bittnerovo nedocenění kulturní epochy církevně
slovanské, přezírání poesie latinsko-české, po stránce sociologické úzké zaměření výkladu du
chovního poněmčení na horní vrstvy domácí šlechty i za doby lucemburské jednostrannosti
v cizí orientaci kulturní. V závažné kritice spisu po stránce ideologické zdůraznil rovněž brněn
ský slavista R. Jakobson, že na př. českožidovští spisovatelé 12. a 13. století užívají v hebrej
ském textu pro výklad nesrozumitelných talmudických slov převážně slov českých, o češtině
místy říkají »náš jazyk« a pro označení českých hlásek hebrejskými písmeny mají tradiční
ustálený systém.
Vidí-li Bittner v české literatuře 14. století jen pokračování starší literární tradice německé,
potom důkaz některými látkovými shodami neobstojí před faktem o jednotnosti a propraco
vanosti jazykové normy staročeské již na začátku 14. století. Jedinečný pokus Štítného o výklad
scholastické filosofie v řeči národní, vliv českého názvosloví na jiné slovanské jazyky v době
gotické, fakt, že k českým legendám 14. století není žádné předlohy německé, ovlivnění epiky
vzory západními a j. svědčí proti rozborům Bittnerovým. Tím ovšem padá Bittnerův zákon
vah a tím zřetelněji se rýsuje svéprávná souběžnost obou kulturních celků.
Ladislav Jehlička:

VÍRU I CHLÉB
Uvádějí se dnes důvody zajisté vážné, aby byly vymýceny všechny pochybnosti, zda katolíci
mají býti spokojeni s vývojem soudobých událostí: nehoří přece u nás chrámy, nezavírají se
zbylé katolické Školy, v katolících byl dokonce objeven určitý smysl pro umění státnické,
kterýžto smysl jim byl donedávna upírán, katolíkům je nadbíháno a lichoceno a vůbec jsou
řáděni do kategorie lidí dobře smýšlejících, Čehož nebývalo. Čeho si tedy ještě přát? I není
divu, že vděčnost zajisté zasloužená si našla cestu i do jejich duší; ozývají se hlasy plné chvály
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k tem, kdož se snížili k tomu, že jim podali ruku přátelskou a uvedli je do společnosti lidí
slušných a tolerantního smýšlení, a oslava konformismu nezná mezí. A tu se opět nelze diviti,
že se v tomto jásotu nad dobytými úspěchy vtírají do hlavy podezíravé myšlenky. Vzpomínáme-li minulosti nedávno uplynulé: což jestli lidé tolerantní nejsou ve skutečnosti tak tole
rantní, jak se leckomu zdá? Což jestli přátelské úsměvy nejsou rozdělovány z opravdového
demokratického smýšlení, ale spíše z nutnosti okamžité politické situace?! I plní se hlavy
obavami a počíná uvažování, a tutti quanti, není-li přece jen vrabec v hrsti lepší nežli Ferdi
nand Peroutka, žurnalista tolerantní, v redakci »Přítomnosti« a j. Děje se tak tím spíše, že
jsou tu obavy ioto, aby ať již mlčenlivým nebo zjevným schvalováním
státu q u o se katolíci mlčky nevzdávali práva a povinnosti apošto
látu; neboť je jistě krásné a chvályhodné, pracuje-li se k tomu, aby Evropa byla tolerantní
a demokratická; bylo by však ještě krásnější a užitečnější, kdyby se
pracovalo k tomu, aby byla křesťanská.
Předem ovšem nutno říci, že je skutečností stále platnou dvojí základní fakt: že totiž milost
života duchovního, důvěrné obcování s Bohem, stojí nekonečně nade všemi boji, sváry a pů
tkami a že práce, kterou tu můžeme konat jako pokorný nástroj v ruce Boží není než téměř
neviditelným článkem skvělého díla Božího plánu. Ale konec konců byl člověk přece jen
postaven na svět proto, aby ž i 1, totiž pracoval, bojoval a miloval; a není odpověden jen sám
za sebe, ale také za ty, kdož jsou jeho bratry a sestrami; a také za ty, kdož se dosud nenarodili,
ale přijdou vložiti svá chodidla do našich stop. A to je podkladem tohoto článku.
Je k tomu ovšem třeba ještě několika poznámek. Vidí se totiž dnes už zcela zřejmě, že
sloužiti katolictví je věc z lidských věcí nejtěžší, a to ze dvou důvodů: především proto, že
vyžaduje lidí heroický silných. Jest ovšem možno žiti pod ochranným pláštěm katolictví v klidu
a pokoji a naplňovati tiše a skromně své dny v záři jeho milostí; ten však, kdo chce tak Činiti
zjevně a tím způsobem, aby oči mnohých byly naň upřeny, musí si býti vědom tíže úkolu,
jejž na se vzal; musí si býti vědom, že za své Činy nebude měřen jen on sám, ale i ti, kdož
s ním stojí pod jedním praporem; že jeho Činy budou pak třeba podnětem osudného ano neb
ne těch, kdož se na něho dívají. Druhá pak věc, proč služba katolictví jest věcí nejtežŠí z věcí
lidských, je ta okolnost, že tato služba jest věcí tak výsostnou a tak vyčerpávající, že těm, kdož
se jí oddají, nezbude už ani síly, ani času, aby se mohli věnovat čemukoliv jinému; že pak
všechny jejich myšlenky, slova a Činy musí být prozářeny vědomím závazku k této službě;
a že konečně vědomí zanedbání tohoto závazku aneb jakýkoliv čin proti tomuto závazku bude
vždy podkladem tragického duševního rozporu, jejž pocítí dnes Či zítra.
K tomu pak nutno ještě říci, že dnes už by bylo téměř na škodu zapírat trapnou skutečnost,
že pravými a skutečnými vinníky všech zmatků a běd na této zemi jsme byli my katolíci aneb
ti z našich předků, kdož nectně nesli ten prapor, na nějž dnes přisaháme my. Katolíci měli
totiž vždy a dosud mají v ruce lék, jenž je zajisté s to vyléčit všechny tyto rány, učinit konec
všem těmto bědám: je to radostné poselství evangelia. Užívají však tohoto léku? A slyší ale
spoň jeho hlas? Zdá se, že neslyší, že jsou hluší a slepí ke všemu, co se děje kolem nich. A to
je jednou z hlavních příčin svrchované únavy, jež se dnes rozestírá v duších zoufalých. Či se
snad neptají právem, jak jest možno, aby byli stále hluší a slepí ti, k nimž se hovoří hlasem tak
sladkým i tak bolestně vážným, tak pokorným i tak důrazným? A zatím se jim stále naskýtá
divadlo truchlivé, vidí-li nás, kdož bychom měli hlásati zvěst království Božího, kterak si vesele
dále přihříváme na velkém ohni křesťanství polívčičku svých sobeckých zájmů a drobných
kšeftů, zatím co se Šíří zmatky a hynou duše. Zastírat tuto ostudnou skutečnost by snad mohli
jen političtí aneb žurnalističtí kejklíři: nám však, jimž opravdu jde o obnovení křesťanské tvář
nosti tohoto státu, těchto zemí, musí býti jasny i tyto věci.
Předešlé výtky týkaly se, jak je zřejmo, především otázky sociální. O tu půjde ještě v dalších
dvou poznámkách. Za prvé je nutno, aby každý, kdo vystupuje s heslem křesťanské obnovy,
byl si do důsledků vědom toho, že celým svým jednáním bude především muset vyvraceti myl
nou domněnku, jako by katolictví bylo jakýmkoli spojencem onoho chaotického společen
ského řádu, jenž se právě troutí. Nutno hlásat všude, že i my jsme přišli zbořiti řád, který
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utiskuje ducha a chudé; nutno to hlásat především skutky. A 2 této skutečnosti vyplývá i druhá,
poznámka. Souvisí se známou větou Peguyho, že totiž sociální revoluce musí býti
revolucí mravní, má-li jí býti vůbec. To je jistě platná věta a nelze nikterak ubírat jí na.
závažnosti. Ale nutno míti stejnou měrou na paměti obě její části: půjde zajisté o revo
luci mravní, ale v tomto volání po změně mravů neměla by zaniknout ani ona sociální
s 1 o ž k a. A tu je celkem nebezpečno ohánět se přespříliš ostrým a namnoze falešným dilema
tem ducha a hmotya odpovídat na volání po chlebě duchovní promluvou. Rádi věříme
svým francouzským přátelům, brání-li se proti poukazům komunistů, že více nežli rozdělení
majetku a nové upravení výroby a obchodu je nutno změniti a upevniti celý životní styl,
světový názor a vůbec celou civilisaci; nutno však přesto jen upozorniti, že toto vše jaksi
souvisí dohromady. Proto správně upozorňuje Maritain na učení svátého Tomáše, že totiž
»člověk, aby vedl život mravný, aby se rozvinul v živote ctností, potřebuje jistého minima
blahobytu a hmotné zajiŠtěnosti« a správně z toho vyvozuje, že »bída je sociálně jistý druh
pekla«. I nutno rozuměti citované větě Peguyho v tom smyslu, že revoluce sociální bez
revoluce mravní by nebyla revolucí opravdovou; nelze však z ní vyvozovat, že bychom se
měli jen laskavým domlouváním starati o nápravu mravů, čekajíce, až se palčivé problémy
bídy vyřeší samy sebou, jak by tomu chtěli přikryvači starých neřádů!
Vyskytl se ovšem nedávno marxistický veleduch, jenž s »vtipností« jen marxistovi vlastní
docela vážně tvrdí, že nejsou na místě na př. katolické obrany rodiny nebo správně rozděle
ného soukromého majetku, neboť prý stav panický a panenský klade katolická církev nad stav
manželský a katolíkovi, žijícímu duchovně, nutně musí býti podřadnými věci tohoto světa; ale
to jsou vpravdě jen podařené ukázky marxistického deliria. Katolíkům musí jít i o nápravu
věcí tohoto světa; vyžaduje toho prostě svrchovaný příkaz lásky a spravedlnosti. Je však
rozdíl mezi samozřejmým důsledkem víry a podstatou, účelem.

