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vychází 1. a 3. patek v každém měsíci. — Předplatné na celý ročník i s poštovným^ (400 stran) činí
Kč 43'20. Jednotlivé číslo stojí Kč 1'80. Pošt, spořitelna: 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, ĚÍČANOVA 32.
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA je vždy 10. a 25. 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 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.

Knihy redakci došlé:
Katechismus modliteb. Texty hlavních modliteb Církve. Vybral a přeložil Konstantin Miklik,
kněz kongregace NejsvětějŠího Vykupitele. 1937. Ladislav Kuncíř v Praze. Str. 254. Cena —?—
— Rudolf Medek: Český ráj. Básně. 16. sv. bibliofilské edice »Vigilie« (vede a vydává dr. Štěpán
Jež, Praha-BubeneČ, Na magistrále 15), str. 86. Cena —?------- Paul Claudel: Křížová cesta.
Báseň. Přeložil O. F. Babler, typograficky upravil a Čtrnáct obrázků v textu nakreslil Břetislav
Storm. 30. sv. edice »Hlasy«. Svatý Kopeček u Olomouce. — Máj boj - Hitler o sobe a svých cílech,
zpracoval dr. Fr. Bauer, nakl. Orbis. »Politické knihovny« II. ř., kniha XXII., str. 230, cena 35 KČ.
— Dominik Pecka: Smysl člověka, edice »Akord« v Brně 1936, str. 80, cena 9 Kč. — Výbor
z ruské lyriky. Přeložil ]an Říha, nákladem vlastním, str. 200, cena 28 Kč. — Jakub Deml: Ve
stínu lípy, Šlépěje XXI., vydal Jakub Deml v Tasově. Str. 116. Kresba na obálce od Jana Konupka. — Erbovní knížka na rok 1936, vydal Rád v Praze. Str. 70. — Vánoční lyrika Adama
Michny z Otradovic. Vybral a doslov napsal Vilém Bitnar. Praha 1936. Soukromý tisk Zdeňka
Bjačka se dvěma dřevoryty Arnošta Hrabala. — T. G. Masaryk, Česká otázka. Naše nynější krise.
Nakl. Čin. Spisů T. G. Masaryka, red. V. K. Škrachem, kniha V. Str. 504, cena 62 KČ. —
Z knihovny »Vlajka« sv. VII. Jan Evangelista Hanka: Karmen jubilejní, 1886—1936, str. 16, cena
5 Kč. — Sv. VIII. Petre Octavian Zamfirescu: Oslí ielisti, str. 96, cena 12 Kč. — Z edice »Tři
pruty Svatoplukovy«: Ladislav Matoušek: Případ paměti Přibyslavské, nákl. vl., str. 32, cena 6 KČ.
René Maran: V zajetí džungle, knihy Mánesa sv. XXIX. Nakl. S. V. U. Mánes, str. 222, cena
24 Kč. Přel. Milan Dittrich.
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Fr. Skácelik:

O OSOBNÍ STATEČNOSTI
V utváření životního společenství tak, jak je hlásá kolektivismus, ztrácí osobnost, která je
v něm jen okem jakési uměle spletené sítě, své funkční poslání: mizí osobní zodpovědnost,
činorodost vůle, neohroženost, statečnost, přísnost a v řádu nadpřirozeném béře se duši
nástroj k spáse, které může člověk dosíci jen silami vlastní svobodné vůle.
Vyznavači kolektivismu, kteří v neodůvodněném sebevědomí, vlastní moderní povýšenosti,
prohlašují svůj názor za výkvět novodobého myšlení, snad ani netuší, jak tu vlastně ohřívají
staré šosácké mínění, že pravda a dobro bez osobní odvahy »samy sebou« prorazí. Německý
křesťanský myslitel J. Pieper výstižně poukázal na to, jak osvícenský liberalismus, jehož dítětem
je právě ono zbaběle smýšlející šosáctví, zatemnil poznávání nejzřejmějších skutečností svými
bludy metafysickými. Etický život člověka byl jím zfalšován k bezstarostnosti, která je bez
risika a hrdinství: cesta k zdokonalení jevila se mu jako vegetující »rozvoj« a »vývoj«, jemuž
se dobře daří samo sebou za jakousi čínskou zdí lidské iniciativnosti. Základem křesťanské
nauky je proti tomu bonům arduum — dobro strmé.
Dr. F. Kůnkel ve své knize »Neurasthenie und Hysterie« upozorňuje už roku 1926 na
výsledky badání moderní charakterologie, podložené psychologií, podle nichž nedostatek
odvahy k sebeobětavosti náleží k nejhlubším příčinám duševních onemocnění. Je dnes už
prokázáno, že společný rys všech neuros je úzkostné soustředění vlastního Já, stále sebe
křečovitě pozorující neschopnost se oprostiti čili: onen druh lásky k životu, který právě vede
k předčasné ztrátě života. Věta evangelia: kdo miluje svůj život, ztratí jej — má vedle nábo
ženského významu i povahu nálezu psychiatrického, že Já upadá do stále většího nebezpe
čenství, čím pečlivější je snaha ochrániti je, což vystihl už před 30 lety český psychiatr prof.
Heveroch. J. Pieper pak klade důraz na to, že vzpomenutá věta evangelia platí ve všech třech
řádech bytostné lidské skutečnosti: v řádu vitálním, kde není statečnost ještě ctností — v řádu
mravním, kde již jí jest — a v řádu nadpřirozeném, kde statečnost je více než ctností.
Jak vysoko cenilo statečnost křesťanství, nejlépe nám dosvědčují tak dokonalí jeho vykla
dači, jakými jsou sv. Tomáš Akvinský a sv. Augustin. Akvinat hovoří v Summě o rado
stech statečnosti (»fortis delectatur in suo actu«), Augustin o její souvislosti se spravedlností.
Její smysl vidí v tom, že sama neslouží k uskutečňování dobra, ale chráníc toto uskutečňování,
činí cestu k němu volnou. Jeden z největších objevitelů neznámých hlubin duší lidských,
sv. Terezie z Avily, vypráví mnoho o osobní statečnosti a pokládá ji za první podmínku
mravní dokonalosti a za smysl i cíl všech dobrých činů. Sv. Jan z Kříže, jasnovidný doctor
mysticus, hledá podstatu statečnosti jako hlavní křesťanské ctnosti, a nalézá ji v tom, že jen
ona umožňuje člověku vzdát se absolutně prozřetelnosti Boží.
Vlastní cíl statečnosti je tedy oblast duchovní. Voláme-li proto po zduchovnění dnešního
života, musíme předně volat po výchově k osobní statečnosti. Nesmíme se dáti mýliti domněn
kou, že tato výchova má cosi společného s výchovou tělesné zdatnosti, jest jen a jen výchovou
k mravní statečnosti. Ale ještě jeden moment je tu důležitý, zdůrazněný hlavně v nád
herné knize o křesťanském zdokonalení, kterou napsal dr. Garigou-Lagrange, že totiž býti

Tm!í

03

statečným není jen brati na sebe rány i smrt při uskutečňování dobra, nýbrž také ve vítěz
ství věřit i, neboť bez této víry je statečnost nemožná: »Cím vyšší je vítězství a víra v ně,
tím více se odvažuje člověk, aby je vydobyl.« Není-li důležito připomenouti tento výrok
i našim československým poražencům? A tu třeba říci otevřeně, že nejhorším výrazem tohoto
mravního poraženectví je bezbožectví, ztráta víry v nesmrtelnost duší a jejich život posmrtný,
neboť podle slov Lagrangea »nadpřirozený dar statečnosti duše živí se z nejjistější víry
v největší vítězství, v němž všechna vítězství pozemská se uvádějí v dokonalost: z víry v život
věčný«. Není tedy veškerá, dnes tak potřebná, výchova k brannosti potud lichá, pokud nebude
budována na tomto náboženském základu? Není záhodno zamyslit se nad touto skutečností?
— Statečnost ovšem předpokládá tělesnou poranitelnost. J. Pieper ve svém díle »Sachlichkeit
und Klugheit« správně poznamenává, že neporanitelné bytosti jako andělé nemohou být ve
vlastním smyslu statečné. Nejhlubší pak poranění je smrt. I nesmrtící poranění, jako každé
onemocnění, jest vlastně obraz smrti.
Statečnost v podstatě je pohotovost umříti čili pohotovost padnouti, t. j. v boji zemříti.
Z této pohotovosti rostou nejhlubší kořeny statečnosti. Statečnost, která nesahá až do hloubi
pohotovosti k smrti, jest v podstatě své zkažená, jest bez síly, tkvící jen ve skutečnosti. Věta:
ať jiní pro vlast umírají, my budeme pro ni žiti, je věta talmudické praktičnosti, ad usum
delfíni, podobně jako výrok Heinricha Heineho, že statečnost je pouhý nedostatek obraznosti,
kteráž věta podle Chamberlaina diskvalifikuje Heineho i jako básníka, neboť každý opravdový
básník je duch statečný. Jako báseň musí jiti až k svědectví krve, stejně tak statečnost. J. Pieper
praví, že doba, která ztratí pojem a reální možnost krevní dokumentace, musí nutně pokládati
osobní statečnost za bramarbas. Být přípraven na smrt jest jedna ze základních povinností
křesťana. Církev zhodnotila hotovost proliti krev za Krista jako přímý rozkaz Boží, který
podle sv. Augustina »čadit sub praecepto«. Mučednictví jevilo se církvi vždy jako vítězství
osobní statečnosti, i bylo-li to vítězství smrtící. Církevní spisovatel 5. století, biskup turinský
Maxim, praví o mučednících: »Vítězí svou smrtí pro víru; jsouce živi bez víry, byli by poraženi.«
Že toto vítězství také usmrcuje, náleží k nepochopitelným a nezměnitelným podmínkám, jimiž
křesťan — a snad pouze křesťan — hájí své bytí ve světě. Především: statečnost není ctností
panen pošetilých: nebéře na sebe poranění pro poranění. Utrpení pro utrpení je křesťanu —
jako každému člověku přirozených sklonů — nesmyslností. Mučedník váží si života i pokládá-li jej za méně cenný než to, zač jej ztrácí.
Křesťan miluje svůj-život, praví sv. Tomáš Akvinský, nejen přirozenými silami vůle k ži
votu, nýbrž i mravními silami ducha a duše. Tím je míněno — poznamenává Pieper — že
člověk nemiluje svůj život přirozený jen proto, že je člověk, nýbrž proto a potud, pokud je
dobrým člověkem. Stejně tak miluje radost, zdraví, úspěch, štěstí — všechny tyto věci jsou
pravé dobro, kterého se křesťan nevzdává, leč aby zachránil vyšší statky, jichž ztráta zasa
huje hlouběji podstatu lidské přirozenosti.
Statečnost nemůže nikdy vyvěrati z duchovní prázdnoty. Statečný musí věděti předně, co je
dobré, neboť jen »pro dobro vystavuje se statečný nebezpečenství — a ani nesnadnost ani
námaha netvoří ctnost statečnosti, nýbrž jediné dobro« jsou slova sv. Tomáše Akv. Prudentia
est genetrix virtutum — věděli už Sallust a Horác. Statečnost je tedy statečností, že je infor
mována prudencí, při čemž informare znamená vlastně: dávati vnitřní formu něčemu. Není
statečným, kdo se bezohledně vystavuje nebezpečenství, neboť tím říká, že všechny možné
věci bez rozdílu a úvahy má za cennější než osobní neporušenost, kterou tak dává na pospas.
Doslova stojí v Summě II., II. 126: non qualitercunque, sed secundum rationem. První kla
sický historik Thukydides napsal podobně: »Vyvolává-li statečnost pouze neznalost, pak zna
lost a rozvaha vyvolává váhání.«
Býti statečným není totéž jako nemíti strach. Takový nedostatek strachu je buď slepý pro
skutečné ohrožení, nebo má původ v převrácené lásce. Je známo, že strach a láska se pod
miňují: kde kdo nemiluje, tam nemá strachu. Kdo na př. ztratil vůli k životu a lásku k duši,
nebojí se smrti. Ale taková lhostejnost a únava jsou daleko od statečnosti: to je zvrácení při
rozeného řádu.
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Statečnost je vidoucí: vidí, že poranění, které na sebe béře, je zlo
nefalšuje tedy skutečnost, nepřevrací ji: nemiluje smrt, nepohrdá životem, bojí se toliko zla. Chce »fortissime in
haerere bono«, což není pasivní stav, ale mocná duševní aktivita. Základ statečnosti tedy je
vytrvati, vydržeti v bubnové palbě nesnází. »Vytrvalostí a trpělivostí má člověk svou duši
v pevné držbě.« Ale trpělivost není ovšem ještě statečnost, pouze její první fáze.
Liberalistický racionalismus, jeho optimistické přitakávání světskosti a z obou vyrostlé metafysické měšťáctví, které úzkostlivě zaměřeno na kolektivní bezpečnost »chce zůstati nad
statečnost povzneseno«, jak praví Karel Schmitt, zfalšovaly pojem osobní statečnosti, nemajíce
při tom možnosti prokázati, že zbabělost a nevázanost staly se plodnými a významnými činiteli
právě v neheroické epoše humanitářského liberalismu.
Moc zla podle Lagrangea prokazuje se ustrašeností, která je dnes chronickým stavem vět
šiny čsl. intelektuálů. Boj proti této moci strach vzbuzující — augustinským sustinendo et
aggrediendo — jest právě funkcí statečnosti. Chybí-li tato, nebo je-li vyvinuta pouze jedno
směrně či béře-li na sebe nedostatek této ctnosti masku pověrčivého snobismu, nebo staví
před sebe zástěru kolektivity, za kterou se prázdní křiklouni ušklibují — pak ovšem zlo má
volný průchod. Toto ohrožení správného růstu českého života cítil ve své době již Vítězslav
Hálek a volal rozechvěnými články po potřebě osobní statečnosti.
Jak zřejmo, doby se nevracejí, ale vracejí se často jejich nectnosti a pak nezbývá než opakovati znovu věci staré, řečené před lety. Viktor Dyk v tomto nepřetržitém opakování viděl
jeden z velmi dobrých prostředků výchovy národa. Jsem dalek toho, abych se srovnával s tímto
básníkem. Vzpomínaje jeho rady, chtěl jsem se pouze ohraditi proti event. výtce, že opakuji
lacino pravdy příliš známé.
Cti bor Mařan:

BL
UBO VERSUS HUMANlTA
Chceme-li se dostat k jádru člověka, neptáme se, zda je sanguinik či flegmatik, chudý či
bohatý, analfabet či učenec, demokrat či zastánce diktatury. Zjišťujeme především jeho »svě
tový názor«. (Toto slovo si vymyslili lidé, když začali myslet světsky a blouznit o pozemské
spáse člověka. Do té doby byla místo »světových názorů« náboženství.
I národy mají své světové názory. Tu je potřebí rozlišovati světový názor státu, t. j. jeho repre
sentantů, který se často neshoduje se světovým názorem většiny občanů. Nelze tvrdit, že Rusové
jsou národ atheistický, poněvadž je u nich náboženství potíráno jako buržoasní přežitek. Byro
kracie a národ nebývají pojmy shodné! — A právě v divergenci mezi světovým názorem těch,
kteří mají moc, a přesvědčením národa může být kořen zla. Oficiální mínění určuje směr, jímž
se řídí národní výchova. Je-li oficiální mínění lepší než názory občanů a jde-li o to, aby lid
byl zlepšen — je dobře. Takové případy známe z dějin. Známe svaté panovníky v necivilisovaných národech: sv. Václav, sv. Ludvík, sv. Štěpán a jiní. — Tragické jsou případy opačné:
Zdravě žijící nezkažený lid a duchovně pokažení vůdcové. Takový je stav ve větší části
Evropy. Zkáza jde shora. Říká se, že s pokrokem přichází i zkáza. Ale i zkáze samé se říká
pokrok. V praksi takový pokrok znamená ztrátu duchovního zdraví širokých vrstev, ztrátu
kriterií pro dobro a zlo.
Na kořeni pokroku toho druhu je rozumářská herese. — Opravdu povznášející
podívaná: jako kdysi brontosauři a mastodonti vyhynuli na svou obrovitost, tak evropský
člověk hyne na svůj rozum. — Nemocí pokroku je zachvácena celá Evropa. První infekce
přišla někdy ve 14. století. Franz Werfel říká, že Evropané asi od doby renesance padají zpět
do pohanství. Této postupné paganisaci se říká evropský pokrok. Neznamená
tento pokrok nic jiného než rozleptávání jednotného křesťanského řádu, z něhož Evropa
vznikla, na němž a s nímž stojí. — Mezinárodní kostelníci kultu pokroku řadí s dojemnou
pečlivostí muže, kteří se podle svých sil přičiňovali o rozklad křesťanstva. Staví
je do galerie »budovatelů nového lidství« a stírají s nich trpělivě prach zapomenutí. Stojí tu
'Uak.

Viklef, Hus, Luther, Descartes, Rousseau, Hegel, Marx, Hitler a jiní. Hybris — pýcha
rozumu, hřích, pro nějž byli potrestáni stavitelé věže babylonské, spojuje všechny tyto
ničitele jednotné Evropy.
V třech velkých fázích byla bourána mohutná stavba křesťanské civilisace. Protestantství,
francouzská revoluce a naturalistický nihilismus s politickou náhražkou náboženství jsou
přirozenou cestou, která vede Evropu od křesťanství zpět do pohanského a bezbožnického
barbarství. — Herese protestantská rozdělila Evropu na dva díly, navzájem se
potírající. Zlo duchovní anarchie, nasazené protestantstvím, pracovalo dál a provalilo se
ve Velké revoluci. Ta přišla s proslulým paradoxem: Volnost, rovnost, bratrství. Na
to heslo nepřišel rozumný člověk. Je-li volnost, není rovnosti, je-li rovnost, není volnosti:
bratrství nemůže přijít nikdy. A také nepřišlo. Přihlásili se jedni, jimž se hodila volnost.
Chtěli ze společnosti udělat menažerii silných jedinců, jimž by ostatní byli předha
zováni za pokrm. Tomu nápadu se říká liberalismus. »Dejte nám svobodu,« ječeli silní
jedinci, »vytvoříme na základě vědy a strojů nový svět, v němž bude panovat Dobro a Krása«
(s velkými písmeny). »V práci a vědění je naše spasení, náboženství je soukromou záležitostí,
neexistuje jediná pravda,« hlásali mystikové nového učení. »Pravdu si budeme odhlasovávat
v parlamentech. Pro jistotu zavádíme víru, že je na světě víc dobra než zla.«
Silným jedincům se svoboda zalíbila a rostla propast mezi boháči a chudými. I vyvstal velký
prorok jménem Marx, vzal si z hesla Revoluce rovnost a prorokoval: »Vykupitelem
z bídy slabých bude proletariát. Vytvoří se beztřídní společnost a nastane ráj na zemi.
Nebude vykořisťovaných a proto zmizí i duchovní moci, jež chránily privilegia mocných,
především všechna náboženství.« — V praksi se ukázala nelidskost a perversita nové věrouky.
Z bludného dogmatu, že hospodářství tvoří člověka a ne Člověk hospodářství, vzešlo pro
pracující třídu nejhorší otroctví.
Jako protestantství rozdělilo Evropu na dvě půlky a jako liberalismus se svým náboženstvím
hmotných zájmů ji rozložil na další skupiny, tak marxismus dokonal dílo rozkladu. Tříd
ním bojem rozpůlil i nejmenší sociální organismy, poněvadž třídní boj je možný všude
tam, kde jsou aspoň dva lidé. — Státy se rozpůlily, zvláště když podle zákona o nahrazení
kvality kvantitou i z 10.000 morálních nic vznikal jeden mocný poslanecký mandát.
A přišel muž, jenž poradil lék. Směšně jednoduchý: na ránu přiložil náplast značky »Vše
pro rasu«. Tam, kde užili tohoto felčarského prostředku, ránu nezahojili. Pod náplastí hnisá
dál a mění se v nemoc jinou, neméně zlou. Říká se jí B 1 u b o.
Bývaly doby, kdy Evropa byla ohrožována barbary z východu. Otcům evropského pokroku
patří zásluha, že si vypěstovali pohanské nebezpečí domácího chovu. Neboť to, co
se děje v největší středoevropské říši, není nic jiného, než poslední fáze rozkladu křesťanské
kultury. Výchova pohanů, hystericky zbožňujících svou vlastní krev, se stala středem všeho
snažení v zemi Lutherově, Kantově a Nietzscheově. Za poslední všemocnou instanci se zavádí
Blut und Boden, svátý zákon Blubo. Mátožná mystika Života se stala náboženstvím,
biologická příslušnost k rase byla povýšena na etickou hodnotu. Dva výborné prostředky byly
objeveny k paganisaci říše: náboženské sekty a školy. Kompromisnické náboženské společ
nosti, usilující o synthesu pohanství s protestantstvím, skončily v náručí hakenkrajce. »Církve«
německých křesťanů, sekty vyznavačské, spolky positivních křesťanů, hnutí Hauerovo, Bergmannovo, Reventlowovo, Heszbergovo jsou jen přestupními stanicemi od Lutherovy herese
k Rosenbergově pohanství. Národní »církve« stihl týž osud, jaký stíhá všechna odštěpková
náboženství na světě. Jediná Církev nepodlehla pohanskému šílení; její pravda není zá
vislá na třeštění lidských mozků.
Školy se staly semináři, kde se kromě vojenských cvičení pěstuje mystika krve a půdy a živí
v srdcích mladých pohanů touha po odvetě. Představy i vůle jsou dokonale ovládnuty. Nebe
je slíbeno těm, kdož se obětují pro rasu. Jediný Weltanschauung pojí miliony: všechno
k větší slávě rasy. — »Jsme nejlepší rasa na světě a chceme podle toho svá práva« — tak se
ozývá občas džingischánský hlas z amplionů. A tomuto hlasu se začíná říkat evropské ne
bezpečí.
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Ne nadarmo. Neběží jen o německé kulomety, tlusté Berty, ponorky a letadla, ale jde
o těch 50 milionů pohanů. Tady má Evropa zlou zkušenost. Po každé heresi přišly
hrozné války. Po protestantství třicetiletá válka, po francouzské revoluci Napoleon, z hříchů
liberalismu válka světová. Obranné zbraně by tu byly, ale není jednotící obranné myšlenky.
Byli lidé, kteří si ve svém nezřízeném idealismu holedbali svědomí, že k sjednocení Evropy
stačí společný bonton a gentlemanství ženevských diplomatů.
Vpravdě je tu však idea jediná, která může vést k pacifikaci rozvrácené Evropy. Je to křes
ťanství obecné, zahrnující celý svět. Neboť i pro celou Evropu platí slova římského historika,
že státy se udržují tím, čím vznikly. Evropa vznikla z křesťanství a proto jediné křesťanství ji
může uchovat. V tom je ona hledaná kolektivní bezpečnost. Jen křesťanství může
unifikovat Evropu.
A co my? — Bylo či chtělo být dosud naším národním světovým názorem učení o hu
manitě, t. j. odbožštěné křesťanství s pravdou hozenou na pospas rozumářským zálibám
jednotlivců. Ukázalo se, že s takovým názorem, který plodí prostředí vlažné, bez názorů,
nejednotící, duchovně zmatené, nelze vystačit v dobách převratných. I lidé, kteří věřili,
a měli by věřit, nevěří. S rozpaky jsme četli v »Lidových novinách« slova pana Zdeňka
Smetáčka: »Nemělo by ovšem smyslu zastírat si, že základní pojmy, na nichž Masaryk budoval,
jsou dnes v těžké krisi. Masaryk je ještě z těch velkých idealistů, nebo chcete-li romantiků,
kteří věřili, že lidstvo je celek, že národy jsou částí tohoto celku a že mají poslání, které jim
vytkla sama Prozřetelnost. Jak cize to zní v dnešním světě! Věří vůbec ještě někdo v člově
čenstvo jako celek, v onu vznešenou Humanitě francouzských revolucionářů? Věří někdo, že
jeho národ má nějaké věčné poslání? Věří někdo dokonce ještě, že je nějaká Prozřetelnost?
Jaké rozpaky nad těmito otazníky o dnešním kulturním světě!«
Tady bylo řečeno až nebezpečně mnoho. Stojíme uprostřed chaosu bez názoru. Jakou
dáme výchovu své mladé generaci? Dosud jsme jí nedávali nic — jejím světovým názorem
je nejistota o nejzákladnějších mravních hodnotách. Jací z ní budou vojáci? Jakou mravní
myšlenku dáme národu a armádě? Obstojí humanita proti zbožněné rase? Lze se vůbec bít
ve jménu humanity, lze se bít za uměle vykombinovaná abstrakta? — Těch otazníků se musí
děsit všichni, kdož nevěří v sílu křesťanské myšlenky. V sílu té ideje, která nás už jednou
zachránila před národní smrtí a která nás zachrání vždycky. Budeme-li křesťanští,
nemůžeme padnout leč s celou Evropou, poněvadž Evropa stojí a padá
s křesťanstvím. — Jsou tři možnosti: buď bude Evropa germánsky pohanská, nebo bolševicky
atheistická, nebo křesťanská. Nebude-li křesťanská, nebude to však už Evropa.
Je naší životní nutností, abychom byli nesektářsky křesťanští. Jen křesťanství zví
tězí nad Blubo. — Je už otázkou státnické prozíravosti, chceme-li se stát oním úhel
ným kamenem, na němž se po dobách rozvratu bude stavět nová Evropa, chce
me-li být gravitačním bodem, na němž bude záviset rovnováha celé Evropy. Tady jsme
už odpovědni nejen sami sobě, nýbrž celé evropské civilisaci.

