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TAK

vychází dvakrát v každém měsíci (1. a 3. pátek). Předplatné na celý ročník i e poštovným (400 stran)
činí Kč 43'20. Jednotlivé číslo stojí Kč 1'80. Pošt, spoř.: šek. účet 35.500, „Vyšehrad“, s. 6 r. o., Praha II.

REDAKČNÍ

výtisky knih a časopisů, jakož i všechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených, buďtež zasílány výhradně jen na adresu redakce:
R. I. MALÝ, PRAHA-BŘEVNOV, ŘÍČANOVA 32.
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA je vždy 9. a 23. v každém měsíci.

ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii„ karlovo nám. 5.
Při patiskn všecka práva vyhrazena.

Do 2. čísla »TAKU« vložili jsme složenky pošt, spořitelny se žádostí 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 ..VYŠEHRADUNakladatelství »»VYŠEHRAD««, spol. s r. o., Praha II, Václavská 12

vypisuje soutěž na původní český román.
PODMÍNKY SOUTÉŽE:
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.—
H. cena......................... Kč 3000.—
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 neuděliti. 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 1987.
Výsledek soutěže bude oznámen v »Lidových
listech« na den sv. Václava 28. září 1937.
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Mihail Manoilescu: *)

STAVOVSTVÍ A DIKTATURA
S projevy stavovství se za našich dnů setká
váme ve všech zemích, a to i tam, kde slova
stavovství výslovně se neužívá.
Stavovství je systém hospodářské organisace
sociální i politické, který chce uskutečnit nejvyšší cíle národa tím, že jeho zájmové skupi
ny uvede v právní celky.
Zájmové skupiny, které nazýváme stavy
neboli korporace, nesmějí se zaměňovat ani
se skupinami různých povolání, ani se sociál
ními třídami.
Povolání, jež zahrnuje lidi, kteří mají
stejné zaměstnání, je sociálně vodorovné i stej
norodé a má charakter kolektivního egoismu.
Třída, jež obsahuje lidi, kteří mají stej
nou životní úroveň a jistou sociální solidaritu
přes to, že zaměstnání lidí, kteří ji skládají,
je rozmanité, jest vodorovná, nesourodá a
vždy egoistická.
Naproti tomu korporace je soubor
lidí, kteří mají společnou účast na
téže funkci národní. Složení korpo
race je vertikální a různorodé, neboť obsahuje
lidi, kteří mají různá povolání a patří i do
různých sociálních tříd. Spojuje však tyto lidi
fakt, že jejich různé činnosti směřují k na
plnění téže národní funkce. Na rozdíl od po
volání a třídy cíl korporace tudíž není ego
istický, nýbrž národní. Zatím totiž co idea
třídy vyjadřuje sociální požadavek a právo
i za cenu národního rozvratu, idea korporace
vyjadřuje sociální službu i povinnost a vede
k solidaritě v národě.
S projevy korporativismu shledáváme se
tedy všude tam, kde nalézáme počátky inte

grace a sdružování funkčních jednotek, a po
každé, když tyto jednotky, které mají pří
vlastky sociální, hospodářské nebo politické,
mají charakter služby národní.
Dnes jsou v Evropě tři státy se zřízením
čistě korporativním, a to: Itálie, Portugalsko
a Rakousko. Ale i ve státech nestavovských
setkáváme se s projevy konkrétního stavovství.
Mimo to je pozoruhodná i životnost někte
rých korporací morálních, a to dokonce i v re
žimech, jež jsou k idei stavovství nepřátelské
nebo lhostejné. Takovou morální korporací,
která ve všech zemích prošla devatenáctým
stoletím, aniž ztratila svůj charakter korpora
tivní, jest universita. Její autonomie, vytvoře
ná její vysokou národní funkcí, je tak veliká,
že není možno si představiti jakékoli vměšo
vání politického státu do její funkce a zejmé
na ne do principů její organisace.
Naopak však za tendence korporativní ne
můžeme považovat organisace, které vznikly
na základě čistě syndikalistickém — a to ať
již dělnickém či zaměstnaneckém, neboť syn
dikáty, proniklé třídním duchem devatenácté
ho století, sledují své zvláštní cíle a netíhnou,
jako je tomu u korporace, k cílům celonárod
ním.
Vyskytuje-li se tedy v nynější době zjev sta
vovství, kde je jeho původ?
Jeho původ je zároveň ideologický i hospodářsko-sociální. A je záhodno připomenout,
že právě země, která se nejméně blíží stavov
ství, první dala v XIX. století základ k této
nauce. Tato země je Francie. Byl to francouz
ský myslitel Durkheim, u něhož v knize »Di-

*) MIHAIL MANOILESCU, rumunský senátor a bývalý ministr, je profesorem národního hospodářství na technice
v Bukurešti. Přítomná stať je výtahem z jeho přednášky »Genèse et destinée du corporatisme contemporain,« kterou
Manoilescu pronesl 29. II. 1936 v pařížské Akademii, a která pak byla uveřejněna v »Revue des travaux de l’Académie,« Mars-Avril 1936.
R. I. M.
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vision du Travail sociál« nalézáme stopy nejhlubšího a nejsprávnějšího výkladu o moder
ním stavovství.
Devatenácté století a zvláště doba pováleč
ná zavedly nové rozdělení sociální práce mezi
národy. Jestliže hospodářský liberalismus vy
hovoval podmínkám století devatenáctého,
nemůže vyhovovat století dvacátému, kdy, ze
jména po válce, hospodářské podmínky světa
se změnily. Život průmyslových zemí západu
se stal čím dále tím nejistější, nezaměstnanost
se stala trvalým zlem a po prvé v dějinách
výživa národa se stala důležitým státním pro
blémem. A proto stát liberalistický, jenž byl
založen na principu neintervence a zdrželi
vosti v oblasti hospodářské, musí dnes ustou
pit novému typu státu, který by byl schopen
organisovati hospodářské síly národů tak, aby
se uspokojila nezbytná potřeba kolektivní vý
živy.
Moderní stavovský stát vznikl z tohoto sbě
hu okolností. Korporativní stát úplný stejně
jako korporativní organisace částečné vznikl
z nynější nutnosti rozumně organisovat hos
podářské funkce na základě principu národní
solidarity.
Důkaz, že korporace vznikly z tlaku nových
hospodářských okolností je v tom, že korpo
race nejprve se objevily v Itálii, tedy v zemi
hospodářsky slabé, kde problém národní vý
živy se stal státním problémem již před svě
tovou krisí.
Mimo to však nové okolnosti hospodářské
zaměnily také svobodný zahraniční ob
chod obchodem kontrolovaným, řízeným,
omezeným. Zatím co dřívější svobodný obchod
velmi dobře snášel isolované obchodní podni
ky jednotlivců, obchod řízený vyžaduje, aby se
utvořila vývozní a dovozní národní společen
stva. Novými silami a metodami, které dnes
v hospodářském světě zavládly, hospodářský
individualismus je zabit.
A tak tedy ve chvíli, kdy země musí orga
nisovat každou ze svých národních funkcí,
nutně znovu přichází ke cti klasická funkční
organisace, kterou je stav. Stavy středově
ké, jejichž účelem byl zájem obce, byly organisovány podle plánu obce. Korporace ny
nější, jejichž cílem je zájem národní, jsou organisovány podle plánu národního.
Nejvyšší organisační myšlenkou stavovství
je národní poslání, jeho sociální služ-
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ba. Proto přirozenou hierarchií korporativní
ho režimu je: národ, korporace, individuum.
Stavovství má venkoncem charakter idea
listický. Přeměna hospodářského řádu, která
vyvolala obnovu stavovství, je těsně spojena
i s hlubokou duchovní přeměnou naší
doby.
Válka všude probudila národní cítění a dala
přesný a hluboký smysl myšlence národní so
lidarity. Národní idealismus ve všech zemích
se projevil vědomým podřízením individua
společným cílům národním, a to až po každo
denní životní praksi.
Za naší doby myšlenka na vlast neožívá
jen v řídkých okamžicích života jako výjimeč
ný stav mysli, ale'vnucuje se na každém kroku,
i v odborné činnosti jednotlivců. Národ v kaž
dém okamžiku ohlašuje svou neviditelnou
i naléhavou přítomnost, a národní cíle si vy
nucují jednotu a souběžnost všech individuelních snah. A právě korporace jsou nejlepším
prostředkem, jak organisovat nejvyšší a
úplnou harmonii všech národních sil. Lho
stejný a chladný stát, jak jej chápala teorie
liberalistická, stát, který v teorii neměl jiného
cíle než jenom individuelní štěstí občanů a
který byl při tom chladný a lhostejný i k jejich
bídě — je duchem našeho století zamítnut.
Ostatně takový stát ani nikdy neexistoval.
Neboť teorie liberalistického státu sice
předpokládala nedostatek jakékoliv ideje ko
lektivní, ale skutečný duch lidu i státníků
dovedl v každé historické době vytyčit národ
ní a nadosobní ideál.
Francie, země teoretického individualismu,
dávala po celou délku devatenáctého století
nejskvělejší důkazy svého kolektivního idea
lismu a individuelní obětavosti ve prospěch
národa. Nuže, protiindividualistická nauka
našich dnů nechce nic jiného, než to, aby
z výjimečné oddanosti velikých historických
okamžiků se stalo trvalé mravní pravidlo!
Musíme však vyvrátit jeden omyl, a to mí
nění, že stavovství a diktatura spolu splývají.
Stavovství se obyčejně považuje za pomoc
níka diktatury. Ve skutečnosti jde o dva sou
dobé zjevy, jež jsou velmi rozdílné, třebaže
oba v přítomné době vycházejí z těchže příčin.
Krise některých demokracií nebo vůbec
krise státu, chcete-li, dala vznik zároveň korporativismu i vládnímu systému autoritativní-

mu, jejž bychom mohli nazvat politickým novoabsolutismem.
Nuže, pravda je, že stavovství a tento nový
absolutismus mají něco společného: společ
nou tu je tendence k totalitě, společným je
princip totalitní národní organisace. Oba sy
stémy chtějí vyhovět národním zájmům a usku
tečnit rovnováhu v oblasti hospodářské tím,
že místo liberalistického automatismu zavá
dějí do života státu určitý racionalismus a uvě
domělou vůli.
Nový absolutismus chce totalitní princip
uskutečniti absolutní a jedinou osobní auto
ritou.
Stavovství chce týž princip uskutečniti do
hodou a rovnováhou mezi zástupci hospodář
ských funkcí národních.
Z toho vyplývá, že nový absolutismus a sta
vovství jsou dvě velmi různé metody, jež jdou
za týmž cílem. Mohou se proto objeviti stejně
tak osamoceně jako pohromadě. Jestliže sta
vovství je spojeno s diktaturou, můžeme je
nazvati stavovstvím podřízeným; jestliže na
opak však stavovství vystupuje jako systém sa
mostatný, a to jak ve smyslu sociálním a hos
podářském, tak i politickém, a jestliže korpo
race samy tvoří základ parlamentu jakožto
hlavní zdroj politické moci, můžeme takové
stavovství nazvat stavovstvím čistým.
Korporativismus podřízený se omezuje je
nom na některé národní funkce, totiž na funk
ce výhradně hospodářské. Stavovství čisté na
opak musí nezbytně obsáhnout všechny
národní funkce. Musí být úplné a nesmí se

omezovat jenom na korporace hospodářské.
Musí v něm býti zastoupeny všechny národní
funkce: vyučování, církev, národní obrana,
spravedlnost, umění, věda...
Z tohoto rozlišení korporativismu na čistý
a podřízený, jakož i z vymezení jejich obsahu
— vyplývá pro oba předpoklad pro jejich trvá
ní v budoucnosti.
Princip organický, jejž představuje stavovství, je trvalý; princip autoritativní, jejž před
stavuje nový absolutismus, je pomíjivý.
Diktatura je zjev přechodný; tvoří přechod
z jedné politické formy do jiné, a to přechod
někdy nutný, protože připravuje formy defini
tivní a protože tedy koná v tomto smyslu dílo
výchovné. Neboť stavovství rovněž dnes vy
žaduje soustavné i uvědomělé výchovy, a to
právě proto, že smysl pro korporace byl po
dobu větší než celé století velmi potlačen, ba
téměř uspán.
Můžeme-li se vůbec odvážiti nějaké předpo
vědi, mohli bychom říci, že v zemích, které po
znaly režim autoritativní, absolutismus pomine
a stavovství zůstane.
Souběžně s tím pak v zemích, kde nový ab
solutismus je psychologicky nemožný, stavov
ství může vzniknouti i za demokracie jakožto
spontánní a přirozené úsilí smířiti nezbytnost
národní organisace s principem svobody.
V obou případech však stavovství se objeví
jako sociální forma, která čerpá své právo na
existenci a svou životnost — jak z ducha
dnešního věku, tak i z jeho požadavků bio
logických.
r/w.