Kanibal ante portáš

E. Franěk

Vzhůru, mistři — žádné spásy —
hrozí »Tak«, i ankeiasi!
Jak by spadly s mésice,
je tu střed i pravice.

Proti moudrých klerků řečem
voják Durych blýská mečem:

katolík prý není ovce
vhodná pod míz Leninovcel

Jako krysy v staré lodi
fasouni se u nás rodí,
liz i dítkám našich lásek

— boTsevíckům — zkřiven vlásek!

Hajte právo Herostratů
klásti doutnák ku rozvratu,
na obranu »kultury«
noste rudé mundúry!
J. Karník
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STARÝ V LA STENEC: »Nikdy jsme nechtěli děliti národ na
pravici a levici, ale naopak již v prvních letech čsl. samostatnosti jsme
prohlašovali, že republika bude bud socialistická nebo jí nebude vůbec !*

R. I. Malý:

MARXISTICKÝ REALISMUS
Sociální služba je pro katolíka samozřejmý
a nutný důsledek jeho víry. Zákon lásky a mi
losrdenství mu přikazuje, aby se radikálně
a bez výhrad staral i o zavedení spravedlivých
řádů sociálních na zemi. Ale je třeba mít na
paměti, že to je pouze samozřejmý a nutný
důsledek křesťanské víry, nikoliv pod
stata, účel a cíl. Ani chudý a utiskovaný ka
tolík nesmí zraditi Boha a Církev! Ani nej
větší sociální dobroděj a reformátor nesmí
podávat s chlebem zároveň také atheismus
a nesmí podporovat revoluční snahy, které
tak či onak poškozují Církev a její poslání!
Právě proto je marxismus z hlediska křes
ťanství blud a zlo. Je blud a zlo především
pro svůj světový názor. Sbíhají-li se snad tu
a tam socialistické a křesťanské snahy, pokud
jde o sociální reformy, rozcházejí se naprosto
a nesmiřitelně všude tam, kde jde o duchovní
podstatu, kde jde o světový názor. To je
konec konců dávno známá věc. Křesťanství
a socialismus se naprosto nesnášejí právě pro
marxistický světozor socialismu. Ale
bude snad působit poněkud paradoxně, řeknu-li, že křesťanství může a mělo by ze so
cialismu ochotně souhlasit i s něčím víc ještě,
nežli jen s povšechným heslem o sociál
ní spravedlnosti. Neopouštějíc ani o píď sebe
a svou snahu po vedení, katolictví mělo a
mohlo by souhlasit právě s oněmi některými
charakteristickými rysy socialismu, které socia
listickému hnutí rovněž vtiskl — marxismus.
Mám na mysli Marxův náběh k realismu.
Určitá realističnost Marxových ná
zorů sociálních je rysem, jejž musí respektovat
i nesocialista, pokud se hlásí k realismu.
A tedy i totální realista katolický. Marxismus
nejenom není možno oddělit od socialismu,
ale marxismus svou realističností není zcela
mrtvým směrem ani pro nesocialisty. Pro svůj
náběh k politickému a sociálnímu realismu
patří do vývojové cesty k nastávající nové
době mnohem spíš marxismus než socialismus
bez marxismu.
»Socialismus« Marxových předchůdců, které
Marx nazýval utopisty, byl svým celkovým
duchovním rázem zpravidla mnohem ušlech
tilejší než socialismus marxistický. Ale chyběla