’ Max Heřmani:

MARXISMUS A HITLERISMUS
V Německu za krátkou dobu necelého sto
letí vznikly dvě revoluční nauky: nauka Mar
xova a nauka Adolfa Hitlera. Obě pak Ně
mecko vydalo hned ve dvojím vydání:

1. V XIX. století zplodilo Marxe a jeho
hlavní žáky; ve XX. století pak usadilo v Rus
ku Lenina, umožnilo svou vojenskou taktikou
příchod bolševismu a stalo se odpovědným

*) V lednovém čísle elsaského měsíčníku »L’Allemagne contemporaine« (20. I. 1937) Max Hermant srovnává marxismus
s hitlerismem a dochází k podobným závěrům, jaké jsem formuloval již před dvěma lety (v »Kříži nad Evropou« i jinde).
Ale protože v nynější době umělých mlh je cřeba některé myšlenky stále a stále opakovat, aby se vžily, podávám tu ze
studie Hermantovy vhodný výtah.
R. I. M.
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nejenom za ideologii socialismu, ale i za
ohromný konkrétní pokus, který se rozvinul
na rozsáhlých pláních sovětského státu.
2. Po padesát let inspirovalo vytvoření fi
losofie rasistické a v lednu 1933 vtělilo na
vlastní půdě své říše tuto nauku do konkrét
ního života, stavši se odpovědným nejen za
metafysiku a pravidla nového života, ale i za
velký politický podnik, jehož hranice v oblasti
Evropy jsou dosud nedohledné.
Díváme-li se na obě tyto revoluční nauky,
na marxismus a nacismus, zevnitř Němec
ka, zdají se nám naprosto různé. Díváme-li se
však na ně ze zahraničí, obě se stýkají a do očí
bije jejich společný germánský charakter.
Adolf Hitler arci mnohokrát se snažil dokázat
a důrazně ujišťoval, že mezi německým národ
ním socialismem a marxismem je nezměrná a
nepřekročitelná propast. Ve skutečnosti však
obě tyto sekty se navzájem tolik nenávidí
spíše proto, poněvadž jsou si velmi blízké.
Kdyby jejich myšlenky byly protichůdné, ne
mohly by se tak nenávidět a tak se navzájem
jedna druhé bát.
Že národní socialismus je nacionální a že je
to nauka, která se týká výhradně jenom národa
německého, zatím co bolševismus naopak pro
hlašuje své poslání mezinárodní — jest ovšem
evidentní. Neboť nacistům naprosto chybí vě
domí všelidské jednoty. V jejich mysli se
uhnízdil názor, že mezi jedinci, kteří skládají
různé národy světa, je přirozený rozdíl a že
jenom z běžné a klamné konvence všichni se
označují stejným jménem lidé.
Neboť co je to německý národ, Volk? Hitlerismus rozhodně nijak ho neomezuje země
pisnými hranicemi Říše. Německý národ není
podle hitlerismu společenství občanů, kteří
obývají území Německa, nýbrž je to živoucí
bytost, nadaná kolektivní duší, která obsahuje
všecky lidi téže krve, rozptýlené po celém
světě. Čím nejasnější je idea »rasy« a čím hůře
je definován pojem »krve«, tím více Volk
ztrácí své obrysy.
Nacista je v pravém slova smyslu intema
cionalista, který o tom snad ani neví a vzdá
lenost jeho programu od programu bolševic
kého Ruska naprosto není tak veliká, jak by
se zdálo. Nacisté se domnívají, že Němci jsou
vyvolenou rasou, jejíž zástupci přinesou všude
pravdu, které nabyli jakousi přirozenou mi
lostí, a bolševici zamýšlejí vytvořiti falangu

lidí, kteří by do celého světa roznesli pravdu,
které nabyli vnitřním osvícením. Ať hlavním
městem světa je Berlín či Moskva — v obou
případech je to určitá část lidí, která tvoří
elitu, vyvolená tlupa světlonošů.
Každý národ má svou pravdu, říká hitlerismus. Nemůže však popřít, že zavedl mezi
různými národními pravdami hierarchii, jejímž
je soudcem a že na vrchol staví pravdu ger
mánskou!
Pokud jde o spolupráci tříd (což je myšlen
ka fašistická a nikoliv hitlerovská) a pokud
jde o udržování tradice a náboženské víry,
o úctu k vlastnictví a osobní iniciativnost —
to všecko jsou pro hitlerismus jen hladká
slova a řečnické obraty.
Ve skutečnosti marxismus a hitlerismus jsou
jenom dvě větve sociální filosofie, jež vznikly
v Německu a snadno nalezneme jejich spo
lečný podklad.
Marxismus a hitlerismus stejně věří, že ko
nečný cíl člověka je pozemský a že jeho konec
je v kolektivu. Hitler, Marx i Lenin považují
za konečný cíl smrtelníků pozemský ráj a charakterisují budoucí lidskou blaženost tím, že
individuum se rozplyne v kolektivitě. V obou
případech pak lidská společnost (ať již se jí
říká massa nebo národ) je důsledně obdařována božskými atributy.
Takováto filosofie, byvši jednou přijata, má
nedozírné důsledky. Nejvyšší cíl: pozemskost
a kolektivnost, může být zajištěn jen podniky,
které ničí všechna odlišná pojetí života. Prakse
integrálního marxismu a hitlerismu se nutně
vyvíjí ve dvou souběžných sériích.
Obojí se projevuje politickou, hospodářskou
a kulturní organisací, která je založena na
hyperetatismu. Podobnosti mezi Třetí říší a
Stalinovým Ruskem jsou s tohoto hlediska
naprosto evidentní.
Politická organisace jak v Německu, tak
i v Rusku je založena na diktatuře dvojího
stupně: na diktatuře jednoho člověka a na
diktatuře jedné strany. Není rozdílu mezi Sta
linovou mocí v Rusku a Hitlerovou mocí
v Německu; a byrokracie sovětská a byro
kracie nacistů se zdají jakoby navzájem téměř
okopírované.
Neomezený vliv komunistické strany na
státní život v Rusku a vliv strany Hitlerovy
na státní život a výchovu v Německu je zcela
stejný.

Hospodářská struktura obou zemí jeví sice
vzájemné podobnosti méně evidentně, ale jsou
stejně hluboké. V obou zemích producent
vládne a spotřebitel jest jen nástrojem v jeho
službách. Principy plánu čtyřletky ve Třetí říši
a pětiletky v Sovětech prozrazují zcela zřejmé
příbuzenství.
V obou režimech skutečné mzdy dělníků
jsou ohromně nízké, v obou režimech papí
rové peníze mají ráz fiktivní, v obou režimech
zahraniční obchod je zcela podřízen státním
rozhodnutím, v obou režimech produkce půdy
je řízena jako armádní manévry a v obou re
žimech dělníci pozbyli vlivu na řízení továren.
Souběžnost je tak jasná, že dokonce i sám
Hitler ji uznal a předem ji omlouvá, podotý
kaje, že Říše jde sice stejnou cestou jako komu
nismus, ale nikoliv ze záměrné vůle, nýbrž
z nejtvrdší nutnosti, k níž Německo je hnáno
ostatním světem.
Podobnost mezi diktaturou Stalinovou a
diktaturou Hitlerovou je ještě nápadnější
v oboru intelektuálním. Obě vlády stejnou
měrou se rozhodly řídit nejenom politiku a
hospodářství svých zemí, ale i ovládat ducha
všech lidí, kteří je poslouchají.
Hitlerismus je především filosofie — stejně
jako marxismus je filosofie. Je dogma mar
xistické a je dogma nacistické. Úloha, kterou
marxismus dává vyvolené třídě proletariátu,
dává hitlerismus vyvolené rase germánské
a oba stejně se obořují na učení křesťanské
a na civilisaci, která z něho vzešla. Chtějí
nahradit Krista, chtějí nahradit Boha. Atheis
mus Marxův i Stalinův je vyslovený a přímý,
útočný, divoce prohlašovaný; atheismus Hit
lerův je zastřen slovní zmateností. Hitler
často mluví o Bohu, ale jen o bohu národním,
který není ničím jiným nežli vnitřní kolektivní

vůlí, imanentní v lůně vyvolené rasy. Každý
národ je jakýmsi bohem, ale je jeden bůh,
který je povýšený nade všecky — a to je bůh
nordický.
Jak messianismus Marxův, tak i Hitlerův
hlásají ideu vykoupení v kolektivu a nutnost
zvítěziti nad tou filosofií, která zastávala duši
individuální.
Marxismus je materialismus absolutistický,
naivní, hitlerismus je materialismus natura
listický, zoologický. Marxismus věří v deter
minismus historický a hitlerismus v determi
nismus rasou a krví, která obíhá v těle.
Na půdě starého kontinentu se usadily dvě
absolutní diktatury. V Rusku i nejmenší pře
místění člověka musí být povoleno; v Němec
ku tomu sice dosud tak není, ale Vůdce řekl:
»Podjali jsme se úkolu vychovat národ podle
nového pojetí a dáti mu vychování, které se
počíná v mládí a nekončí nikdy. V budoucnu
mladý muž bude přecházet z jedné školy do
druhé: Začne jako dítě a skončí jako starý
bojovník hnutí. Nikdo nebude míti pro sebe
dosti času, aby byl ponechán sám sobě.«
Cíl je jasný: zničiti člověka! Na začátku byl
hluboký odpor k civilisaci posledních století.
Na konci je: kolektivní život, zcela vypudivší
život osobní. A metoda: »tvrdost« v gloriole
ctnosti.
Ti, kdo mluví o »dvojím Německu«, mají
zároveň pravdu i nepravdu. Omyl je v tom,
že Německo Bachovo a Goethovo sice bylo,
ale již ho není. V jeho lůně se objevilo nové
a pravé Německo, které zplodilo dva kolektivismy: nacismus a marxismus. A tyto kolektivismy, třebaže fakticky stojí proti sobě,
jsou v podstatě stejným nepřítelem křesťan
ství, jehož hlavními ideami jsou osobní spása,
spravedlnost a milosrdenství.
rim.

(VčxLcl cl
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Prof. Ing. V. Cibus:

Hmota a duše
K nej důležitějším a nejzajímavějším objevům vědeckým náleží beze sporu zjištění vnitřní
struktury hmoty, totiž jejích nejmenších částí — atomů. Dříve se soudilo, že tyto základní
částky hmotné jsou asi jako pouhá nepatrná zrnka beze všeho pohybu, mající určité vlastnosti,
různé pro každý prvek, později přistoupila hypothesa o pohybu těchto částic, hlavně za účelem
objasnění zjevů tepelných.
"Cak
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Objev radia způsobil převrat v těchto názorech, či vlastně přispěl k dalšímu vybudování
teorie atomové. Bylo shledáno hlavně světelnými pokusy, že atomy jsou vlastně soustavy, slo
žené z ohromně malých jakýchsi tělísek, zvaných elektrony, též protony, positrony, neutrony,
podle jejich různých vlastností. Nemůžeme se zde zabývati podrobně těmito poznatky, ale
tolik je zjištěno, že počtem těchto tělísek v atomu a změnami jejich drah mění se i vlastnosti
hmoty, ba i téhož prvku.
Jak viděti, stojíme před novými, složitými objevy nedozírného dosahu, takže mnohému po
zorovateli se zdá, jako bychom se dostávali do přílišné spleti nových poznatků, do jakéhosi
chaosu, jejž ani nebudeme schopni ovládnouti. Ale pozorujeme-li tyto zjevy se stránky přesně
logické, uvážíme-li, že uvnitř hmoty stále se odehrávají změny energe
tické přeskupováním oněch hmotných částic, sledujeme-li dále složité ustavičné přeměny
v organické hmotě - namítá se nám otázka:
Neposkytuje snad tento stálý rozmanitý pohyb částic, spojený
se stálou přeměnou energie, určitou možnost pro převod změn
energetických na nějakého jiného činitele, schopného přejímati
tyto změny?
Nebo řekněme určitěji:
Není snad touto soustavou energetickou vytvořeno nějaké spo
jení mezi zjevy hmotnými a činitelem duchovním či duševním?
Jistě otázka zásadního významu. Vědecké objevy poslední doby vedly by nás takto na novou
cestu dalšího badání, nesmírně důležitého pro pochopení základů života a celého stvoření.
Duševního činitele musíme předpokládati tam, kde věda nedovede podati vysvětlení dosud
záhadných zjevů životních. Pouhé pohyby částic atomových nelze nazvati »životem«, neboť
podléhají zákonům čistě fysikálním. Především se jedná o schopnost života a jeho projevy,
uvědomení pocitů příjemných i nepříjemných, jich rozeznávání, dále o projevy radosti, strachu,
zlosti, o úsudek logický, smysl pro krásu, projevy vůle, rozumu a citu. Tyto všechny schopnosti
přisuzujeme činiteli duševnímu, ten však musí míti také možnost, aby působil nějak
na organickou hmotu těla, o které máme zjištěno, že musí vykazovat určité složení chemické,
má-li být »oživena« a při životě udržována.
Mozek, hlavní sídlo duševního činitele, má obzvláště důmyslnou strukturu, v něm se sbíhají
jako v centrále všechny nervy, uvnitř něho pak se odehrávají rozmanité pochody, spojené se
změnami energie. Tyto změny zachycuje patrně činitel duševní, »uvědomuje« je a dále zpra
cuje podle své podstaty, ale také naopak má schopnost zpětnou cestou zasahovati do dějů
energetických, ve hmotě mozku vyvolati různé změny a přenésti je pomocí nervového systému
dále do jednotlivých částí těla.
Pouhé rčení, že duševní stavy jsou »výslednicemi« dějů hmotných, nemůže nijak uspokojiti
hlouběji založeného myslitele. Spíše je pravdě blízká existence zvláštního čini
tele duševního, majícího podstatu od hmoty odlišnou, s hlavními
znaky oněch výhradně duševních vlastností, které dříve byly uvedeny. Kromě toho plyne
z předešlé úvahy, že duševní činitel musí míti schopnost také přejí
mati změny energetické od hmoty a naopak působ i ti zase takové
změny ve hmotě, vhodně sestavené. Tato zásada může tedy tvořit
onen spojovací most mezi ději hmotnými a duševními.
Dokud atomy se pokládaly za nehybná tělíska, bylo těžko představiti si vzájemný styk mezi
nimi a jiným činitelem, stojícím mimo ně, jako je činitel duchovní. Dnes však na základě
poznatků o stálých pohybech a změn ve hmotě, zejména v živých organismech, blížíme se
snad již oné cestě, která by překlenula dosavadní nedostatky a nejasnosti.
Probadati základní otázky sem spadající náleží nejspíše oboru fysiologie, snad by se jí po
dařilo zjistit nějaké zásahy zvenku dovnitř ústrojné hmoty, což by se jevilo patrně změnami
energie. Tím by byl zjištěn onen chybějící »most« mezi hmotou a duchem, který by nás vyvedl
ze zdánlivého chaosu složitých zákonů v sestavení hmoty a odůvodnil by jejich existenci.
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Nedovedeme si představiti skvělejší triumf lidského ducha a jeho podivuhodných schop
ností i síly logické, než kdyby podal světu pomocí hmotných zjevů důkaz o své vlastní
existenci!
Univ. proj. dr. V. Láska:

Světový názor
Při hovoru o světovém názoru dospívá se
v dnešní době často k závěru, že »při trošce
skromnosti podaří se člověku projít životem
bez zoufalství a možná že i se špetkou radosti:
třeba jen se spokojiti se světem, jak se nám
podává, a žiti bezstarostně, jako to činí zví
řátka« (prof. dr. Kořínek). Je tomu skutečně
tak? Ovšem že sotva. Neboť nesmíme zapo
menout, že člověk jsa obdařen rozumem, je
následkem toho nejen schopen, ale i povinen
předložití si otázky: proč jsem? jaký je účel
mého života? it. p. U zvířat toho není. Může
býti hloupý pes, může být i chytrý pes, avšak
nemůže býti inteligentní pes. Člověk nemůže
proto jen tak projiti životem bez určitě vy
hraněného názoru na svět a na jeho děje již
proto, poněvadž jest mu dána i určitá míra
svobodné vůle a následkem toho i odpověd
nost za usměrnění jeho činů. K tomu je však
třeba především správného uvažování. Kdy
však bude naše uvažování správné? Tenkráte
patrně, když v sobě bude obsahovati co nej
větší míru pravdy a správné filosofie. Úko
lem filosofie jest uvažovati o věcech našeho
života, abychom se mohli státi rozumnějšími
a lepšími. Doba, kdy k tomu stačil tak zvaný
zdravý lidský rozum, dávno již minula. Stará
aristotelovská logika se ukázala nedostateč
nou pro správné rozumování v dnešní době,
která poznala přeměnu prvků a pro níž se
strojení živé hmoty jest problémem na dosah
ruky ležícím. Dnešní věda rozumuje jinak a
proto musíme přezkoušeti své dosavadní ná
zory, zejména svůj světový názor, z jehož
problémů nesporně jest nejvážnějším problém
Boží existence, neboť na něm závisí naše orien
tace na pouti životem. Německý filosof Kant
dokazoval, že filosofie problém Boží existence
rozumově řešiti nedovede, neboť veškeré dříve
uznávané důkazy Jeho existence mu s hledis
ka rozumového nedostačovaly. Říká se, že
kdybychom se vždy dobře měli, na Boha by
chom možná nevzpomněli. Již staří Římané
tvrdili, že božstva stvořil strach, neboť teprve
v nebezpečí prý počíná člověk si uvědomovati svou nicotnost a hledá pomoc v nadpři

rozenosti. Avšak týž Kant, jenž Boha v roz
umu nenašel, našel ho v hvězdnaté obloze
nad námi a v nás samých, jakožto původce
morálního zákona v nás. Pro filosofii je pro
blém Boha s hlediska smyslově rozumového
stále otevřeným problémem. Vedle praktické
ho rozumu obdařila však Prozřetelnost člově
ka ještě zvláštní čistou inteligencí, kterou
Kant po němečku nazývá V e r n u n f t, t. j.
intelekt, jenž jest hlavním orgánem filo
sofického myšlení a jenž usměrňuje naše roz
umové uvažování v případech, o nichž me
chanický rozum rozhodnouti nedovede. Ta
kový případ máme na př. v právnictví. Právnictví je filosofie, jejíž logika jest normována
literou zákona. Taková filosofie, jsouc lidskou
věcí, nemůže býti dokonalá a vždy správná.
Musí však existovati vždy správné zákony,
neboť jinak by nemohl ve světě vládnouti po
řádek a nemohla by se uplatnit ani dokonalá
spravedlnost, jaká musí existovat, nemá-li
pojem spravedlnosti vůbec pozbýti svého vý
znamu.
Abychom božský řád mohli pochopit a
uplatniti, vložila Prozřetelnost v lidskou duši
morálku a svědomí, jejichž existence jest zá
roveň důkazem existence nejvyšší bytosti,
kterou nazýváme Bohem, a dokazuje, že člo
věk jako koruna živočišstva, jest k něčemu
vyššímu zrozen, než snad býti pouhým živo
čichem.
Aby se však mohla uplatniti božská Spra
vedlnost, musí dále nějak existovati i život
posmrtný, jako nutná náplň života pozemské
ho, bez níž by pojem spravedlnosti pozbyl
veškeré ceny, když tak mnoho zla zůstává za
života obvykle bez náležitého trestu. Na otáz
ku, co bude po smrti, můžeme ovšem dáti jen
jednu vědeckou odpověď: nevíme. To nás
však neuvolňuje od povinnosti o tom uvažo
vati.
Uvažujme nyní o tom, co nám přírodní
věda může poskytnouti. Patrně jen obraz
jsoucna viděného prostřednictvím našich smys
lů, tedy vlastně jen skreslený obraz. Co jest na
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něm skutečností nevíme a nedovíme se snad
nikdy. Přesvědčivě nám to dokazuje moderní
fysika. Na otázku, co je to hmota, odpovídá
fysika jen výpočtem různých teorií, jimiž se
snaží nám pojem hmoty s různých hledisek
osvětliti (ne vysvětliti). Jsou to tudíž výtvory
lidské mysli, jak již naznačuje sám název
»teorie«, jež jsou dnes takové, zítra jiné,
o nichž nevíme, do jaké míry se blíží ke sku
tečnosti a pravdě.
Jejich správný význam ocenil jeden z nej
větších zoologů S. Ramon y Cajal, ne
dávno zesnulý laureát Nobelovy ceny, takto:
Studujeme-li oko neb ucho obratlovců samo
o sobě, překvapí nás jejich božská dokonalost,
takže nevidíme možnosti, že by tyto orgány
mohly povstati výhradně působením přírod
ních zákonů; pozorujeme-li dále fylogeneticky veškeré vývojové stupně a přechodné tvary
těchto orgánů, počínajíce primitivními u infu
sorii a červů až k složité jejich stavbě u niž
ších obratlovců, oživne vždy náš údiv a náš
rozum poznává zákony přiroze
ného povstávání organismu: variací,
korelací, selekcí a akomodací.
K těmto r. 1898 napsaným slovům dodává
však týž autor v novém vydání z r. 1933 tento
dovětek: »Dnes věřím teorii přirozeného vý
běru ještě méně než před 30 lety. Čím více
studuji orgány vertebrat a invertebrat, tím
méně rozumím příčinám jejich podivuhodné
a účelům znamenitě přizpůsobené stavbě.«
Tato slova charakterisují výstižně noetickou
cenu dnešních vědeckých teorií a poznatků.
S dobou rostou sice, avšak s nimi rostou
stejnou měrou i nevysvětlitelné záhady, jež
v nich zanechávají mezery, které nutno vyplniti abstraktními ideami, v jejichž existenci
musíme věřiti. Naše vědecké poznávání není
tudíž a nebude snad nikdy konvergentní, t. j.
k něčemu lidskou metodou určitě poznatelnému směřující. Naše úvahy dokazují zároveň
i nutnost náboženství a náboženské výchovy,
nemá-li svět propadnouti naprostému nevěrectví a jeho následkům, jejichž ovoce vidíme
v ničení kulturních hodnot, nehledě k tomu,

že nevěrectvo jako negace postrádá vůbec
jakékoli rozumové ceny pro usměrňování na
šich činů. Jaký je účel života, nám věda nedo
vede povědět. Kdyby na př. chemie dokázala,
že život jest původu chemického, poznali by
chom jen jednu stranu života, jeho účel
zůstal by stále záhadou. Poněvadž však otáz
ka: jak usměrnit náš život, jest ze všech nás
se týkajících otázek nejdůležitější, musíme k ní
zaujmouti kladné stanovisko, nedovedeme-li
jinak, aspoň filosoficky: odůvodněnou vírou.
Bůh, jak se nám jeví ve filosofickém uvažo
vání, není ovšem tím, jak si Jej lidsky před
stavujeme. Boha přesně si představit nedove
deme, neboť lidský rozum na to nestačí. A tak
nezbývá než Víra. Musíme věřit, když nedo
vedeme měřit, neboť kde přímý názor není
možný, musí nám stačit ideály.
Proto nemá prostý lid uvažovati o nábo
ženství, neboť není schopen chápati jeho pod
statu a pravdy. Lid má prostě věřit, aby nepo
chopením náboženských pravd nepropadl bolševismu a bezvěrectví. Avšak nejen lid, ale —i správný filosof musí věřit, a to zejména
tenkráte, když jde o otázky metafysické, jež
přesahují lidskou zkušenost. Nelze je správně
položití a tím méně lidsky řešiti. Jako příklad
uvádím otázku věčnosti. Věčnost, stejně jako
nekonečnost není názorná, neboť nemá hranic.
Lze ji jen všeobecně charakterisovat. Až do
nedávná byla věčnost jednou z temných filo
sofických existencí, ve kterou jsme věřili asi
tak, jako věříme v existenci duše. Teprve
moderní matematika přiblížila nám nekoneč
no tak, že je můžeme určitě charakterisovati,
čímž se stává pojmem, s kterým dovedeme po
čítat jako s realitou. Abychom však to mohli
pochopit, musíme znáti něco více než běžnou
matematiku.
Úhrnem soudím, že odůvodněný světový
názor, kterému se říká víra, je nejen možný,
avšak i nutný, chce-li člověk býti lepším a žiti
pod zorným úhlem věčnosti. Inteligent ne
může býti bezvěrcem, a je-li, pak dokazuje jen,
že o kulturní hodnotě víry svědomitě neuva
žoval.