Jozef Cieker:

KONCENTRÁCIA KATOLICKYCH SÍL
v Československu
i.
Sú problémy, ktoré sú v podstatě vel'mi jednoduché. Len 1'udia a okolnosti ich komplikujú.
Keby vo verejnom živote bolo menej vášně a viac lásky, keby v politike bolo menej fudských
slabostí a viac požehnania Božieho, věděli by sme opravdovejšie a spravodlivejšie riešiť mnohé
otázky, ktoré kladie nám naša prítomnosť. Dnes by sa už nemálo len hovoriť o spolupráci katolíkov, len příležitostné články písať o nedostatkoch katolíckej politiky. Dnes by koncentrácia
politických sil katolických mala jestvovať. Mala by tu byť systematická a ciďuvědomá spolupráca všetkých politických složiek, ktoré majú v programe uskutočňovanie zásad katolických.
Nejde o politické nemožnosti. Třeba len odstrániť příčiny, ktoré zabraňovaly sústredeniu kato
lických sil v našom štáte. A to v prvom radě katolických sil slovenských a českých.

tm.
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Nie je ku cti ani ku prospěchu katolíkov, že je tu viac skutkov, ktoré rozlučujú, viac prvkov,
ktoré dráždia — jako skutkov, ktoré spojujú, prvkov, ktoré ukludňujú. — A preca sú tu
všetky předpoklady, aby sa otázka koncentrácie katolických sil riešila. Předpoklady mravné, ná
rodně, státně i politické. Len třeba sa k nim postaviť úprimne — po katolicky. Spravodlive,
vážné a zodpovědně.
II.

Dnes už o úlohe katolíkov v československom státe nikto nepochybuje. Nielen preto, že
tvoria najváčšiu složku obyvatelstva republiky, ale sú i najistejším základom štátnej budúcnosti.
Doma i v zahraničí. Vyplývá to z ich pozitívneho světonázoru a z věrnosti k tradicii. Neváháme
preto povedať, že uplatňovanie mravných zásad katolických v našom verejnom, hospodárskom,
sociálnom a politickom živote je najlepšiou robotou pri upevňovaní nasej přítomnosti a za
bezpečení v budúcnosti. Budeme sa museť vracať vždy k týmto hodnotám, ktoré nezlyhajú. —
Budeme ich museť zdórazňovať najma dnes, keď vlny cudzoty a mrzkej propagandy ženú sa
proti nám. Podceňováním katolíckej myšlienky, oslabováním pozitívneho vlivu v štátnom orga
nizme — zmenšuje sa len odolnosť štátu i národa. Kde vysoké mravné hodnoty katolicizmu
nestavajú sa na obranu — tam vniká rozkladná sila bolševizmu a útočí vlna novopohanstva
vzkrieseného pangermanizmu.
A tu je i politický úkol katolíkov československých. — Využiť onen velký ideový kapitál
katolicizmu zodpovědně politicky. Sústrediť politické sily katolicizmu tak, aby působily syste
maticky, aktivně a ciefuvedome pri riadení nasej štátnej domácnosti československej. Demo
kratický systém dává všetky podmienky, aby katolíci viedli. Aby aktivně tvořili veřejný život,
usměrňovali hospodářsky vývoj, upravovali sociálně problémy, umravňovali spoločenský i kultúrny život a dávali jasný smysel snaženiu celého štátneho kolektiva. Bolo by nepochopením
poslania katolíckej politiky v štruktúre nášho štátu, keby ona vinou svojej nesústredenosti toto
svoje poslanie nesplnila. Katolicizmus má vznešené poslanie. Keď politika chce mu slúžiť, musí
splňovať všetky předpoklady tak, aby z politiky idea katolička nemala len výsledky chatrné —
alebo škodu. Jestliže politické strany, ktoré nevzaly si do programu uskutočňovanie myšlienky
katolíckej vedia sa stretnúť, aby oslabily politickú silu katoličku, tak je nepochopitelné, že ka
tolické strany nevedely vytvoriť jednotnú frontu politickú. Pre vec, pre ideu, pre stát. — Bolo
vykonané málo, aby politická sila katolička sa prejavila v konkurencii politických sil jednotné
— ale bolo podniknuté všetko, aby katolické sily bojovaly rozdelene, často proti sebe, často
pomáhajúc ideologicky i programové odlišným politickým skupinám.

III.
Koncentrácia katolických sil je preto podmienkou úspěšného vývoja katolíckej politiky. Nie
je účelom ani programom. Je len zodpovědným využitím daných možností. Je prostriedkom
k aktívnejšej práci za ideu i program. Koncentrácia katolických sil je opravdivou politikou
katolickou. Je predpokladom, aby naše katolické strany postavily sa na vlastně nohy.
Sústredenie katolických sil neznamená jednotu, ktorá by porušovala individualitu politickú
a národnú. Preto, keď sa uzná táto zásada v jej plnom a katolíckom znění — padnú i doterajšie
překážky, ktoré rozdělovaly politické sily katolických Slovákov a Čechov. — Českí katolíci
musia uznať národně, politické a kultúrne reality slovenské. Tu nemůže ísť o teoriu, ale o život.
A každý politik, ktorý by nevedel porozumeť živelnosti prírody, tradicie slovenskej, ktorý by
nevidel to, čo je, nepočul to, čo křičí — by nenašiel cestu k spolupráci — hoci i katolíckej. —
Tu je však prednosť katolíkov, aby na podklade svojich mravných zásad sa našli. — Nepochy
bujeme, že katolička myšlienka je spojovacím mostom Slovákov a Čechov — že je najbližším
prostriedkom k úplnej konsolidácii politickej. Českí katolíci postaviac sa kladné k politickonárodným hodnotám slovenských katolíkov, můžu najstatočnejšie riešiť i t. zv. slovenský
problém. — Koncentrácia katolických sil je v tomto ponímaní i riešením politického pro
gramu slovenskej 1'udovej strany, je naplněním programu lidověj strany. Jako by bolo naiv-

76

Vak

nosťou dúfať, že národno-politický program slovenských katolíkov sa uskutoční bez vlastnej
politickej moci — tak by bolo zas nemorálně čakať na nějaký zázrak alebo katastrofu. Koncentrácia katolických sil dá toto rozhodovanie do rúk katolíckej politiky, do rúk politických
stráň katolických. Katolíci českí nemusia sa zriecť ničoho, len uznať na druhej straně realitu
programu slovenského. Záujem katolicky, štátny žiada kompromis v taktike, spósoboch i l'uďoch. Koncentrácia katolických sil nie je popřením zásad, na ktorých strany stoja a žijú — je
ich praktickým, politickým uskutečňováním.

IV.
Bolo by chybou nevideť i překážky, ktoré stoja v ceste koncentrácie katolických sil. A vždy
bola poškodená katolička myšlienka, kedykolvek zostala podávaná pravica, či už s jednej alebo
s druhej strany, viseť vo vzduchu. Jako záleží katolíckej politike, aby sa prejavila v jednej fronte,
tak záleží iným politickým skupinám, aby politické strany katolické boly rozdělené. V politike
ide vždy o moc — závisí len, jaké mravné principy určujú přejav politickej moci. Bolo by
trapné, keby překážky koncentrácie katolických sil boly vo vlastných radoch katolických. Keby
jednotlivosti a malichernosti vyvolávané alebo zveličované tvořily atmosféru nedověry, nelásky
a vzájomného boja. Nemožno veriť, že každé novinářské slovo je přejav katolického kolektiva
slovenského alebo českého. Nemožno považovať odpor jednotlivcov politicky exponovaných
za odmietnutie myšlienky sústredenia katolických sil. Nie je zlá a neschopná idea — vždy sů zlí
a neschopní ludia. Preto myšlienka spolupráce katolíkov slovenských a českých je životná
a zdravá. Nie je to program dneška alebo zajtrajška — je to program pre budúci vývoj kato
líckej politiky. Katolické kňazstvo slovenské i české, katolička inteligencia a katolicky l'ud
v svojej podstatě nemóže sa postaviť proti sústredeniu katolických sil. Katolička politika má
širokú základňu, na ktorej móže stáť samostatné. Nepotřebuje si vypožičiavať ani nacionalizmu,
ani sociálnej tradicie, ani štátnej myšlienky. Len musí byť ozaj katolička v 1'ud'och, vo svojich
skutkoch, časopisoch, novinách, kluboch i vo svojich shromaždeniach. — Katolíkov nemóžu
poučovať liberáli — glanckatolíci, slobodní murári — katolíci musia stáť pevne na fundamen
tech svojej viery. Vždy. Katolička idea znamená čistotu úmyslov, čistotu duší i sfdc. Nemóže
byť katolička politika preto v rozpore so zásadami katolicizmu. Nie sú preto neodstránitel'né
ani překážky, ktoré systematickému postupu katolických sil zabraňujú.

V.
Prakticky. Kto sa dohodnúť chce a myslí to opravdive — ten sa dohodne. Vidíme, že najma
v mladej generácii je vola vybudovať jednotná frontu katolických sil. Katolické Studentstvo
české i slovenské systematicky spolupracuje, křesťanské odborové organizácie sa stretajú. Jestvujú komisie, ktoré majú pripravovať sústredenie katolických sil. Hovoria sa prejavy, píšu sa
články. Sú tu příznaky, ktoré svedčia, že raz príde k sústredeniu katolických sil českých a slo
venských a ostatných.
Preto nebude predbiehaním a nemožnosťou postaviť aj formu, v ktorej musí byť vyjádřená
myšlienka sústredenia katolických sil. Opakujeme to, čo bolo napísané v »Kultúre« č. 5, r. 1937:
»Koncentrácia katolických sil předpokládá i splnenie určitej formy. A zas i táto forma musí
byť prejavom dobrej vole a čistých úmyslov. Vzájomná dóvera a vzájomná dohoda. Aby sa kon
centrácia katolických sil previedla, musia sa odstrániť překážky, ktoré zabraňujú akúkol'vek
spoluprácu a musia sa vytvoriť spósoby, ako prejaviť politicky sústredené katolické sily. Dohoda
vždy znamená zrieknutie sa určitých vlastností, prispósobenie sa tomu druhému. Ale zdravá
a spravodlivá dohoda vždy má dobré výsledky.
Koncentrácia katolických sil žiada disciplínu a poriadok. Preto musí tu byť forma, sůhlasiaca
so životom, so skutočnosťou. Preto: 1. Slovenská 1'udová strana, ako představitelka politických
sil slovenských, jediná organizuje katolíkov slovenských. Znamená to likvidáciu lidověj strany
na Slovensku. 2. Lidová strana organizuje politicky katolíkov na Moravě a v Čechách. 3. Obe
strany sú organizačně samostatné. Majú svoje předsednictva, výkonné výbory, sjazdy, svoju
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tlač, svoje sekretariáty. Kandidujú samostatné. Majů spoločný výraz politický: „Katolicky blok.“
4. Na pode parlamentu, čiže na politickom fronte, — aby katolické sily malý svoju zodpovědná
váhu — vytvoria spoločný poslanecký i senátorský klub pod názvom „Katolicky blok“. Obe
strany však móžu svolávať a zachovať si samostatné kluby poslanecké i senátorské.
5. Obe strany vyvolia si spoločné „předsednictvo katolického bloku“, ktoré bude mať za
úlohu len: a) usmerňovanie celoštátnej politiky katolíckej, b) jej vzťah k politike vnútroštátnej
i zahraňičnej. — Takto sústredené katolické sily v „katolíckom bloku“ budú mócť sa aktivně
prejaviť a zaistiť si v súťaži politických stráň postavenie, zodpovedajúce hodnotě i sile katolíkov
v našom státe.«