mu Marxova realističnost, aby byl schopen
života. Marxův světový názor jest ovšem ještě
méně reálný než byl naivní idealismus utopistů, protože je nesmyslný. Ale Marx se začal
dívat na lidskou povahu a na lidskou společ
nost jak skutečně jsou — a v tom byla jeho
přednost. Měl zrak sice hodně špatný, ale
přece jenom leccos viděl mnohem reálněji
nežli utopistů. A proto jeho metoda prin
cipielně bude správná i tehdy, až socialis
mus jakožto zvláštní světový názor, bude již
dávno mrtev.
Nejsou to jistě jen síly hmotné, jež hýbou
světem, a ne samým chlebem živ je člověk.
Ale ani idealismus sám k životu nestačí. Mar
xův realismus je tedy v tom, že Marx se stříz
livě díval na sociální skutečnost a že pochopil,
jak veliký význam mají hospodářské síly v lid
ském životě. Marx také viděl, že lidská pova
ha nebývá »od přirozenosti« dobrá, ale že
naopak sobectví bývá v lidské povaze často
mnohem hlouběji zakořeněno než láska k bliž
nímu. A proto hlásal třídní boj a spoléhal
jenom na politickou moc, ba diktaturu.
S tím v principu může souhlasit i každý
katolík. I křesťanství může, ba musí souhlasit
s marxismem v tom, že je třeba dbát hospo
dářských i psychologických podmínek lidské
společnosti a že je třeba mít určitou legisla
tivní moc, aby sociální ideály mohly být usku
tečněny. Neboť ani křesťanství přece si ne
přeje, aby jeho sociální ideály byly jen humanitářskou utopií a soukromou filantropií,
nýbrž chce, aby se staly obecným řádem, a ví,
že člověka neutiskuje dobrý zákon, byť
i byl nadiktován, ale naopak právě neomezená
svoboda nedobrých lidí a nedobrých zákonů.
Konec konců i zevní rozdíl mezi »nábožen
stvím« subjektivním, soukromým, volným a
náboženstvím pevným, určitým, církevním —
je v podstatě vlastně týž, jako je hospodářský
rozdíl mezi liberalismem a snahou marxistic
kou: tam osobní »svědomí« a zde kolektivní
závaznost, tam osobní libovůle a zde vůle
k určitému řádu.
Ani v tom samo o sobě není nijaká špatnost,
ale naopak spíše příznak silného pudu realis
tického, jestliže Marx hlásal třídní boj a spo
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léhal-li jenom na politickou moc. Třídní boj názor je špatný. Třídní boj proletariátu není
a snaha o politickou moc nejsou špatné, pro špatný jen proto, poněvadž je to boj, ale po
tože tu jde o boj a moc, ale protože tyto reálné něvadž a pokud tu socialistický »proletariát«
principy v marxistickém socialismu jsou spo chce znásilnit celou lidskou společnost a vnujeny s všelijakými »vědeckými« pověrami, titi jí svůj špatný světový názor se všemi jeho
s nedostatečnou lidskou psychologií, s negací katastrofálními důsledky pro lidskou civiliBoha a náboženství, s negací obecné mravní saci. Kdyby Marxovy reálné principy byly
závaznosti, s negací neužitkové civilisace, s ne spojeny s dobrým světovým názorem, mělo by
gací vyšší duchovnosti. Nikoliv Marxovy reál slovo marxismus úplně jiný zvuk. Ale pak by
né principy, ale Marxův oblqdný světový to, arci, nebyl již socialismus.

Josef Berka:

Zpěv k Bohu
Vy cesty dětství, kterými jsem sel,
ještě dnes prach vás zbyl mi na opánku.

Kebřícek j mezi kývá, jitrocel —
a tisíc věcí kraluje v mém spánku.

Jak tenkrát chlebem voní pece dní

a z chrámií lesu slavné písně znějí.
Stařenka sivá klecí u plotny,
je poledne — a zvony vyzvánějí.

Vy cesty, hlasem dálek zjitřené,
jež dnům mým nyní v plody dáte zráti,
cas plný bázně pře oráváme
a krvi voní brázdy na ouvrati.

Líbezná hudba písní, dětský smích
krok za krokem nás micky opouštějí,
jako když umře hospodář a z lích
podzemní pramen vzlykne úzkostněji.

Ó cesty, u nichž anděl smrti hrá,
vím, větévka jsem jen pně svého rodu.

Vsak nezkřiví se vlas, bude-li vůle Tvá!
Pane, kříž za štít dej mi k doprovodu!

<»<» 'Zak

František Kropáč:

Domov
Krok bloudících jde v dálku temnou
a šlépěje se v prachu stkví.
Zář lampy v okně kráčí se mnou,
je to nádhera a tajemství.
Jak plamen z hloubky dávnověku,
jenž svítí v jasný, modrý den,
až k celu skloněnému místo léku
tryská v šero bílých stěn.

Jak motýl tise na květ slétlý
(když den se uzavírá v stín)
má mocnou krásu mezi světly,
ai třebas padá do ssutin.
Ten ostroh navždy vystavený noci,
též bludné, zasvěcené tmě,
ten maják žlutou kadeř stroucí
tak marnotratně po hvězdě,

jas lampy vysílá v zlý vichr času,
když není nic než černá tma.
Tvé kroky zni v něm, praskot vlasu,
jež cese vítr z neznáma.
Ach, marnosti a dávná slávo žití,
jak mizíš v tůni zašlých dnů!
Oc víc je, tichý domov míti
a v záři květy jasmínu.