Antonín Pimper:

Morálka v národním hospodářství
O národním hospodářství vyslovují se ně
kteří moralisté a estéti často velmi nepříznivě.
Angličan John Ruskin, jenž mimo jiné se
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obíral i některými hospodářskými otázkami
s hlediska mravního a sociálního, napsal:
»Dejte každému Angličanovi, který jde po

londýnském mostě, známý spis Adama Smitha
»Blahobyt národů« a nežli tento most přejde
a některé kapitoly ze spisu přečte, bude z ně
ho dokonalý taškář.« Ruskin tímto výrokem
Adamu Smithovi, zakladateli klasické školy
liberalistické, osobně arci poněkud ublížil.
Právě Adam Smith ve svém spise »Theorie
mravních citů« posuzoval některé důležité
otázky národohospodářské s hlediska mrav
ního a kladl veliký důraz na konečný cíl
veškeré činnosti hospodářské, která může býti,
podle něho, jen prostředkem k udržení lidské
existence a k povznesení všech tříd národa,
ale nemá býti činností samoúčelnou. Praktický
vývoj liberalismu dal ovšem Ruskinovi záhy
hodně zapravdu.
Dnešní hospodářství stůně ve všech oborech
činnosti výrobní i obchodní velmi těžce na
nedostatek osobní i veřejné morálky. Vidíme
to příkladně na tom, že většina soukromých
podnikatelů spatřuje smysl a cíl svého života
jenom v docílení pokud možno největšího
zisku i hmotného blahobytu a že různé, dříve
uplatňované, morální zásady v obchodě a hos
podářství jako na příklad solidnost, dodržení
daného slova a pod. rapidně mizí a na místě
nich za vynikající ctnosti moderního podni
katele a zvláště obchodníka naopak se vydá
vají: rafinovanost, úskočnost, docílení oka
mžitých zisků atd. Ještě v předválečných letech
bylo velikou hanbou vyhlásiti konkurs nebo
vyrovnání, které se dnes stalo zcela běžným
a společensky úplně nezávadným zjevem.
Podobných případů poklesu hospodářské
morálky mohli bychom uvésti celou řadu. Je
přímo hrozivé, jak zejména v nynější době
hospodářské krise poklesla morálka dlužníků,
podporována různými opatřeními vlád na je
jich prospěch a jak většinou nesolidní, ba
i morálně zkažení lidé ze světa hospodářského
velmi využívají různých těch moratorii, a jak
ze zkrachovaných továrníků velmi rychle se
stávají lidé nezaměstnaní a z městských lidí,
kteří mají několik čtverečních metrů pozemků
jsou naráz chudí »zemědělci«. Velké stížnosti
lze dnes slyšeti i na naše soudnictví, které pod
heslem pomoci hospodářsky slabším dlužní
kům nespravedlivě ubližuje poctivým věřite
lům a dává lidem mnohdy morálně i jinak
zbankrotělým možnosti, aby zneužívali i ně
kterých v podstatě dobrých opatření hospo
dářských a sociálních.

Podivných a s hlediska mravního neudrži
telných zásad zmocnili se v dnešní době i ně
kteří národohospodářští teoretikové, kteří
házejí do starého haraburdí všechny staré zá
sady o soukromém vlastnictví, jež dřívější kla
sické školy národohospodářské uznávaly za
hlavní pilíř hospodářské a společenské sou
stavy. Přímo zhoubně působí na veřejné a
neinformované mínění všelijaké ty moderní
teorie měnové, které penězům vůbec nepřiznávají funkci udržovatele hodnot, nýbrž jen
funkci výměny statků. To znamená prakticky,
že měny jednotlivých států mohou býti kdy
koliv a v libovolné výši devalvovány, že není
třeba udržovati při vydávání bankovek zlaté
nebo jinak hodnotné krytí a že i miliony těžce
nastřádaných úspor drobných lidí mohou kdy
koliv býti, žádá-li to kolektivum, buď znehod
noceny anebo užity k jakýmkoliv neproduktivním anebo ztrátovým investicím. V podob
ném smyslu vyznívají i některé moderní teorie
o úvěru, hlásajíce pokud možno největší libe
rálnost při poskytování půjček z peněz střádalů bez zřetele na to, budou-li tyto kapitály
hospodářsky ohroženy.
V poválečné době jsme konečně také ne
ustále svědky veřejných sanací různých sou
kromých hospodářských podniků, jako jsou
na př. banky, záložny, družstva atd., kde se
pod heslem mimořádných poměrů pováleč
ných de facto dávají vedoucím lidem — buď
neschopným anebo jen vlastních zájmů dba
lým — vysoké prémie na neodpovědnost,
takže mohou již předem být jisti, že stát nebo
jiný veřejný svazek zaplatí veškeré následky
jimi zaviněných chyb. Jak se za těchto poměrů
má u jednotlivců na vedoucích místech vypěstovati pojem osobní a veřejné odpovědnosti
a jak se pro vážné budoucí hospodářské a so
ciální úkoly má vychovávati zvláště naše
mladá generace? Obchodní morálku nebude
nikdy možno vybudovat na omluvě, že starořímský pohanský bůh Merkur byl současně
bohem obchodu i zlodějů, nýbrž jenom na zá
sadách, z nichž prýští veškerá morálka spole
čenská a lidská.
Na dnešním zmaterialisování života a zne
hodnocení morálních zásad společenských
mají mnoho viny pokrokářství a socialismus
tím, že zavrhují náboženství a uplatňují t. zv.
laickou morálku. Zároveň s nimi je pak na
dnešní krisi mnoho vinen liberalismus, jenž
Galí
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nade všechno povýšil hmotný zisk a prospěch
jednotlivce. Kázání o mravnosti v hospodář
ství vyslechne dnes mnoho i předních repre
sentantů našeho hospodářského života s úsměškem jako by šlo o zásady, které se nehodí
do dnešní doby. Jdeme-li však hlouběji na
kořeny dnešní krise, vidíme, že lidstvu chybí
též něco jiného než jenom blahobyt a že jsou
to především pevné zásady mravní, kterými
musí býti řízeno konání každého jednotlivce
i jeho hospodářská činnost.
U vedoucích representantů našeho hospo
dářského života nemělo bý býti proto pouze
zjišťováno, jaká je jejich odborná kvalifikace,
která se má při jejich odpovědném úkolu
vlastně rozumět sama sebou, nýbrž také jak
soukromě žijí, jaké jsou jejich názory na ro
dinný život, na veřejnou morálku a jak si cení
i jiné mravní hodnoty, na nichž spočívá vý
stavba dnešní společnosti. Potřebujeme právě
v dnešní době mnoho nejen odborně zdatných,
ale i morálně založených soukromých podni
katelů, vedoucích ředitelů a úředníků, neboť
bez mravního základu se i každá na pohled
sebe lépe vybudovaná hospodářská organisace zřítí, protože mravní úpadek vedoucích
lidí způsobí na konec i úpadek hmotný.
Poválečné hospodářství zápasí velmi těžce
s množstvím nových nesnází a šíří se v něm
i teoreticky všelijaké nové nauky, z nichž ně
které nemají daleko i k rozkladným myšlen
kám komunismu a anarchismu. A to vše se

děje velmi často právě pod heslem pokroku.
Ve věcech morálky však ani u hospodářství
žádný pokrok de facto neexistuje, nýbrž jsou
zde pouze staré osvědčené a po celé generace
uplatňované zásady, které nikdy neztrácejí na
své hodnotě ani na aktuálnosti.
Moderní teorie národohospodářské musí se
vrátit zase k morálním zásadám klasických škol
národohospodářských, které uznávaly božský
řád, nemá-li se i veškerý technický a sociální
pokrok nakonec utopiti v hrubém materia
lismu i liberalismu a bezúčelném shonu za
penězi a hmotným blahobytem. Celé naší tak
zv. »technické kultuře« chybí zduchovnění
i vyšší mravní posvěcení, má-li se tu mluviti
o skutečném lidském a trvalém pokroku.
Když v prvních letech po válce se kdosi ptal
jednoho ze starých »katedrových socialistů«
a slavného národohospodáře Lujo Breutuna,
co dnešní lidstvo potřebuje, aby dosáhlo do
konalého štěstí a blahobytu, řekl prý dvě
slova: »Víru v Boha.« Mnozí národohospo
dářští odborníci a jeho ctitelé chtěli tento,
u něho nečekaný, výrok svésti na jeho vysoké
stáří. Ti však, kdo hlouběji studovali národo
hospodářské a sociální proudy poválečné do
by, musí říci, že tento starý učenec, dnes již
zesnulý, se díval daleko dopředu a že měl
plnou pravdu. Každý hospodářský systém,
nechť se zdá být sebe praktičtější — potřebuje
k svému obecnému zdaru rozhodně i nábožen
ské morálky.

Ijevá fronta
Zatoužili seznámit se blíž
soudruh, bratr, továryČ.

Jeden víc než druhý dumá:
»Takhle mít Leona Bluma!«

Přihlaste se, schopní lidi,
nejlíp židi, nejlíp židi.

Rudí, soci, náci — sem!
V demokracii to vyhrajem!

Když se dohromady dáme,
pékné včecko rozbouráme,
»Sokolskému pochodu udává přízvuk a rytmus levá
noha, ale pravá jde s ní... A hodnotu dává vlemu po
kračování teprve cíl... Pečujme o tuto moudrou tota
litu .,.«
(»Lidové noviny«.}
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padne, kdo by bránil snad,
aby z Prahy se stal Gotwaldgrad!
Zdenek Jul

(¿f-MiJUete-ii
Paul Claudel:

Svatý Tomáš
Jako člověk, který stavět nezačíná, dokud nemá všechny peníze pohromadě,
jako král, který nevypoví válku s dvaceti tisíci muži, má-li jich sto tisíc proti sobě v radě,
tak Tomáš, který nechává Evangelium (i rok) uplynouti skoro cele, než se tam jeho
jméno vyskytne.
Jde zajisté za Ježíšem, neříká nic, ale není vidět, že by chtěl všechno schválit, ne,
dokud nevystoupí náhle (chvíli před kalendáře skončením)
a nezavolá prudce na ostatní: »Pojďme a zemřeme všichni s N1M!«.
Ale, Pane, zemříti — to pro mne je veliká věc!
Není to maličkost být i Tvým Apoštolem, vsak svoliti ochoten jsem přec.
Jsem ochoten věřiti v to, co říkas, máme-li tu věc už jistě dojednánu,
jsem odhodlán otevřití se zcela, dovedes-li zasadit ránu
do toho tvrdého srdce, tvrdšího než dubový suk a ořechový kmen,
sekeru a ránu tak pevně, až nástroj tam zůstane zaražen.
Chci zemříti rád, ale jen pod tou podmínkou, ano,
že zemřeš prvý a že celé Umučení bude dokonáno,
aniž z toho něco chybí, a že znovu stát budeč před naší
družinou, z hrobu vstav, a že mi řekneč: Tomáši!
Chci Ti věřiti, Pane, a činiti, co chceš a co jen mohu,
dovolíš-li, abych na chvíli sáhl na Tvoji ruku a nohu.
A řeknu, že jsi to Ty a že jsi můj Bůh a Pán,
dovolis-li, abych se Tě dotknul a vložil své prsty do Tvých ran!
Přeložil Otto F. Babler.
Milos Krejza:

Tváři k Boliu
Francouzský mistr poesie Paul C1 a ud e 1 na jednom miste své studie »O francouz
ském versi« říká o Victoru Hugovi: »Hugovo
Náboženství bez náboženství je jako víno bez
alkoholu a káva bez kofeinu, nebo jako topi
nambur, jenž je žebráckým příbuzným bram
boru,« a vyúsťuje v závěr, že není poesií ten
duchovní útvar, který nebyl vybojován v zá
pase o Absolutno, neboť poesie nutně musí
míti Boha: poesie musí zrcadliti absolutní
krásu Boží tváře zcela podle slov sv. Denyse
Aeropagity, který praví, že »Bůh má krásu
absolutní a je velikou slávou básníkovou,
má-li jeho poesie tyto kvality«.

A tuto slávu má kniha Paula Claudela
»K ř í ž o v á cesta«, úspěšně do češtiny pře
ložená pilným a znalým O. F. Bablerem ze
Svatého Kopečku?) Je výhradou upřímných
konvertitů, že jim je dána zvláštní milost, na
základě které se dovedou vnímavě dívat do
pohostinných rysů a nejsvětějŠÍ Tváře a dobírati se v nejvyŠŠí pokoře a kontemplaci nejpodivuhodnějŠího Božího mystéria: lidského
utrpení a smrti Kristovy na Kalvárii. Upro
střed vzrušených citů, kdy duše nemá času ani
smyslu pro pošetilé výzkumy estetické, Claudel náhle uchopí svou bolest, svůj žhavý
smutek a všechno, co je kolem něho a co chá-

i) Kniha vyšla jako 30. sv. edice »Hlasy«, kterou vede a vydává Otto F. Babler, Svatý Kopeček u Olomouce.
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pe svým rozumem i zjítřeným srdcem a takto
vysloví jako první krok na krvavé cestě kalvarijské:
Je konec. Soudili jsme Boha a k smrti ho
odsoudili nato. Již nechceme tu Ježíše Krista,
neb je nám na obtiž. Nemáme jiného krále
než césara! ni jiného zákona než krev a zlato.
Ve visi, která je úběžníkem čtrnácti bolest
ných křížových zastavení, úběžníkem ustavič
ných kontemplací a arénou prudce se prodíra
jících duchovních těžkooděnců, chvěje se su
gestivní řeč Claudelova, skandovaná s nábo
ženskou zaníceností a vroucností jako jediný
veliký dech, který invokuje Spasitelovo utrpe
ní bez Školského usilování nebo formalistického přežvykování a který je spontánním pro
jevem uměleckým, reálnou, pravou, náhlou
milostí Boží.
Ó střed života! ó samovolný ten pád, kdy
nelze už nic snést,
kdy láska už nemá pólu, ni víra nad sebou
hvězd,
protože cesta je dlouhá a protože dalek je cíl,
protože ílovék je příliš sám, než aby nékým
potéšen byl.
Tyto verse, aby byla uslyšena nesmírná har
monie, kterou Claudel jako by stíral přímo
s věčného vanutí oblak, padání dešťů a věčně
usilujícího lidského ducha, harmonie, která
prýští z té dramatické antithèse: svět a Kristus.
A obraz Claudelův, básnické umocňování slo
va — to je vyhraněná záležitost Claudelova,
o které je třeba jen znovu opakovati, že je
identická velikosti jeho fondů duchovních.
Básníci, jako Claudel, ti učí a budují svět.