Jaroslav Cuhra:

OBECNÉ předpoklady
BRANNOSTI

NároDNí

Problém branné výchovy mládeže a branné přípravy národa stává se pozvolna docela novou
a samostatnou složkou národního života; jde tedy o to, sledovati již v počátcích všechny nejdů
ležitější vnitřní i vnější principy tohoto nového zjevu a ověřiti je s hlediska absolutního.
Aktuálnost věci je zdůrazněna přípravou zákona o branné výchově, který má býti závěrečným
svorníkem v řadě vládních počinů, jimiž vláda od doby dvou let usiluje o latentní mobilisaci
všech sil národa — mravních, fysických a hospodářských — k obraně státu.
Sil fysických a hospodářských zcela jistě, mravních snad; je naším úkolem ukázati, v čem tuto
mobilisaci nepokládáme za dostačující a všeobecnou, to jest, do jaké míry zde jsou či nejsou
splněny základní předpoklady, dané jednak vlastní podstatou problému, jednak vnější situací
státu a konečně i vnitřní národní kvalitou.
Povšimněme si tedy především principu věci a zkoumejme jej pod dostatečně širokým zor
ným úhlem, kterým by byl současně osvětlen i konečný cíl i cesta k jeho dosažení. Vojenská
věda užívá v tomto smyslu pojmů strategie a taktika; povaha problému vyžaduje, abychom jich
užili i pro své úvahy a závěry, neboť v okamžiku, kdy bude dosaženo cíle branné přípravy, to
jest kdy bude národ dokonale připraven na válku, stane se armáda pouze jednou složkou obec
ného branného celku. Proto pojmy platící pro armádu musí objektivně vyhovovati i celku.
Toto zjištění jest velice důležité a předpokládá formulaci několika axiómat a nadhození ně
kolika historických skutečností. Moderní práce z oboru vojenské vědy a válečného umění
opírají se i nadále o pilíř klasických nauk o strategii, jimž mír jest válečným stavem vedeným
politicky (Clausewitz); do pojmu mobilisace a vedení války zahrnují však na rozdíl od staršího,
užšího pojetí vzbuzení a soustředění veškerých tvůrčích živých duševních i hmotných zdrojů
a sil národa a státu k dosažení cíle; nauky strategické zahrnují tu v sobě v celém rozsahu i poli
tiku. Modernímu pojetí více vyhovuje formulace obrácená: politika musí v sobě integrálně
zahrnouti i nejlepší doktrínu strategickou. Veškeré tyto teoretické nauky vyšly z tavícího
kadlubu světové války, byly korigovány válkou v Habeši a jsou znovu ověřovány průběhem
revoluce španělské. Vyvrátily dokonale názor, jako by umění strategické mohlo býti odděleno
od politiky, nebo politika od strategie. Navracejíc se znovu k nezměnitelným principům daným
tisíciletými zkušenostmi, opouští novodobá vojenská věda zejména nauku houževnatě apliko
vanou ve světové válce a při vystrojování armád po válce, vyvěrající z moderního přehodnocení
významu vědy a technického pokroku z konce XIX. a počátku XX. století. Ukázalo se totiž,
že bojová hodnota armády nevzrůstá ani neklesá v přímém poměru k jejímu materielnímu
vybavení a došlo se konečně k názoru, že vzrůstá-li od jisté meze materielní dotace armády,
klesá souměrně její morálka.
Při zkoumání kteréhokoliv velkého mezinárodního pohybu jest proto nutno pátrati přede
vším po jeho všeobecné duchovní ose. Tato, je-li správně (geniálně) pojata a je-li též dokonale
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opřena o výsledky vědeckých předpokladů, zkoumání a metod, vede k positivnímu výsledku,
ve válce k vítězství. Historie světové války ukázala, že Evropa v té době nenašla ani jedinou
osobnost, která by dovedla v sobě harmonicky sloučiti státnického genia a znalost vojenského
umění; proto zaplatila krvavý účet: miliony mozků výkvětu mužské mládeže, po čtyři roky
marně rozbíjených v kamení a blátě zákopů. Vyberme namátkou několik jmen: Bůllow, Czernin, Sonino, Grey, Samsonovič, Moltke, Conrad v. Hotzendorf, Joffre, Falkenheim, Ludendorff, Hindenburg, Nivelle, Petain, Freuch, Haigh, Kitchener, Fischer, Tirpitz; všichni válčí
hluboko pod úrovní Napoleona, Bismarcka, Nelsona, jejichž formátu nedosáhli ani Clemenceau,
ani Foch, ani Lloyd George nebo Wilson. Vyhráli bitvy, ale nevyhráli válku. Tvrdošíjnému
setrvání na ofensivní doktríně byly obětovány nejlepší francouzské aktivní sbory hned v prvních
pohraničních bitvách; kompetenční spory, vzájemná nedůvěra mezi spojenci a falešná taktika
způsobily ztroskotání dardanelské akce, zakončené hrůzným krveprolitím galipolským; ne
obratná politika spolu s nerozhodným vedením vojenským zmařila tak podnik, který by byl
otevřel cestu k Rusku, zabránil Turecku a Bulharsku vstoupiti do války, umožnil její vítězné
zakončení manévrem v době, kdy západní fronta zkameněla do formy obrovité klenby, opřené
o švýcarské hranice a moře, nemajíc boků k obchvácení. V operačních odděleních hlavních
štábů degenerovala napoleonská strategie vyhledávající možnost mohutného soustředěného
úderu do slabin protivníkovy sestavy v názor úplně opačný: válčiště hlavní bylo vytrvale pro
hlašováno za rozhodující, ačkoliv postrádalo jeho charakteristické znaky, a nepřítel měl býti
poražen ve svém nejmocnějším bodě. Operační obzor štábů nepřestoupil po tři strastiplné roky
rozsah speciální mapy: po měsíce byl na vybraných místech hromaděn materiál a soustřeďovány
útočné divise; několik stovek metrů pustého terénu bylo pak zaplaceno statisíci mrtvých mužů,
doslovně povražděných ve spleti ostnatých drátů a v předpolí kulometných hnízd. Zbytečné
a bláznovské oběti pokusných dílen vědou uhranutých mozků, zachvácených všem společnou
epidemickou chorobou: naprostým nedostatkem intuice a tvůrčí schopnosti nazírati na válku
jako na celek. Okolnost, že uvedeným nedostatkem geniality trpěli svorně přátelé i nepřátelé,
zachránila ostatně dohodu před katastrofou v několika kritických obdobích. Tak na příklad
odvolání dvou sborů pravého křídla zmařilo princip Schlieffenova plánu a bylo příčinou
porážky Němců na Marně; praví se ostatně, že v rozhodujících chvílích krise se Moltke duševně
zhroutil na úroveň idiota. Falkenheim v době, kdy vítězné německé zbraně zkrušily všechna
vojska spojenců a otevřely Německu dokořán brány východních prostorů (dnes tolik žádou
cích), obořil se na ocelový čep Francie, Verdun, sveden lákavým, ale falešným předpokladem,
že na verdunské kovadlině zničí výkvět francouzských vojsk a podlomí morálku celého národa;
kovadlina odolala, ale kladivo se rozbilo a s ním mýtus o nepřemožitelnosti německých vojsk.
Tak by bylo možno pokračovati dále a na velké většině hlavních událostí světové války na souši
i na moři demonstrovati důkaz, že evropští národové byli odsouzeni k této krvavé cestě hlavně
a především proto, že materialistické liberální období posledních 50 let, ostře se vyhraňující
v kapitalismu a socialismu, snížilo všeobecně jejich vnitřní duševní potenciál tak značně, že se
ve chvílích krise nemohl z jejich středu zroditi geniální jednotlivec, který by jako nositel ná
rodní vůle dovedl osudové problémy přehlédnouti v jejich obecných liniích.
Díváme-li se nyní na problém jako na organický celek, vyplývá nám absolutní měřítko samo:
»Hněv Hospodinův zdvihl se nad národy a ruka Páně dotkla se této země.« Odstup dvaceti let
dovoluje též posouditi, k jakému poučení došel dnešní člověk po takové krvavé lázni.
(II. část příště.')

Ladislav Švejcar:

K OTÁZCE UČITELSKÉIIO VZDĚLÁNÍ
Při popřevratovém přetavování hodnot a institucí došlo také na otázku učitelského vzdělání
a učitelstvo ve svém gros rozhodlo se usilovati o zrušení dosavadních učitelských ústavů a na
hrazení jich dvouletými vysokými školami pedagogickými, na nichž vyžadovala by se maturita
ze střední školy. Tato otázka se stala předmětem stranické licitace několikráte a saframentsky
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tvrdým oříškem vnitrostranické politiky. Naše socialistické strany totiž přijaly přirozeně tento
postulát za svůj, aby vyhověly většinou levě organisovanému učitelstvu. Ale víme, že na župních
výborových schůzích měly potíže s členstvem, které nebylo spokojeno, že by měla zmizeti škola
poměrně laciná i pro žáka venkovské měšťanské školy přístupná a měla býti nahrazena školou,
na kterou chudé dítě, je-li odjinud než z Prahy, nesmí ani pomysliti.
Pro tuto licitaci se také nikdy na úředních místech nejednalo vážně o návrzích sekce profesorů
učitelských ústavů na reformu učitelského ústavu. Ale věc jde dále. Lze pozorovati cílevědomou
práci k tomu směřující, aby se těmto ústavům, které jsou podle názorů našich reformátorů
»moribundi«, znemožňoval rozvoj, a to tím, že jsou jim odnímány prostředky. Je směšné, jaké
dotace na učebné pomůcky jsou ústavům přidělovány. Pro ně nebylo válečné devalvace měny:
zde i nadále je pro předmět vyhrazena dotace 150—250 Kč ročně! Nehýbe se ani dost málo
s otázkou maturitních tax, zákon o omezení možnosti externistů dělati maturitu na učitelském
ústavě, padl již u referenta v ministerstvu. A tak je ústav školou s numerem klausem vpředu:
jen 40 internistů, ale externistů může dělat maturitu třeba 500! Jak jsme napsali jinde: »vchod
uzavřen, nádvorní vrata i v noci dokořán!«
Nedávno (bylo to o vánočních svátcích) se usneslo učitelstvo na generálním útoku na tuto
instituci. A tu je zapotřebí říci několik přímých a nijak nebalených slov. Bude nejlépe, když
srovnáme učitelský ústav s pedagogickou akademií přesně podle stavu, v němž jsou obě školy
dnes.
Nuže, učitelský ústav má tu výhodu, že jest školou po teritoriu republiky7 rovnoměrně roz
loženou. Jak jsme již napsali: z území republiky zbývá jen málo krajů, z nichž jest učitelský ústav
nedostupným tak, aby žák mohl do něho dojížděti. Z území Čech je to kolem 17.000 km2. Při
jímá většinou žáky z měšťanských škol. Přenechávám pánům, kteří horlí proti učitelským ústa
vům, odpovědnost za to, jsou-li či nejsou tito žáci dobře připraveni. Je možno, že se jim ani
tato příprava, přece příprava vlastní výroby, nelíbí, při našem poctivém úsilí v I. ročníku je to
příprava dostatečná.
Hlavní předností ústavu jest však právě ta okolnost, že vesnické dítě, které se připravilo na
učitelský ústav na měšťanské škole venkovské, připravuje se na úřad učitelský dokonale sžito
se sociálním prostředím, ve kterém vyrostlo, přináší pochopení pro děti, které má učiti, přináší
však také schopnost dokonale se občansky sžíti s rodiči žáků, rozuměti jejich tužbám a jejich
bolestem, znáti dokonale jejich způsob života.
Je skutečně pikantní, srovnáme-li statisticky, kdo jsou rodiče žáků a jaké je jejich politické
smýšlení, s tím, že jsou to právě socialističtí učitelé, kteří horují nejvíce pro zrušení učitelských
ústavů. Je to přímo práce proti těmto drobným lidem, vykonávaná pěkně v anketách za dveřmi,
aby na ni nebylo moc viděti a ventilovaná v časopisech, které nelze koupiti za šesták v odpo
ledním vydání. Ale v demokracii rozhoduje množství! V nejhorším případě jedná se tu asi
o 7000 protivných hlasů, které mohou socialistické strany pohřešovati, nezachytí-li se jich po
lovička nesplnitelným slibem, že chudí venkovští posluchači vysoké školy pedagogické
dostanou stipendia.
Učitelský ústav, toť těsné soužití chovance se žáky cvičné školy: je s nimi ve všech respiriích,
je s nimi v jedné budově, jeho pedagogické pokusy mají toho žáčka za výchovný objekt.
Pedagogická akademie?
Nuže, to je škola, která dosahuje v nejlepším případě až za dvě léta toho výsledku, kterého
dostihuje vlastní pílí průměrný absolvent střední školy, jsa při tom vázán povinnou pětiměsíční
hospitací na některé škole obecné, za rok!
Je-li učitelský ústav školou výběrovou, která si může vybrati 40 chovanců ze dvou set padesáti
žadatelů po přijímací zkoušce, je pedagogická akademie přístupna nejen každému abiturientu,
prošlému per maiora a s dostatečnými, abiturientu, který cítí, že jinam při svých »schopnostech«
nemůže, ale je přístupna i ztroskotancům života, starým 38 roků, při doplňovací maturitě tři
kráte propadlým, kteří stydlavě zamlčevše tuto okolnost žádají teprve z pedagogické akademie
za povolení maturitní zkoušky a dostanou je, místo aby byli žalováni pro
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přečin klamání úřadů a zločin podvodu! Škola je improvisovaná celým řá
dem a způsobem vyučování a s maturanty se na ní zachází tak, aby jim zlí kantoři z pražských
učitelských ústavů neublížili: musí míti tedy vlastní zkušební komisi a nepodaří-li se vystrnaditi
obyčejnou komisi do jednoho, pak třiadvacet reparátů z němčiny není žádnou zvláštností! Rád
bych znal profesora učitelského stavu, kterému by takto se žáky dopadly maturity a který by
proto ihned nenavazoval známosti s pražskými speditéry k převezení svršků na venkovský
vzduch! Je tudíž velmi pochopitelná snaha pokrokového učitelstva pražského, aby 4 poslu
chačům této školy byla povolena zkouška z maďarštiny jako druhého jazyka živého místo
němčiny, tedy z jazyka, kterému se povinně na žádné české škole, natož pražské škole nevyučuje
a pro který také ani není u zkušební komise komisaře. (Nemluvím o neskutečnosti. Posloužím
pánům náznakem dvou jmen: Imrich A. {jednoslabičné příjmení} a Desider L. {příjmení je
maďarským překladem křestního jména autorova}.)
Vysoká škola s ohromným učebným cílem: aby připravila k doplňovací maturitě na nená
viděném učitelském ústavě, k maturitě, která se skládá z těchto zkoušek: gramatiky jazyka
vyučovacího, pedagogiky, zpěvu a houslí, hygieny! Na ní se sešly dva zájmy: žáků i do
centů. Žáků: při příjemném flinkání se, které skutečně někdy vypadá jako studium, udělati
maturitu v čase šetření na vysokou; docentů: dáti se honorovati stovkami za jednu učební
hodinu. Aby pak se dostalo na více petentů této pohodlné pedagogické námahy, mají býti tyto
školy zařízeny ve všech universitních městech a jen proto mají býti zrušeny učitelské ústavy.
Její absolventi, kořenná pražská děvčata a správní pražští kluci křtění Vltavou, kteří se dusí
v ulicích Kutné Hory, natož nějakých Počátek jen pro nízkost baráků a nedostatkem neonových
reklam, ponesou veliké pochopení pro duši venkovského dítěte, stojícího tolik za městským
dítětem, a pro zájmy a život »bacánů« ze Lhoty pod Strání, které zdaleka viděli při svém trampu.
Kdyby mohli inspektoři okresů mluviti tak, jak cítí, řekli by pánům, jak ochotně ustanovují
učitele z řad žáků pedagogické akademie a jaké jsou jejich pedagogické zkušenosti s většinou
těchto lidí!
Domnívá-li se někdo, že jsme spokojeni s učitelským ústavem tak, jak je, tož klidně odpoví
dáme : n e! Ale lze reformovati tuto školu podle celé řady návrhů prachu propadajících. Podle
našeho názoru je nutno prodloužiti ústav na šest let. Dokonale vyrovnati jeho učivo s učivem
reálného gymnasia typu B. Zavěsti dvojí maturitu: teoretickou z pátého ročníku, po níž je
volno abiturientu, aby odešel na studia na vysoké škole, a praktickou na konci šestého roku
z metodik speciálních a prakse jakož i ze směrů moderní pedagogiky. Pak ovšem zrušiti zkoušky
způsobilosti, jejichž náhradou byla by maturita praktická. Tímto způsobem bylo by umožněno
žákům venkovských měšťanských škol, aby se připravili ke studiu na vysoké škole, dorost uči
telstva středoškolského by měl v tomto ústavu pregnantní školu přípravnou pro universitní
studium. Tato reforma ovšem otvírá venkovskému nadanému dítěti nové a rozsáhlejší možnosti
a neuzavírá mu cestu případně jediné možnou, jak by učinilo zamýšlené zrušení učitelských
ústavů.
A nyní panu E. V. z »Národního osvobození«. Jste toho mínění, drahý pane, že jsem horoval
jen pro katolické ústavy? Že mně nějak zvláště na nich záleží?! Stejně jako na druhých: nechci,
aby byly zrušeny. Nejsem tedy jako mnozí z vás, kteří s tajným a chytráckým úsměvem infor
mují neznalé: jak budou pedagogické akademie, vyfoukneme černým jejich pajďáky! Padlo
jedno slovo o katolických ústavech v mém článku v »Lidových listech«? Poslužte mně
doklady z katolických ústavů! Nevyhýbám se pravdě o nich. Dostanou-li vaši výtku, možná,
že s mnohou budu souhlasiti, ale toto předem: na těchto ústavech jsou dvojí chovanci. Katolíci,
kteří šli na tyto ústavy z náboženského přesvědčení a jsou vysoko nad průměrem ústavů neka
tolických. Pak padrť, jinde ztroskotavší, které tam dopomohla doporučení farních úřadů, příliš
křesťansky milosrdných, které projevily doporučením radost nad kajícím matrikovým katolí
kem. Varujeme tímto tedy farní úřady před nemístným milosrdenstvím! Přesto však, vážený
pane E. V., podle slov R. I. Malého úplná realita je v katolictví. Račte odpustit, mluvil-li jsem
tak nahlas o křivém nose pedagogické akademie!

Zdeněk Šmíd:

NÁVRAT Z RUSKA NA ZÁPAD
Až časem pomine ostrá příchuť aktuality, kterou dnes má nevelká knížka A. Gida, zaujme
ten jeho »Návrat ze Sovětského Svazu«*) místo mnohem méně významné na širé perspek
tivě jeho životního díla. A jistě se bude skromničce krčit vedle hutných a bohatě doku
mentovaných knih duchovní šíře až goethovské: Cesta do Konga a Návrat
z Tchad u, v nichž se A. Gide dostal vlastně po prvé do styku s tvrdou skutečností života
koloniálního a sociálních protiv. Jel do Afriky na zábavní cestu a vrátil se, »aby žaloval«;
a rád s ním tehdy souhlasil každý, kdo se domnívá, že si žádný národ neposlouží pro budouc
nost, utajuje-li křivdy, jež by si žádaly rychlé nápravy. Tehda však A. Gide žaloval jako muž
svobodný a nespoutaný stranickými předsudky. Od té doby se ovšem leccos změnilo, neboť
u Gida přišlo údobí zaslepeného, až trapného souhlasu se sovětským Ruskem a několik let
těžké vnitřní rozkolísanosti.
Knížka »Návrat z Ruska« je dlouho čekaným projevem vysvobození, třebas jen polovičního.
Francouzům cizí chomout nesvědčí, i když se o něj přihlásili dobrovolně. Jsem přesvědčen, že
by byl A. Gide, založením nekonformista a bytost proteická, dal v posledních letech mnohem
víc, nebýti toho, že se vrhl s žárem proroka do proudění dobového, zapomínaje, že bez náležité
přípravy vývoj politické Evropy nepochopí a sám se degraduje na posledního vojáčka, který
bude jen nástrojem a vábničkou v rukou zkušenějších politických taktiků.
Jisto je, že když spisovatelé a umělci ucítili v poválečné Evropě najednou prudkou nutnost
vyjiti ze své tiché klausury, ze své »věže ze slonové kosti« (a právě A. Gide, pevně spjatý
svými literárními začátky s údobím symbolismu, nadmíru dbal o ticho v umělecké práci, o ciselérství formy a sám se jednou upřímně vyznal z toho, že ho mrzívala více neelegantní forma
myšlenky nežli čin s mravního hlediska sporný — a snažili se zaujmout své stanovisko, vply
nout do širokého dobového proudění, zatočila se leckterému z nich hlava nad »vřavou světa«.
A. Gidovi nikoliv jen ve smyslu přeneseném. A. Gide, který byl zajisté jedním z autorů smě
řujících v životě i ve společnosti proti proudu, byl lehce usměrněn svými mladými přáteli
z okruhu měsíčníku La Nouvelle Revue Française (A. Maulraux, který zase jistě vděčí velkému
spisovateli A. Gidovi za leckterý stylistický podnět, pak Guilloux a j. měli značný podíl
na Gidově komunistické »konversi«, neboť zejména první z nich prudce ovlivňoval svým
fanatickým žárem stárnoucího spisovatele, pokud ještě nevyvolil mezi rozličnými cestami),
a nakonec stržen a vehnán do akce událostmi v hitlerovském Německu. Bylo to přibližně
v době, kdy sovětské Rusko zase vyplnilo pevně své místo na evropské šachovnici politické,
a jisté křídlo francouzské literární obce snad tehda vidělo pravou chvíli k pozměnění vlny,
která tak prudce srážela staré pojmy o svobodě lidské a umělecké. První Gidovy krůčky na
veřejných schůzích byly co nejváhavější. Jeho první řečnický projev v ulici Cadet (r. 1933)
se podobal spíše omluvám a Gide si tehda vysloužil své první ostruhy »tribuna lidu« věru
s námahou. Za rok již ovšem působil jako starý kozák a snažil se přizpůsobit i svým šatem
vkusu širšího obecenstva, neboť se jako začátečník domníval, že musí i takto sloužiti své nové
církvi. Jeho slova nelibosti, i protesty proti francouzské životní sociální nehybnosti, i volání
po svobodě jedincově byly by ostatně zněly známým a vítaným hlasem té Francie, která si váží
svobody jedincova života i nedotknutelnosti života vnitřního, nebýti toho, že se chladněji
vnímajícímu posluchači naznačovalo za každým jeho projevem gesto člověka, který vkládá
slepě ruce do pout nejtvrdších. Incidis in Scyllam... Hledaje ve chvíli vnitřního
rozkolísání spásu rodné země i celé Evropy v dalekém Rusku, které se mu nakrátko ztotožnilo
s touženou Utopií, bouře se proti jedné, bližší, diktatuře, hledal slepě záchranu ve světle
dalekém a nezřetelném. V tom hledání muže, který jako by chtěl najednou, třebas mimoděk
vyplniti »horror vacui« aspoň sněným spravedlivějším životem je mnoho pathetického; jako
) A. Gide: Retour de l’U. R. S. S. Paříž 1936. Nákladem N. R. F. Stránek 125. Vyšlo hned také v českém vydání.