Tři nové knihy
V brněnském nakladatelství »Akord« v edici Knih duchovni orientace, již řídí Dominik Pecka,
vyšly za sebou tri pozoruhodné práce: Jacques Maritain: »Náboženství a kultura«, Dominik Pecka:
»Smysl Člověka« a Franz Werfel: »Velká otázka«. Jsou to sice tenké knížky, ale jejich hodnota je
vynikající. A nejsou četbou pro lidi, jimž k duchovnímu vegetování stačí řidina žurnalistických frází.
M ar i t a i n patři k filosofům, kteří jsou budovateli evropské kultury. Po ho postavilo na první
místo mezi soudobými světovými mysliteli. Je přímým pokračovatelem svátého Tomáše Akvinského. Proto stojí v příkré oposici proti rozleptavačům křesťanské civilisace evropské, Lutherovi,
Descartesovi, Rousseauovi, Kantovi a ostatním.
V sedmdesátistránkovém dílku Náboženství a kultura (výborné je přeložil Leopold
V r l a) uvažuje o dvou důležitých pojmech, které se napořád pletou. Několik mistrné nahozených
ilvah o náboženství, kultuře, civilisaci, přírodé, životé lidském, hierarchii hodnot, tajemství historie
je vlastně úvodem k jeho velkému, u nás dosud nepřeloženému dílu »Humanisme intégral«. —
Obdivuhodná je u Maritaina pronikavost, s jakou objevuje v evropské kultuře prvky, jež ji rozklá
daly a rozkládají. Přehlíží Evropu od jejích začátků až po dnešní revoluční chaos, kdy Človék vyšlý
z anthropocentrické kultury, klade svůj poslední cíl sám do sebe a nemoha dále snášeti chod tohoto
svéta, svádí boj s přirozeným zákonem a s jeho původcem a zamýšlí vytvořit na radikálním atheismu
lidství docela nové. Proti této anthropocentrické koncepci kultury staví Maritain křesťanskou kon
cepci opravdu lidskou a humanitní, koncepci humanismu Tomáše Akvinského, humanismu Vtělení,
humanismu integrálního. Mluve o kresianské civilisaci neupadá do tolstojovského snění. Praví
přímo, že ani skutečné křesťanská civilisace není prosta mnoha nahodilých mezer, i když jen ona
jediná může být ušetřena poruch podstatných. Maritainova filosofie není utopistická. Čteme tu:
»Idea absolutní jednoty civilisace nebo kultury — nebo jakékoliv budoucí dokonalé obce — vznikla
náturalisací ideje Církve tím, že pojem království Božího, který vychází z rádu nadpřirozeného, byl
přenesen racionalismem takového Leibnize vědomé, proroky moderního svéta a teoretiky socialis
tickými více méně nevědomé na pojem rodu lidského.« — V této křesťanské reálnosti je síla Mari
tainova. Jí ubíjí ut o pisty, blouznící o přímočarém pokroku a vývoji lidstva a o pozemském jeho
vykoupení.
Maritain řekl svou knihou totéž, co u nás ve vztahu k Českému národnímu životu osobité vyjádřil
R. I. M a l ý v »Kříži nad Evropou«: Lze-li Evropu zachránit revolucí, pak jen revolucí ducha ve
smyslu učení Církve rímsko-katolické. Všechny ostatní zachranovací pokusy Evropu jen dále roz
kládají a vedou ke zkáze.
Kdežto Maritain uvažoval o křesťanské pravdé vtělené do celého komplexu civilisačního, obraci
se D o m i n i k P e c k a ve svém essayi »Smysl Č l o v é k a« přímo k duši moderního Člověka,
z něhož materialističtí filosofové udělali bezduché individuum s nihilistickým vyznáním víry, psy
choanalytikové tvora zvířecích pudů, surrealističtí umělci nepochopitelnou znetvořeninu, národo
hospodáři hominem oeconomicum, sociologové anonymní Částečku kolektiva a politikové robota,
jemuž lze diktovat, jakým výmyslům lidských mozků má věřit a jak má žít. Na troskách heresí
a paradoxů filosofie bez pravdy, psychologie bez duše, biologie bez života staví Pecka před očí
udiveného moderního Človíčka, popleteného Darwiny a Freudy, ideu Řádu. Řádu, jenž byl rozrušen
ve sféře ducha a jejž usilují falešní proroci obnovit v oblasti Činů. V sérii citátů světových autorů,
kteří dovedli védu délat i védecké poznatky bezbludné vykládat, ukazuje, že pravá véda musí vésti
k Bohu. Jen tato véda, která v Človéku vidí personam — osobnost tvora stvořeného k obrazu Bo
žímu, ne pouhé přírodovědecké individuum, může přispět lidem dvacátého století, rozervaným
skepsí, zotročeným v nesvobodě v jejich cesté za obnovením řádu v Logu.
Čtenář, zkažený materialistickým duchem novodobých pseudorealismů, neporozumí terminologii
v knihách Mařitainové a Peckové. Téžko jí porozumí Čtenář dostávající se k Boží pravdé zdlou
havou cestou rozumu. Pro ty je tu třetí knížka, Werfelova »Velká otázka«, Švižné přeložená
F. Můllerem. Franz JV erfel, pražský rodák, nositel ceny Schillerovy, Grillparzerovy a státní
ceny československé, není katolík, ale pouhá zdravá spekulace rozumová mu stačila, aby poznal,
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že nemůže být pravda nikde jinde než v nesektařském křesťanství. Vyšel ze skutečnosti: Zbabělý
útek liberálního Evropánka před Bohem zanechal v lidské duši bezednou nicotu. Ta je ze zoufalství
vyplňována náhradními bůžky komunismu, národního socialismu, techniky, pseudovědy a hygieny.
Přicházejí i prolhaní humanitáři se svými filosofickými systémy, theosofickými kroužky a sektami.
To všechno jen dále zatemňuje lidský intelekt. Člověk sahá k revolucím a k válce jako prostředku
k odstranění krise mravní a z ni vyplývajících zmatků hospodářských. Anima naturaliter Christiana
se však dá přehlušit jen na chvíli. Z živočišného pekla lidských pudů, povýšených na pravdu, může
Člověka zachránit jen návrat k hluboké křesťanské niternosti a k pravému duchovnímu hrdinství.
Knížka Werfelova byla hned v prvním týdnu rozebrána. Nedivíme se tomu v době, kdy je půda
tak vyprahlá a kdy je na všech stranách více touhy po pravdě, než se myslí. Ke svedeným masám
inteligence je však potřebí mluvit prozatím řečí duchovních novorozeňat. Intelektuálské rozumáře
přivádí knížka Werfelova k poznání, že bez transcendentní vázanosti není lidský život možný a že
i jejich nevěra je jen zvrácená, k spáse nevedoucí víra.
Víra se nedokazuje, dokazuje se bláznovství nevěry. Víra není výslednicí rozumových důkazů.
Je to milost, o niž je potřebí prosit. Pro začátek cesty od barbarského naturalismu ke křes
ťanství stačí neutíkat před pravdou. A potom za ní jít. Tři knížky »Akordu« pomohou lidem dobré
vůle, zbloudivším ve slepé uličce naturalistického nihilismu, prolomit circulus vitiosus humanit,
materialistických dialektik, psychoanalys, surrealismů a jiných -ismů, jimiž moderní Člověk přikrývá
bahnitou propast ztraceného duchovního zdraví.
Ctibor Mařan