*

A uvažujeme dále o básnické knize Ru
dolfa Medka Český rá j.2) Byla-li poe
sie Claudelova přímou kontemplací, bezpro
středním prožíváním reality Kristovy v křes
ťanské duši člověka, je kniha Medkova spise
cestou, po které básník Šel a na níž nalezl

Boha — ne nějakého svého básnického boha,
ale Boha křesťanského, Claudelova Kalvarijského. Je to sedmý den básníkův po bojích
a pádech. Z velikého vzpomínání, hledání
a zápasení se nakonec rodí vřelá konverse.
To je smysl Medkovy knížky: nalezení tváře
Boží.
Rozdělení Medkova »Českého ráje« ve tři
oddíly jistě není náhodné, je fakticky význa
mové a je — symbolické. Je-li první oddíl
zladěn ve vzrušující tišinu a hledající tesknici,
je druhý oddíl již pevným uchopením lidsky
jistého a duchovně věčného za pomoci nezastřeného vědomí o křesťanské příslušnosti čes
kého národa. Přes hořký život K. H. Máchy
(Litoměřice), přes zápasivou reminiscenci ro
dové sounáležitosti (Rekviem) a dykovský
cyklus (Milé sedmi loupežníků, Zákeřná vlna,
V. D.) přichází Medkova píseň »Svatý Vác
lave, pros za nás .. .« jako pevné rozhodnutí
k významnému oddílu třetímu, jenž je charakterisován rozsáhlou »Řečí osudu«, která zna
mená neochvějné zakotvení v té hloubce, kte
rá je i hloubkou Claudelovou a Jammesovou.
Ne, není Snad — je jen vétné Ano!
Svět neztratil dosud jediné ráno,
jediné poledne, jediný západ,
v němž slavičí zpěv nadarmo zapaď.
Ne, není Snad — je jen věcné Ano!
(Veter s lyšajem.)
I obrazová a rytmická básnická technika
Medkova se překvapivě prohloubila, její
ponor je hluboký, jistý a krásně vyrovnaný.
Nové duchovní prostředí dalo novou sílu
i básnické originalitě.
A našel jsem svůj poměr k básním Medko
vým. Byla to Širost Polabí, která okouzlila
Medka, ve které našel Máchu i Dýka; jeho
vnímání Polabí dalo mi porozumět i Medkově
cestě. »Český ráj« je úspěchem básníka a je
i lidským úspěchem Rudolfa Medka. Kéž by
byl ten úspěch vždy požehnaný!

J. Svítil - Kárník :

Puškinovy oslavy
Každému, což jeho jest. Bez výhrady přeje
me Puškinovi, že se mu v jubilejním roce do
stává u nás velkolepé oslavy. Jenže se nelze
zhostit myšlenky, že okázalé projevy nejsou
jenom holdem kladným hodnotám skutečné

ho, národního Ruska, nýbrž zároveň poklonkováním sovětům, které by básníka před sto
lety byly postavily ke zdi pro jeho sebevědo
mý odpor proti »světské luze«. Bylo
by krásným znakem našeho slovanství, že

2) Ve »Vigiliích« jako 16. svazek své bibliofilské edice vydal dr. Štěpán Jež v Praze.
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oslavy Půškinovy dějí se v tak imposantních
rozměrech po vší vlasti přednáškami, divadly,
nesčetnými články tisku, novým úhrnným vy
dáním spisů, dokonce i pojmenováním ulic —
kdyby nebylo zřejmo, že je tu ve hře více
stranický (nikoli státní!) zájem než sama slo
vanská idea.
Kde této politické příchuti nebylo, dopadla
oslava velikého slovanského genia mnohem
skromněji. V jak úzkých kruzích proběhlo
u nás r. 1934 jubileum Mickiewiczova »Pana
Tadeáše«! Tehdy uspořádal Slovanský ústav
pamětní večer s přednáškami prof. M. Szyjkowského a Jiřího Horáka, Arne Novák na
psal obsažnou stať do Lumíra, několik před
nášek pro své členy uspořádaly spolky českopolské — a dost. A nyní se rozpomeňme, jaký
význam pro náš národ měl Puškin a jaký
jeho polský vrstevník.
Bohatým zřídlem poučení v tom směru jsou
pro nás tři vědecké spisy, Heidenreichův
»Vliv Mickiewiczův na českou literaturu před
březnovou«, Szyjkowského monumen
tální »Polská účast v českém národním obro
zení« a téhož polský spis »P o 1 s k i e p e r egrynacje do Pragi i Karlowych
W a r ó w«. Zejména v tomto díle je Mickie
wiczův poměr _k Čechům vystižen ve vyčerpá
vající souvislosti a výrazně.
Dovídáme se tu z údajů vesměs přesných
a doložených, že Mickiewicz už jako univer
sitní student ve Vilně četl české knihy a
s účastí sledoval naše obrození. Když se po
letech ucházel o stolici slovanských literatur
v pařížské Collège de France, uvedl v curricu
lum vitae, že česky mluví ne zle. Znal teh
dy již spisy Dobrovského, Kollárovy, Šafaří
kovy, Časopis Čes. musea, almanach Hronku i Rukopisy. V červenci 1829 navštívil Pra
hu a pobesědoval za družné zábavy s před
ními buditeli národa, jehož minulost znal.
Později v Paříži citoval v přednášce i Palackého Dějiny. V dopise nazývá Hanku »ctihod
ným rodákem« ve smyslu slovanské ideologie
našich buditelů. V pařížské koleji řadu před
nášek věnoval českému národu, řadě ho mezi
tři vůdčí kmeny slovanské. Civilisační dílo
Čechů vysoko cenil a přál jim politickéh o osvobození už tehdy, kdy jim samotným
taková smělá myšlenka ani ve snu nenapadla.
Zatím co pražští vlastenci ještě se ostýchali
o »Slávy dceři« hlasitě promluvit, seznamoval
Mickiewicz s jejím duchem a obsahem paříž

ské posluchače v řadě svých výkladů. Ovšem
už tehdy se jevily zásadní rozdíly v názorech
pařížského řečníka a Kollárových. Kdežto
Kollárova »vzájemnost« byl program politic
ky krotký, úmyslně a za daných okolností
správně se omezující pouze na zájmy a sou
činnost literární, Mickiewiczův ohnivý a smě
lý duch stavěl budoucnost Slovanstva na po
ražení carského samoděržaví a politickém
osvobození všech slovanských kmenů. Zazlí
vaje — ovšem neprávem — českým filologům
generace Jungmannovy, že jejich buditelství
se výhradně omezuje na drobnou práci uvědomovací a vzdělávání literatury, při čemž
oči jejich se toužebně obracejí k úhlavnímu
utlačovateli polského národa — odhodlává se
v bouřlivém r. 1848 zříditi v Itálii polské
legie, do jejichž válečného plánu byla výslov
ně zahrnuta také »politická pomoc, náležející
bratru Čechu a pobratimským lidem českým«.
Polské legie měly pod jeho vůdcovstvím táhnouti přes Florencii a Milán na Vídeň a do
Čech, osvobodit Čechy a rakouské Slovany
a vtrhnouti ke Krakovu. Už za tento veliký
sen zasloužil si geniální básník polský mno
hem vyššího místa v hierarchii slovanských
veleduchů, než jakého se mu u nás dostalo.
Zvláště když za to, že pouze literární vzájem
nost zdála se mu ideálem příliš nepatrným,
dostal se v »Slávy dceři« do — slovanského
pekla, ačkoli nezapomínal ani na Slováky
a v pařížských přednáškách pokáral a odsoudil
maďarské utiskovatele.
Tomu, co tuto v největší stručnosti uvede
no, čeho rovnocenného neb aspoň
podobného možno vzpomenouti
ze života Puškinova?
Nechceme tou otázkou snižovati význam
jeho básnického díla, nýbrž reklamovati také
pro Mickiewicze vděk a čest, jaké mu nespor
ně náležejí a jichž se mu u nás v spravedlivé
míře a na širším fóru nedostalo. A přece ge
niové národní jsou především k tomu povo
láni, aby ve smyslu svého poslání a ve sférách
ducha slučovali, co státnické nebo diploma
tické »umění« smířiti. nedovede. Ve své před
nášce roku 1934 připomněl prof. Horák, že
Mickiewicz »rád ohnivě mluvíval o dobách
příštích, kdy národové zapomenou svých ro
zepří a budou vyhledávati toho, co je sdru
žuje ...« Veliký Mickiewicz stojí i dnes mezi
těmi, kdož za svízelných překážek připravují
česko-polskou součinnost.
Tjak
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Bedřich Slavik:

Nad odkazem K. H. Hilara
Dva roky, jež nás dělí od smrti K. H. Hilara, potvrdily význam jeho osobnosti i díla
a velikost ztráty pro vývoj domácí i evropské
scény. Vydaný sborník a v něm: vzpomínkový
essay bývalého přítele, studie o literárním díle,
detailní osvětlení kritika, dramaturga i reži
séra v jednotlivých obdobích i v synthetickém
přehledu a vydání mladistvé komedie umož
ňují již dnes všestranné studium Hilarova pů
sobení. Vážnost i pečlivost, s níž byl tento
materiál utříděn a vyložen, je ctí divadelní kri
tiky i historie a zároveň krásným splněním
povinného díku tvůrci moderního Českého di
vadla. Touto prací je vsak zhodnocena pouze
historická platnost Hilarovy Činnosti. Na její
bezprostřední navázání musí teprve dojiti.
Pro tvůrčího divadelníka i pro jeho posuzovatele je nanejvýš poučná zvláště kapitola
o Hilarovi Člověku, jež dosud v plné síle dra
matického projevu nebyla napsána. Odváží-li
se k ní někdo z mála Hilarových přátel, potom
bude jeho kniha hrdinnou písní o životě vše
mu navzdory i obžalobou poměrů, jež uspí
šily pád na JiloviŠti. Objeví, že již v Hilarově
samotářském postoji v mládí je klíč k budou
címu divadelníku i člověku, uŠtvávajícímu se
novou a novou prací, jenom aby unikl zhoub
ným démonům nitra, aby se příliš nezaposlouchal do hlasů zmaru a nicoty. Ve vyhraněném
typu egoisty pozná již budoucího zádumčivého
lovce snů i vyznavače dobrotivé masky. Od
počátku si uvědomí základní dvojakost kom
plikovaného bouřliváka, jehož cíl určovala ak
tualita a osudovost, k nimž se blížil s dionyskou rozpoutaností temperamentu i s cudnou
plachostí citlivkovitého srdce. V mnohozvukém a přece harmonickém profilu Hilara člo
věka bude tak napsán nejenom závažný dopl
něk nynějších studií, ale i významný příspěvek
k psychologii literární mezigenerace i k socio
logii Českého divadla a národní povahy.
Obohatí-li Hilarovu činnost literární po
drobný výklad literárního díla jeho generač
ních druhů, potom k jeho divadelnímu půso
bení se vrátí i budoucí kritika nejenom pro vý
klady teoretické, aby vyšetřovala jejich prak
tickou nosnost, ale pro ony z ctností Hilarovy
režie, jež jsou vzorem divadelní poctivosti a
jimiž je právě dnes určováno poslání i umě-
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lecký výboj divadla. Z nich je to především
aktualisace. Je vzácným svědectvím Hilarova
uměleckého talentu, jak se bývalý estét pro
měnil v krevnatého divadelníka, jak osobní
disposice znásobil zkušeností válečných let a
pochopil, že o víru uměleckou i sociální nut
no stále zápasit v dobové orientaci a že se di
vadlo musí státi arénou těchto ideí. Ctitel an
tické kultury a vyznavač současnosti tu splácí
dynamikou a pathosem daň expresionistickému nazírání a jeho nesmlouvavý postoj má do
sud oprávněnou příkladnost. Hilarovo heslo
je vrátiti divadlu aktivní význam v životě ná
rodním a společenském. Zpronevěřují-li se to
muto poslání mnohdy ať již vědomě nebo pod
tlakem poměrů scény, s nimiž bylo úzce spjato
Hilarovo jméno, potom jdou proti němu a
úroveň českého divadla posunují daleko před
jeho období.
Bezpříkladná energie, odvaha i důslednost,
s níž Hilar prováděl boj o nový divadelní styl
Často proti obecenstvu i proti hercům, je do
kladem i velké osobní jistoty, morální převahy
a uměleckého instinktu. Od jeho odchodu ne
bylo v spolupráci režie s herci a výtvarníky vy
tvořeno dílo, jež by mělo onu scénickou fan
tasii i ukázňující stylisaČní sílu, jak ji známe
z jeho posledních vrcholných inscenací. Tento
fakt by měla nestranně zdůvodniti divadelní
kritika a tím zmenšiti současnou nedůvěru
k divadelním poměrům. Ukázala-li, v Čem byl
význam Hilarův pro domácí jeviště, potom
nechť znovu a znovu připomíná na pozadí
evropského vývoje výkonným divadelníkům
jeho klady konstruktivního realismu a varuje
před samoúčelnými experimenty nebo příliš
nou rozumářskou abstraktností. Neboť zejmé
na dnes intensivně zapůsobí zvláště ony složky
Hilarových režií, kde uplatňoval zhuštěný,
oproštěný tvar, dokumentární zákonnost a po
stránce formální usiloval o prostorovou psy
chologii. Ve spojení mystiky s věcností, civi
lismu s pathosem je dosud nejvyŠŠí vzepětí
Českého divadelního umění a jeho tvůrcem
i dosud jediným představitelem zůstává režisér
Alžběty Anglické, Sofoklovy tragedie, Hamle
ta i Elektry. Věřím, že jejich matematická přes
nost, dynamika, rytmus i kontrapunkt a pře
devším boj o novou víru v člověka a jeho pra-

