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CTI A
vychází dvakrát v každém měsíci. — Předplatné na celý ročník i s poitovným (400 stran) činí
JL xV JNl. Kč 43*20. Jednotlivé číslo stojí Kč 1'80. Pošt, spořitelna: šek. účet 35.500, „Vyšehrad“, s. s r. o., Praha II.

K velikonocům z technických důvodů jsme vydali dvojčíslo. Příští číslo vyjde
v polovici dubna.
______

REDAKČNÍ

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

REDAKČNÍ UZÁVĚRKA je vždy 10. a 25. v každém měsíci.
ADMINISTRACE

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

Při patiaku 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

Alby, rocheťy,
plachty na oltář a t. a.
na la č. lněném plátně, ručně neb strojově

vyšité, přesně a čistě vypracované dodává
nejstarší tuzemská továrna na ruční práce

Antonin Mostenhauser
Leskovec nad Moravici
u Bruntálu — Slezskc

Tak

Číslo

24. března 1937
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R. I. Malý:

A Cíli
ČESKO-ŘÍMSKÉ MEDITACE II.

Často slýcháte: Křesťanů je na světě 400
milionů, a kde je to vidět? Kde vtiskli světu
a veřejné mravnosti trvalý ráz? Kolik států,
vlád, knih a novin ovládli svým duchem?
Několik milionů nevěrců dovedlo svým du
chem nevěry vlastně rychleji a obecněji vždy
všude proniknout veřejný život než dvoutisíciletá tradice a veliké množství křesťanů. Ba,
někdy dokonce křesťanství je i přímo obviňo
váno, že vlastně samo je příčinou nynějších
zmatků a nynější krise rozumové i sociální,
snad i bolševismu, protože v minulých do
bách nedovedlo silou svého ducha a rázem
své životní prakse vývoji k nynější světové
krisi zabránit... Jak k těmto výtkám a stes
kům odpovědět? Thema je ovšem hodně roz
sáhlé. Dnes bych chtěl ukázat aspoň na jednu
okolnost, na kterou zpravidla nejvíc se za
pomíná.
Předně je třeba říci, že arci není tak zcela
pravda, jako by vliv těch křesťanských milio
nů a dvoutisícileté tradice byl jen nepatrný.
Naopak, co bylo a je v evropské civilisaci
znamenitého a kladného, je z největší části
dílem právě jen křesťanství. Ale o to tu zatím
nejde. Jisto je, že správnost a vnitřní hodnota
katolictví je tak veliká, doba jeho trvání tak
dlouhá a statistické množství jeho členů tak
značné, že jeho vliv a účinky by měly a mohly
skutečně býti mnohem větší než jsou a že by
svět skutečně mohl a měl vypadat hodně
jinak než jaký je, kdyby — kdyby ovšem lid
ská povaha byla tak jednoduchá a tak ideální
jako je pouhé číslo! Lidská povaha však je
mnohem spletitější.
V celku je možno říci, že býti dokonalým
katolíkem není ve vichrné směsi lidských váš

ní, choutek, slabostí a pokušení osobních i so
ciálních — asi věc tak snadná, jak by se snad
mohlo zdát. Je to dokonce dvojnásob těžké
a choulostivé, protože být úplným a opravdo
vým katolíkem znamená nejenom nelehké
povinnosti a ctnosti čistě soukromé, ale i ko
lektivní: býti celým katolíkem znamená nejen
dobře znát a praktikovat Credo, ale i býti
neohroženým, věrným a platným členem Cír
kve bojující. A protože proti těmto povinno
stem se vždy mnoho hřešilo, trpí teď děti ne
jenom za hříchy své, ale i za hříchy svých
otců. Neboť i krise a pohromy sociální mají
svou duchovní tradici a dědičný řetězec jako
všecko.
Církevní tradice je sice dvoutisíciletá, ale
nerostla hladce a nemohutněla automaticky.
Naopak, její síla a moc byla vždy podrývána
a udrobována jak jen se dalo a kdyby všecko
záleželo jen na lidských slabostech, chtíčích
a na lidském záští, nebylo by snad jejím od
půrcům dnes již vůbec ani třeba dále ji bořit,
protože by jí vůbec nebylo. Nevěrci, liberá
lové a volnomyšlenkáři téměř téže myšlenko
vé podstaty jako jsou nyní — byli již v prvních
stoletích křesťanské éry a Církev musila s nimi
po celou dobu svého trvání bojovat právě tak
horlivě jako dnes. Pius IX. r. 1863 dával
z týchž důvodů na index Renanův »Život
Ježíšův« jako Silvestr r. 325 odsoudil Aria.
A kdo zná dějiny Církve a dogmatu, ví, že
i slabosti a poklesky samotných katolíků jsou
od prvních počátků téměř stále stejné a ob
dobné jako nyní. Kolikrát v dějinách čteme
o mravním úpadku a kolikrát odtud slyšíme
i známé dnešní: já to tak přísně neberu!
»Úpadek mravů« byl mezi křesťany stejně již
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za sv. Pavla v I. století jako za sv. Benedikta
v VI. století či za výborného papeže Řehoře
VII. v XI. století, byl ve století XIII. jako ve
století XV. či XVIII. — kolik století, tolik
zvláštních případů »mravního úpadku«. Řekl
bych, že asi nikdy nebyl poměr takový, aby
bylo 400 milionů dokonalých křesťanů a deset
krát méně vlažných a nevěrců, nýbrž že poměr
byl zpravidla spíše obrácený!
Mistr Jan Hus až do posledního dechu se
pokládal za katolíka — a přece i tváří v tvář
kostnické hranici kladl svou osobní úchylku
nad zájem katolické jednoty, kterou tu chvíli
představoval koncil. Ale nejde jenom o heresi. Ve směru věroučném a snad i soukroměmravním zpravidla byla a je celkem přece jenslušná přiměřenost a jednota (dík katechismu,
Písmu a vžitému svědomí), neboť jinak by
chom tu nemohli mluvit o katolících. Ale
v oboru literárním, sociálním a zvláště poli
tickém po celé církevní dějiny byla a je taková
roztříštěnost v názorech i praksi, taková protichůdnost zájmů a tak nedostatečný smysl pro
katolické usměrnění a jednotné zaměření k cel
kové katolisaci světa, že výsledky rozhodně
nemohou býti jiné než jaké jsou.
Vatikán po celé devatenácté století nabádal
k odporu proti liberalismu — a když ve Fran
cii nejlepší katolický publicista své doby Louis
Veuillot energicky a uvědoměle proti vědec
kému i politickému liberalismu vystoupil, dě
sili se jeho nekompromisnosti i mnozí kon
junkturní katolíci a Veuillotův časopis byl ve
dvou diecésích dokonce i zakázán!
Byl Napoleon katolík? Byl. A přece papež
Pius VII. musil nad ním vyřknout anathema.
Stejně byl ve sporu Inocenc XI. s katolíkem
Ludvíkem XIV. a Pius VI. s katolickým Habs
burkem Josefem II. Pius IX. bojoval proti
Cavourovi, Lev XIII. proti Bismarckovi —
a jsou to stále tytéž spory, jaké měli papežové
již ve středověku jak s italskými feudály, tak
i s německými císaři: spory o duchovní svo
bodu a svrchovanost, zápas o to, aby křesťan
ství neutonulo v záplavě světské moci, úsilí
o možnost mravně a duchovně kontrolovat
a korigovat světskou libovůli, péče o to, aby
křesťanství se nedostalo do služeb světské
moci a aby své poslání nezradilo.
Boj papežů s německými císaři o investi
turu ve středověku byl z nejdůležitějších sporů
tohoto druhu — a rozdělil téměř celou kato-
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lickou Evropu na dva tábory! Guelfové, stra
na papežská, byli ovšem katolíky; ale Ghibellini, strana císařská — rovněž. Ve Francii
roku 1682 byly vydány t. zv. gallikánské svo
body, jejichž účelem bylo uvolniti Ludvíka
XIV. od náboženské moci a kritiky: sepsali
je katolíci a sám slavný kazatel Bossuet, týž,
který tak úspěšně bojoval proti protestantství
a kvietismu, stal se vášnivým obhájcem Lud
víkovy politiky, která by málem byla způso
bila zřízení národní církve ve Francii. O tom,
jakou trhlinu v církevní koncepci katolického
evropanství způsobila protestantská rozluka,
jejíž kořeny byly stejně heretické jako politic
ké — netřeba se ani šířit. Za třicetileté války
pak mezinárodní katolická roztříštěnost posky
tovala již obraz téměř tragikomický: katolické
Savojsko jde na pomoc českým protestantům,
zatím co protestantské Sasko českým rebelantům pomoc odmítá; katolická Francie je po
boku protestantského Švédská proti katolic
kým Habsburkům... a dokonce i mohamedánští Turkové jsou protestantskými posly
vyzýváni, aby šli na pomoc. Všecky papežské
intervence a protesty u katolických vlád vy
zněly naprázdno.
Řeknete snad, že v sedmnáctém století ná
boženské principy již velmi málo rozhodovaly.
Ano, jenomže politické a mocenské zájmy stej
ně často působily a rozhodovaly i dřív; a dřív
stejně jako později a vždy. Katolík český kníže
Vratislav II. dovedl v XI. století právě tak
»státnicky« pomáhat zlotřilému Jindřichu IV.
proti znamenitému papeži Řehoři VII. jako
v sedmnáctém století kardinál Richelieu pro
testantským Švédům proti katolickým Habs
burkům. Ale to bychom musili vypsat celé
dějiny, kdybychom chtěli být v příkladech
o katolické roztříštěnosti a službě jiným zá
jmům než je katolictví, úplní. Stačí ostatně
rozhlédnout se i nyní vůkol sebe a máme živý
doklad, jak lidská povaha průběhem dějin jen
málo se mění.
Katolíků je u nás přes 70%, ale jejich vliv
nejenom na veřejné záležitosti vůbec, ale i na
veřejné osudy vlastního náboženství je celkem
nepatrný. Jedni oslabují a tříští jednotu a sílu
katolického tábora tím, že se účasti na správě
veřejných záležitostí vůbec vyhýbají, a druzí
jsou rozptýleni do všech politických stran, jež
u nás jsou. Konec konců budiž! Ale kdyby je
tam aspoň bylo vidět! V parlamentě byly

schváleny rozlukové zákony: kdo je odhla
soval? Musili to přece být i katolíci, kteří pro
ně hlasovali, když je u nás katolíků tak veliká
většina!
Těm, kdo politikou vůbec opovrhují, mohlo
by se říci: a kdo tedy má v parlamentě kato
lický program a katolické zájmy prosazovat
a hájit, ne-li katolíci? Program je jistě věc zá
kladní, ale je třeba také vlivu a moci, aby
mohl být uskutečněn. I přísloveční Čeští
bratří, kteří začali zásadním odmítáním poli
tiky, skončili dokonce jako političtí rebelové.
Je možno i nutno diskutovat a velmi vážně
uvažovat o taktice, ale nikoliv o tom, je-li či
není-li i politika nutná a dobrá k tomu, aby
se přispělo ke katolisaci země. Jenom je třeba
nikdy nezapomínat na tento cíl a neutkvět ve
vnějších výhodách oportunity. Politika je
prostě — rovněž realita ...
Ale ani katolíci, kteří od politiky se odvra
cejí, nikterak neprahnou po tom, aby přede
vším byli dokonalými členy téhož česko-římského orchestru, a to dokonalými jak svou
osobní kvalitou, tak i svým účinným smyslem
pro kolektivní povinnosti. Co je tu skupin,
skupinek, kroužků, koterií — a všecky neko
nečně žárlivěji střeží své odstíny, finesy, sym
patie i antipatie estetické, sociální, politické,
osobní a hospodářské, zkrátka vše, co je roz
dvojuje než nekonečně důležitější věc: kato
lictví a českou katolisaci, která by měla je
spojovat.
Úhrnem bych řekl, že problém katolických
osudů, katolického vlivu a katolické budouc
nosti stručně je možno vyjádřit slovy: problém
katolické jednoty a katolické zpronevěry. Ne
boť vnitřní obsah, cena a reálnost katolictví

jsou nesporný. Katolíci se zpronevěřují, kdy
koliv jim katolictví není základním obsa
hem a největším zájmem jak v životě soukro
mém, tak i kolektivním, a kdykoli všecko, co
by je mělo spojovat, jim není nesporně mno
hem důležitější, než co je rozdvojuje. Zpro
nevěřují se nejenom tam a tehdy, když pro
padají bludům a nemravnosti, ale i po kaž
dé, kdykoli byli a jsou ať tak či onak v ci
zích službách a nikoli především ve službách
Církve bojující. Zpronevěřují se nejenom ti,
kdo otevřeně podporují nevěrce a rozvratníky,
zapomínajíce pro dočasné výhody na trvalý cíl,
ale zpronevěřují se i katolíci pasivní a na ve
řejnost málo charakterní, zpronevěřují se i ti,
kdo příliš lpějí na svých odstínech a na své
náboženské výlučnosti, ba zpronevěřují se i ti,
kdo s nepřítelem tak či onak koketují, protože
jim lichotí, říká-li se o nich, že jsou »lepší«
než ti ostatní. Katolíci prostě škodí a zprone
věřují se po každé, kdykoliv jim jakékoliv
smýšlení a jakékoliv zájmy ať již osobní a stra
nické či »státní«, mocenské a dynastické byly
a jsou přednější a důležitější než zájmy církev
ního poslání a věroučného i praktického pokatoličtění světa. A výsledky jsou podle toho.
Je celkem jasno, jaké následky může mít
zrada a deserce, jde-li o vlast a národní armá
du: mělo by býti stejně jasné, co zrada a zpro
nevěra znamenají, jde-li o katolictví.
Cíl i potřebná jednota katolického hnutí
jistě ani v nejmenším neznamená ujařmení
a konformitu všeho toho, co tvoří lidskou
individuálnost — naopak, neboť právě jenom
ukázněné katolictví a dokonalejší katolisace
země umožňuje i dokonalejší a svobodnější in
dividuálnost každého jednotlivce.