Nový positivismus
Spekulace a zkušenost jsou prameny každé vědy. Filosofie má blíže k spekulaci, a tím je dán
také její poměr k vědám: co není přímo dáno smysly, je v počátcích každé vědy spekulativní —
a čím je tohoto spekulativního více, tím více je věda filosofií. Čím více je spekulace kontrolo
vána zkušeností pomocí t. zv. vědeckých metod, tím je věda samostatnější proti filosofii. Vše
chny vědy původně byly částí filosofie a dodnes se ani jedna nemůže chlubiti, že by se byla
z této mateřské závislosti úplně oprostila: nejvýše jen v některých jejích částech, kde se spokojujeme popisem, nikoli však v základech, kde chceme znáti výklad (přesněji: kde se o výklad
pokoušíme).
Stopy původní závislosti na filosofické spekulaci jsou ve vědách zachovány dodnes v hypothesách, domněnkách o povaze věcí: říkám »povaze věcí«, chtějíc tím naznačiti, že nejvýznačnější je tento stav v hypothesách o přírodovědeckých věcech.
Vývoj přírodních věd je dán stálým oprošťováním od hypothetického základu spekulativního,
který, nekontrolován zkušeností, vedl ve středověké scholastice k přeceňování pouhých slov
ných výkladů, nominalismu. To je ještě nejlogičtější a nejfilosofičtější vyústění speku
lací; horší bylo, jestliže ze spekulací se dedukovalo bez ohledu na zkušenost, jak to známe
z četných nesmyslů chemických, lékařských, zeměpisných a fysikálních.
I sama filosofie pod mocným vlivem rozvoje přírodních věd na počátku novověku přestává
býti filosofií jen spekulativní, stává se filosofií kritickou, dávajíc spoustě nových poznatků
tehdejších metodu, jak se přesvědčiti o jejich logické správnosti. Největším odpůrcem hypothes
v přírodních vědách (ale i ve vědách ostatních) byl positivismus se všemi jeho odno
žemi, zvláště pak novověký konvencionalismus a nejvíce novopositivismus. Toto nej
modernější hnutí má mnoho vynikajících stoupenců a mnoho průbojné síly, neboť pracuje na
zcela novém poli a s velikou intensitou. Jejich pracovitost lze posouditi již z toho, že v r. 1929
měl užší sjezd po prvé (v Praze), již v r. 1930 podobný v Královci, v r. 1934 opět v Praze,
dále mezinárodní sjezdy v r. 1935 v Paříži a v r. 1936 v Kodani. Ze všech kongresů si odnesli
bohatou žeň; na př. z kongresu v Paříži plných osm svazků sborníku. Jednají o sjednocení
logických symbolů, o vytvoření obecné symboliky, o jednotné vědě a o směrnicích pro mezi
národní encyklopedii jednotných věd. V logice jdou tak daleko, že chtějí dokončit! logistiku
Leibnizovu t. zv. logistickým empirismem, t. j. logikou, upravenou pro praksi. Moderní logika
má vyhovovati všem formám myšlení, přizpůsobovati se tedy zkušenosti jak matematické, tak
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i ostatní vědecké, na rozdíl od logiky klasické, které vytýkají, že je přizpůsobena jen pro roz
umové abstrakce. Toto hnutí je celkem sympatické a bylo by jen chvalitebné, kdyby se opravdu
podařilo vytvořiti logiku pružnější než je Aristotelova.
Méně však se raduje filosof z dalšího jejich hlavního úsilí o »vědeckou« filosofii. To je
snaha přímo filosofii nebezpečná. Jde podle slov o vybudování vědecké filosofie, ale vskutku
jde o vědu místo filosofii. Tím se popírá to, co filosofii činí filosofií: ta něhotovost odpo
vědí k problémům, ta hypothetičnost tvrzení. Velké nebezpečí tohoto snažení je v tom, že při
vábili k němu mnoho filosofujících přírodovědců a matematiků, a hlavně ovšem jen přírodo
vědců a jen matematiků. Nedostatek jejich vzdělání ve filosofii zavinil vadné jejich pojímání
základních pojmů filosofických, jak se ukázalo hlavně ve sporu o kausalitu: ryze filosofické
problémy, t. j. především problémy noetické a metafysické, nelze řešiti vědeckou cestou, snad
měřením, neboť z nemožnosti něco vyměřiti nikterak neplyne, že nenaměřitelný pojem nemá
smyslu!
C a r n a p, hlavní osobnost v tomto proudu, klade si jako první úkol, aby očistil naše vě
decké pojmy od psychologického nánosu. Je to vůbec možno? Neukvapuje se v nekritickém
elánu, v kterém každý hlasatel nové myšlenky žije? Snad bychom mohli odtrhnouti oblast
čistě logickou od oblasti čistě psychologické, ale nelze neviděti, za jakou cenu se to může díti:
ocitli bychom se tak, jako novopositivisté, ve světě formalistickém, »nominalistickém«, fysikálně
řečeno v prostředí s řídkým vzduchem, kde přestává každý vznět a jen opatrně se dýchá. Pak
je nutno omezit i prostředky vyjadřovací, a tu se jim hodí matematika. Ale matematika přes
všechny své výtečné vlastnosti jako prostředek nejdokonalejší řeči symbolické je v koncích,
jestliže má ověřiti skutečnost zjevů. Dovede zjistit jen nespornost dedukcí, jestliže jsou dány
určité předpoklady. Ale tyto předpoklady sama nedovede postaviti, je jen pomůckou zku
šenosti.
Novopositivismus se o kontrolu zkušenosti nestará. Hlavním cílem filosofie vědecké je mu
logická analysa poznání, t. j. analysa vědeckých vět, teorií a metod, tedy vědecká logika, ale
tento cíl vlastně je mu cílem jediným. A to je pro filosofii málo. Představuje si vědeckofilosofickou práci příliš jednoduše: že jsou fakty, jimiž se obírá empirické badání, a pak formy
řeči, jimiž se obírá logická, syntaktická analysa. Nic třetího není — a jaký je vztah mezi oběma?
Jak by tito formalisté chtěli sjednotiti vědy? Může se jim zdařiti jakási základní analysa
pojmů, ale unikne jim jejich zkušenostní význam. Ve formalismu může se zdáti člověk sám
sobě velikým: ale když srovná své abstrakce se zkušeností, zmizí tato nekriticky stanovená
velikost. Jednota věd — jaký je to veliký úkol!
Albína Dratvová

Opožděná zásadní poznámka
Moravští učitelé omezili tentokrát svůj každo
roční vánoční program pražský na jediný kon
cert, který ještě posunuli na samý začátek vá
nočního měsíce. K restrikci dávno vžitých tří
koncertů na jeden i k přeložení data vedly je
jistě závažné důvody. Jestliže však počítali
s tím, že se v nevylidněné předvánoční Praze
spíše najde žádoucí hojnost publika, které by do
posledního místa zaplnilo nevelkou Smetanovu
síň v Obecním domě, pak se zklamali. Škoda,
přeškoda! Program byl tentokrát nadmíru bo
hatý a provedení starších i nově nastudova
ných skladeb ukázalo, že se Moravští pod no
vým sbormistrem dopracovávají stejně vzácných
výsledků jako za Ferdinanda Vacha.
Zvláště bolestně zarážela nepřítomnost hlavy
státu. (Prosím, aby se této poznámce i její
tendenci dobře rozumělo. Nechť se v ní nehledá
ani nemístná kritika, ani demagogický nátlak.