když se noční motýli slétají ze tmy ke světlu spálit si křídla, nebo když se pták rozbíjí o špi
navé sklo, touže po slunci. A. Gide, zahleděný odevždy v budoucnost, uvěřil v Rusko s mla
distvým zápalem, a nezáleželo mu na tom, že poskytne střízlivým posuzovatelům trapnou po
dívanou na velkého západního spisovatele, tápajícího zoufale tmou.
Z té doby pocházejí známé Stránky z deníku. Gide váhal, domníval se — on, mistr
slova a myšlenky — že budoucnost se odkloní zcela od západní kultury, jásal nad ruským
zemským rájem, opakoval stokrát své mea culpa a ex Oriente Lux. Co mne přímo odrazovalo
u hojných stránek tohoto Deníku, byla zvláště chabost myšlenky a váhavost výrazu nebo zase
kategorické soudy politického vševěděla. Čtenáře až zamrazilo, že se nyní stránky velkého fran
couzského spisovatele podobají leckdy svou nabubřelostí a prázdnotou próze stranických úvod
níků. Zejména na nás, kteří přece máme jenom k Rusku a jeho osudu mnohem blíže, působily
ty stránky až naivně a kupodivu zastarale. Muž tak jemné intuice se stal kapitánem bez kom
pasu. A. Gide se v těchto letech revolučního optimismu domníval dokonce, že harmonisující spo
lečnost nového Ruska uvede do svého šťastného oběhu dokonce i sexuální inverse! A jaké
rozčarování, když později sovětský zákoník suše otaxoval homosexualitu tresty od pěti do
desíti let. Autor nahé zpovědi knihy Jestliže zrno nezakrní jel tedy již do Ruska
jako mimochodec.
Básnický sen o dalekém Rusku byl tedy zase jen věčným snem reformátorů a básníků o Ráji
na zemi, byl dychtěním po Utopii, cestou za hranice lidské společnosti. Stačilo by zde
glosovat ony Stránky z deníku, aby vysvitlo co nejjasněji, že rozčarování Návratu
z Ruska není po nich žádným překvapením. Při konečné konfrontaci ideálu s tvrdou skuteč
ností musil se A. Gide takto poodklonit od Ruska. Jinak by byl musil mlčet nebo lhát. Je
s podivem, že tato samozřejmost unikla těm, kteří ho tak trochu nutili k cestě do Ruska.
A rozhořčují-li se nyní i v ruském tisku nad Gidovou knížkou, plýtvají nadarmo slovy. Je to
jenom malá odplata za dvojakost, umožňující proměňovati umělce a spisovatele v jarmareční
modly, které mají přispěti k šíření politických církví a církviček. A. Gide byl přece vždy bytost
mnohopolární, která byla cele obsažena jenom ve vzájemném prokřížení protikladů, ve vyza
řování celé elipsy (tento komunista se ještě nyní nemůže odpoutati od evangelia, tento cele
rozpoutaný »naturalista« jásá i dnes často nad formou, vítězící nad přírodním chaosem atd.!).
Po údobí »lásky a obdivu« k Sovětskému Svazu přišla posléze chvíle skutečného setkání tváří
v tvář. A sám Gide si jistě musil mnohokráte povzdechnouti pozměněnou větou, kterou všichni
známe z Molierova Šibalství Skapinova: »Ale, co jen jsem, u ďasa, hledal na té galéře!?«
Překlad knihy Gidovy již mají všichni v rukou, stačí tedy naznačovat co nejstručněji. Dovolávati se této knížky ostře proti Rusku je stejně nemístné, jako vytrhávati z ní sofisticky ty
partie, které se Rusku podivují. Na to přichází knížka Gidova přespříliš pozdě a její ráz sotva
u nás někoho může nadmíru nadchnout a vzrušit. Její význam, podobně jako význam Dorgelésových záznamů z Ruska, které právě přinášejí »Lidové noviny«, tkví spíše v tom, že v nich
dvě známé osobnosti ze Západu konečně prohlédají a přestávají se podivovati tomu, co za podiv
nestojí, vedouce zároveň, pokud to ovšem dovedou, známou vymezovací čáru mezi Evropou
a Ruskem. Již v letech poválečných byly přece napsány o Rusku pro Rusko a proti Rusku
knihy, které mnohem hlouběji viděly a soudily nový ruský život; a leckterý náš autor, kterému
se dostalo u našich čtenářů jen minimální pozornosti, vystihl podstatu ruského státního života,
jeho stíny i světla mnohem výstižněji.
Knížka »Návrat ze sovětského Ruska« je knížka laika, který je málo obeznámem s Ruskem,
jeho dějinami, jeho vývojem politickým a hospodářským a který je jako Francouz na míle
vzdálen též podstatě jeho psychologie, což cítíte na každé stránce. Diví se trochu nezkušené
srdečnosti ruského lidu, obdivuje parky kultury — kterým se ve fašistické Itálii, kde by patrně
za pohled a chválu nestály, říká dopolavore — a zejména ona prostičká episodka se skupinou
komsomolců působí až dojemně svou naivitou. Podobně lidsky teplou scénu může snad člověk
prožít skoro ve všech evropských zemích, a zcela jistě na francouzském jihu, ve Španělsku,
Itálii, Portugalsku ... Záleží to jenom na něm!
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Gide vidí Leningrad, Moskvu, vrhá letmý pohled na lidi, životní standard a je rozčarován.
Ne, nové Rusko opravdu nezměnilo základy světa, není zemí, která by přinášela vesmíru
světlo, není objevenou pevninou ideální lidské společnosti, neproměnilo člověka, ale jenom
v mezích, které vedoucím politikům ukládala specificky ruské poměry, dohání Evropu a musí
se přizpůsobovati. Pěkný to objev v roce 1937! Nadarmo se neříká, že kritický poutník lite
raturou některé země i knihami o ní, má lepší představu o pravém stavu věcí, než takovíto
skuteční poutníci oslepení. Gide, člověk ze Západu, se diví tomu, co jsme všichni věděli: že
se totiž v novém Rusku přežívá, pokud jde o metody vlády a o přitakávání věčně doufa
jícího a tušícího davu, starý ruský despotism východní ražby a latentní mesianism. Gide
konfrontuje svůj sen a svá vysoká hlediska francouzského intelektuála s potřebami i rado
vánkami davu, dívá se na »stachanovskou« akordní práci trochu skeptickýma očima muže ze
země, kde se pracuje pilněji nežli se zpravidla myslívá, snaží se viděti za připravenou fasádou
potěmkinovských vesnic. Trne nad nízkým stavem a usměrněností veřejného mínění, životní
šedí, věčně lidskými vadami, které nalézá skoro na každém kroku i v této své Utopii. Krásně
naznačuje »komplex superiority«, který tak často právem překáží u Slovanů (a tím nemíním
tu známou a trochu mlhavou slovanskou víru v duchovní poslání, ale dětinské potahování za
šos a upozorňování na to, jak je zde u nás »dohoněna Evropa«). Kde se projevuje A. Gide
nejsvobodněji? Tam, kde zapomíná politických teorií, stávaje se mužem, jenž již nehledá* na
světě krajiny, ale jen a jen lidi, aby přesně viděl, radoval se a soudil, tam, kde naznačuje
atmosféru kultu stalinovského, vypravuje v duchu francouzských moralistů anekdotu
o dvojakém intelektuálovi, kdy se v něm probouzí na tolik umělec a Francouz dobré ražby,
že se vzpírá proti demagogii umění lidového a usměrňovaného.
Tímto nám A. Gide neobjevil žádnou Ameriku, řeknete právem; ano, ale jeho svědectví,
třebas místy působí tak dvojace a rozkolísaně, právě dokazuje, že si dnes nemůže dělati ilusí
ani ten, kdo by chtěl jako do nedávná on, ze všech sil uvěřiti v obrodné poslání Ruska, v životadárnost jeho iniciativy. Je to nyní v Evropě jenom důležitý stát se svými ryze domácími
nesnázemi a zkouškami, ale za spasný myšlenkový a kulturní maják ho mohou považovati
jenom lidé na lodi tonoucí. »Jsou věci pro mne důležitější nežli já sám; důležitější než Rusko:
je to lidstvo, jeho osud, jeho kultura.« Ta věta z předmluvy je vlastně závěrem, neboť nasvěd
čuje též obratu v Gidovu nazírání a uprostřed jeho kontradikcí naznačuje aspoň, že se Gide
v lecčems vrací k rodné zemi a k pravé Evropě. Tím neříkám, že by se vracel jako »zbloudilý
syn«, který chce zůstati slepý k nedostatkům v otcovském domě. Vždyť neklid stárnoucího
spisovatele, který hledal spásu za hranicemi, svědčí stejně hluboce o dobovém přerodu, jako
o něm svědčí snahy mladých Francouzů, kteří ať katolíci, ať socialističtí jprůbojníci, z celé své
vášně popírají pohodlnou rutinu a kornatění »epochy, jež se vzdaluje«.
Ve styku s Ruskem se znovu probudilo v Gidovi evropanství a uspaná hrdost klérka ze Zá
padu. Jel do Ruska jako straník, který se leckdy div neomlouval za to, že je Francouz — a na
jednou cítí, že nám pobyt v Rusku »pomůže vážit si neocenitelné svobody myšlenkové, které
se ještě těší Francouzi a které často zneužívají« a že slovo evropská kultura svítí znova bohatým
obsahem a novými možnostmi.
Frantisek Kropáč:

NA PRAHU APOKALYPSY?
Jak list ve vichřici je lidská duse ve víru
světa. Dříve, po celá staletí, byla přede
vším ohrožena duse. Dnes jde o duši
tisíckrát více — počet duševních otrav
se rozmnožil — ale jde i o všechno ostatní.
O holý život, chléb, domov, vlast. Člověk ČlorČ>ak

veku, třída třídě, stát státu nebyl nikdy tako
vým nepřítelem jako nyní.
Nezapomínáme strašných let válečných,
známe jejich následky — ale znají je všichni?
Jsou všichni tak usilovně zaměřeni v přiroze
ný vývoj jako my? Netkví v rukou za zády

schovaných dýky a zbraně jiné, až fantasticky
strašlivé? Bohužel, ano. Bohužel, vše nejhorší
je nastraženo kolem dokola. Není už takového
rozdílu mezi poměry vnitřními a vnějšími.
Sousedé k nám zírají přes hranice a zvoní
zbraněmi, jestliže se jim něco nelíbí.
Blíží se doba, kdy Německo bude plně vy
zbrojeno — na souši, ve vzduchu i na moři.
Materiálem lidským (po dosažení výcviku)
i výzbrojním. Bude bohatě vypraveno unifor
mami, drillem, zbraněmi, válečnými stroji, le
tadly, bitevními křižníky, torpedovkami, po
norkami a především Šíleným válečným nadše
ním. Touha po odvetě, po překonání komple
xu méněcennosti mezi evropskými národy
(ovšem méněcennosti pouze domnělé, či
úmyslné, záměrně domnělé, aby bylo možno
operovati nejnižšími pudy nejširších davů) a
hlad postaví německý národ před volbu:
buď veliká skromnost a poctivá práce na vy
budování nového světa na podkladě kolektiv
ních bezpečnostních smluv, anebo válka!
Avšak to už nebude volba, protože rozhod
nutí o válce bude nepochybné. A tu se bude
hledati záminka, lhostejno jak oprávněná či
odůvodněná. Již dnes se připravuje pro tuto
válečnou záminku na různých stranách pole.
Jedním z nich je prohlašování Československé
republiky za baštu a nástupní území bolŠevismu. Vzroste-li do dvou, tří let síla komunistic
ké strany v Československu a móda kaváren
ského bolŠevismu jen zcela nepatrně, může to
býti záminkou k nové evropské válce.
Dne 13. března 1935 bylo hlášeno ze Šluknova, že mimo celní úřad v Georgswalde pro
jel Šílenou rychlostí osobní automobil evi
denční značky IA-12-345. Byl to automobil,
který přijel z Norimberku a jehož úkolem
bylo dopraviti do Československa zbraně a
býti vůbec na podporu jakémusi Karlu Meierovi zWůrzburku a Hanuši Bergnerovi z Mni
chova, kteří byli vysláni do Československa,
aby po způsobu vrahů Formisových odstranili
některé emigranty. Ti, kteří propadli svou
hlavou politické soldatesce, musí býti zahu
beni, ať to stojí co stojí.
Všechny dosavadní revoluce, které nechaly
žiti své odpůrce za hranicemi, jsou daleko za
stíněny touto praksí. Ale jsou zastíněny také
dokonalou (a tím nákladnou) organisací
vnitřní stranické kontroly pomocí uniformo

vaných sborů, iniciativní propagandou vnitř
ní i vnější, Špionáží a ovšem zbrojením. To
vše samozřejmě stojí nesmírné sumy peněz.
Všechna činnost, vyplývající z toho, je na
prosto neproduktivní — ovšem se stanoviska
normálního vývoje. Ale ovšem může býti pro
duktivní s jediného stanoviska: se stanoviska
války. Tu pak vyhlazení nebo aspoň ochro
mení nepřátel režimu za hranicemi, naprostá
kázeň obyvatelstva uvnitř státu, Špionáž a pro
paganda a samozřejmě v první řadě zbrojení,
jsou ideálními předpoklady války. Mnohé
z nich nejsou praktikovány státy jinými a ze
jména nikoliv státy, proti nimž je namířeno
válečné úsilí Německa (jaká laxnost!, u nás,
bohudíky, již přece jen překonávaná). Není
potom divu, že přímočarý výpočet vojenských
odborníků nezbytně musí vyzníti v úspěšné
vedení války.
Dne 18. března 1935 zavedlo Německo vše
obecnou brannou povinnost. Mírové smlouvy
byly dokonale porušeny. První akt velké tra
gedie — daleko krutější nežli byla ona r. 1914
— se začíná.
»Nalezl se ve století XIX. a XX. jistý ná
rod, který se podjal záměru, jakého svět ne
spatřil od počátku Historie: vyhlazení
d u Š í.«
Tento citát, tak dokonale vystihující dnešní
stav, pochází z doby, kdy ještě nebylo možno
předvídati, co všechno přijde. Světová válka
trvala teprve něco přes rok, když tato slova
napsal o popruštělém Německu Léon Bloy.
Je to začátek úvodu k úchvatnému filosofic
kému deníku »Na prahu Apokalypsy«. Ne
spěje boj proti kultuře, ztělesněný výrokem
»SlyŠím-li slovo kultura, odjiŠťuji svůj revol
ver«, boj proti církvi katolické a rasismus
skutečně k vyhlazení duší?
Na dalších stránkách Bloyovy knihy může
me čisti další doklady, další podivuhodné de
taily, jež jako by byly vystřiženy z dnešní
doby.
»Najali jsme si velmi neprozřetelně němec
kou služku, jež se nám zdála dobře vychova
nou, zbožnou, skromnou, pozornou, ba i pří
jemnou na pohled. První dny posluhovala
skorém uspokojivě. Jenom jsme si všimli po
někud se divíce, jak stále běhá na poštu vyři
zovat si korespondenci. Naráz vše se zhatilo.
Bez důvodu a bez záminky mi dnes dokazuje,
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že Německo jest nad všechny země světa ... ve Starém zákoně. Ať se tedy nikdo nediví
Myslím, že tato, jako tisíce jiných, propůjčuje zvěrstvům německého vojska. Vždyť je tak
se praŠpinavému řemeslu špehounskému, po dobře připravili! Vraždění, loupení, pálení a
bývajíc jen kratičkou dobu na místech, kde násilnosti, vše jest jim dovoleno, poněvadž
není čeho pozorovati. . .« Ach, Špionáž a pro Němec jediný má práva a vše, co jest pod
paganda zároveň! To však nebylo za války, sluncem, náleží jemu.« K tomu se vnucuje
Leon Bloy učinil tento zápis pod datem 11. citát z Luther a: »Co by v tom bylo
října 1913. Dnes je tomu podobně: každý ně zlého, aby se na dosažení většího
mecký turista, každý úřední pohraniční orgán, dobra řekla dobrá a pořádná lež?«
každý, kdo jen trochu může, snaží se přispěti Proč se štítiti války, může-li tato býti zákla
svými pozorováními. Nesejde na tom, že se dem nového života v blahobytu? Tato morál
snášejí pouhé drobty a že zprávy jsou z obo ka, mající své kořeny daleko ve středověku,
rů, které na první pohled nemají nic společ ovládala německý národ v r. 1914 a ovládá
ného s vedením války. Avšak organisací, obra jej i dnes.
cením, doplňováním, přemisťováním jednotli
Ale nauka, shrnutá v úsloví »Deutschland
vých zpráviček se přece jen získá upotřebitel über alles«, je jedním z přímých pramenů
ný materiál. Znalost poměrů v nejnevinnějším dnešního politického a mezinárodního
oboru života může vésti k vytvoření nejfan- stavu Německa. K tomu jest uvésti zápis z 9tastictějŠího plánu pro případ vojenského října 1914: Našel jsem jej v hamburské
přepadu.
»Deutsche Handelswacht«: »Vše, co je pový
»Jaké strašlivé dni! Jaká muka po celém šené a urozené v pravé kultuře duše i ducha,
světě! Tážeme se s hrůzou, jaký asi je stav v rozvoji pokolení lidského, to nabylo svého
duše těch, kteří schválně, scientes et nejúplnějšího, nejčistšího vyjádření v národě
prudentes, berou si na sebe, že rozpoutá- německém. Porážka německá byla by koncem
vají takové pohromy!« Tento zápis jest ze dne pravého lidství, a chce-li svět pokraČovati,
21. srpna 1914, tedy z počátku světové války. musí se poněmčiti. Němci náleží míti panství
Pohromy, jež následovaly až do uzavření pří nad světem.« Teoretikové dnešního nacistic
měří, byly daleko hroznější. Ale Bloy jako by kého a rasistického Německa nepotřebovali
věděl, co vše přijde, myslil-li hned na odpo nic než přečisti si tuto perličku. Vše ostatní se
vědnost za válku. Dne 10. září 1914 ví a vidí
dá vyvoditi z ní tak, jako z nepatrného semín
Bloy už daleko více: »Řeky krve, neskonalé
ka vyroste mohutný strom.
bědy, hroucení se dvou císařství a plynoucí
Zápis ze dne 8. dubna 1915 cituje dva krát
z toho smrtelný zápas všech národů o kořist.«
Ten zápas o kořist trvá, bohužel, doposud; ké, ale významné úryvky z děl dvou proslu
účastní se ho i národy a státy, které ve světo lých pangermanistů:
Aby nikomu nebylo neznámo, prohlašuje
vé válce nezvítězily.
3. října 1914: »Hromadné Šílení německého me, že náš suchozemský národ má právo na
lidu je dosti dobře vyloženo od abbé Wetter- moře, a to nejen na moře Severní, nýbrž i na
léa v článku o moderním Německu. Pro Ně moře Středozemní a na Atlantický oceán. Přimecko, přetvořené úplně Pruskem, jest už jen vtělíme si tedy postupně všechny provincie,
jediná nauka, jediná víra: Deutschland jež s námi sousedí. Anektujeme Dánsko, po
über alles. Vše, co krásného, velikého, tom Holandsko, Belgii, Horní Burgundsko,
vábného, stává se nebo stalo se specificky ně severní Švýcary, Livonsko, až i Terst a Benát
meckým. Všechny vadnosti, všechny neřesti ky; posléze sever kraje galského od Sommy
byly přivlečeny z ciziny. Tato věrouka je sou k Loiře. — Generál von Clausewitz.
Anektujeme Dánsko, Holandsko, Belgii,
stavně pěstěna v duši nových pokolení učite
Švýcary,
Livonsko, Terst i Benátky a sever
lem, profesorem středoškolským a hlavně
učencem universitním. Ano, Německo jest Francie od Sommy po Loiru. Tento program,
nade všecko i nedostižnými vlastnostmi rasy jejž rozvíjíme beze strachu, není dílem bláz
germánské i jakýmsi božským předurčením, novým; tato říše, již chceme založiti, nebude
dosti podobným vyvolení národa hebrejského utopií; již nyní máme vše, čeho k tomu po
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třebí. — Generál Bronsart von Schel- že hrubé práce by vykonávali podrobení. To
1 e n d o r f.
je ovsem utopie snad ještě naivnější nežli sny
K tomu dodává ironicky Bloy: »Vlastně o moři, o linii Hamburk-Bagdad a Hamburkchtějí tito drahouškové privtěliti si pro začá Terst. Slovanstvo už přirozeným tlakem, svou
tek celou Evropu a zakrátko celý svět. Proč pouhou existencí bude nerozbornou hradbou,
pak nikoliv? Bylo by to obnovením pozem jež bude postupovati z východu na západ,
ského ráje.«
protože vše odtud přichází. I Němci. A jest
Nuže, cesta na západ, na jih a na jihovýchod jejich osudem, že přišli dříve a že jsou tudíž
(linie Hamburk-Bagdad) ztroskotala r. 1918. národem starším. Snad zvítězí nad národy
Kdo se jednou spálil, chodí opatrně kolem ještě staršími, ale mladším, bujícím silou a
plotny. Proto ten pohled na východ, proto touhou po životě, nikdy neublíží. A nechť
ta touha — ne už po moři — ale po nesmír i přijde nová válka, nová a strašnější Apoka
ných suchozemských lánech Ukrajiny, lypsa, nebude to nic platné. Kdo ji začne, ten
které by nejen nasytily celý hladový národ, se jí také zahubí.
ale učinily z něho opravdu jen vojáky, proto

CJŽílliUctOlL
František Hrbek:

Fr. Ská celík:

Greco
V plameni -vytrženi k nebi vlaji
plápolající lodyhy těl;
když otevřena peče?, která závrat tají,
zrak zří jen vysin řeřavou běl.

Důvěra
V tichu k nám hovoří Bůh.
Zří měkce do duse zjihlé ...

Modli se, nebo? se zavírá kruh

dobroty nevystihlé'.
K hlubinám ducha hledě sestoupiti,
v tajemství zapouští kořeny,
upoutat průsvitných je vlásečnic chtě sítí,
sám v žízni světla pní vnořený.