Doc. Dr. Josef Kli ment:

K ÚVAHÁM O KŘESŤANSKÉ
DEMOKRACII
Stalo se u nás zvykem klásti před pojem demokracie různé přívlastky. Mluví se o demokracii
liberalistické, kolektivistické, mluví se vůbec o typech demokracie a není řídký ani obrat
křesťanská demokracie. Všimněme si s tohoto hlediska blíže představy křesťanské demokracie.
Podnětem k tomu jest nám hlavně otisk proslovu, který měl na toto téma dne 21. listopadu
1936 na valné hromadě Klubu lidových akademiků v Brně univ. prof. JUDr. Adolf Procházka.
Okolnost, že se považuje za zcela přípustno užívati pojmu demokracie s rozlišujícími pří
vlastky, jest již sama o sobě důkazem, že pojem demokracie sám o sobě není pokládán za
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obecně platnou a jednoznačně obsahovou představu. Pod pojem demokracie spíše se tu
zahrnuje určitá nadřazená koncepce, která jest konkretisována teprve bližším pojmovým
přívlastkem.
Čím jest však určován tento přívlastek? Odpověď bude záležeti na tom, věříme-li, že demo
kracie jest principem formálním nebo materiálním, čili konkrétně souhlasíme-li s učením
relativistů (Kelsen, Weyr) anebo nikoli. Relativisté učí, jak známo, že demokracie jest
pouhým formálním principem vlády lidu a že demokratické jest vše, co odpovídá vůli tohoto
lidu, tedy vůli jeho většiny. S tohoto hlediska demokracie liberalistická znamenala by vládu
lidu, naladěného ve své většině liberalisticky, demokracie kolektivistická vládu lidu, oriento
vaného kolektivisticky a demokracie křesťanská vládu lidu, věřícího křesťansky. Namítnuto
bude jistě hned, že by zde pak vláda lidu, naladěného fašisticky, byla demokracií fašistickou.
Jinak je tomu, vycházíme-li z přesvědčení, že pojem demokracie znamená vedle formál
ního postulátu účasti lidu také určité maximy obsahové, a že tedy demokracií jest vše, co
hoví těmto konečným demokratickým maximám. Není o tom sporu, že učení demokratické,
které jest dítkem mohutné doby přirozenoprávní, mělo ve svých počátcích na mysli ideály
obsahové. Vláda lidu se žádala proto, aby zaručovala podle demokratických teoretiků nejlépe
naplnění vrcholných hodnot lidského snažení. Zamysleme se v této souvislosti nad devisou:
hlas lidu, hlas boží. Lid se zde povyšuje na interpreta nikoli vůle své, nýbrž vůle boží, stejně
jako ani monarcha nehlásal nikdy vůli svou, nýbrž vůli boží. Přechod z bohovlády do lidovlády neměl tedy znamenati odvržení dosavadních konečných cílů, nýbrž naopak prostředek
k jejich lepšímu naplnění. A tyto konečné cíle byly jistě nejlépe formulovány učením křes
ťanským, které vycházelo od všelidské hodnoty lásky čili bratrství. Proto se také říká křesťan
skému náboženství náboženství demokratické. Procházka ve svém proslovu, výše citovaném,
uvádí v této souvislosti výslovně také ideál svobody a rovnosti, který prý plyne z toho, že
každý z nás má stejnou mravní hodnotu, je rovný před Bohem, je synem Božím, má nesmrtel
nou duši. Zdá se, že tu má Procházka na mysli svobodu a rovnost v jiném smyslu, než v jakém
se užívá označení těchto hodnot v terminologii demokratické, neboť zde vedly k postulátu
vlády rovných lidí, kterýžto postulát jest ovšem podle mého mínění křesťanské nauky vzdálen.
Ale v základě možno s Procházkou souhlasiti, neboť ani později nepodařilo se formulovati
na civilních cestách jiné konečné cíle lidského bratrství, než které razilo křesťanství, i když se
nalezly pro tyto hodnoty jiné termíny, jako na př. lidskost (humanita) a pod.
Máme-li tedy na mysli obsahové cíle pravé demokracie, jest jen věcí pojmoslovnou, chceme-li v těchto obsahových cílech viděti odkaz křesťanský a mluvíme-lí v tomto smyslu o křes
ťanské demokracii. Vždy jde tu ovšem v této souvislosti o jistý druh oportunity, jakési
hysteron proteron. Jinak již je tomu s druhou složkou dnešní demokratické ideologie, totiž
s thesí, že lid jest jedině kompetentní vládnouti, to jest za předpokladu obsahové demokracie
hledati a nalézti ony výše zmíněné konečné cíle demokratické. Myslím, že po této stránce
křesťanská doktrína má své jiné stanovisko. Odvolávám se na stanovisko brněnského profesora
církevního práva Wierera, podle něhož zásady buly Unam sanctam o Bohu jakožto jediném
zdroji společenské moci jsou dosud i právním stavem církve.
Jaroslav Cuhra:

DUCHOVNÍ NADSTAVBA NÁRODNÍ
BRANNOSTI
V předcházejícím situačním rozboru*) jsem provedl povšechné zkoumání a určení základ
ních hybných sil daného problému. Z této výchozí základny byly pak obecně definovány
jednotlivé postupové etapy nezbytně nutné k dosažení konečného cíle národní brannosti,
jenž spočívá v pohotovosti národa k okamžité mobilisaci veškerých jeho
*) »Tak« č. 4.
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vnějších i vnitřních sil za účelem kolektivní a sjednocené akce.
Jako první postupový cíl jsem určil požadavek přesného zhodnocení, harmonického uspo
řádání a vzájemného spolupůsobení základních faktorů politických i strategic
kých. Mimo to jsem prokázal, že je-li uveden do pohybu nesmírný organismus světových
mechanických sil, musí býti nezbytně řízen geniálními mozky, nemá-li dojiti k všeobecnému
ničení hodnot a ke katastrofě. Uspořádáme-li shora uvedené závěry do hierarchické stupnice
hodnot, bude možno určití hledané absolutní měřítko následovně: kvalita velení
i vedení jest v přímém poměru k srovnávané rovině, určující etický a morální
národní potenciál. Touto formulací jest zásadně promítnut pojem »válečný
potenciál stát u«, užívaný v nejnovějších studiích politicko-strategických do oblastí
duchovních a lineární koordinace sil fysických a morálních je tu funkčně vztažena k vše
obecné duchovní ose národa, a to v přímé závislosti k stupni vnitřního napětí národního
organismu. Absolutní hodnota tohoto napětí může býti dokonale určena podobně jako
intensita výbojů v elektrickém poli kvalitou osobností representujících v nej různějších oborech
národní kolektiv a v jejich díle. Klasickým příkladem — samozřejmě, pokud logické důsledky
rozumových předpokladů nejsou korigovány, z důvodů nám nepostižitelných, přímým zása
hem a řízením Božím — tedy klasickým příkladem uvedené příčinné souvislosti mezi vůdci
a národem jest na př. nápadná souvislost mezi novodobou renesancí duchovního života
a všeobecného vzrůstu katolické církve a velikými postavami posledních papežů, z nichž
zvláště Pius XI. strmí nad světem jako hora nad rovinou. Také (v řádu přirozeném) i Mussolini i Hitler i Stalin zaujímají své zákonité místo v čele národů, z jejichž lůna vyšli jako nositelé
jejich vůle a representanti jejich kvality.
Chceme-li si ověřiti platnost zmíněné příčinné souvislosti i mimo obor politicko-strategický,
obraťme se na okamžik k architektuře, přesněji řečeno k stavitelskému umění, jakožto vrcholu
člověkovy tvůrčí výtvarné práce. Nuže, zastavte se někdy za jasné měsíční noci na nádvoří
za katedrálou svatovítskou a pozorujte tiše a soustředěně její presbytář, věnec kaplí a opěr
ných pilířů, oblouků, plastik, střech, věží. Světla a stíny vinoucí se po nich splynou vám za
chvíli v úžasný živý organism suverénních a dokonalých tvarů; soustředíme-li se tak dokonale,
že schopnost vašeho vnímání nebude rušena vzpomínkou na učené rozbory »kunsthistoriků«
o vývoji z antiky, o naturalismu, tektonice, o školách, materiálu a o různých jiných kouzelných
formulkách, uvědomíte si po chvíli s ohromující přesností, že tento kamenný zázrak nemohl
vzniknouti z osobního tvůrčího procesu jednotlivcova, nýbrž že umělec stal se tu nositelem
kolektivního chtění, obecné jednotné vůle, krátce života v Řádu, a to v řádu hodnot hierarchie,
uspořádaných od nejnižších k nejvyšším, s celkovou tendencí vertikální, vycházející z Boha
a v Bohu zase končící. Zde také naleznete nejpřesnější odpověď na otázku, proč dnešní
architekt nemůže a nedovede vybudovati katedrálu jakožto závěrečný svorník lidské touhy
po ©slavě Boha a dosažení nadpřirozená.
Z předešlých úvah tedy plyne, že absolutní hodnota etického a morálního národního poten
ciálu kolísá podobně jako vodní hladina v mezích pod a nad normálem. Hodnoty pod
normálem mají všeobecný charakter materiální a směr horizontální a výboje tvořivých národ
ních sil nedosahují tu oblastí duchovních. Naproti tomu národní potenciál v hodnotách nad
normálem, vytvářený životem národního kolektiva, zakotveným v nadpřirozenu, vybíjí se a
vyzařuje v osobnostech neobyčejného formátu duchovního; církevní knížata, stavitelé, básníci,
filosofové, vládcové i vojevůdci, všichni tu vyrůstají z jednotného kolektivního smýšlení a jejich
díla nesou nezrušitelné znamení duchovního řádu.
Dlužno též zdůrazniti, že závislost, rámující v úhrnu tvořivou činnost jednotlivců i národů,
jest zásadně vzájemná a mohla by býti znázorněna graficky vlnivou křivkou, mající stoupající
nebo klesající směrnici na základě zákona akce a reakce. Kolektiv tvořící živné prostředí pro
vzrůst osobností jest v následujícím období týmiž osobnostmi nově formován. Dobře nebo
špatně. Zrada vzdělanců vyznávajících náboženství rozumu na místě jeho tvůrce dovedla ko
lektiv do středu světové krise. Jest otázkou, jaké osobnosti vyrůstají mezi námi dnes, kdy Evropa
se rozpadla na tři navzájem se drtící ideové kry. V této souvislosti není možno nepoukázati
Vak
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znovu na hluboký smysl R. I. Malého knihy »Kříž nad Evropou«, která jasnozřivě
ohlašuje evropské společnosti rozklad a zkázu, nevzchopí-li se k rázné akci, která by smečku
ďábelských běsů zahnala zpátky do jejich klecí a obnovila znovu přirozenou životní základnu
Evropy, křesťansko-latinskou kulturu a civilisaci.
*
Předvídám, že mnohý z čtenářů zajímajících se o otázku národní brannosti, vyčerpav do dna
míru své trpělivosti, ohlásí veřejně dvě podstatné námitky. Především, co k čertu mají teorie,
souvislosti, spojitosti a složitosti společného s konkrétním problémem účinné obrany státu
a zejména s budoucím zákonem o branné přípravě. Zvýší se tím snad rychlost kulometné palby,
kadence dělových výstřelů a přesnost jejich zásahů, stoupavost letounů nebo jejich počet, nebo
vím-li nyní, má-li brannou přípravu prováděti Sokol či Národní gardy, Orel či Selské jízdy,
civilní výbory či armáda sama, nebo jaký vliv mohou míti sebe lepší ideové předpoklady na
vyřešení dalších stěžejních otázek obrany, totiž na mobilisaci hospodářskou a finanční. A ihned
následuje další námitka neméně závažná: zdali položením těžiště problému do formulování
etického a morálního národního potenciálu není porušena rovnováha věci se zřetelem na její
rub nebo opačný pól, v jehož zorném poli se jeví všechny velké mezinárodní nebo mezistátní
nebo sociální nebo rasové pohyby zásadně v příčinách i důsledcích jak výslednice materiálních
a hospodářských světových sil a zájmů skrytých jednotlivců nebo několika mohutných spo
lečností.
Obě námitky se navzájem prolínají a mohou býti zodpověděny souborně.
Veřejné mínění se, myslím, v celku shoduje v přesvědčení, že v pozadí všech ideových svě
tových konfliktů jest upředena síť zájmů několika málo center ovládajících světové finance,
průmysl i obchod; tato prý rozhodují v poslední instanci o válce a míru podle předvídaného
zvětšení zisku. Vášnivé polemiky, vedené ve Francii při nastoupení Blumový vlády, a násle
dující částečné postátnění zbrojního průmyslu, jeho úplné postátnění v Itálii a v Rusku a kon
trola, zavedená v Anglii, této tradiční zemi liberálního názoru na podnikání, dokonce i několik
nesmělých a včas zmlknuvších hlasů u nás, to vše více méně určitě přednesenou námitku spíše
potvrzuje. Také dokumentární spisy, paměti a memoranda analysující a popisující příčiny i prů
běh světové války, naznačují velmi podezřelé momenty a okolnosti, potvrzující toto mínění.
Uveďme některé z nich: německé Heinckely byly vystrojeny anglickými kulomety; Allenbyho
expediční sbory úspěšně postřelovaly Škodovými kanóny Turky a Němce v Arábii, Sýrii a Pa
lestině; prapodivné okolnosti, doprovázející Joffreho odchod z hlavního stanu a odsunutí
plánu všeobecné ofensivy spojenců na počátku roku 1917, tedy v době, kdy válečný průmysl
teprve vstupoval do období své největší konjunktury, krátce souhrn tvrzení i domněnek, jež
nikdy nebyly ani přesně dokázány, ani dokonale vyvráceny, ukazující na mezinárodní charakter
kapitálu, který se řídí výhradně svými vlastními zákony, aniž by byl zatížen jakoukoliv mravní
skrupulí. Organisace výroby, distribuce světového trhu, plynulost peněz, klidný vývoj na bur
sách; je to možné a s hlediska liberála i docela v duchu zákona. Sociální encykliky formulují
ovšem právní pojem neomezeného soukromého vlastnictví poněkud jinak. Zmíněná druhá
strana věci potom pochopitelně tragicky kontrastuje s představou situace obyčejného pěšáka
záložníka, v civilu sedláka, ševče, dělníka nebo učitele, beznadějně zakletého v rozbitém bah
nitém zákopu. Hle: ještě dnes jest samostatnou osobností, zahrnující v sobě celý svět svých
individuelních představ, tužeb, plánů; zítra ho odnesou v plachtě na ramenou, žalostné krvavé
zbytky bývalé osobnosti. Dobromyslný hrdina, který nezpozoroval, že trikolora, za niž obětoval
život, byla natřena na kořistníkově žoku! Tato představa jest až příliš odporná, aby mohla býti
úplně pravdivá. Pravda vězí patrně kdesi uprostřed mezi ideálem a jeho realisací. Ale odkud
béřete právo chtíti na člověku, jemuž jste vzali víru ve věčnou spravedlnost, jistotu, že každá
křivda a každé utrpení bude napraveno a každé násilí hrozně potrestáno, aby oddaně položil
život za ideály, kterým nevěří, za vlast, která jest mu koneckonců pouze prostředkem k do
sažení osobního dobra?
Uvedená námitka může však býti ověřena i z druhého konce. Představme si zdravý, svobodný
a sebevědomý národ, žijící ve vlastním státě, v jehož čele stojí státníci i vojáci, představující
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výkvět národních ctností a nejlepší plody národní krve. Lidé, kteří vědí, co mají činit, neúplatní
a bezúhonní. Je myslitelno, že by se stali loutkami v rukou kořistníků a vyděračů? Tuším váš
úšklebek: dětinské řeči idealistovy; ale vždyť i já se ušklíbám s vámi. Je možné, že máme v sobě
příliš mnoho skepse!
*
Co mne vždy znovu a znovu překvapuje a uchvacuje při řešení bojových námětů nebo kon
krétních úkolů při vojenských cvičeních, jest velkolepá jasnost a přehlednost rozkazů vydáva
ných veliteli vyšších jednotek. Úplně podle t. zv. prvků rozhodnutí: »Předvoje nepřátelské
armády, postupující od severovýchodu podél osy určené městy nebo řekou, dosáhly dnes za
svítání jistých míst a byly našimi předzvědnými jednotkami zjištěny tam a tam, v určité síle
a složení.« Následuje všeobecné sdělení o situaci vlastní armády, nato jsou přehledně vymezeny
úseky a úkoly sboru nebo divise, a tak se sestupně dojde až ke konkrétnímu rozkazu pro jed
notku, i kdyby šlo pouze o proviantní kolonu, s přesným vymezením času, místa, úkolu, spojení
a hlášení. Důsledek takového rozkazu jest zřejmý: voják chápe smysl svého drobného úkolu
v obecném rámci, cítí, že na jeho výkonu závisí osud jeho kamarádů i úspěch celé bojové akce,,
je si vědom, že i na něm spočívá velitelovo oko. —
Podobným způsobem bylo postupováno i při sestavě tohoto rozboru duchovní nadstavby
národní brannosti. Její kořeny byly vyhledány a vypreparovány v nejširším rámci a posouzeny
katolickým absolutním měřítkem. Přistupme nyní k určení relativní výšky hladiny etického a
morálního národního potenciálu českého a slovenského.
Může býti provedeno jenom heslovitě, v bleskovém osvětlení několika závažných skutečností
a nápadných okolností. Především jest nutno zpříma konstatovati, že vývoj událostí, jak se
rok od roku vinul od převratu, nepotvrdil únosnost a definitivní platnost zásadní ideové kon
cepce vedoucí intelektuální národní vrstvy. Tato vedoucí společenská vrstva od roku 1918 až
do dnešního dne byla a jest i nyní zásadně levá. Vyvíjela-li se, šlo vždycky jenom o stupně
červené barvy. Udržela své místo na slunci s podivuhodnou zarputilostí. Nikdy se nevzdala
žádné z dobytých posic. Měla rozhodující vliv při každé akci celostátního významu. Odkojila
státní zákonodárství ústavním zákonem počínajíc, ovlivňovala, po případě vykládala po svém
úmysly zákonodárcovy, okupovala většinu denního tisku, ovládla literaturu, poroučela v umění
výtvarném; mluvila tisícerými ústy: i nejzarytější konservativci přijali za své její mravní normy.
Pod jejím neustálým usilovným tlakem potácela se vnitřní politika státu tak říkajíc od zdi ke
zdi. Její orientace byla »tabu« i v základních směrnicích politiky vnější. Hlavní její úsilí bylo
však zaměřeno proti nadpřirozenu.
Nesčetnými praménky odssávala z národního těla živnou půdu pod základy víry v Boha,
a lásky k Církvi. Napřed veřejně, nyní spíše ve skrytu, ale vždycky se zarputilou dravostí a ob
divuhodnou vytrvalostí. A s bezmeznou slepotou ke všemu, co nového a svěžího mezitím vy
růstalo v širokém světě mimo Československo, SSSR a Mexiko. Četná rodina, pravda; děd
liberál, otec realista, synové převážně socialisté; vnuci již obchodníci, politici, komunisté, učitelé
a hlavně leví intelektuálové. Vezměme realisty a s nimi »Přítomnost« a »Lidové noviny«
a promítněme z nich kus filmu blízké historie: »Nikdy více nebude válek, Ženeva zaručuje
věčný mír.« Pochod na Řím a nastolení fašismu v Itálii? Lupičský pokus, který bude brzy
likvidován. Žasnoucí realista však po každé přiběhne o chvíli později, ale pořád jest ještě opti
mistou. Těžiště situace v Evropě se zvolna posunuje blíže ke skladištím zbraní, ale našemu
žasnoucímu realistovi se zdá, že požadavky našich vojáků jsou ukvapené a přemrštěné. Když se
však Adolf Hitler stal říšským kancléřem a vůdcem Třetí říše, v našem realistovi konečně
opravdově hrklo. Od té doby troubí na poplach; kdo však dnes uvěří jeho licoměrné tváři,
když týmž dechem současně presentuje zmateným »lidem na kře« jedovatou problematiku
»bílé nemoci«? —
Nuže, jak tedy má býti u nás vytvořena ona duchovní nadstavba národní brannosti, jaké
bojové heslo má býti vyryto do štítu obyčejných českých a slovenských mužů a žen, aby z nich
mohl býti vykován válečný nástroj mohutné bojové hodnoty, schopný poraziti a vyhnati kaž
dého nepřítele vniknuvšího do našeho státního území?
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Rozhlédněme se napřed, jak to dělají jiní. Mussolini vytvořil z Itálie velmoc prvého řádu,
když mistrovsky zdvihl jako symbol i cíl velikost a moc starověkého římského impéria a zdů
raznil slávu Itálie jako kolébky evropské latinské kultury.
Také Adolfa Hitlera ohromující cesta k moci byla myslitelná jenom proto, že se stal hlasa
telem a nositelem kolektivní vůle obrovské většiny německého lidu: odčinění porážky ve svě
tové válce a jejích důsledků a obnovení panství germánské rasy. K tomu cíli přináší německý
lid neuvěřitelné hmotné oběti; usměrněné pěstování nenávisti ke všemu, co není německé,
zabíhá tu namnoze až k hranicím zdravého rozumu, když na území svaté říše římské Bavoráci
i Sasíci, Prušáci i veselý lid z Porýní s utaženými opasky v podvečer na pasekách oslavují vzne
šenost nordické rasy pod Wotanovým dubem. Již zítra nebo pozítří budeme však s nimi
zápasit na život a smrt o svoji samostatnost.
Takto se orientujíce, zvolme si bojové heslo také my, pokojní občané, neochvějně trvající i na
svém nacionalismu jakožto výsadě a životní nezbytnosti, vyplývající ze skutečností vytvářených
již před tisíciletím, i na svém evropanství jakožto vědomé příslušnosti k vlastnictví a spolutvoření křesťanské latinské kultury a civilisace.
U kořenů naší státní samostatnosti leží starodávný svatováclavský meč, tento
odkaz naší vojácké slávy a zdatnosti. Pod jeho úderem může odpadnouti všechna struska,
zanesená do národního organismu; v jeho lesku mohou se rozhořeti všechny mysli a všechna
srdce a rozechvěti všechny struny, skryté v nitrech jednoho každého z nás.
*
Po tomto skizzovitém vyanalysování tvůrčích principů problémů zbývá ohledati jeho sou
časnou technickou základnu a stanoveným absolutním měřítkem ji posouditi. Budiž provedena
suchým poukazem na hlavní opěrné body.
Dr. Lev Borský shrnul a v zásadách definoval biologické životní zákony, rozdělující národy
na mladé a staré, vzrůstající a vymírající, a odhadl jejich chance a životní práva. Všechny tyto
přirozené biologické teorie mohou obstáti v zorném poli absolutního hodnocení teprve po
jejich umocnění do nadpřirozeného řádu, neboť jediné Prozřetelnost Boží jest konečnou instancí
určující vznik, vzrůst, zánik a smysl i cíl národů i všeho, co je stvořeno. Přidržme se však pro
zatím pouze přirozeného biologického zákona o vzniku, vývoji k moci, vývoji ke kulturnímu
vyvrcholení v době stárnutí a konečného zániku národů a porovnejme jej se skutečností od
několika let statisticky zjišťovanou: zastavení populačního přírůstku, a
u Čechů sestup populační křivky.
K tomuto úžasnému zjištění jest nutno konstatovati toto:
Ústavní listina Československé republiky slavnostně zaručuje
zákonnou ochranu rodiny a dítěte. Ve skutečnosti každým okamžikem a po
celou dobu trvání republiky jest prováděn soustavný a zběsilý útok na tuto drahocennou a
základní buňku národního organismu. Na několika frontách.
Především, a to budiž řečeno s největším důrazem, nesmyslným a bláznovským útočením na
katolickou Církev a křesťanskou morálku. Laická morálka, vykládající jakési neurčité učitelské
nesmysly o mládí, kráse, dobru, slunci, vzduchu, vodě a hygieně vůbec nedonutí nikdy člověka
od přirozenosti nakloněného k sobectví, aby přinesl dobrovolnou oběť, aby na sebe vzal starost
o děti a jejich budoucnost, nebude-li tento jeho akt zaústěn do věčného života a opřen o božský
řád Lásky a věčné spravedlnosti. Ústavní listině odporuje dále zákon rozlukový, pod jehož
ochranou se dokonává dílo bezbožnictvím započaté. V jeho dodržování zachováváme si nebla
hou přednost i před bolševickým Ruskem.
Ústavní listině odporuje praktické zanedbání a neprovádění zákona o zákazu vyhnání plodu.
Jděte se zeptati úředníků pražské spalovny nebo kanalisační stanice, kolik nedonošených dětí
naleznou denně tu v popeli, tam u mříží stok. Zkoumejte morálku žen v čekárnách lékařů
a pokoutních bab, všímejte si hovoru na ulicích, ve vlaku, v městě i na venkově a dojdete
k přesvědčení, že čtyřikrát do roka provésti potrat pokládá se v dnešní době za záležitost docela
samozřejmou. Nenajde-li se dosti odvahy k tomu, aby doktorští hromadní vrahové a vražedné
baby, inserující v Borských biologických »Národních politikách«, byli pozavírání a drakonicky
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trestáni, nečiňte si naděje na vzrůst populace. Při téže příležitosti bylo by nutno ventilovati
otázku, proč zrovna jenom několik málo Židů má ve svých rukou soustředěnu výrobu novomalthusiánských prostředků k omezení početí. Nebylo by možno uvaliti i na tento vražedný
obchod tak vysoké daně, aby, když bychom se již přidrželi obchodních zásad, stát na své vlastní
krvi alespoň vydělal?
Ústavní listině posléze odporuje i platový zákon státních zaměstnanců. Na prvé dítě Kč 150,
na druhé již pouze Kč 100, na třetí a další nic. Tento nemravný a přímo velezrádný zákon
nezasahuje pouze několik stotisíců státních zaměstnanců. Jeho vliv se přenáší i do zaměstnání
soukromého, a tak tu nakonec stojíte před zjištěním, že ohromná většina rodin záměrně ome
zuje počet dítek na jedno, nejvýše na dvě.
Nedostatek místa nedovoluje ocitovati, jakým způsobem jest prováděna ochrana rodiny, ženy
a dítěte v Itálii ve formě poraden, vychovatelských kursů a škol, příspěvků matkám a příspěvků
na děti, stoupajících úměrně k jejich počtu.
*
Pochybuji, že by náš žasnoucí pokrokář, třesoucí se strachem před německým bubákem,
nalezl v sobě dosti mravní odvahy postaviti se celou vahou své osobnosti a žurnalistické zběh
losti za akci o integrální nápravu alespoň několika z výše stručně naznačených katastrofálních
skutečností. Měl by to učiniti, zbyla-li mu v srdci přece aspoň trocha lidskosti a vlastenectví.
Další zkoumání stupně etického a morálního národního potenciálu by vyžadovalo rozvinutí
celé řady dalších okolností a vlivů, jejichž analysa by předpokládala sepsání celé knihy. Zjištěná
fakta však postačí k závěru, že nutné zvýšení jeho hladiny vyžádá si patrně vyvinutí rozsáhlé
a intensivní akce, která by měla doplniti současné dílo zbrojních techniků, neboť hrozí nebez
pečí, že majíce nejlepší zbraně na světě, nebudeme míti dostatek vojáků, kteří by je obsluhovali.
Ano, vy zákonodárci, vy, kteří máte bdíti nad zákonnými pořádky v tomto státě, představte si
jednou v celém Celineovském hrůzném a odporném rozsahu, že v kanálech měst a potocích vesnic
českému národu každoročně odplývají příští divise mužů a vojáků i budoucí legie matek,
kterých však jednoho dne budeme potřebovati v bitvě, tisíce vražděných hochů a děvčat dobré
české krve, kterým nesmírné, vámi chráněné sobectví a idiotská pokrokářská nenávist ke všemu,
co by byť zdaleka bylo společné s křesťanstvím a jeho morálkou, zabránilo spatřiti světlo české
země, naší milované české země.
Růžena Vacková:

V Čem

spatřujeme boLŠevisaci
ČESKÉ KULTURY

Ovšem, že je to termín, který není logicky přesný a který zdůrazňuje jenom část skutečnosti
patrného odcizování se horní vrstvy české kultury od národních základů. Jako termín, termín
bolševisace, neobstojí. Jako označení má však určité oprávnění, a to dokonce větší, než jsme
mu sami před promýšlením tohoto označování dávali.
Nežli budeme zdůvodňovat, v čem tedy spatřujeme tak řečenou bolševisaci české kultury,
zhruba naznačíme, že je v odnárodňování kulturních projevů a uměleckého tvoření, které se
jeví: 1. zdůrazňováním materialistického východiska, které české povaze naprosto neodpovídá;
2. v naprostém nedostatku výběrového kriticismu vzhledem k tvorbě cizí, zejména sovětskoruské, což rovněž neodpovídá, nebo nemá na dnešním stavu vývoje odpovídat české tvůrčí
formě; 3. v nepravém a nevlastním zdůrazňování sociálních a sociologických motivů dokonce
proti podstatě českého myšlení a českých vypěstěných sociálních instinktů a docela v závislosti
na dovozu z jiných oblastí; 4. v nesprávném výkladu a nepravé aplikaci pojmů svobodné indi
viduality, svobody tvoření, rovnosti podmínek, která se obrací přímo proti prožitému a instink
tivně vrozenému chápání těchto pojmů; 5. v snobismu á la russe; 6. v teroristickém počínání
kulturních vládců a kulturních prostředníků; 7. ve skutečnosti, že kulturní výroba i konsum
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jsou především v rukou lidí a skupin, které naprosto zřetelně dávají najevo, že jsou nikoli
komunisty, nýbrž již dokonce bolševiky ve zdomácnělém pojetí.
Odnárodňování pochopitelně neznamená odcizování se pomyslnému základu nějakého lido
vého folklóru myšlenkového i tvarového, jak by mnozí ještě podle velmi starých názorů rádi
podložili našemu myšlení, nýbrž vzdalování se mezinárodní české výběrové orientaci, která tkví
pevně v okruhu evropské latinity, fundované katolicismem, který určuje i postoj individualistický, a která na tomto svém základu stává se střediskem expanse tohoto myšlení i na východ.
Má v tomto smyslu i positivní úkol mezi Slovanstvem. Ne jinak a ne naopak. Stojíme-li na tomto
stanovisku, nutně musíme bojovat proti směrům, které jsou názoru nepřátelskými.
Je tudíž pochopitelné, že bojujeme především proti oné formě odnárodnění, která je zcela
protismyslná koncepci, totiž proti bolševickému marxismu a zejména proti druhu jeho myšlen
kového růstu a uplatnění u nás. Potud je termín bolševisace do valné míry věcně oprávněn.
Jenom na první pohled zdá se nejvíce zviklatelným tvrzení, že naše kultura a současné ofi
ciální umění, zejména naší levice, má materialistické východisko. Vždyť, zdá se, že právě ona
buduje na evropském (ovšem lépe a přesněji anglosaském) humanismu. Vždyť, zdá se, že sur
realismus, toto uměníčko zastupované nejurčitějšími soukromými marxisty, zdůrazňováním řetě
zeného podvědomí a snového stavu ducha, jde mimo positivní a hrubou skutečnost. Vždyť,
a to je pravda, právě toto umění zvedlo kulturu českého jazyka do hloubky i do šířky, nalezši
výrazy i pro vibrující stavy ducha, duše a mysli. A přece dnešní kulturní tvůrci a představitelé
umění buď ve své tvorbě nebo ve svých kulturních sděleních jsou daleko bližší materialismu
nežli spiritualismu. Pozorujme s tohoto hlediska na příklad tvorbu Karla Čapka, který výcho
diskem humanistickým i výhrůžnými utopiemi o vzpouře hmoty a ničivé síle hmotařství by
námětově mohl být přímo představitelem protimaterialistického básníka. Leč právě námětově;
jeho tendence je protimaterialistická, nikoli z hlubin podstaty jeho názor. Usvědčují z toho
jeho závěry; jeho člověk je vykupován drobným duchovním blahem takového duchovního bonvivantství, že triumfujícím elementem svou velikostí je zase hmota. Jeho dobrotivý Bůh je
osobním bohem rodu dětských pohádek a černošské dějepravy. Ovšem, že je vytvořen lyrisací
z nejjímavějších, ale v jeho představě není momentu opravdu očistného, opravdu vykupitelského, opravdu duchového. Čapkovi lidé jsou osiřelí; vývojová dráha Karla Čapka jde jenom
záběrem a hloubkou této duchové siroby. Ano, i zde, u spisovatele, který se nehlásí k materia
listickému východisku, je patrný sklon doby. Bylo by možno dokázat daleko hlouběji věc, než
takto dotykem. U surrealismu mýlil by jenom vznícený stav ducha, nebo alespoň požadavek
snového vznícení. Leč toto vznícení je nezacílený stav mysli; vznícení hašišem skutečnosti. Není
vpravdě duchovní ani ta poesie, která pátrá v melancholických a až hrůzou vzedmutých
stavech ducha, ryze subjektivních, která ohmatává stěny své věznice a zpěvem internacionály
za oknem, či střevíčkem fabričky, cítí se vtahována do lidského souručenství. Jak smutné a jak
umělé. Není nejpodstatnějšího duchovního znaku v dnešní poesii: není katharse. Subjekt
i objekt tvorby vyžívá se zcela nihilisticky: bez potřeby i jen vlastního bytí. A toto téma nemá
vzpurnosti. Zajisté, zevšeobecňujeme, leč zevšeobecňujeme všeobecnou tendenci.
Tolikrát a tak nesmyslně byli jsme biti za to, že chceme setrvávat ve svém maličkém dolíčku,
v samolibém tkaní i párání roucha Penelopina, popírajíce význam české universalistické orien
tace. Byla to pomluva, avšak pomluva poučná. Je jisté, že tradice naší české kultury je univer
salistická (ostatně v menší i větší míře je tomu tak s tradicí každého národa) a že jakékoli
kolébání se v tom našem sádečku je duchovním uspáváním. Rozdíl je v tom, jak dalece je tato
universalistická orientace účelná, vývojová a výběrová. Jak to dnes vypadá, při neúčelné univer
salistické všehochuti, samoúčelnosti a importu cizích hodnot bez duchovního cla, budeme
určitě proti universalismu. Alespoň po ten čas, pokud zasutá tvořivá síla vlastní, která vegetuje
pod marnotratným násypem exotického hnojivá, nevzplane jako síla i ve výběru tvořivá. Že
nejsme zasuti? Že vybíráme? A co ten příval překladové literatury bez hodnocení, bez systému?
(Ubližujeme: jedním systémem se řídí: to posilováním materialistických a beznárodních
tendencí české literatury.) V posledních letech vybíjí se tento český universalismus v importu
umělecky a často i dokumentárně ne cenných děl sovětských a duchovních pikantností židovské
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internacionály. Zde se setkáváme se zajímavým jevem, že nikoli politika zpolitisovala kulturu,
nýbrž že kultura politisuje daleko intensivněji a často proti zdravému rozumu — politiku.
Tvrdili jsme, a tu k výměře pojmu bolševisace nejpřiměřeněji, že česká umělecká tvorba
(ovšem literární především) trpí nepravým a nevlastním zdůrazňováním sociálních a sociolo
gických motivů, a to zcela bez umělecké nutnosti. Bolševisace je právě v tom, že necítíme
u umělců skutečné tvořivé nutnosti jimi se zabývat; pak že se jimi nezabývají reálně. Nebudeme
si zde či onde zastírat, že společenský smysl této doby je v rovnocenném nástupu čtvrtého stavu.
To jest, že čtvrtý stav se stal aktivní budovatelskou složkou kulturní. Avšak on se jí již stal,
nikoli stává, a je slávou právě Československa, že se jí stal organicky, celkem bez bojů, a to
dokonce současně a spojitě s revolucí národní a státní. Tento stav česká tradice připravovala
již od doby obrozenské. Boje čtvrtého stavu u nás jsou jenom boji hospodářskými, o nic inten
sivnějšími, než boje jiných stavů a stavů v sociologických stavech. Parita kulturní je táž a nemá
a nebude mít dokonce tolik protimluvů jako v sovětském Rusku. Zde čtvrtý stav, zvítězivší
jako panský stav, prostě hospodářskou distribucí vytvořil nový čtvrtý stav, přirozený, jehož
existenční soustava bude řešena jako u nás: hospodářsky. Není v tomto ohledu šťastnější
země, nežli jsme my, že máme zásadně tento dobový boj dobojován. Je zvláštní, jak málo se
právě tímto faktem skutečně chlubíme, neuvědomujíce si jej pro frázovité nánosy bojovných
hesel odjinud. Ona přirozená a odvěká průrva mezi bohatými a chudými, bohatými nikoli
uměle a chudými nikoli uměle, je překlenuta již jenom hospodářským rozumem a duchovou
kulturou. Princip je vybojován. Proto je česká literatura ve svých sociálních tématech tak
křečovitá, nervosní a nepravdivá. Hledá obecný nadhled místo osobní křesťanské lásky. Kolektivism, místo osobnostní odpovědnosti. Jediný poctivý sociální román Marie Majerové je
dokumentární a popisný. Takové Koptovo Chléb a víno, které nejdůsledněji vine sociologickou
tématiku, je v této poloze umělé až k pláči. Proto říkáme těmto tendencím bolševisující, po
něvadž skutečně vznikají z nápodoby cizích poměrů, cizích směrů, zcela odlišných od našich,
kde jsou již vybojovány, a z nepravých ovládavých instinktů. Češi zde hledají pokrok za rok.
Tak je tomu i v aplikaci osvícenských pojmů. Tyto osvícenské pojmy o svobodě tvoření,
umění a osobnosti mají u nás kladnější přízvuk než jinde, protože jejich intelektuální výsadnost,
neblahá pro národy vyspělé, měla při našem obrození přízvuk nikoli osobní libovůle, nýbrž
kolektivního oprávnění. Proto jsme na tato hesla citlivější než jinde; cítíme je, že jsou národní
nikoli jenom osobní bytostí. Dnes však jsou aplikována tam, kde jde o libovůli ovládající
kliky, nebo o velmi hmotný zájem jedince. V poslední době byla jím reklamována »Zkáza
eskadry«, což bylo s dostatek probráno, potom byl tak trochu tendenčně v Křelinově »Postile«
při nahrazení ministra starostou při křivopřísežnictví (což opravdu nebylo zbytečné, poněvadž
lid znervosňuje i neumělecká jistota, že by nejen nějaký agrární, nýbrž i socialistický ministr
mohl si počínat podobně, což že je zkrátka morální necitlivostí morbus communis), a hlavně
když si Edmond Konrád dělal reklamu pro svou skomíravou divadelní hříčku. Ostatně se
hodilo hodit toto heslo pro případ, že by se někomu nelíbila konstruovaná »Bílá nemoc« —
nebo pro cokoli. Zde bolševisaci nemůžeme spatřovat v přímé souvislosti s diktátorsky omezo
vanou tvorbou ruskou, avšak v druhu taktiky. Je to taktika zvratu — proti českému vlaste
nectví. Taktika tak říkajíc místní, jak nařizuje kominterna.
Z toho všeho vyplývá již snobism á la russe, který je dnes jedinou fashionable formou
českého pokrokářství.
A z toho ze všeho vyplývají i ostatní formy, které nazýváme bolševisaci české kultury a které
jsou zcela zřejmé. Lze již je vyjádřit prostou karikaturou. S těmito formami budeme se vy
rovnávat od případu k případu.
Daleko nejdůležitější jest, proč že tedy tato tak říkajíc bolševisace má tak svůdné modré oči
pro intelektuály? Předně proto, že poměrně nečiní nároků na mozek ani na ducha. Dnes jsou
již na ni přesné recepty. Také si nepamatuji, že by v průběhu posledních let vzniklo z této
myšlenkové drogerie něco vskutku zajímavého. Myšlenkový svět je zde kolektivisován. Kritik
si musí přímo násilně vymýšlet diferencující postoje. Navíc je to proto, že tato bolševisace
kulturní jde z »panských vrstev«. Kulturně a doslovně. Český duch při všem anarchismu
TjaJč
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a přirozeném sociálním cítění potrpí si na panské sankce. Je mu lip, když si myslí, že je
v panské společnosti jakoby ve smokingu. Kromě toho není v anarchismu i socialismu znepo
kojován vědomím, že slouží reálným pánům politickým. Vždyť je to kultura, a ta bojující
a ta pokroková. Zapomíná, že tato kultura je odbytá; udělala jenom nezvyklé dílo, mluvili
jsme o tom: dříve než politika ji, ovlivnila ona politiku. Věru, vzácný kulturní případ.

Z poliádek o vlku a Karkulce
Je bolsevismus rázných schopen cínu:
navléká si rudo-bílou zástěru

Celý národ z kvádru

tvář mírnou, vlasteneckou, babiččinu —
už aby mel té ve svém panděru!

Protože všech je nás pět a pul,
utvořme skupinek deset
a naše skupinky militké
budou se střílet a věšet.