Má býti jen upřímným upozorněním na věc
velkého dosahu.) President republiky, který má
tak neobyčejný zájem o umění a nerozpakuje se
s nevšedním sebezapřením dodávati lesku pod
nikům leckdy hodně problematickým, projevil
by svou účastí na koncertě Moravských nejen
pozornost a uznání vynikajícímu pěveckému
sboru. Dokázal by skutkem svou úctu k hodno
tám moravským, pro jejichž ocenění našel při
svém letním zájezdu — zejména při brněnském
uvítání — tak vřelá slova. Pěvecké umění Mo
ravských učitelů je ze všech kulturních hodnot
moravských v nynější době rozhodně hodnotou
nejryzejší a nejnespornější. Poklonit se umění
Moravských znamená tedy poklonit se kultuře
Moravy, znamená v tomto případě přiblížit se
(ne oficiálně, nýbrž lidsky) samotnému srdci
Moravy. A to by byl nemalý čin státněpolitický.
A. S.

<»<>

pár-uty
Přejímáme výzvu
V »Panoramě«, kterou vydává »Družstevní
práce«, jsme četli výzvu Bohumila Mathesia
k J. O. Novotnému a p. Roznerovi, aby řekli,
jak si představují či spíše jak si představovali
kandidátku na státní ceny. K tomuto vyzvání
J. O. Novotný v »Národních listech« za svou
osobu správně odpověděl, že tato otázka je už
hodně opožděná a že je ochoten sestavit, až
bude čas, kandidátku příští ke kontrole veřej
nosti. Docela v pořádku: na provokující otáz
ky není třeba odpovídat.
Ale přece jen se mi zdá, že v Mathesiově
otázce je cosi podstatného a že ji nesmíme
opomíjet bez jakékoliv připomínky. Je nám
sice upřímně líto, že znovu máme potáhnout
za vousy Jova už příliš zestárlého, ale jde tu
skutečně o věci povážlivé. Ne, kandidátky se
stavovat nebudeme; kolik bychom to jen měli
tabulek k variaci a permutaci! Také nikdo ne
měl na mysli nějakou politickou kandidátku
pravicovou. Na levici to asi těžko pochopí, ale
je mezi námi opravdu ještě úcta k principům.
Zachovali jsme si ji přes všecko kulturní poli
tikaření našich odpůrců. Řekli jsme dokonce,
že neházíme všechna jména loňských laureátů
do jedné příhrady. Ale vytkli jsme, že je tu
zřejmá tendence politická — a ta tu byla. Řekli
jsme, že státní ceny jsou udíleny po střídě, a to
jsou. K tomu stačí zpětná statistika. Hlavně
jsme vsak řekli, že tu nebylo jednotícího
a vážného hlediska. Neříkám, že by stát
ní ceny zásadně měly býti udělovány šedinám.
Avšak vyskytne-li se mezi kandidáty člověk vý
znamu Šaldova, pak snad stojí za to, aby bylo
měřeno proporčně podle něho. A to jak pokud
se týče výše státních cen, tak i pokud jde
o kvalitu spolupoctěných. Příští státní ceny
mohly zase býti zaměřeny na podporu mla
dých talentů, jiné mužným jubilantům; a ještě
jiná, avšak jednotící hlediska mohou býti na
lezena. Tolik tvůrčí inteligence alespoň pro
směrnice lze snad očekávat i od osvětového
odboru MŠANO. Není tedy třeba omezovat
státní ceny ani na svatostánkové, ani na avant
gardní. Ukazovat však zároveň smysl pro
»osvědčené hodnoty« jako problematickou
moderní orientaci, tak i smysl pro hrstku do
středu — není ve smyslu jakkoli ovládané stát-
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Šelmy pošly__
Nad tím, že v Tróji posly šelmy —
při pohledu, prý, na sníh ... velmi
žalobně plakala levice.
A čeho želí nejvíce?
Komu teď, krušena v dri a prach,
kdy na ni padl biblický strach,
hodí v arénách lvům, tygrům, hyenám
toho, jejž určí Čapek sám?
Smaragd má na prstu, přísnou tvář?
Aneb si tajně čítá snář?
Nebo si patience vykládá
a podle toho vypadá?
Míval jsem toho bracha rád
a kdysi to byl kamarád.
Pak ho vsak, tak řka, něco »zašlo«.
Československo v něm dvorního genia našlo.
Aby tak v ČSR někdo sezob’,
na co má právo jen čs. Ezop!
Rudolj Medek
ní resony. Zvlášť když dirigent státních cen
dává porotě hrát jednou v tempu skočné i sou
sedské a po druhé třeba zase vojenský pochod
s větší reverencí. S tím vojenským pochodem
a laureátem »Jízdní hlídky« si ostatně navzá
jem dáme pohov, pravda? A to právě z oněch
důvodů, které i Bohumil Mathesius říká: že
dílo udělalo svou službu. Ano, proto. Proto
také jsme proti této zcela zřejmé a celou veřej
ností lehce kontrolovatelné nepůvodnosti měli
své výhrady až po nerozumném gestu státních
cen.
A tak myslím, že i Bohumil Mathesius, kte
rý do mruČivého ticha svých druhů k vyčištění
otázky hodil výzvu, která bezděčně obnažuje
zásadu, musí se spokojit s naším konstatová
ním: 1. že nepřesné stanovy státních cen vedou
každý rok k rozladění; 2. že veřejná neodpovědnost porotců, respektive nemožnost, aby
svá dílčí stanoviska publikovali, vede k nejas
nostem; 3. že improvisující a nemoudrá prakse, zejména úřední, znehodnocuje i to posled
ní, co na státních cenách z poctění ještě zbylo;
4. že systém úředně nadiktovaných porotců

uvádí jury i poctěné do pochybného světla;
5. že skutečně dělba byla dosud omezena na
určitou oficiální skupinu. Můžeme zcela rádi
přislíbit, že kdyby příští státní ceny nespl
ňovaly tyto zásadní požadavky správnosti a
kdyby za těchto znamení byli poctěni jenom a

jediné zase »pravicoví« kandidáti, že své zá
sadní výhrady ke státním cenám budeme opa
kovat. Dnes dodatečná kandidátka by vedla
jenom k polemičce pro radost i pro smutek
mnohým a byla by zcela bezvýsledná. Proto
sejdeme se zase raději u Filippi!
R. V.