Promluví záření hvězd,
zjasní se zrak vasní zsedlý,

vrací se sny z křivých cest,

CríOttO
V nebeských modří vlahěm vanu, jasu
plavých zlat
andělských kuru půvab nepomíjející
i nadzemským světlem, Madoně jež zraje
v líci
byl rozjásaným štětcem zbožně jat.

které v zem neklidu vedly.

Vse, po čem toužil jsi kdys
jak z kvetu v pozdrav ti kyne,

má známý, milý ti rys,

nové je vsak a jiné.
Kdo neměl žít, tak jak žil?

Co do modlitby světcovy se řine ptačí zpěv
a s bratrem sluncem chválí svrchovanost
Fána,
tu mlčenlivá sestra smrt je přichystána,
když stigmat ústa chrlí žhavou krev.

Vteřiny ztratil či roky?
S vůlí Boží daný cíl
stihne i zmdlenými kroky.

T>ak
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Vilém Bitnar:

Případ Karla Vrátného
V Praze se dožívá svých sedmdesátin katolický kněz, jehož asketická postavička, františkánská
chudoba a literární význam mi vždy připomínaly Františka Douchu. Málokdy se projevila antitésa
významu a uznání v takové příkrosti jako u těchto dvou Českých knéží a spisovatelů, konajících svou
kulturní misi s vášnivou oddaností k věci a bez nároků na prebendy. Katecheta Karel Vrátný,
o něhož tu jde, mel krásnou odvahu přeložiti znovu po Vrchlickém celou Dantovu »Božskou ko
medii« tak, že se překlad nestal věcí zbytečnou! Vrchlický snažil se přeložit obrovitou báseň formou
originálu, dodržel rýmovací schéma tercin 5 přesností obdivuhodnou. Ale stalo se tak za cenu ne
přesného vyjádření ideového obsahu díla, často pouze přibližným vystižením struktury básnických
obrazů. A právě v těchto důležitých stránkách vyniká překlad Vrátného. Máme v něm přesné
ztlumočenou ideovou motiviku dantovskou i ražbu jeho metafor a básnických figur. Poznámky,
jimiž doprovodil svůj překlad, projevují výjimečnou erudici, tento kněz stal se naším opravdovým
dantistou. Danta doprovázejí překlady slavných dopisů Kateřiny Sienské a Kvítky svátého Františka.
Z jihu zašel tento vychutnavaČ duchovní krásy na sever, přinesl odtud nejen forgensenova díla,
zejména »Poutníkovu knihu«, ale přesadil po prvé do Češtiny cizokrajnou kvetenu staroislandských
ság a úžasnou Asgrímssonovu »Lilii«. Z barokní franštiny přeložil »Filotheu« Františka Saleského,
z latiny »Následování Krista« FomáŠe Kempenského. Ejhle, řada arciděl světové literatury, ztlumočená znalcem jazyků a neukojitelným ciselérem své mateřštiny. A k tomu všemu heroické vlaste
nectví, nesmlouvavé ČeŠství, zharmonisované j katolicitou. Vrátný je Člověk výjimečný. Z takového
dřeva jinde vyřezávají figury členů učených akademií a vůdcovských korporací.. . Církev ho od
měnila titulem monsignora. Stát a národ ho nechává živořiti ze sedmistovkové pense. Vzhůru srdce,
tvrdohlavý blázne pro Krista!

Vojtěch Schnurpfeil

Bolševici oslavuji Puškina
Zas jeden nový úspěch dobyt:

možno se cizím peřím zdobit,
vždyi básník zavražděné Rusi,

jenž před stoletím navždy ztich’,
všecko si líbit dáti musí —
i zneužívání svých knih!

Moskevské popravy
Fa skutečnost je sice krvavá —

přec v Rusku nejlepší je ústava!
Pěst diktátorská sice zabije —
přec v Sovětech je demokracie!
Když si to srovnal, český mozek zhloup’

dolhal se pravdy nad hromadou kostí:
Nynější demokratický bolševismus nemá
nic společného s dřívějším bolševismem
krvavým: vidíte přece, že jsem k zástupci
toho dřívějšího bolševismu obrácen zády!
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Sovětský Svaz přec jenom je mocný sloup
rudnoucího pokroku a bezpečnosti!

Josef Píšek

i )mill
Růžena Vacková:

Příští umělečtí klasikové podle užitkové filosofie
Věru, kolektivní odezva »levicová« na an
ketu »Národních listů«, která věc vnitřní uči
nila věcí zásadní, už by ani nezajímala, kdyby
neobnažovala záhyby odpůrčího smýšlení. Ne
mohli být jasně poznáni z perspektivy dílčího
pracovního pole ani v parádní uniformě ze
salonů; teprve v polní výzbroji odhalilo se lec
cos, co nás překvapilo velmi záporně. Ne tak
myšlenková náplň, avšak její intelektuální neúroveň. Mnozí se odhalili jako odpůrci, které
je možno podceňovat, a to není právě příjem
ný pocit v dobách, které vybojovávají mezi
lidmi nový řád. Jak objasňovat vlastní hodno
cení, opřené o názor transcendentního poslá
ní Člověka a jeho nadsmyslnou odpovědnost
osobní, lidem, kteří slyšet nechtějí a opakují
svá slovíčka jen o chloupek jinak v reáliích
a o míle daleko ve východiscích světového ná
zoru? Jak mluvit s lidmi, jejichž dialog se tváří
monologicky a obrana začíná z vnitřní zábra
ny: ty jsi hlupák!? Je to ne naše Škoda, je to
zase typicky Česká bída dob, které mají stří
du nikoli podvojnou, nýbrž pásmovou. Pak
ale logika názorové vazby při sobělibém pano
vání jednoho směru se rozpadá. Teď se tak
děje s »levicí«. O to rychleji, že je zcelovala
skutečně filosofie pragmatistická, byť odstíno
vaná, a jak si pochvalovalo »Národní osvobo
zení« s rajskou upřímností, nemíní se této
užitkové filosofie vzdát.
Dřeň úpadkovosti dnešního vedoucího kul
turního myšlení byla obnažena projevem Emi
la Filly na známé trudné schůzi protianketní.
Litujeme srdečně, že i osobně musíme opustit
rámec intelektuální úcty k protivníkovi a že
si i Emila Fillu, o němž se říká, že je značně
vzdělaný a Široce poučený i chytrý, musíme za
řadit do oblastí dolinných. Nehledíme-li iiž
k téměř nekulturní politice Mánesa, jejímž je
patronem, musíme hledět k politicnosti tohoto
jeho projevu, který rázem svého hodnocení
uměleckých jevů přesel mez osobní. Opíráme
se při tom o výňatek z referátu »Národního
osvobození« ze 4. února, který nebyl odvolán.
Nechceme si počínat »libovolně« a proto vy
bíráme právě levicový tisk, jeho okruhu blíz

ký i sdělující patrně intenci autorovu, a o Člá
nek, psaný levicovým novinářem poučeným a
v rámci politického vyznání věcným. Nejde
totiž jenom o účelnou polemiČku, nýbrž o váž
né poznání slepé uličky, do níž vběhlo levico
vé myšlení ve věcech zásadních. Proto také
opomíjíme i všechny temperamentní a improvisované útoky na odpůrce z národa vykázané
i táborový tón Fillova projevu. Připouštíme
dokonce, že řeč, patrně na místě spuštěná
s patra a nepromyšlená, mohla mít leckteré
myšlenkové skoky. Za hodnocení se vsak od
povídá. A řekl-li tedy Filla, že národními kla
siky dne zítřejšího budou: Nezval, Ježek, Ho
ra, Vančura, Voskovec, Štýrský, tedy tím vy
slovil zhodnocující soud. Je v zájmu přesnosti,
abychom improvisované řeči nevytýkali ostat
ní promlčené klasiky, samozřejmě levicové.
I úryvek říká dost.
Přejdeme i přes myšlenkový nepořádek této
klasické řady. Kdo Čte, tak vidí. Podotýkáme
své: ano, i nám je Josef Hora umělecky nepopěrná osobnost — a to především proto, že
i u Hory v požehnaných chvílích z hlubin vy
věrá Člověk český a že i z ustrojení jeho formy
a výrazu zaznívá projev národní. Je však již
v povaze věcí lidských, že tvůrce může být
v leckterých oblastech oddělován od vlastní
tvorby. Můžeme večer okouzleni čisti jeho
»Máchovské variace« nebo »Zemi pod hora
mi« — a ráno být příkře dotčeni novinářským
projevem téhož Josefa Hory. Je ovsem prav
da, že v takto jasných případech se jenom vel
mi neradi odhodláváme odvděčovat se za po
dař vzácné chvíle nelítostnou polemikou. Soudíme-li vsak, že civilní Josef Hora není svými
osobními projevy skutečně národu prospěšný,
pak nám nezbývá, než i jemu to říci. Nás to
zajisté mrzí víc než jeho, poněvadž vždycky
dějinný resultát bojů dá za pravdu jeho — bás
ním. Budeme proto v neprávu, ačkoli možná
právě polemický počin podle naší víry
pomůže připravit básníku Jose
fu Horovi generaci, která bude
ještě schopna ho poctít. Proto pů
jdeme leckdy i proti Josefu Horovi, bude-li

'Tyak.

on protismyslně podporovat směry, které má
me nikoliv za myšlenkově vývojové, ale na
opak za odduchovňující.
A teď jiný Fillův příští klasik: Vítě2slav Ne2val. Nepopíráme, že Vítě2slav Ne2val je vý2naČným Českým básníkem. Že bude umístěn,
je jisté; pochybnější však je — kam. I ve stup
ni i v typologické oblasti. Jeho tvorba je kli
katá. Velmi mnoho 2 jeho děl má pečeť ná
hodnosti a příležitostné soudobosti. Ne2val
jako typ instinktivního a tryskajícího nadání,
které nevybírá místo dopadu, může být dneš
kem nelibě snášen jako básník. Pochybujeme,
bude-li jeho profil klasický pro budoucnost a
nebude-li na příklad jenom občas ve 2vratu
slohů obnovovaným jménem. Je tedy již tady
Fillovo hodnocení ho2eno s velmi libovolným
gestem. Fillův soud však dále nastoupil ve
strettě dolů.
Jen o jednom ještě jménu může býti vážně
uvažováno: Vladislav Vančura. Avšak i on již
je sporný podle vkusu osobního a slohového,
třebaže věříme, že se jeho jméno objeví 2de či
onde v Rukověti české literatury našich po
tomků.
Avšak: Ježek, Voskovec, Štýrský? Což je
Emil Filla skutečně politicky již tak 2aslepen,
že sdělává svou klasickou řadu podle stolní
příslušnosti? Jaká 2de vůbec mohla být jiná
sudidla?
Slyšme dobře, koho to kdysi tvrdý bojovník
2a sloh a významná osobnost významné gene
race ve svém zaslepení kandiduje za národní
klasiky: mladého ještě skladatele 2 Osvoboze
ného divadla, jehož Šlágry mají jedinou konti
nuitu s Českou hudební tradicí, totiž kontinu
itu závislosti, která by leckdy mohla být na
zvána jménem velmi nelichotivým. Voskovce,
jehož herecká — i pokud víme autorská —
tvořivost ze vtipu Škamny narostla zatím ke
clownskému typu dramatického umění. A oznacuje-li Filla z malířů za klasika Štýrského,
jehož vznět kypí nyní v nelibě hračkářských