Ty přesto véř mu, líbezné když skuhrá

Kdyby se střílely, vzal to nesl,

o blahu tvém svou revoluční lež,

také by nebylo škoda.
Hůř je, že ze všech smrtelných ran
teče jen hloupost a voda.

vsak kdybys Prusa zahnala i Uhra —
vlčímu chřtánu ještě neujdeš!
Iv. Svoboda

Miroslav

Ladislav Švejcar:

NEZAPOMÍNEJME ANI NA TOTO!
Je myslím, jasno, co je kulturní kontinuita. Je to přímá a nepřerušená souvislost vývojová
s kulturou předků, je to přímý život minulých generací v národě živoucím, je to pokračování,
které nemá kromě národní smrti konce. Přemýšlejme, jsme-li i my takovým přímým pokračo
váním kulturního života svých předků. Neradno zapomenouti, že jsme tuto linii dvakráte
chtěně přerušili a nechtěně znova navázali. Dvakráte se odvrátivše: jednou od katolictví
k reformaci husitské, pak od reformace husitské k bratrské a luteránské a od obou těchto zpět
ke katolictví. Jen toto námi zaviněné přerušení vrhlo nás ve vývoji kulturním zpět. Nebyl
to útisk habsburský: Nizozemí bylo dlouho ujařmeno a přece neztratilo nic se své svébytné
kultury, a to proto, že se samo neobracelo a samo své linie nepřerušovalo! Neprožili jsme
v sobě renesance, ušlo nám vyvrcholení gotiky, my sami se obracíme ke svému baroku zády.
Vyrovnává-li století devatenácté a nástup samostatnosti státní toto opoždění, pak je to stavba
sice velmi důkladná a úctyhodná, ano bezpříkladná, ale — bez základů!
Zůstala nám z této doby jistá schopnost, kterou ztěžka lze považovati za vynikající pokrok:
přijímati, co vytvořilo se jinde a velmi rychle adaptovati, t. j. adaptovati bez důkladného
zakořenění do národního těla. Pozorujeme-li tuto schopnost, vidíme ji zrovna tak na Jungmannovi, který dovedl básniti i na indická metra, jako na Vrchlickém, který při své překla
datelské činnosti s kvapem ne překládal, ale po svém přebásňoval cizí autory (srovnejte
baladu o souboji v Hotelu burgundském v Cyranovi). Tento osudný rys však znova vystupuje
s velikou silou v popředí v naší levé kultuře současné, která chtěně eklekticisuje a chtěně
neroubuje nic z toho, co k nám zavádí, na národní kmen. Žádný národ na světě nemůže se
vykázati takovou spoustou moderních muzikantů jako my a žádný národ to tak daleko nepři
vedl v tomto moderním »umění« jako my. Lidé zvučných jmen a lepší minulosti, jako Janáček
a Ostrčil, honem si pospíšili, aby položili na tento ďáblův oltář také svoji šunčičku, když už
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ne kýty býka. Naši hudební modernisté však rostou jako houby po dešti a natírají to silně i těm
nejbláznivějším a duševně kongeniálním Francouzům v neharmoničnosti 10:0! Francouzská
moderna měla řadu zrcadel, ve kterých mohla se nechat odrážeti svým dílům, zrcadel histo
rických. Puvuis de Chevannes v plochosti perspektivy rané renesance, Baudelair v uličnickém
a trochu cynickém Rabelaisovi. Konečně i jinde: worpswedští v prvních holandských kraji
nářích. Jen my vidíme totálně ve vzduchu, třepajíce vratkými nožkami nad zrcadly docela
a naprosto cizími.
Vlivem našeho leva odtrhujeme se však od převratu také od těch solidních základů, ke
kterým dospěla naše národní kultura za druhou polovinu devatenáctého století. To běsnění
proti starým, lehké úsměšky nad naším buržoasním uměním a revuální uličnictví některých
nejlevějších, pravých a pekelných to svůdců mládeže dokončuje tento vnitřní rozklad. Rozklad,
který probíhá tím rychleji, čím má starý liberalismus méně vnitřních prostředků, aby mu čelil.
Stoje totiž místy na těchže ideových, filosofických a mravních základech jako levá kultura,
zavírá jen křečovitě víčka před zřejmými důsledky svého vlastního pokroku, přivázán ke
sloupu své kulturní ideové prázdnoty a politické bezmocnosti.
Vědomý odpor musí býti podepřen jen o rekatolisaci XVII. století. Musí opustiti všechny
ideové základy české první, druhé a třetí reformace. Revidovati naše vlastní dějiny dále, jak
již učinil Pekař. Zhodnotiti znova to, co vytvořilo XIX. století a očistiti to kriticky od rmutu
některých efemerních ideí fin de siécle. Ale především: ukázati prázdnotu české luteránskohusitské reformace ve století XVI. a XVII. Měli jsme jednou to štěstí, že jsme se stali kato
lickými, když Německo nás potřebovalo míti luteránskými. Stane-li se tak v čas, kdy Německo
chce se státi dokonce pohanským, bude to jednou z nejpřirozenějších obran. Bude to míti
také podstatné účinky na Rakousko, které najednou bude viděti kulturní jednotu tam, kde má
mnoho zájmů hospodářských.
Ale jen za těchto předpokladů můžeme si dovoliti luxus revise našeho poměru k našim
Němcům. Ohroženi svými vlastními bolševiky a polobolševiky jsme přes svoji státní samo
statnost nerovnocenným partnerem svých vlastních Němců s jejich kulturní svébytností
a kulturní kontinuitou. Dokud nebude vyřešena, a to totálně tato otázka zpevnění základů
kultury vlastní, jest vzdávání se priority státního národa pokusem krajně nebezpečným. Klíč
musí býti zachován! Poměrnost zájmů, poměrnost škol, poměrnost přijímaných úřednických sil.
Po této stránce je totiž nutno říci ještě něco velmi jasně a nepokrytě! Mezi českou a německou
buržoasií tohoto státu, které obě produkují nejvíce úřednického dorostu, jest značný nepoměr
sociální a majetkový. Naše vrstvy produkující úřednický dorost jsou mnohem chudší. Ne
mohou tedy dáti svým dětem to, co může dáti buržoasie německá. Totiž kromě školního
vzdělání, které jest stejné, možnost vyššího společenského průměru a všechno, co tato
přednost nese sebou. Možnost dalšího vzdělání v řečech, cestování, dokonce i větší tělesnou
zdatnost, zocelenou větší možností dražšího sportu: jízda na koni, tennis, lyže. Přistoupí-li
k tomu napříště důsledné vzdělání nejen v dokonalém ovládání češtiny, ale také české kultury
a české sociologie, poznání českých krajů a jejich životního průměru, pak může v německých
čekatelích vzrůsti našim vlastním dětem konkurent, kterého bude těžko přemáhati. Bude-li
rozhodovati jen kvalifikace a společenské schopnosti, pak sám stát bude musit voliti petenty
německé. Co to znamená, není třeba dlouho vysvětlovati: byla to česká byrokracie, která
pomohla svrhnouti Rakousko a vytvořiti československou správní službu v několika týdnech!
Autor učil na české střední škole studenta z pohraničí německého jména a německého
původu. Od kvinty počínaje nevynechal jednu příležitost, aby se neúčastnil národního a kul
turního českého ruchu. Byl nevyrovnatelným organisátorem studentských slavností, režisérem
divadelních scén. Podobně tak v Příbrami, kde studoval báňskou vysokou školu. Byl přijat
českou báňskou společností v pohraničí před petenty českého, tedy vysloveně českého původu!
Železnou rukou vymetl nepořádek na svém dole. Náhodou, jistě jen náhodou, vymetl při tom
také všechny české havíře! Zůstal však při tom i sčítacím »Čechem«.
Ne násilí, ale kultura odnárodňuje! Nebyl to ferman Josefa II., ale jazyková zastaralost
češtiny, která ohrožovala dílo probuzení! Skutečná hodnota vítězí a na světovém fóru je ceněn
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Dvořák výše než Schubert a Brahms, jest dokonce podle mínění německých kritiků jediným
žákem a pokračovatelem Beethovenovým a hudebně také řáděn hlavně pro svoji IV. symfonii
vedle něho.
Ale skutečná kultura! Národní kultura, křesťanská kultura! Ohrožováni však zleva a vý
chodu jdeme velmi zesláblí do smiřovaček s Němci!

Marie Bausová:

ŠPANĚLSKÝ ZÁPAS
Španělsko je země poznamenaná nesmazatelně dotykem nadpřirozená. S ním žil Španěl v dů
věrném obcování za doby největší plnosti svého národního života, a od té chvíle se již nikdy
nedovedl jeho zrak, uvyklý zírati k vrcholkům Věčnosti, plně nasytiti pohledem na všední
obrysy pozemských věcí a dáti se jimi doopravdy upoutati. Nedokázal to, i když chtěl. —
Přestane-li býti bláznem pro Krista, zradí-li své poslání duchovního rytíře, křižáka, a chápe-li
se pozemských cílů ve snaze dohonit ve věcech tohoto světa ostatní Evropu, přetváří bezděky
ve svých rukou i tyto cíle v tužby imaginární, neuskutečnitelné, pro něž se nakonec bije zase
vrozeným způsobem bez opravdu praktického a sobeckého zájmu. Jest nesvůj, jakmile opustí
svou základnu života podle duchovního řádu, a upadá do těžké krise, přijme-li jeho organismus
do sebe cizí, nesourodé prvky.
Tím si lze vysvětliti horečnatý stav, jejž prožívá španělská země od začátku 19. století a jenž
se připravoval od té doby, co se ujala ve Španělsku vlády cizí dynastie Bourbonů. Neboť Špa
nělové povaze byla přiměřena theokratická monarchie s demokratickými rysy, jaká se vytvořila
ve světové říši španělské za katolických králů Isabely a Ferdinanda a za Habsburků, kdy pa
novník byl pouze představitelem Bohem stanoveného řádu, podřízeným stejně jako jeho pod
daní službě a cílům v prvé řadě nadpřirozeným, pak teprve pozemským. Bourboni, kteří nikdy
nepochopili a neosvojili si ducha země, přinesli do Španělska francouzské pojetí panovnického
absolutismu, jenž staví do popředí osobu panovníkovu a pokládá jeho osobní vládu za samo
účelnou, bez potřeby vyššího posvěcení. Celku španělského národa byl proto cizí osvícenský
despotismus bourbonský osmnáctého století, i když mu prokazoval hmotné služby, a bídní,
omezení Bourboni v století devatenáctém nutně uráželi jeho vznešené pojetí o královské dů
stojnosti. Avšak po úžasném vypětí sil doby předcházející, kdy Španělové bojovali o záchranu
jednoty křesťanské kultury v Evropě a kdy jí podmanili nový zemědíl, nastalo hluboké vyčer
pání a španělský genius se odmlčel. A tehdy začalo epigonství části španělských vzdělanců,
kteří se pojednou zhlíželi ve francouzském osvícenství, aby pak později uváděli do Španělska
myšlenky francouzské revoluce, zatím co španělský lid nalezl ještě dosti síly, aby vytlačil ze své
země francouzské vetřelce Napoleonovy. Vpád cizorodých idejí však odvrátiti nemohl a tak se
ujímá vlády nad politickým životem země liberalismus, k němuž se vztahují tato slova předního
myslitele dnešního Španělska, Madariagy: »Když se šířily po Evropě myšlenky Rousseauovy,
Voltairovy a Franklinovy, mělo již Španělsko za sebou celá staletí zkušeností se světovládou
a žní svých politických myšlenek. Spočívalo na silné originalitě, na nepoddajném národním
duchu, na karakteru, jenž zůstal nedotčený po staletí zápolení s cizinci. Nové světové proudy,
jejichž teoretická dokonalost a robustní optimismus působí tak podmanivě, nemohly ani pře
svědčit španělského ducha, ani dobýti španělského temperamentu. Jsou to útlé rostliny, jež
potřebují vlhké půdy mírného klimatu. Suchá, vyprahlá, nezměrná půda Španělska musí vydati
tvrdší životní nauku. Španělská víra nemůže být tak příjemná, tak pohodlná, tak volná ...«
Pro západoevropskou demokracii a Parlamentarismus je u Španělů špatná půda, neboť jejich
vrozená lidovost, láska ke svobodě a smysl pro rovnost mají jiné, nadpřirozené základy, pra
meníce z hlubokého přesvědčení o rovnosti všech lidí před Bohem a o svobodě dítek Božích.
Proto také zde mohl svobodně hlásat Pater Vitória, největší španělský filosof práva v 16. sto
letí, za vlády »despotického« Filipa II., nauku, že se závazek poddaných k poslušnosti omezuje
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na to, co vyznávají za právo, a že mohou odepřít králi službu ve válce, pokládají-li ji za ne
spravedlivou. A Calderon byl tlumočníkem všeobecného přesvědčení, když volal v dramatu
»Život je sen«: »En lo que no es justa ley, no ha de obedecer al rey?« (V tom, co spravedlivé
není, k čemu králi vyhovění?)1)
Ostatně, byla-li půda Španělska v 19. století ještě tak vysílena, že musela trpěti na sobě rejdy
liberálů, kteří pod heslem »svrchovanosti národa« zápasili mezi sebou o osobní moc ve
státě,2) vydala přece skvělého, jasnozřivého muže v Donosu Cortésovi, jenž vrhl na liberalismus
pohled, zbystřený absolutním španělským nazíráním ve své Essayi o katolicismu, liberalismu
a socialismu: Všechnu polovičatost, plochost a neplodnost liberalismu odvozuje z toho, že
liberalismus pohrdá theologií a hledá řešení pouze racionalistická. Liberalismus, jak praví,
nestará se o nadpřirozeno a jediné zlo spatřuje v politických institucích, které neodpovídají
jeho představám o tom, že faktická suverenita má náležet třídám, ztělesňujícím vládu lidského
rozumu, intelektuálům a buržoasii. — Hlavní zbraní liberalismu je diskuse, jíž se chce vyhnouti
za každou cenu rozhodnutí stěžejních otázek a jíž udržuje umělé polosvětlo. »Diskuse jest du
chovní dýkou, jíž mává lidský duch se zavřenýma očima ve vzduchu. Před její ranou nechrání
ani obratné vyhnutí, ani ocelový pancíř. Diskuse jest visitkou, s níž cestuje smrt, jde-li inkognito
a nechce-li býti poznána... Katolíci mluví o prvotním pádu. Podle mého mínění se zřítil Adam
jen proto do zkázy, že se pustil do diskuse se ženou a Eva jen proto, že diskutovala s ďáblem.«
— Tak zůstává liberalismus všude na poloviční cestě. Chce vládnout bez Boha i bez lidu. »Proti
všemu nalezl protiváhu, jen jediná moc se nenechá od něho držeti ničím v šachu, to jest moc
korupce. Korupce jest bohem liberalismu, a protože jest bohem, jest všudypřítomná... Proto
umírají společnosti, které upadly pod vládu liberalismu, všechny stejnou smrtí: scházejí na
stařeckou sněť.«3) Donoso Cortés tedy předvídá, že je liberalismus odsouzen k zániku a že
zmizí tváří v tvář problémům, které mu předloží katolicismus a socialismus.
Když konečně španělský chaos 19. století vyústil v národní pohromu za války se Spojenými
státy a ve ztrátu posledních zámořských držav, zdvihli se španělští vzdělanci k zoufalému zápasu
o budoucnost donquijotského národa, stojícího teď ve své zbědovanosti před očima celé pro
hnané moderní Evropy, která o tolik lépe dovedla chodit v záležitostech tohoto světa. A z této
»generace roku 98« vyšlo koncilium lékařů španělského bezmocného pacienta, kteří bezohledně
pitvali národní chorobu, revidovali minulost a hledali východisko ze zarmucující současnosti.
Tehdy se loučil Joaquín Costa a Angel Ganivet na věky s myšlenkou španělského impéria, žijící
aspoň ve vzpomínkách, a doporučovali zchudlému španělskému hidalgovi vpravit se co nejlépe
do nových skrovných poměrů. Tak vyzývá J. Costa Španěly, aby zavřeli hrob Cidův na sedm
zámků a starali se o školy a špižírny. Špižírny — hospodářské zájmy mají tedy konečně přijíti ke
cti, neboť polovina národa utahuje svůj opasek jako onen dobrý šlechtic z Lazarilla de Tormes,
venkov tíží latifundia grandů a sobečtí statkáři, a v zprůmyslněných krajích vyvstává otázka
dělnická, která se v Katalanii komplikuje separatistickým hnutím proti Madridu, pramenícím
z tradičního španělského individualismu a ducha nezávislosti.
V tomto duchu je také důvod, proč nejvlastnější formou španělského socialismu je anarchis
mus, o němž praví Giménez Caballero: »Setřeme-li zevní, zmateně mezinárodní nátěr s anar
chismu, objevíme v něm útočiště hrdinské tradice konquistadorů, bojovníků guerilly proti Na
poleonovi, vášnivých a bezpráví trestajících zbojníků, všech lidí, kteří mají v žilách krev. Je tu
degenerované hrdinství, ale koneckonců hrdinství, které je schopno obrození, bude-li mu
vztyčen opět velký cíl.« Mýlí se proto G. Winter (»Don Quijote na rozcestí«), vidí-li přes
všechny námitky, které si sám předkládá, budoucnost Španělska v jakémsi konstruktivním soi) Maně vzpomínáme též na starodávnou průpovídku, že, je-li král německý králem králů, francouzský králem mezků,
je král španělský králem lidí.
a) Španělsko si dalo v 19. století jedenáctkrát ústavu.
3). Myšlenku o korupci rozvádí Cortés dále slovy: »Králové korumpují ministry, protože jim slibují věčnost jejich úřadu;
ministři zase krále, protože jim dělají vyhlídky na rozšíření jejich výsadních práv. Ministři korumpují zástupce lidu, pro
tože jim kladou k nohám všechny hodnosti, které muže rozdávat stát. Zastupitelské sbory korumpují ministry svým bez
charakterním hlasováním. Poslanci kšeftují se svou mocí a voliči zase se svým vlivem. Poslanci a voliči korumpují masy
svými sliby a masa korumpuje voličstvo a poslance svou chtivostí a hrozbami.
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cialismu, neboť zde stojí nezapuditelně duch španělské země, jenž tíhne svými nejvnitřnějšími
základy k absolutním zdrojům bytí. Nuže, Winter sám vyznává, že »šílenství je svaté v tomto
národě, jenž potřebuje věřit v neuvěřitelné a pokoušet se o nemožné, neboť jinak by se zalkl
v úzkých rozměrech skutečnosti«. Jak tedy možno očekávati, že se tento národ spokojí na trvalo
plochým evangeliem pozemského ráje, »pevným odhodláním«, podle Wintrových slov, »hledat
štěstí pro všechny a pro každého na zemi, ne v oblacích...«?
Nikoliv, Španěl neutkví nikdy na ideálu pozemského blahobytu, jak jej vytvořil liberalistický
a marxistický materialismus, a dá-li se jím na čas strhnout pod vlivem zbloudilé fantasie a de
magogie, přivádí jej ad absurdum nenapravitelným idealismem, s nímž touží po dokonalosti
všech věcí. Askese a pohrdání životem jsou nejvlastnější formy jeho služby ideji a proto ze
všeho konečného jen věc nejvíce sublimovaná, jen láska ke slávě dovede upoutat jeho srdce,
jak krásně ukazuje Unamuno ve svém komentáři k Donu Quijotovi. Nevěřme proto, že se
odhodlali Španělové trvale uposlechnout rady Costovy, aby nechali hrob Cidův uzavřený na
sedm zámků. G. Caballero burcuje znovu ve Španělích ctižádost uchopiti se jako kdysi vůdčího
místa v Evropě, a Ortega y Gasset ukazuje ve svém »Bezpáteřném Španělsku«, jak jednou
španělského národa individualistů může udržet jen dynamické napětí, které se rodí z velikého
společného cíle, z podniku hodného námahy. Zajisté, že v přítomné chvíli bylo by směšné
nabádati k obnovení světovládné říše, která náleží nenávratně minulosti. Ostatně je Španěl
příliš celistvě lidský a originelní, aby ho lákal k napodobení dnešní německý nebo snad italský
imperialismus. Ani v počínání Francově nenalezneme nic z diktátorské tvrdosti Hitlerovy nebo
Mussoliniho. Nehledě k tomu, že i stará španělská veleříše podřizovala mocenské zájmy službě
universální ideji katolicismu, Španělsko není již dnes pokoušeno touhou po světovládě. Vzdalo
se jí se stoickou resignací, kterou Madariaga při jedné příležitosti duchaplně přirovnal k postoji
Sancha Panzy, když se loučil s vládou na ostrově: »... desnudo nací, desnudo me hallo: ni
pierdo, ni gano« (nahý jsem se zrodil, nahý jsem: ani jsem nevydělal, ani neprodělal).
Však právě proto Španělsko, obtížené starými zkušenostmi o velikosti a pádu moci, se svou
podivuhodnou kulturou a duchovní tradicí, se zástupem svých synovských států v latinské
Americe, které se poslední dobou stále více hlásí k společné kolébce své mateřské země, může
a má dáti světu — a ono si to již uvědomuje — nové, očištěné vůdčí hodnoty, jakmile vybojuje
svůj vnitřní boj. A o co v tomto boji jde, vyjádřil dobře nesmlouvavý hlasatel španělského ide
alismu Miguel de Unamuno: »Jest svrchovaná odvaha a hluboká pravdivost v zastávání věcí
zdánlivě absurdních, a tak i v dnešním Španělsku je třeba tvrditi po příkladě statečného Dona
Quijota s neochvějným přesvědčením, že holičská miska jest Mambrinovou helmicí, a to i za
cenu občanské války. Jen tak se vyburcují zaschlá srdce a zakřiknou se ubozí zbabělci,
kteří uznávají jen praktické cíle. Španělsko nespasí ani národohospodářství, ani průmysl, ani
obchod a dobré silnice, dokud nevybojuje svůj problém víry. Mír, mír, mír, kvákají všechny
žáby v bahně našich rybníků, ale aby byla vybudována říše Kristova, k tomu musí býti válka!«

Španělsko bratři Tliaraudii*)
J. Tharaud odcestoval 26. srpna minulého
roku do rudé Barcelony, kde se v tu chvíli
provalily ze tmy do světla nejhrubší davové
pudy. A na první pohled odlišil Tharaud,
který se ostatně nikterak netají svou nechutí
k marxismu, zcela přesně pravé obrysy pojmů,
kolem nichž se v posledních měsících zatmívalo pokryteckým utajováním. Jde o skuteč
nost, ne o Šálivá slova! A skutečnost byla

v oněch chvílích taková, že se v Kataluni vlá
da »Španělska demokratického« zhroutila do
chaosu a typicky barcelonského anarchismu
(Tharaud ve své knize přesně zaznamenává
historickou předehru dnešní občanské války,
pranýřuje právem dvě vraždy, neztrestané odpravení royalistického poslance Calva Sotela,
který veřejně upozornil vládu madridskou na
zločiny spáchané komunisty za pouhé tři mě-

*) J. et Jean Tharaud: CRUELLE ESPAGNE. - Plon, Paris 1937-

sice minulého roku, a též na stejné neztrestané

zavraždění generála Lochoy, v němž viděly
vojenské kruhy smutnou předzvěst pro svou
osobní budoucnost; upozorňuji ještě mimo
chodem, že i Salvador Madariaga, muž u nás
v jednu chvíli tak vychvalovaný, upozorňoval
dlouho na chyby, které připravovaly osudný
konflikt a sám, on demokrat a liberál, nedošel
milosti u madridské vlády a odjel jako tolik
jiných za hranice!). Companys, president katalánský, se stal ve zmatku ubohou loutkou,
neboť při vypuknutí povstání viděl vlastně
stejné nepřátele ve straně generálů, která je
odevždy centralistická, i v neodpovědných
živlech barcelonských, které znal ze smut
ných zkušeností mnohem lépe, nežli naši ka
várenští masakrofilové. Na řadu týdnů —
dokud se znechucená Barcelona neodklonila
od tohoto teroru k relativně pokojnějšímu
režimu komunismu, krotícímu poněkud nej
extrémnější živly — visel nad hlavou onoho
ubohého váhavce opravdu Damoklův meč.
Kataluňa temněla dýmem, pouštěla si ne
smyslně žilou. Zfanatisovaný dav, jak zazna
menává Tharaud, vraždil zcela bez rozmyslu
na příklad kněze, vroucí katalánské vlastence,
kteří před několika měsíci, zcela v duchu Špa
nělského názorového zmatku, dali svůj hlas
lidové frontě. Byl to úděsný teror, jak jej
známe z francouzské revoluce, která byla též
často spíše řáděním fanatických námezdných
hord, nežli spontánním vlnobitím davu. Takto
následuje v knize Tharaudově kapitola za ka
pitolou a každá zanechává popelecnou chuť
onoho Španělska, kde žije »rasa extrémní a
nelítostná«.
Z Barcelony podniká Tharaud výlet na zá
mek Absolutna, Montserrat, který zpustl a
»zlaičtěl« ve zmatku občanské války. Z Bar
celony odjíždí lodí, kterou nazývá sugestivně
»vorem Meduziným«, neboť z ní Čiší truchli
vou uŠlapaností davu, který s úzkostí prchá
před terorem, nočními soudy a popravami.
A neprchají jenom zazobaní bohatci a utlaČovatelé, jak správně vystihuje Tharaud, ale
lidé, kteří mají sotva uzlíček majetku a div
se také neoctli u stěny ve chvíli, kdy vládne
zvůle, nízké pudy, závist, pozdní msta kom
plexu méněcennosti a kyj Kalibánův. Do Špa
nělska se vrací Tharaud znova přes Portugal
sko; a v kapitolce »K druhému břehu« nás
staví před tragedii rodiny Maurů, která neušla

zlotřilé zlovůli revoluční. V kapitole »Portu
galská mezihra« nám Tharaud zaznamenal
v poutavé zkratce vývoj portugalské historie
v posledních desítiletích, aby na tomto pozadí
chaosu a národního ponížení vynikla tím lépe
postava vedoucího portugalského politika,
universitního profesora Oliveiry Salazara, mur
že nad obyčej nezištného a cele obětovaného
službě rodné zemi (zcela právem nazval F.
Lefévre, proslulý autor interviewů »Une
heure avec ...« tohoto politika a ryzího klerka »laickým světcem«). Touto oklikou se do
stává Tharaud, jemuž neušla při pohledu na
bojovníky ze severní Afriky trochu ironická
situace, kterou osud nastražil Španělsku
v dnešním »návratu Abencerážovu«, až k To
ledu, kde nalézá den po dobytí města jenom
trosky a zmar. A přece jen okřívá při pohledu
na Alcazar toledský. Nedivte se, že mu neušla
velkost obrany Alcazaru! Zamyslete se spíše
nad těmi, kteří zašli ve stranické zaslepenosti
již tak daleko, že by chtěli předpisovati ne
pohodlnému nepříteli jako záchranný lék zba
bělost a nečestnost. (Český žurnalista napsal
před časem nakysle, že Alcazar nebude Thermopylami; zaznamenejme jemu navzdory jmé
no plukovníka Moscarta, »jednoho od Thermopyl«, muže, »který se již nikdy neusměje«,
a to, co o něm říká Francouz Tharaud: »Znáte
corneillovské drama, jehož byl Moscarto hrdi
nou, když mu vládní strana zatelefonovala
23. července, že zatkla jeho syna, který studo
val v Madridu na inženýra a že bude jeho
hoch zastřelen, nevydá-li otec pevnůstku.
Moscarto požádal, aby ho spojili se synem, a
když se ozval známý hlas, řekl jenom: »Ti lidé
chtějí, abych se zneuctil tím, že bych vydal pro
tvou záchranu všechny, co jsou se mnou.« —
»Tatínku,« odpověděl mladý zajatec, »jednejte
tak, jak byste si přál, aby bylo jednáno, kdy
byste byl na mém- místě vy.« Co si ještě řekli?
Nesejde na tom, oběť byla dokonána. Zane
dlouho byl mladý muž zastřelen. A Tharaud
ještě poznamenává: »Myslím si, vzdaluje se
od něho, že ani otec, ani syn nemohli jednat
jinak. Zajisté. Ale jejich velkost je v tom, že
byli vybráni onoho dne Osudem, aby zosobnili
Čest.«
Kniha je zakončena rozryvnou kapitolou:
Zoufalec (El desperado), kde se Tharaud oci
tá tváří v tvář zmučenému a vyvrácenému Miguelovi de Unamuno, který zazoufal měsíc
Tyak

přeď smrtí nad současnou podobou »Španěl
ska goyovského«, nad onou strohou tvářností
občanské války, již nazval ve svém manifestu,
pro který byl destituován i vládou burgoskou,
»epidemií Šílenství«.
Španělsko — toť dobová otázka, o kterou se
lze rozdírat a která by v svém tragickém smys
lu mela otřást všemi. Tharaud správně nazna
čuje, že ve známém evropském souboji znepřár
telených ideologií jde často spise o rozpor
metafysický, nežli jen a jen hmotný: »Jediný
bod je dělí všechny: metafysika, neboť jedni
jsou pro pantheistické pojetí světa, druzí pro
pohanství, třetí pro ideu křesťanskou.« Tha
raud je křesťan a Francouz; jemu tedy tane
stále na mysli obraz Španělska, vykoupeného
po nezbytném vnitropolitickém protříbení

jediným světovým názorem, který dnes může
vpravdě obroditi a zachrániti Evropu.
Zdeněk Šmíd