Mučedníci pokroku
Předseda »Mánesa« arch. Józa Gočár si
v naříkavém dopise stěžuje Peroutkově »Pří
tomnosti«, že »Mánes« nevinně trpí a přináší
veliké oběti pro věc pokroku. Trpí především
za to, že bojuje za moderní a pokrokové umění,
trpí od »neinformované, zpátečnické a netečné
veřejnosti«. Dnešní »Mánes« nedělá prý nic
jiného, než co dělal »Mánes« před lety: pokro
kové, moderní a dobré, kvalitní umění.
Myslí arch. Gočár opravdu, že to, čím se
srdečně bavíme na dnešních výstavách »Máne
sa« (»malby« a »plastiky« Fillů, Wachsmanů,
Muriků, Janoušků, Štýrských, Toyenek, Makovských, Wichterlových atd.), není o nic horši
než byla tvorba Svabinských, Simenů, Preislerů, tlprků, Stursů, Boettingrů, Spillarů, Špa
nielů, Kafků, Slavíčků, Hudečků, Kavánů, Holanů, Kotrbů? Myslí-li si to, pak bude mnohý
/. T. Blazek

z nás vážně pochybovat o jeho výtvarném vku
su. Arch. Gočár musí přece dovolit, aby se nám
to nelíbilo a abychom to také dali najevo, kdy
koli to pokládáme za potřebné. Jemu a jeho dru
hům se zase nelíbí, co dělá »Umělecká beseda«,
»Hollar«, »Jednota umělců výtvarných«, »Sdru
žení« atd., a nikterak se tím netají. Nuže, jaká
pak lamentace?
A pak, páni z pokrokového »Mánesa«: je to
jen »levost« vašeho uměni, co se nám nelíbí?
Nikoliv, je to i levá politika, kterou od převratu
okázale pěstujete. Kdykoli šlo o nějakou poli
tickou kampaň, vždy páni z »Mánesa« přispě
chali, aby si ohřáli svou řídkou »pokrokovou«
polívčičku. V době jisté »Ioyální« kampaně ho
nem vystavili protikramářovský cyklus V. H.
Brunnera »Král Sobiáš«, loni uspořádali »ne
zbytnou« výstavu bolševické architektury, pak
zase bolševicky emigrantské karikatury němec
ké, dnes přicházejí na pomoc španělským bolše
vikům propagační výstavou jejich válečných
plakátů. To není politika? Ale chtějí-li páni
z »Mánesa« mermomocí »politicky bojovat«, ať
tedy snesou od odpůrců také nějakou tu ránu a
nefňukají! Je u nás mnoho znamenitých lidí,
kteří mužně snášejí i rány, které dostávají ne
právem a zákeřně. Proč by »Mánes« nemohl
snést aspoň —■ zaslouženou kritiku?
H. K.

Dva typy
Mluvka.

Já sliboval jsem neskrýt se pod deku,
až revoluce zahřmí v ulici,
a sliboval jsem v nejhroznéjTim vzteku
na pány vésti rudou milici.

Viak co jsem slíbil, buď mi odpuštěno.
To přece není véc jen náhody,
že bál jsem se dát svoje pravé jméno
pod kavárenské svoje výplody.
Rudolf Lužík

Lhář.

Znalec: »Myslím, že v tomto díle Mistr do
sáhl nejvytiího vrcholu své geniality.«

Odbudem ho jedním struiným rýmem
a pak na nej rychle zapomenem:
lip je pravdu psát pod pseudonymem
nežli lhát pod vlastním plným jménem.

Miroslav

Vak
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Rasismem zaváni
prý výraz »jakostné obyvatelstvo«, kterého jsem
užil v článku ve 2. čísle naší revue. To na něm
vynašel »j. h.« v »Národním osvobození« 24.
ledna. Skutečnost je, drahý pane, daleko skrom
nější. Pokud se týče novinářů, lze rozuměti »ja
kostným obyvatelstvem« ty z nich, kteří něco
dovedou a něčemu rozumějí. Do této kategorie
nemůže býti vpočten, kdo je neschopen podati

v několika řádkách obsah cizího názoru, aniž
jej zmrzačil pro větší snadnost své dedukce. Ta
kovéto zákruty se provádějí »v potu tváře«.
A když už jste si, pane »j. h.«, vyhrabal tuto
dávnou baštýřskou frázi, jakpak by vám mohla
chybět »mentalita« a ostatní klišé, dodaná páně
Poláčkovým »Žurnalistickým slovníkem«, jenž
byl patrně vaší vysokou školou novinářskou!
B. L.

„Všichni jsme proletáři,66
říkává jeden pan doktor filosofie, jenž je věčně
kverulantsky nespokojený se sladkou tišinou
svého pěkného úřádku, kořeněného tu a tam i vý
nosným potlachem v rozhlasu, a jenž se dere se
vší horoucí tužbou svého srdce nahoru životním
směrem ministerskoradovským. »Všichni jsme
proletáři,« říkává, chce-li některý jeho názorový
nonkonformista platově přibližně stejného úřed
ního postavení dáti veřejně najevo své sympatie
k některému nestádnému jedinci z vysokého
šlechtického rodu anebo chce-li označiti někte
rou osobní a skupinovou kulturu kulturou aristo
kratickou: Roztomile snaživý onen úřední inte
lektuál, jenž je respektuplný jenom před »pro
letáři«, kteří nabyli moci, nijak nechápe, jak
může imponovati chudému vzdělanci někdo z tří
dy politicky navždy zavržené a »zdemístního

úředního vlivu« načisto zbavené: to by byla pře
ce kariérní sebevražda, přihlásiti se veřejně
s uznáním k někomu, kdo byl od roduvěrných
našinců, nastolených mechanickým sečtením
anonymních hlasů, slavnostně a definitivně z ve
řejné moci vyděděn a proklet! Nám zdá se však
naopak u akademického občana duchovní sebe
vraždou takové materialistické asekuračnictví,
které a priori nechce viděti hodnotu nikde jinde
než v nepropustně souručenském houfu, který,
třímaje panství, na všem, co se necítí nebo neprohlašuje »proletářského« původu a oprávnění,
odhaluje se směšně štítivým despektem »pan
stvo«. V podstatě je toto hluboce nihilistické a
nivelisačně užitkové vyznání zároveň jen upachtěným intelektuálně-plebejským čehonovstvím.
B. L.

„Právu lidu66
24. I. se moc dobře povedla »bá
seň« proti »Taku«. Je sice jaksi
klopotná, ale její konec je zname
nitý. Pan továryš si tu povzdechl:
Škoda té rudé suknice,
která je v celku tkaná!

Kacíř před »pokrokovou« inkvisicl, protože napsal slovo
Bůh s velkým B.
(Spis. F. X. Šaldovi věnuje autor.)
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Vak

Chápeme tento melancholický
stesk. Ale my za to přece tak zcela
nemůžeme, jestli snad rudá suk
nice »lidové fronty« teď trochu
se rozpadá! To asi poněkud po
máhá také demokratický zub času!
Ale že »rudá suknice« všeho so
cialismu a bolševismu je veskrze
z jednoho kusu — to ovšem vě
říme ...
rim

náročné etonáiá rosná/uj

Sicpád (JbutjidMÍ:
Monumentální*trilogie, historická epopej ze XIV. stol.