montážích, které nemohou být pojaty do žád
ného malířského slohu a snad ani ne Česko
slovenského surrealismu — pak prosíme ostat
ní malíře za odpuštění, že se nám chce vůbec
polemisovat s Fillou. Je to už nedůstojné, kdy
by nebylo příznačné, kam může přivést ducha
i filosoficky Školeného spolková endogamie
nápadů.
Přece nemohl myslet Filla ani reklamně váž
ně takovouto stupnici osob. Myslel-li, pak po
dal doklad, kam směřuje umění a umělec, kte
rý se spokojuje autoritativní výší ve společ
nosti. Skutečně — k tuposti hodnotícího citu.
Nemyslil-li to tak a vyslovolal-li jen jakoby
pro reklamní plakát jména náhodně příchozí,
pak jsme donuceni k zápornému úsudku
o mravní závažnosti jeho soudů a o jeho sebe
úctě. Pro příště již nemůže být brán vážně.
Ještě trapnější je však obecnost takových
jevů na levici, která se nás dotýká proto, že
mnozí začínají mluvit v podobných souvislo
stech o národním umění a že patrně doufají,
že jejich uznaná obratnost péra a sehranost
koterie uvede je znovu v novém slohu na mís
ta vůdcovská, z nichž sestupují pro svou ne
dbalost. Leč kde selhává podstata myšlení, se
lhává i logika, jak ukázalo Fillovo třídění a
přestává i přirozená autorita. Je marná náma
ha působit sugestivním dojmem na znedůvěřivŠí již lid, že dnešní »pravice« nechce vidět
skutečně národní a duchovní hodnoty, vytvo
řené i tou generací, jež je řízena filosofií, jak
si říkají, užitkovou. Ba, víme dobře, kde jsou
a kde je jejich vývojová mocnost. Víme však
také dobře, kde je rozklad i rozpad umělecký:
tam, kde ke každému jevu a myšlence je zaují
mám účelový a dočasný poměr, bez zkoumání
jiné podstaty, než exploataČní. Neděláme leh
komyslných kandidátek příští národní klasičnosti; je to duchovně neužitečné. Jména těch,
jichž si ceníme přes rozdíl mínění a jména
těch, které nemáme za vývojové, se vyskytnou
v jiných pohovorech, vážně odměřovaných.

Obrácený Darwin

Vývoj jde nalevo
Rádio hlásí: Obleva!
Zas tedy něco do leva
přes všechny ankety! Hej rup, dík!
AI všude nalevo je úvodník!

Roste jako mlázi
po kro kárštvi rudé, ustarané:
opici je omlazuji žlázy
z Moskvy gratis dodávané...
Sk.
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V. René:

Mir. Vaiek:

Bílá nemoc Karla Čapka
Bílá nemoci, kde jsem té nachytal?
Vznikla’s proto, že mi dosel kapitál?

Z bázně, aby mě už páni nepustili k vodě?
Či jen proto, že je pacifismus v módě?
Ale já jsem Čapek — a dav zatleská.

Pak to vyvezeme někam do Švédská.
Jenže mě v té věci trápí starost jiná:

bílá nemoc, to je česky plesnivina.
— Jsou ty tisícovky pravé?
— Ovíem, pane spisovateli.
— Tak to je teda nechci.

Byt prolétárskélio básníka
Líbí se mi, že proletářský básník Franti
V takovém hnízdečku proletářském je roz
šek Halas, který se tak vyznamenal v bo tomile! Paní Volavková popisuje, jak je tam
jích o Madrid mohutným tyčením zaťaté pěsti žebříček, dvě takové lišty za pouhých 300 Kč,
na schůzích (v Lucerně) i v novinách (»Nár. salony vlastně dva, neb v obou pokojích lze
osvobození«), si zařídil dvoupokojový byt přijímat hosty, na připojeném obrázku pak
s básnickým křeslem; nelíbí se mi však, že zapomněli zavřít takovou roztomilou skříň,
tento byt do nejmenších intimit nediskretně plnou libých nápojů, čekajících jen na návště
probrala Hana Volavková v 2. čísle »Panora vu, atd. Ale hlavně: »Pokoj pána má atmosfé
my«, orgánu to »Družstevní práce«. To se ne ru duchovějŠí a vznosnější než pokoj paní, kde
mělo stát, protože 20.000 poslušných členů D. kromě knih je umístěno sklo, porculán, stří
P. bude teď chtít bydlit zrovna v takovém bro, prádlo . .. Budou-li ve velkém pokoji paní
komfortu, věšet prádlo zrovna na takových Halasové, kde není nic rozmarného, přijímáni
surrealistických bidlech a sedět v právě tak hosté, pozvaní na jídlo, je pokoj pánův kromě
básnivém křesle jako proletářský básník Fr. pracovny vyhrazen symposiím převážně du
Halas. Když už v té světové kapitalistické krisi chovním.« Zde už nelze ani vzpomínati Dali
nemají nezaměstnaní kde bydlit a »nouze na borových houslí, jak vtipně dnešní architekt
učila Dalibora housti«, jak říká H. Volavková, dovede zacházet s tím duchovnem! K tomu
myslíc na architekta Heytuma, jenž zařídil účelu je v bytě básníka Halasa i »vtipné stří
z pouhých dvou pokojů byt pro proletářského dání výšek, tajné zásuvky i veliký popelník
básníka, tak si to měli nechat pro sebe. Členo v podobě plechového tácu na psacím stole«!
vé D. P. by aspoň bydlili dál v bytech se sta Tedy devisa pro byty Členů D. P.: Dámě do
rou výbavou, nezaměstnaní by spali dále pod pokoje více stříbra, pánu více duchovna! Tak
mostem nebo ve stohu (tu kdyby tak arch. se nebudou v rodinách hádat, co komu patří.
Heythum, ten náš Dalibor, navrhl zařízení!) A chcete-li se, milí družstevníci, docela podo
a buržousti by se nežrali vzteky, že proletáři bat proletářskému básníkovi Fr. Halasovi, jen
jsou s tím vykořisťováním už tak daleko, že to naznačte a p. arch. Heytum vám navrhne
bydlí o něco lépe, komfortněji a příjemněji »básnivé křeslo« podle vaší duchovní i tělesné
míry. Básnivé křeslo je totiž fotel, v kterém
než oni.
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můžete sedět s inspirací nepřetržitě i za všech
okolností fungující a jakékoliv potřebné city
si vymýšlející. Různá zařízení básníku v tako
vém komfortu a duchovnu sedícímu pouhým
otočením jakési páčky na příklad dopomohou,
že vzpomene i na nezaměstnaného, jenž spí
pod mostem a napíše o něm dojemnou sociálne-realistickou a třídní básničku.
To všechno tedy se mi líbí. Nelíbí se mi
však, opakuji, že se to jen tak neodpovědně
předkládá členům »Družstevní práce«. Jsou
to hodní a vděční členové, tak hezky se dají

vodit tou pokrokovou linií D. P. a svou »Pa
noramu« mají rádi jako by to byla »Hvězdič
ka« nebo »List paní a dívek«. Je mi líto, že
teď každá družstevní rodina bude chtít bydlit
jako proletářský básník. Slyšte dojemný hlas
inteligentní a soudné čtenářky, která byla
v »Panoramě« registrována pod Číslem 7996:
»Dnešní „Panorama“, to byla zas po čase vel
ká radost v rodině. Já sama nechala všecku
práci stát a jen čtla až do posledního inserátu
Baťova. A je mi tak krásně . . .«

52 (slovy padesát dva) hořkých balad auto
rem opuštěných. Píše se nám z levých kruhů:
»Neměl jsem se pokoušet naznačit nebo dokonce
ukázat na skromného autora oné přehršle hoř
kých balad (viz 2. číslo tohoto listu). V kance
láři p. nakladatele Borového byla z toho menší
mrzutost a jak jsem předpokládal, bylo rozhod
nuto, že se můj dopis přejde mlčením, dokud se
knížka dobře prodává. Víc ještě mě však mrzí,
že můj přítel Jan Drda je od té doby velmi sklí
čený. Nakonec po poradě s přáteli se rozhodl,
že pošle opravu, ale protože nelze nic opravovat,
poradili mu přátelé, aby poslal pouhé prohlášení:
»Prohlašuji, že zpráva, jako bych byl Robert
David, uvedená v článku „Sladká anonymita
autora hořkých balad“ ve 2. čísla „Taku“, je
naprosto nepodložená a nepravdivá. Podpis Jan

Drda.« Skromný hoch! Vždycky jsem to o něm
říkal. Jméno Roberta Davida je dnes příliš slav
né a věrnými zaměstnanci firmy Borový nadmíru
rozhlášené, než aby si je mohl přivlastnit hodný
a skromný autor-začátečník. Hned jsem si to
myslil, že Jan Drda bude protestovat, že ho od
haluji. Ano, zpráva jako by byl, je nepodložená.
Nemohl jsem to jinak podložit. Škoda jen, že
Jan Drda společně s firmou Borový neposlali
opravu tuto: Není pravda, že Jan Drda pod
pseudonymem Robert David napsal byť jen je
dinou z 52 balad hořkých, nemluvě o baladách
nad tento počet firmou již k otištění nepřijatých.«
To by se chtěj nechtěj otisklo, a víckrát by se
o autorovi jako by jím byl Jan Drda, nemluvilo,
leda jednou, až se to nebude prodávat. Ale i re
klama má své meze!
Naléhavý Současník

Člen D. P. cm. 21310

Výhody kolektivu
Rudým — ach — srdce puká
pro Kornejčuka!
Že není zrovna genius?
Nu, to je přece jeho plus.
Ničevó, Vaňko, nicevó —
jenom, když míříš nalevo:
stovka i nula dobrá k vlivu,
všechno se srovná v kolektivu.

P.N.

.Zpráva z i>olbyro
(Ukrajinská úchylka)

5 Kornéjcukem to takhle bylo:
dr. '¡ahn ho z Moskvy dopravil,
naše řváni ho odsoudilo,
dr. Nejedlý ho popravil.
Básnická Musa »kulturních mistrň« nadpodrealistu.
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Nesmrtelné literární

dílo historika
Dra J. Pekaře
Bílá hora. Její příčiny a následky. 2. vydání,

Kč 18.—.
České katastry, 1654—1789. Se zvláštním zřete

lem k dějinám hospodář, a ústav. Kč 60.—.
Český ráj — v barevných dřevorytech K. Vika.
Text napsali J. Pekař, Z. Wirth, K. Vika. Kč
120.—.
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.—.
Omyly a nebezpečí pozemkové reformy.. Pojed
nává o historických předpokladech pozemkové
reformy. (Na skladě též antikvami, několik výt.
místo Kč 12.— pouze Kč 8.—. II. vydání, str. 80.)

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

r. 1859

KUTNÁ HORA

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
■

KNIHKUPECTVÍ

U ZLATÉHO KLASU
PRAHA II, KARLOVO N. 5
Filiálka ČESKÉ BUDĚJOVICE

miHROFonn

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.—. Díj
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 na
U každého knihkupce, nebo přímo

v nakladatelství »VY Š

dechnutá v perleťových barvách svou hlubo
kou psychologií se stává zrcadlem moderního
mládí.
Olav Audunsson v Hestvíkenu. 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: novinka vánoc 1936. 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 touhy.
Jenny. Stran 374. Brož. Kč 36.—, v plátně Kč
51.—, v poloperg. Kč 56.—. Příběh malířky, prů
zračně chladného charakteru severského, jíž po
byt v Římě přinesl podivné dobrodružství lásky.
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JCó-tniL iJDÍMt ÚjjfHMty ?
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 -Ú ZLATÉHO KLASU«
PRAHA II, Karlovo n. 5. Filiálka ČESKÉ BUDĚJOVICE
>TAK< vychází v nakladatelství »Vyšehrad«, spol. s r. o., Praha II., Václavská ul. č. 12. — Šéfredaktor
R. I. Malý. — Odpovědný redaktor Aloys Skoumal. — Tiskne Českoslovanská akc. tiskárna, Praha. — Po
užíváni novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze pod č. 317/807/VH-1936 —
Podací úřad Praha 25.