Neutralita
Při dobytí Malagy vojskem Francovým
bylo zajato 1600 Rusii (zpráva časopisecká)

My v Moskvě nejsme bez citu,
jsme přec pro neutralitu.
Ze nás snad sem tam při lži chytí?
To jenom tehdy, jsme-li biti.
Co poslem expres a franko,
zajme Franco.
Je možno víc ještě od nás chtíti?
Sk.

J. Svítil - Kárník:

VELKÁ IDEA POLSKÁ
V Poznani vychází druhý rok dobře vedený
katolický týdeník Kultura, všímající si
také českých věcí články a zprávami našich
přátel Jiřího Bandrowského a Jos.
Birkenmajera. Bandrowski jest
autorem knihy »Bílý lev«, v níž po svě
tové válce ponejprv jsme se dočetli sympatic
ké lícně našich legií v Rusku a na Sibiři.
V úvodě této knížky, jež vyšla u nás ve dvou
překladech, napsal Bandrowski vřelá slova,
na která nesmíme nevděčně zapomínat: »Po
kud se týče záležitostí českých, tu přiznám se,
že mají pro mne tentýž význam jako záležitosti
polské. Čechy a Polsko jsou pro
mne nerozlučný.«
Nuže, tento publicista srdci našemu tak
blízký napsal do 1. čísla II. roč. »Kultury«
programovou úvahu, která nás může zajímati.
Proto tuto podávám ve formě přípustně zhuš
těné její myšlenkový pochod.
Není u nás dobře — začíná Bandrowski.
Máme téměř milion nezaměstnaných, ale bída
je i mezi těmi, kteří pracují. A při tom srdce
lidská se zatvrzují. Běda! Neslyšíte hřmění
děl ze Španělska? Zdálo by se, že z Ruska je
do Španěl daleko — a přece už se tam ruská
vojska bijí s německými v čele Španělska,
otřásaného rudou horečkou. K nám by ruské
vojsko mělo mnohem blíže! Namítnete, že
u nás je bolševismus z příčin hmotných i mo
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rálních nemožný. To připouštím — ale vzdor
tomu byla by možná bolševická vláda. A to je
ještě horší. Neboť ta vláda by se snažila
o úplné zničení polského národa.
Ocitáme se mezi kladivem a kovadlinou,
mezi fašismem a komunismem. Čím jsme při
tom my? Povězme si, čím aspoň býti
chceme. Národ vlastní mnohem více sil,
než by se zdálo. Vzpomeňte jen obrození
Slezska i Poznaňská, přes století germanisovaných. Budeme-li chtít a sjednotíme-li se, ne
bude nám nic nemožné.
Od počátku dějin sní lidstvo o jakémsi
ideálním státě. Vystřídaly se všecky druhy
vlád a dosud všecky jsou při vesle. Ale lid
stvo se z dějin ničemu nepřiučilo. Stále hledá
nové způsoby, noví reformátoři navrhují nové
cesty k blaženosti, stále nová hesla se ozývají
— ale ustavičně je stejná bída, ba snad horší
než dříve. Všude se hledá cesta ke spáse —
jenom ne tam, kde ji lze nalézti.
Štefan Žeromski po návratu státní
samostatnosti hlasitě zavolal: Dejte P o 1sce velkou ideu!
Jakže! Což Polska sama není velkou ideou?
Což vzkříšení Polsky nebylo viditelným zna
mením, že existuje dějinná spravedlnost? Za
jisté. Není tedy Polska sama projevem velké
ideje? Slovem, které by mělo být tělem uči
něno? Není sama velkou ideou?

Nevím, že který z našich historiků byl kdy
podal vědeckou definici Polsky. A přece je
nutná! Polska — co to vlastně je? Definice
Polsky musí obsahovat její zhuštěnou ideo
logii, jaká by odpovídala kulturním podmín
kám i národnímu charakteru. Polák přece
musí vědět, z čeho, z jakých ideových i hmot
ných základen vyšel, jaké jsou cíle jeho stát
ního i společenského života, v jaké míře se
zdařilo jich už dosáhnouti a jak daleko ještě
je do jejich úplného uskutečnění, které zas
bude východiskem další tvůrčí práce.
Máme takovou definici Polsky? Nic mi
o tom není známo.
Zdá se, že tomu nepřikládáme větší váhy.
Nespěcháme, abychom sami sebe poznali,
snad ani nečekáme příliš potěšení z pohledu
na vlastní tvář v zrcadle. Vytýká se nám ne
upřímnost, nečistota i lenost. Také v našich
dějinách i dějepise není správné orientace, je
tu odvěký zápas vzájemně se potírajících kon
cepcí politických. Jeden chce Polsku vésti
tam, druhý směrem opačným, podle toho, kdo
je právě u vesla. V takových okolnostech ne
může vykrystalovat definice Polsky ani její
ideologie, vyplývající z hlubin jejího bytu,
odůvodňující nutnost její existence i účelnost
jejího trvání.
My tedy dnes ještě nevíme, čím Polska jest
a čím má býti jak pro nás, tak pro naše sou
sedy a ostatní svět.
Dejte nám velkou ideu! — volám se Žeromským.
Velkost ideje nemusí se zrovna zakládat na
její vznešenosti nebo altruismu. Jaká idea
v gruntu věci zrodila imperialismus Velké
Britanie? Strach před hladem. Po čem touží
marxismus? Po spravedlivém podílu na stat
cích společně vydobývaných. Je to ovšem jen
chiméra — jak ukazuje vývoj sovětů. Hitlerismus jako theorie nesnese kritiky — a přece
Němce srazil do houfu.
Jedni chtějí panovat nad druhými, druzí se
snaží lidi vábit jako psa kusem chleba a klo
básy, jiní se druží a zbrojí pro nové loupeže —
všude ideologie, jež se chlubí zdánlivou výší,
i když ve skutečnosti často bývá nízká, ba i cy
nická a podlá.
Ale výsledkem i těch celkem nízkých »veli
kých« ideí bývá: solidárnost, obětavost, praco
vitost, organisace národní vůle, ochota k boji,
hrdinství — úspěch.

Každý národ chce věděti, čím je a co má
dělat. Nemá-li velké ideje, stačí aspoň heslo
a cíl. Někdy také jen slovo rozkazu.
Četli jsme nedávno projevy našich politiků
toho smyslu, že náš národ na své cestě ne
půjde ani kolektivně, ani monarchisticky, nýbrž
že se bude opírat o vlastní tradici. Jenže —
tradice máme mnohé a různé. A vůbec může
me my, jejichž tradice byla na půl druhého
věku přerušena, spoléhati na tradici? Šlo to
snad kdysi ve »zlatém věku« — ale dnes?
Budujeme stát v nových, zcela změněných
poměrech. Pohleďte na Velkou Britanii —
i tam už dav ukazuje zaťaté pěsti.
Co tedy? Snad bude prospěšno přihlédnouti
k tomu, co se u nás děje.
Víme to dobře. Židé a komunisté jsou čím
dál opovážlivější. Polooficiální tisk stojí na
straně rudých ve Španělsku, sympatisuje
s anarchií a komunisty. Posádkami komunis
mu jsou hlavně nezaměstnaní, ale nedělá se
buď nic nebo málo, aby rozvratné nezaměst
nanosti ubývalo. V zemi je bída, zneužití moci
podrývá důvěru, neznabožství se vkrádá do
škol, šířeno učitelstvem, blízkým komunismu.
S jedné strany nouze a hlad — na druhé
zprávy o neslýchané spotřebě kaviáru. Je to
polská tradice? Zajisté — ovšem ta nejhorší,
z časů saských králů.
Neříkám, že je u nás vše špatné. Ale dojista
se řídíme příslovím: Pánu Bohu svíčku —
a čertu kahanec. To má být polskou tradicí?
A přece jen Polska svou tradici má! Ona
sice není shrnuta do žádné vědecké definice,
a přece právě pro tuto tradici je dnes Polska
mnohými tak nenáviděna, jak druhdy bývala
velebena.
Tou tradicí jest — obrana křesťan
ství.
My to sice všichni víme — ale příliš často
na to zapomínáme. Je arci mnoho takových,
kteří o tom vědět nechtějí. Mnozí dokonce se
všemožně snaží, aby nás od této ideje odvrá
tili a k obraně učinili neschopnými. Nejvíce
jest slabých duchem, kteří se snadno podro
bují agitátorům strany protivné. I z těch, kteří
s touto tradicí souhlasí, mnozí nechtějí nebo
se bojí nazvat ji pravým jménem.
A přece se věci mají tak, že buďto národ
se vzpamatuje, uvědomí si odvěké poslání a
povstane k vítěznému zápasu — anebo ztratí
svůj cíl i důvod k životu.
Cak
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Nemáme-li přesné definice Polsky, máme
přece živé vědomí své tradice. Hymnus k Bohorodičce jako zpěv válečný, svátá jména
Ježíš a Maria jako hesla bojová, dokonce
i naivní pokřik »bij, kdo v Boha věříš« — to
nejsou výmysly básníků, leč duch i kořen zá
pasů a vítězství polských. Toho nesmíme za
pomínat zejména dnes, kdy na příkladu Špa
nělska i Ruska se očitě ukazuje, že cílem ko
munistické propagandy není nějaká spravedl
nost, nýbrž válka proti Bohu a Církvi, válka
na život a smrt. Tu je nutno otevřeně vyznati,
na které straně stojíme a čeho chceme hájiti.
Víme, kde je naše místo a netřeba se nám za
ně styděti!
Proto je třeba odhodit folianty nebo bro
žury rozličných »myslitelů« a s pokorným
srdcem se navrátiti k jedinému Učiteli, který,
přinášeje pokoj lidem dobré vůle, zároveň
jim ukázal, jak připravovati na zemi místo
království Božímu.
Toť ona velká idea. —
Potud Bandrowski. Na dotvrzenou
svých úvah mohl by se odvolati na největšího
ducha svého národa, Mickiewicze. Ten
za historické poslání Polsky prohlásil šíření
a hájení křesťanství. A celá poesie

velkých romantiků polských před sto lety
tóny starozákonních žalmistů hlásala naději
a víru, že zmrtvýchvstání pohrobené Polsky
bude znamenati pronikání křesťan
ského ducha i do politiky, vzájem
nou lásku mezi národy, epochu spojených
států, v nichž Polska bude míti důležité slovo.
Ačkoli dnešní vláda v Polsku svým dosti
záhadným poměrem k novopohanskému Ně
mecku pohybuje se v oblasti, která zrovna
neleží ve směru velkých ideí polských mysli
telů a básníků, přece by bylo možno ukázati
na celou řadu zjevů, svědčících, že v Polsku
jsou si toho vědomi, co je to komunismus a
komu slouží. Ž e r o m s k i záhy po osvobo
zení Polsky vyčítal a káral: Odrazili jste útok
bolševických zbraní — ale pouštíte do
literatury bolševický jed! V ne
dávných dnech plukovník K o c v politickém
projevu prohlásil: Polští komunisté přestali
být Poláky! Do jista není v Polsku tolik leh
komyslného koketování s komunismem jako
v zemi, »na níž — podle slov Dykových — se
experimentuje se vším«.
Za ideou obrany křesťanství stojí dnes
v Polsku i osobnosti vůdčí a v oblasti ducha
nejpřednější. Jmenuji aspoň tři za mnohé: K.
H. Rostworowského, největšího dra
matika polské současnosti, Ž o f i i K o ssak-Szczuckou, romancierku jména již
světového, i vzácného protagonistu polských
intelektuálů Artura Górského. A za
nimi, byť i dosud neuvědoměle, většina náro
da. Co z toho plyne pro Čechy, kteří nechtějí
křesťanskou kulturu vydati ve psí? Je možno
bez hanby, aby Čech a Polák stáli proti sobě
se zavázanýma očima a bili hlava nehlava?

Co riká pan Ječas
Že prý u nás levá fronta hrozí,

praví mnozí.

]á vsak říkám: Dřív než u nás
vyhrají to levá hesla,
do té doby dávno v Rusku
zdemokratlete jí vládní vesla!
Německý zátah a idyla na kte.
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Arturo Marpicati:

Wojciech Bak:

Šťastné velikonoce

Nepokoj

(Výňatek z básně »Buona Pasqua«.)