KRISTINA VAVŘINCOVA
Velké dílo o lásce, jemuž podobného sotva na
jdete. Díl I.: Věnec. Stran 445, brož. Kč 45.—.
v plátně Kč 60.—, v poloperg. Kč 65.—. Díl II.:
Paní. Dva svazky, stran 652, brožov. Kč 60.—,
v plátně Kč 80.—, v poloperg. Kč 90.—. Díl
III.: Kříž. 2 svazky, str. 746, brož. Kč 69.—,
váz. v plátně Kč 99.—, v poloperg. Kč 109.—.
Gymnadenia. Stran 640. Brož. Kč 55.—, v plátně
Kč 70.—, v poloperg. Kč 80.—. Román hledání,
zmatku mládí a velkých nesplněných tužeb.
Historie lásky Pavla Selvera a Lucy podána s ob
divuhodnou něhou.
Hořící keř. Stran 720. Brož. Kč 55.—, v plátně
Kč 70.—, v poloperg. Kč 80.—. Kalvárie manžel
ského rozlomu: hluboká povaha mužova, jeho
zápas o víru a náboženství koliduje s mělkou
a prostou sobeckou povahou ženinou.
Jaro. Stran 330. Brož. Kč 33.—, v plátně Kč
48.—, v poloperg. Kč 53.—. Kniha křehká a naU každého knihkupce, nebo přímo

v nakladatelství

~Koihii

dechnutá v perleťových barvách svou hlubo
kou psychologií se stává zrcadlem moderního
mládí.
Olav Audunssón v Hestvikenu. I. díl, stran 515.
Kč 45.—, v plátně Kč 60.—, v polopergamenu
Kč 65.—. — II. díl, str. 384. Kč 36.—, v plátně
Kč 51.—, v poloperg. Kč 56.—. — III. díl, str.
332. Kč 33.—, v plátně Kč 48.—, v poloperg.
Kč 53.—. — IV. díl: stran 470. Brož. Kč 42.—,
v plátně Kč 57.—, v poloperg. Kč 62.—. Čtyř
dílný historický román ze středověkého Norska
tvoří vyvážený, stejně mohutný protějšek k epo
peji o Kristině Vavřincové. Setkáváme se tu
s týmž bohatstvím dějů a věcí, s touž plností tva
rů, s týmž prudkým tepem lidské krve a s touž
nenasytností lidské touny.
Jenny. Stran 374. Brož. Kč 36.—, v plátně Kč
51.—, v poloperg. Kč 56.—. Příběh malířky, prů
zračně cnladného charakteru severského, jíž po
byt v Římě přinesl podivné dobrodružství lásky.

»VY Š E H R A D <<f

Praha II, Václavská 12

svířit i'ajpoi'ip
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 druhy peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Knihy a časopisy všech oborů - ve všech řečech -

kdekoliv vydané dodá i na splátky naše

KNIHKUPECTVÍ -U ZLATÉHO KLASU«
PRAHA II, Karlovo n. 5. Filiálka ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nesmrtelné literární

Nejoblíbenějším časopisem katolických
paní, dívek — rodin je týdeník

dílo historika

KATOLICKÁ ŽENA

Dra J. Pekaře

Vychází v pečlivé grafické úpravě s pestrobarevnou
obálkou a s hodnot, praktickým obsahem. Pod heslem

Bílá hora. Její příčiny a následky. 2. vydání,
Kč 18.—.
České katastry,
lem k dějinám
Český ráj — v
Text napsali J.
120.—.

1654—1789. Se zvláštním zřete
hospodář, a ústav. Kč 60.—.
barevných dřevorytech K. Vika.
Pekař, Z. Wi-rth, K. Vika. Kč

»Šťastná žena a rodina — šťastný národ« uspořá

dala »Katolická žena« velkou soutěž, dotovanou
v úhrnné ceně Kč 10.000'—

Každý čtenář »TAKU«, který se přihlásí za odběra
tele »Katolické ženy« nejpozději do konce února t. r.,
obdrží zdarma jako prémii knižně vydaný román

A. M. Bělské:»VE VICHRU«

Dějiny československé. Učebnice českých dě
jin pro vyšší tř. stř. škol. Kč 24.—.
K českému boji státoprávnímu za války. II. vyd.
1930. Kč 6.—.
Kniha o Kosti. I./II. Nejkrásnější kniha české li
teratury historické. Ilustr., str. 218 a 226. Brož.
Kč 200.—, váz. Kč 230.—, na holand. Kč 600.—,
v pergam. Kč 800.—.
Masarykova česká filosofie. Rozbor Masaryko
vy české otázky. Kč 6.—.

O periodisaci českých dějin. Zvláštní otisk z Č.
č. h. Kč 3.—.

Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckám. Stran 60.
Kč 1.60.
Objevy Breiholzovy, čili od které doby sedí
Němci v naší vlasti. Otisk statí z Lidových No
vin. Kč 5.—.
Od pravěku k dnešku. Sborník prací žáků a
přátel dra Jos. Pekaře k jeho šedesátinám, 1930.
I./II. Kč 120.—.

Román bude expedován v březnu

KATOLICKOU ŽENU
žádejte ve všech prodejnách neb pište přímo na
administraci

PRAHA II, VÁCLAVSKÁ UL 12
Výtisk 50 haléřů, ročně Kč 25'—

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

r. 1859 .

KUTNÁ HORA

Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. Pojed
nává o historických předpokladech pozemkové
reformy. (Na skladě též antikvární, několik výt.
místo Kč 12.— pouze Kč 8.—. II. vydání, str. 80.)
Pekař-Kristen, Odhalení o Valdštejnově zradě a
smrti. České znění relací Jar. Rašína a Octavia
Piccolominiho. Kč 18.—.

Sborník pramenů o bojích na hoře Vítkově. Kč
10.—.
Sborník pramenů o bojích u Hory a Brodu. Kol
vánoc 1421. Kč 10.—.
Smysl českých dějin. O nový, názor, na české
dějiny, 1929. Kč 10.—.
Svatý Václav. Zvláštní otisk ze Svatováclavského
sborníku, 1929. Kč 10.—.
Valdštejn I./II. Dějiny valdštejnského spiknutí. Str.
340 a 370. Brož. Kč 150.—, v plát Kč 180.—.
v kůži Kč 280.—, v perg. Kč 250.—.
Všechny knihy a časopisy kdekoliv vyšlé dodá
me. Po dohodě povolíme splátky. Obraťte se
na naše
>
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