vou důstojnost jsou cestami, kudy půjde další
vývoj domácích scén.
K tomuto naléhavému odkazu Hilara Člo
věka i tvůrce třeba připojiti ve výročí jeho
skonu několik poznámek Širšího kulturního
významu. Hilar přede dvěma lety v pravém
smyslu slova padl přetížen úkoly a povinnost
mi, seŠtván malostí poměrů i zavilostí intrik.
Od r. 1935 se však poměry nijak nezměnily,
naši kulturní představitelé jsou stejně přetěžo
váni a jejich talentu využíváno, ba dokonce
jsou-li na Čas nemocí vyřáděni z nadlidské čin
nosti, je o nich netaktně psáno oposičním tis
kem a podávány dotazy o jich nástupcích.
Tyto veřejné duše českých deníků si asi neuvě
domují, že nejenom podrývají zdraví jednotliv
ců, ale i celého národa, když zbavují tvůrčí
osobnost nezbytného soustředění k práci, ini
ciativního rozvinutí i zaslouženého klidu.
Neméně typická vlastnost je snižovati
Opravdovou velikost zesnulého jejím ochot-

nickým rozmělňováním do rámce doby kultur
ní politiky. Hilarovi předcházel případ Březi
nův a k obdobné kampani ukazuje skon Pe
kařův. Osobnosti i díla je tu zneužíváno k pří
zemním útokům povahy osobní nebo stranic
kého diktátu. Tomu by se kromě kulturních
korporací měly především opříti Společnosti,
jež své jméno spojují se zemřelým, a progra
mově hájiti i studovati jeho odkaz. V našem
případě to znamená pravidelně zpřítomňovati
Hilarovo divadelní poselství. Vznésti na ve
řejnost i příslušné kruhy apel, aby byl uspo
řádán cyklus jeho nejlepších režií, aby se na
nich režisér i herci učili oceňovat průbojnost
a původnost jeho tvůrčího ducha i promyšle
né práce. Aby si divák Čas od času ověřoval
rozdíl mezi talentem a rutinou, vášnivým divadelnickým cítěním a studeným rozumovým
pochodem, skladebnou zákonitostí a samoúčel
ným pokusnictvím.

Pruty
Stari Čechové
Loňského roku vydal docent pražské němec
ké university dr. Konrád Bittner rozsáhlou
synthetickou práci o poměru Čechů a Němců
na Českém území (»Deutsche und Tschechen«,
Verlag R. M. Rohrer v Brně). Úkolem této
práce bylo téma, které už dávno zasluhovalo
zpracování, což lze vysloviti jako výtku Čes
kým pracovníkům: sledovati Česko-německé
národní i duchovní vztahy a urciti základní
problémy, jak se naskýtaly v dějinách. To byla
práce, k níž náznaky a popudy dávalo již dílo
Palackého, Masaryka i Pekaře. Práce této se
ujal německý badatel Bittner a předložil její
první Část, která vede od počátků až do husit
ského hnutí. V podstatě tu již o knize bylo psá
no, dnes nám půjde jen o jisté okolnosti a dů
sledky, které kniha vyvolala. Ještě v prosinci
m. r. se stala kniha předmětem prudké diskuse
na schůzi Pražského linguistického kroužku,
známého z dřívějších podobných schůzí, na
nichž bylo způsobem u nás poněkud neobvyk
lým a ruské poměry připomínajícím odmítáno
dílo na př. prof. Weingarta, dr. Sedláka, doc.
Grunda a j. Schůze vycházejíc z ostré kritiky
knihy Bittnerovy zásadně řešila poměr Čechů
a Němců u nás, otázku dnes tak ožehavou,

Balada legitimní
Byl jednou, hoj, král zimní
a nebyl legitimní.
Byl vsak kalvín jak se patři.
Proto s ním drželi Čeští bratří.
Uplynulo pak let přemnoho —
v Španělsku boj přisel do toho.
Děli Českým bratřím páni z levice:
»Vylucujeme vás zatím z tradice,
nebol vaše šlechta, vás král zimní
byli v rebelii k vládě legitimní.
Nemalte tu naši českou zem,
teď vás potřebovat nemužem ...
Jděte, tož jděte — po všem veta!«
Odešli znovu v labyrint světa.

Sk.
formulacemi zvi. někdejšího úředníka sovět
ského vyslanectví v Praze a sovětského občana
dr. Jakobsona, dále H. Siebenscheina, L. Silbersteina, P. Eisnera a j. Nyní vyšel zvláštní
článek dr. Jakobsona v časopise »Slovo a slovesnost« (r. II., č. 4), takže lze zvážiti jeho ná
mitky. Jakobson zhodnocuje knihu především

Deek
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politicky, vytýká jí »usměrněnost« názorů, od né, protože jsou teprve ve stadiu nového stu
povídající prý oficielním názorům Třetí říše dia, revise, v níž Jakobsonovy dedukce lze po
a jejímu »Čelnému heslu« Blut und Boden. kládat za apriorní, ne-li za stejně politické jako
To je tvrzení jistě stejně odvážné jako dnes dedukce Bittnerovy o vlivech německých.
Diskuse, již vyvolává Pražský linguistický
dosti časté proti nepohodlným osobám, je nut
no proto je vskutku velmi přísně zvážiti. Ni kroužek (v časopise »Slovo a slovesnost«, mé
kterak při tom nemíním bráti Bittnera v ochra ně zajisté na schůzích), je plodná diskuse. Ne
nu proti tak nebezpečnému tvrzení, neboť smí do ní však zasahovati tak neomaleně a
uznávám oprávněnost a závažnost věcných drze náš komunistický tisk »Haló-noviny« a
a detailních námitek Jakobsonových.
»Rudé právo«, které unisono vítaly politický
Je patrno, že Jakobson se v úvodu knihy dosah článku Jakobsonova (16. a 17. února
chytil slov Bittnerových »Bluterbe« a »Bo t. r.). V »Haló-novinách« vítá jistý Kurt
den«, jež asi vysloviti dnes komukoliv bude za Konrád (!!) »vědecké vyvrácení Bittnerovy
těžko a slova bude nutno vyřaditi ze slovníku, knihy« Jakobsonem (»je velmi záslužným či
aby se užívání v jakékoli souvislosti nestalo nem mladých českých vůdců, že ukázali na
nebezpečným. Kniha Bittnerova je totiž syn- hitlerovské záměry Bittnerovy« [!!]).
thetickou kompilací založenou na studiích po
»Haló-novinám« nejde však ani o Bittnera
cházejících již z dřívější doby (kdy nikoho ne jako o jinou věc, totiž spíše o to, aby zostudil
napadlo mysliti o nich tak odvážně, jako dnes památku Pekařovu, o němž prohlašuje, že »zá
Jakobsonovi o Bittnerovi) a její chyby v závě věry z tohoto „neštěstí“« (naráží na Pekařovy
rech i detailech pocházejí především z omylů dopisy Pfitznerovi; p. p.) vedou Pekaře
a nedostatků Jakubcovy a Vlčkovy práce. Nyní k otevřené vlastizradě. To je vskut
za to pyká Konrád Bittner, který se odvážil ku skandální případ, aby jakýsi Kurt Konrád,
aplikovat Jakubcovy poznatky na svou dějin kdoví odkud přišlý a od kdy žvatlající česky,
nou filosofii vztahů Čechů a Němců u nás.
prohlašoval u nás kohokoli za vlastizrádce.
Jakobson vytýká Bittnerovi především křiv Prohlašuje-li jím prof. Pekaře, jehož lásky
ku znázorňující střídavé vedení kulturní Čechů k vlasti se nemá práva ani v pomyšlení doa Němců a v rozborech jednotlivých fakt od tknouti, pak je skutečně naším neštěstím ná
mítá skoro vesměs působení Němců na českou rodním, dáme-li si to líbit. To jsou důsledky
kulturu, ba i zprostředkování, v závěru pak je a okolnosti kritik Pražského linguistického
připouští jen v »začátečních, importních eta kroužku. Tento Kurt Konrád si dovolí napsat
pách českých kulturních vzestupů«. Kdyby dále: »Ba, našel se i na diskusním večeru muž,
bylo dobré vůle, jak vidět, srovnaly by se ná který svou obvyklou prostořekostí prohlásil,
zory o »zákonu vah« u Bittnera a »etapách« že souhlasí s Bittnerem v tom, že nyní zase na
u Jakobsona, protože po revisi Jakubcových stala doba německé nadvlády: byl to známý
dat o České literatuře bude možno teprve uci- protisovětský Štváč dr. Jan Slavík:... navazo
niti závěry, filosofii české kultury a písemnic vat nitky k Henleinovi a k Hitlerovi, potírat
tví. Ale ku podivu, Jakubec nebyl dosud tak Sovětský svaz a zastávat poraženecké stanovis
důkladně kritisován jako jeho německý epi ko vůči Čsl. samostatnosti — to je dnes jedno
gon Bittner. Politicky nelze tuto otázku řešit a totéž.« To je tedy závěr vědecké kritiky Praž
— nikam se nedospěje. Vytýká-li Jakobson ského linguistického kroužku.
Bittnerovi, že je v zajetí usměrněné »vědy«, lze
Důsledek? My Čechové, abychom mlčeli ve
vytknouti Jakobsonovi z této kritiky i z před své vlasti, pro nás je nebezpečno mluvit, zvláš
chozích článků, že je v zajetí metodologie tě o poměru Čechů a Němců, je pro nás ne
jiné »vědy« — marxistické. (V kritice Bittne- bezpečno se zúčastňovat vědeckých diskusí,
rově mluví v marxistické terminologii, jako protože nějaký Kurt Konrád nás obviní z ve
na př. o »ideologické nadstavbě«.) Neboť lezrady snadno a rychle: tak jako prof. Pekaře
i marxismus rovněž je veliký mýtus XX. stol, i prof. Slavíka. Jsme tu doma hotovi. Ať za
nás mluví: Kurt Konrád, Hugo Siebenschein,
stejně jako rasismus.
Vytýká-li pak Bittnerovi, že nedostatečně Paul Eisner, Roman Jakobson, L. Silberstein
hodnotí vliv byzantsko-východní na Českou a j. Sbohem, drahá vlasti, jsme zase exulanty!
R.aim. Marek
kulturu, žádá po něm věci poněkud předcas-

no

Divná oslava

Loyálni

»Kmen«, klub moderních nakladatelů, uspo
řádal Karlu Tomanovi oslavný večer v den
jeho šedesátin. Josef Hora si tam odbýval du
tým pohřebním hlasem svou přednášku, v níž
také recitoval na dotvrzenou některé výňatky
z básní. Jak si při tom básníka mustroval, je
možno nejlépe posouditi z podivného způso
bu, jakým ocitoval báseň »Září« z »Měsíců«.
Vznosný pointovaný závěr »Svatý Václave,
nedej zahynouti nám ni budoucím« byl by šel
těžko z hrdla třídně atheistického, a proto byl
klidně spolknut. Toto mrzacení básníkovy
myšlenky na Štěstí udivilo i nejmladší audito
rium, které si Šeptem báseň doplnilo. Výběr
pro oba další recitátory byl ovšem sestaven
podobně ad usum. Několik Tomanových
vrstevníků smutně potřásalo hlavami nad vku
sem, s jakým tu byly přeladěny struny jim tak
mile znějící.
B. L.

Není aktivnějšího a loyálnějšího spolku nad
spolek česko-německých divadelních pracov
níků. Jsou to lidé, kteří k loyalitě vychovávají
hned mnohostranně: jsou největšími demo
kraty mezi všemi kulturníky a jsou nejvěr
nější kohortou všech republikánských salonů.
U nich se musíme učit. Vychovávají také
Němce a hlavně německé židy, aby milovali
tento stát a státní jazyk; inu, není nad dvoj
jazyčnost a nad důkaz o existenci druhého
zemského jazyka! Však se to bude hodit. Vy
chovávají však také loyální publikum k úctě
k bolševismu; chraň Bůh, ne však k jinému,
než k státně koncesovanému. Ne dost na tom:
učí pravici, aby správně a orthodoxně pocho
pila svobodu umění. Už jenom tím, že Spolek
vymkne censuře Kornejčukovu »Zkázu eskad
ry« — k privátním představením. Škoda, že se
to nepovedlo; snad by i některý poctěný pra
vičák nakonec pochopil výši a výhodnost této
hoffähig instituce.
V. R.

Španělské knihovny
v plamenech

A ta česká tradice teď jim

Nedávno se rozplakalo několik pokrytců
v různých socialisticko-bolŠevických listech chutná velice
všeho druhu červeně nad osudem Národní
Nikdy v tom nebyla národní tradice tak
knihovny v Madridu, která prý, podle po dobře, jako když s ní začala pravice: Živý
plašných zpráv listu »Depěche de Toulou smysl pro reklamní aktualitu ihned zaujal
se«, byla úmyslně bombardována národním všecky arijské i nearijské vědce a literáty, aby
letectvem Francovým. O vandalismu p o- po ní pátrali ve všech strukturálních záhybech.
v s t a 1 c ů ovšem jen slova vrcholného opo Objeví se při tom sice leccos, i leckterý vtipný
vržení. Miláčkové však zapomněli, že nedlou kout je vymeten, a mohl by se, chvála Bohu,
ho předtím sama situační zpráva madridské natisknout melantrišsky tlustý sborník o tom,
milice nadšeně vyličovala obranu poblíž Jar- kteráže ta tradice je nejtradictější. Dobře tak;
din del Campo del Moro u královského palá čím více a Čím pilnějších dělníků je při práci,
ce, kde hrdinní milicionáři vytvořili tím rychleji budou všechny naše nutné zákla
střelecké kryty z hromad knih a foliantů, na dy zjištěny. Nejvíc však se nám líbí, jak medonošených z blízké Národní knihovny! A což hladce splývá národ a národní tradice už i se
tři svazky bible sv. Ludvíka, krále francouz rtů a s jazyka »přirozeně mezinárodní« rasy a
ského, z Toleda, ceněné pro svou jedinečnost lidí, kteří s naším kmenem Slovanů žijí dosud
na 60 milionů, kdo ty »zachránil«? Tedy je jen v kratičké symbiose. Je na tom tedy dobře
nom Šetřit krokodilými slzami, jejichž jakost nejenom národní minulost, ale i přítomnost:
je již příliš dobře známa, páni starostliví!
věřme instinktu židů!
B. L.
V. R.

Sovětská ústava

Zlepšení i v náboženství

Báiuska Stalin ve své »demokracii«,
nechce jenom politiku v poesii.
Ale záda mnohem více:
poesii v politice.
R. Lužik

Na rusofUštvi český brat vždy nalít,
dej se co dej, dnes rudé musí chválit:
i sovětský zvrat k víre vidi v bujné visi —
ac v Rusku už i zbytek chrámu letos zmizl.
Iv. Svoboda

(vak
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E. Franěk:

Netaktní »Tak«, a taktní taktika rudého souruČenství (protestanty nevyjímaje).

Taktika
je všude stejná: »Není-li dnes někdo „marxistou” neb schopen se jím stát, je pokládán za
„fašistu“«, napsal loni Jean Grenier v »La nouvelle revue française«.
m.

Insert literární
Umělou mlhu, konfusit a jiné protivné plyny lacino vyrábí Václav Černý, Pondělní
Lhota, Lidové Noviny.
m.

Pan Sendvič

- takykatolík

Nač ménít víru otců?
Potkám-li kněze, vzdám mu poctu.
Proč děti nedat pokčtít taky?
To není ječte věřit na zázraky.

U kropenky Čeká mne první lekce:
od zlého myČlení desinjekce.
A dál mne vábí jak by hukot aero plánu:
to varhany tu znějí ke cti Pánu.

Časem mne vnitrní hlas nutí
vykonat v kostele obřad pokleknuti.
Neznámému vzdám o bet díků,
vždy jsem si potrpěl na mystiku.

Ventilátor Čisti chrámu plíce,
v seru rýsuje se zpovědnice,
pri oddechu z životního shonu
v ní své hříchy povím jak do mikrojonu

Kostel mi dávno není omčelým hradem,
z něhož se utíká horempádem,
v kostele plno je věcí vždycky,
jež mohu si vyložit symbolicky.

Zpěv žalmů, svící chvějný jas,
v němž varhan tón zní dojímavé . . .
Je ve zbožnosti mnoho krás,
ač pfílií zbožný nejsem právě.

Jen pohrben nechci býti v zem,
tam zetlívat pak radu roků:
jsem pro víe snad, ač s rozumem,
včak nechci umřít bez pokroku.
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Oak.

Zdeněk Jul

Alby, rochety,
plachty na oltář a t. o.
ňa la č. lněném plátně, ručně neb strojově
vyšité, přesné a čisté vypracované dodává

nejstarší tuzemská továrna na ruční práce

Antonin Mestenhauser
Leskovec nad Moravici
u Bruntálu — Slezsko

Továrna kvalitních

pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
MORAVSKÝ KRUMLOV

J. T U Č E K
KUTNÁ HORA
Továrna na varhany,
harmonia a sklad pian

Zprostředkovatelům slevy

Ceníky a rozpočty zdarma

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

r. 1859

KUTNÁ HORA

zkřivenin Ach
EŘE vyrábím ortho-

pedické přimidlo (šněrovačku).
Specielní výroba břiš
ních pásů, kýlnich pásů
a veškerých bandáži
přesně dle případů.
Jaroslav MaStálka,
orthoped
PBAHA-KAELlN
Královská 82. Tel. 238-77

Čtvrtý tvůrčí den Hospodinův

Jahn rofadk raatv* rvi aúnč do polní brázdy. tak rarad
HoapoiLu hvězdy do vlnid ae světové mlhoviny. Dech
Jeho ú« dal tím pohyb a řidJ Je bex nstiaJ v nejprudkua
léta nekocrčaýiu vmjrairtm.
AJc není potřebí lak torna rururaiti. le by »lunet •«
viemi ut&licáai. planetami a aéaíd byty utvořeny teprve
tohoto dae
Snad ailkuiy let. pk tvrdl vida. jH tu byly.
Alt teprve nyní, kdy tejní a «oubvřaii byly jH
k tnou připraveny, kdy vrstvy mračen byly vidy řidli,
dopadaly JasUji Jepch paprsky oe siřícího nebe tm z.«nL
Je na yřirodocpytoch. aby ue pokusili tuto ouško sod*
pověděli.
Slavní slovo Horpodioovo jenom to zdůrazňujte U
Věčny čtvrtího dne uved! atimcc. mřalc a hvizdy v nkklcý pamčr k stmi a k človíku. který ji obývk. Jako v*c-

JEŽÍŠ ZJEVUJE SE U JEZERA GENEZARETSKÉHO

vUdaooci panovník mílo od tč ckvfle ahaea včvodin
zesni. mčk> jako veliký, naedcaý nebeský poeti Uvraxboj rychloatl bleaks uví svitlo »vselati sesn. Mílo dáli
niti ir»a na poli s rtvi aa vinici, a kvítány zdobu pest
rý od. iřvýmJ a rytými barvami.
Nod mči od U chvíle vévodili mMe. Mři vody potvtdaii z ni vihlní k ncbcsá.m toil řídili příliv a odliv notskýcli vod. aby mole nepřekračovalo srč brize. Mí) sicJstým sstalim dAti pabyk aby eepropadaly pkchnovd a
nemoci fa.'id hnilobě
A jako zutsíc n*íly svlriti i nesčetař hvizdy, tyto barrvne drahokamy na nebi, kterť Stvořitel vctkal v tejnplný pláAf noci .llčtril tníak. aby dčlll čaa. a »lun«
pornalo tvůj západ.* (Žalm 10). 19.)
Od tř rbrOe záfíci nrbeskí hvizdy sinali k teatra, aby
si dovčk mohl uvčdumcnati. kde lije v prostoru a času.
V nrycru-Urtlnč pnvlddnoeti. jako zlatí čísla na ciferniku eebeských bodia po víky hvězdy svitl, s volají
viva lidem ca zemi: Nás stvořd Bůh.
Kdo uml čiatL rozoml jejich tkbě. jasní Mí. »A Bůh
viděl. íe je to dobté. A nastal večer a jfeo, des ¿rvrtý.s
(L Mott 1.19.)

Pocmb Ol apriholovř. Jah jlo JHS mU»1. opit ¿0
Galileje it Jrccra G^nrxaretakíaati ByU t« Sten* Petr
a ToaU.
Bliioer, • řiaiaMd i KAay galiicfrit
• ayaovt Zeixtknvi Jakub ■ Jau. a dva fial i jeho očcd*
aAi. A kdyi Petr řekl »Jda lovit ryby.< řkou jrao:
■ Půjdeme • tebou i toy.« I vyili a vstoupili na loď. A 14
bočí ničího nechytili
Když bylo rěao. Jelit athl na břehu. Učednici ridžU
Jej. ale nepoaaU 1«. I ftU jtat: »Dttky. máte nicn
k jídlo?. Odpověděli mni »Ne.» On f«i řekli »Vrixe ttr
na pravou atrann lodi a naleznete aten-a I vrhli» a jtt
neatobli ji otibaoun pro ■molarvi ryti
Jaru ktrrřbo JrfR eilavnL podle ií^iíb ucyihvt poanal Pána a zvolali »Pln je to-< S*soa Petr, oalyiev to.
přehodil ■ avrrhni roccbn, kterě k lovu činili «bočil do
*nn.*t a rpřchel větřic Pána. Oaeatai očednld. tkhnouce
air a rybunJ. připlavili at po lodi ka břehu. Kdyí vatoopdi na mq. apat/ib lkaví uhlí a ryba na nřn l chléb.
A Jclai 1» řekb » Přúeatt a Ueh ryb. kttrí Jatt syn! ulo
vOda

Sánou Petr tw»upil tedy na loď ■ vytáhl ua aca
ďr plnou velikých ryb atocímpadcnác Ař bylo ýeh tak
moobo, aif ae acpřetrluila.
Potom zavolal JelM cčcdaftv k aobt a řakl> »Pojďte,
pomúdrjult I irandii koica oč hry A nCufo 1 axh ocui
valil at ho umu. »Kdo H týla uther věděli. it Je «•
Pln. A Jeli* vzav ehléb. dďvni JUau taktíí i rybu. To pl
sftvO m Jda očrdaMm rvým. jich! ru byl ahtotaóMte
větk počet, po třeli po nta uartvýd;vaUai
Simonu Petrovi jedena »Jevil ae aamrtuíma Jtí a tah»»
mohl Petr poxnatL 1c m odpočti) a jemu přtdrd adoa
ancti apoitoly aachovaL byt jej Petr třikráte upřel.
A aam Jej Jdi* pří lovu ryb vytneme nal. >ho jU dřhm
včted.
NeboT nyní pčižla »lavaA chvíle, v ad mílo m vypLdn dovo. kteří JdU jednou Simcocvi. nu. JcaL
lovu, o Ojwt): Filipovy řekli »Ty Jri Petr, tc /nt aůdla.
a na ti akalt aaJoilm církev evem a brAay pei-eioč ji nepřcaooboo. A tobě dkm klíče krUovatvi nebohého. V tav
chno. co rráM na stou, bode wizáao i na mU a eut*. b
mirilcA na mni. hade roavaxřno i na achá.« ( MaL 16.
11-19.)

Dílo, které patří na stůl do každé křesťanské rodiny!

PísvMOobrazechsvaté
--

zachycuje slovem i obrazem Starý i Nový zákon a obsahuje celkem 248 stran, formátu 35X44 cm,
z nichž každá je opatřena skvostnou rytinou. Textové úpravy se podjal filosofický a náboženský spi
sovatel profesor Emanuel Žák, jehož jméno je zárukou vysoké umělecké hodnoty slovní části. O mo
numentalitě a nádheře obrazové části dosti napovídají otištěné ukázky.
Kniha je vázána do desek z pegamoidu, vyzdobených zlacenými ornamenty. Je to jedinečný a cenný
dárek ke každé příležitosti, zejména k vánocům, k jmeninám, k biřmování, k exerciciím, k sňatku, ke
křtinám, při vstupu do života, při odchodu z učení a pod. Zároveň bude tato kniha sloužit záznamům
pro rodinnou kroniku, jimž je věnováno plných osm stran. Přes statisícové náklady, kterých si toto
dílo vyžádalo, nakladatelství ve snaze o jeho největší rozšíření stanovilo cenu skutečně nízkou —
Kč 130’— za výtisk. Možno spláceti po Kč 35'— měs.
Tato cena umožní každému zakoupení tohoto vzácného díla.
Těšíme se na Vaši objednávku.

U každého knihkupce neb u
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