Přiběhly čtyři srny. Dí mi jejich sten:

Rodná má vesnicko v kraji, jenž změněn
v pustinu tesknou1
.
Zvony jak radostně z jitra už zněly,
svátky že jsou tu už s Vesnou!
Nikde vsak hospodyň, které by pěly,
kraslic též není!
Licho a prázdno! — Stařec jen, bdělý,
schýlen jde na mlat.
Veselá fanfára
vzduchem se třepotá,
přílbic se ztrácí seď,
v dál táhne pěchota.

Ábela věčného Kain věčný mučí zase.

»Přijde zas ... řekni mi... nepřítel prokletý?
Vrátí se ještě?«
Svátky nám nastaly... ustaňte, dědo,
zadržte kletby,
dobrými musíme býti teď všichni!
Vždyi i ti mrtví už z nepřátel našich,
v pole jež zašili jak zrno v brázdy,
ústy, jež plna jsou krvavé hlíny,
hlasně se ozvou dnes ve jménu Páně,
hříchy jenž odpouští!
Vzkaz svěří neuvěřitelný
jarnímu vánku, jenž blažit zná choré:
»Slastné a veselé svátky,
nás Imperátore!«

Už nemohl jsem usnout. Otevru a ven
k pomoci běžím, hněvem ruka pozvedla

se.
Já policisty ptal se, na ulici stál —

sloup granitový těla - v klidu zákonitém.
Pohleděl tupo vpřed a jen se hlucho smál

nad srním smutkem mým a zoufal ostí

citem.

Volal jsem: Věčný Kain v Ábela znova
buší
a sekerou ho sráží. Nikdež pomocník?

Jak když se volá v poušti, hlas múj dozněl

v hlusi,
jak popel rozsypal se zoufalý múj křik.
Kain věčný srdce mého křiku chechtá se
a dí, že můra to, jež mine jak sen každý a mně přec čtyři srny děly v souhlase,
že věčný Kain Ábela věčného zas vraždí!

Z knihy »Liriche di guerra 1915-1918«
přeložil Julius Skarlandt

Přel. J. Karník

Abeceda
Ctibor Mařan:

Atlieista
Atheista je bud blázen nebo lhář a pozér.
Blázen proto, že neumí rozumné myslet. Poznává následek, ale nechce uznat příčinu. Nechápe
zákon kausality. Lhář proto, poněvadž vědomé tvrdí, že Boha není, ale sám si nevěří, nebol ne
může dokázat, že Boha není. Něco jiného myslí a něco jiného říká.

T/ak.

133

Pozér proto, že svou hloupost, duševní lenost nebo nejistotu zakrývá pózou a tvrdí, že v Boha
nevéři.
Proto lidi, kteří se prohlašují za atheisty, nenazývejme atheisty, nejsou-li pravé blázny. Volme pro
né název antitheista. Nebol není možno býti bez Boha. Lze jenom býti j ním nebo proti nému.

Bůh
Hlavním znakem taktiky nevérců je nelogický úskok, jímž skutečný svét duchovna ztotožňují se
svétem představ o ném. »Podívejte se,« říkají, »Římané méli své Jupitery, Slované své Peruny
a přírodní božstva, Egyplané dokonce své apise a posvátné kotky, i křesiané mají svého boha a du
chové bytosti.« Na první pohled poznáme pošetilost nebo prohnanost těch, kdož tak mluví: zapo
mínají, že růzností představ není popřena existence; pletou bytí s přemýšlením, skutečnost s před
stavou. Zapomínají také, že v křeslanství je vrchol toho, co o pravé realité Boha můžeme védét.
Vrchol proto, ponévadž to zjevil o sobé Bůh sám. Nevidí, že s příchodem křeslanství do prostředí
duchovné nezkaženého mizl primitivní představy a kulty a že ubývá křesianů tam, kde nastává
duchovní degenerace. Nechtéjí uznat, že výkvét lidského přemýšlení a duševního tvoření jsou
jen ubohé drobty, padající i bohatého stolu Boží pravdy.
AI nékdo zkusí ustavit jen lidskými silami náboženskou společnost, jež by dovedla hájit jedinou
pravdu po dva tisíce roků a jejíž učení by bylo právé tak moderní pro barbary desátého století jako
pro barbarisujícl se lidi století dvacátého.
Čí asi tedy představa Boha souhlasí více se skutečností? Představa, kterou dal sám Bůh a kterou
hlásá společnost, mající slib jeho ochrany, nebo představa pana X., který shledal, že křeslanská
nauka odporuje poslední védecké »pravdé« a tudíž je potřebí ji zrejormovat neb odstranit?

Církev
Církev je, néco, Čemu smýšlejíce »positivně« asi téžko porozumíme. Není snadné bez milosti
pochopit, Že Církev je mystickým télem Kristovým a že ji tudíž nelze ztotožňovat se svíčkovými
babami ani j nešikovností, hloupostí a hříšností nékterých katolíků.
Církev není ledajaký spolek, z néhož se dáme vyškrtnout, pohádáme-li se s funkcionářem!
Vyjádřeno svétsky, je Církev akciovou společností, jejímiž akciemi je svátý život Členů. Rozhodné
se nestáváme údy této společnosti jen zápisem. Získat akcii a pak i spravedlivou dividendu, to
znamená milovat, rozsévat kolem sebe dobro, bojovat proti sobé samému, proti vlastnímu sobectví.
Už jen k přístupu na bursu duchovních hodnot je potřebí lásky, pokory a Čistoty srdce. Oprávnéní
k vstupu do bursy, to je milost. Bez milosti nelze získat ani akcie, ani dividendu.

Dobro
Tragika doby je v tom, že lidé od autority Boží přešli k autorité lidské. Relativní pravdu lidskou
staví nad absolutní pravdu Boži. Nevéří BohoČlovéku, nýbrž kdejakým duchovním pídimužíkům
a jejich filosofickým systémům; podle systémů není život tak téžký: každý z nich povolil nékteré
lidské slabosti. Tak se došlo od Krista až k Marxovi, od lásky až k nenávisti. Tak byla ztracena
kriteria dobra.
Co je dobro? — Přijdou jedni a řeknou: dobro je to, co slouží hmotnému blahu jednotlivce. —
Rázem se společnost mění v zoologickou zahradu, v níž byly otevřeny klece dravé zvěři. Přijdou
druzí a tvrdí: dobro je to, co slouží blahu národa. — Obratem ruky se zemé proméní v ohromná
bojišté, na nichž se národy potírají ve jménu zbožnéného Nacionalismu. A přijdou třetí a hlásají:
dobro je to, co slouží hmotnému blahu třídy. — To už znamená bratrovražednou válku všech
proti všem.
Bylo nám zjeveno, že jen jediné dobro vede k pokoji, a sice to, jímž sloužíme Bohu. Nebol toto
dobro je dobrem absolutním — zlem nelze Bohu sloužit. Služba Bohu znamená dobro pro toho,
kdo slouží i pro všechny jeho bližní.
Zamítnéme všechna dobra relativní a zaveďme méřítka dobra absolutního. Méřme lidi podle
toho, zda slouží Bohu či ďáblu, zda jsou dobři Či zlí.
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R. 1. Malý:

Demokracie
Socialismus bez svých filosofických a etických Špatností by již nebyl tím socialismem, jak opravdu
je. Ale některé jeho realistické principy mohou být i v jiném a lepším systému než je socialistický.
V ruském bolševismu se uplatnily jak Marxovy názory realistické, tak i všecky marxistické Špat
nosti. Naproti tomu kr e s i an s k ý »socialismus« — a to je v podstatě vlastně totéž co dobrá,
kvalitativní demokracie — neobsahuje sice o nic méně sociálního realismu než marxismus,
ale jeho světový názor a všecek ráz etický a kulturní je naprosto jiný. Proto je opakem bolševismu.
Není však systémem horším a nižším nežli je socialismus, ale naopak lepším a dokonalejším, pro
tože jeho sociální realismus je nejenom obdobný, ale i mnohem lepší, nebol je úplnější
a dokonalejší než realismus socialistický.
Kvalitativní demokracie stejně jako marxismus v životě vidi boj a nikoliv jenom rajskou idylu.
Také v kvalitativní demokracii heslem je »boj, Čin a nikoliv jenom slova«. Ale rozdíl mezi mar
xismem a realismem kvalitativní demokracie je v tom, že kvalitativní demokracie i Marxovu
představu o třídním boji považuje ještě za příliš abstraktní a mechanickou. Podle kvalitativní
demokracie jsou jak nyní, tak i po celé lidské dějiny v ustavičném boji nikoliv jenom dvě stálé třídy,
ale celé množství různých zájmů a různých skupin i jednotlivců. Dynamickou podstatou dějin je
podle kvalitativní demokracie spíše boj různých sil a schopností než jenom mechanické zápolení
jedné třídní směsi s druhou třídní směsí. Podstatou dějinné dynamiky je boj silných a schopných,
nechl jsou v jakémkoliv sociálním postavení, proti »vyšším«, jejichž schopnosti a síly k vykonávání
určitých funkcí, o které právě zde jde, degenerovaly a propadly mravnímu rozkladu.
V základním názoru na přirozenost lidské povahy kvalitativní demokracie nijak se neliší od
marxismu. Proto právě mluví o řízeném hospodářství. Ale »měšláky« a Špatnou lidskou přiro
zenost kvalitativní demokracie vidí nahoře i dole. Dělník nikterak není nutně lepším člověkem
než příslušník jiné vrstvy sociální — jenom protože je dělníkem a příslušníkem »proletářské třídy«!
Kvalitativní demokracie pokládá za příživníky a »měšláky« jak zahálcivé velkostatkáře a továrníky,
kteří jen bohatnou z práce jiných, tak i dělníky a řemeslníky, kteří nesvědomitě a neradi pracují;
jak spekulanty a lichváře, kteří těží z cizí práce a zbytečných podniků, tak i všelijaké socialistické
nebo jiné »organisátory« a tlučhuby, kteří si udělali výnosnou živnost z politického stranictví a ze
»zastupování« cizích zájmů a cizích myšlenek . . .
Požadavek práce je v zásadách kvalitativní demokracie stejně na předním místě jako v sou
stavě marxistické. I demokrat vlastně říká: Kdo nepracuje, al nejí! Ale hmotná práce a hmotný
užitek nejsou v kvalitativní demokracii nejvyŠŠí mírou všech věcí. »Člověk hospodářský jako takový
a jenom takový — neexistuje!« bylo nejednou řečeno. K lidské důstojnosti patří také a především
jiné ještě normy a hodnoty: hodnoty Čistě duchovní, mravní, náboženské. To jsou také reality
— a dokonce nejvýznamnější! V názoru na význam, jakost a reálnost těchto hodnot kvalitativní
demokracie se liší od socialismu diametrálně.
Kvalitativní demokracie, zkrátka, je o to lepší než socialismus, oč její realismus je dokonalejší
a úplnější než realismus marxistický a oč je bližší realismu křeslanskému. Každý politický systém
je o to lepší než socialismus, oč jeho realismus je bližší realismu křeslanskému. Křeslanský
realismus a kvalitativní demokracie jsou ve svých sociálních a politických důsledcích vlastně jedno
a totéž. Mechanická demokracie a socialismus na jedné straně, křeslanský realismus a kvalitativní
demokracie na druhé straně.

Duch a národ
Pod tímto názvem vydal literární historik
brněnské university Arne Novák výbor
studií a podobizen, které napsal v posledním
desetiletí pro časopisy, sborníky i noviny. Ať

je jejich obsahová i stylová forma sebe různo
roději podána, usiluje každá z nich, aby buď
v analytickém postupu nebo synthetické zkrat
ce podala příspěvek k základní problematice
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češství a tím odhadla jeho složitost, varovala
před upřílisenými schématy a učila vděčnosti
i úctě k tradici a živototvárným pramenům
ducha. Kniha literárně dějepisného odborníka
a kritika se tím stává nejenom vzácným dokla
dem osobního vývoje, ale jedním z krásných
darů české vědy co nejširším společenským
kruhům, aby v nich živila víru i lásku k do
mácímu slovesnému vývoji a duchovnímu po
slání.
Nemenší zásluhu má autor o rehabilitaci ně
kterých literárních zjevů i slovesných druhů.
Byť jeho příspěvky o Kamarýtovi a Jablon
ském vznikly z jubilejního podnětu a tím úctu
k předchůdcům doplnily citovou zaníceností,
přesahují cílevědomým zaměřením delako rá
mec příležitostného profilu. Dějepisci katolic
kého písemnictví se dostává v lehce nahoze
ných skizzách, kde detailní znalost ovzduší i ži
votopisných osudů je souměrně vyvážena pře
hledným oceněním díla i jeho ohlasem v bu
doucích generacích, podnětného dokladu o do
bovém významu básnické skupiny Bolzanových žáků i o jejich osobité jednotnosti kněze
a básníka. Jejich osobnostní rys, který v autokritickém postoji vede tvůrčí síly k vědomé
službě bližním i národu, tento zvláštní rys buditelské horoucnosti a obětavosti je autorovi
mravním příkazem, aby se těchto dělníků vlas
tenecké i náboženské idey ujal proti nivelisujícím vlnám Času nebo neznalosti i přezíravé
mu stanovisku kritiky.
Jenom kdo je přesvědčen, že literatura toho
to druhu — a vřele to dokazuje rozbor Hruš
kových bajek — je uchovatelem lásky k domo
vu i zdrojem stále živé víry v hodnoty duchov
ní, plně docení tuto zásluhu o spravedlnost při
posuzování literárního vývoje. Domácí literár
ní dějepis i kritika by se měla se vší důrazností
postaviti na toto pracovní stanovisko a zjevům
zapomínaným nebo neprávem přezíraným dáti
dějinné zadostuČinění. Vzrůstá-li každým
dnem z důvodů státních význam hospodářské
ho regionalismu, potom důsledně prováděný
regionalismus kulturní přiblíží a v mnohém
zdůvodní správnost uvedeného postupu. No
vákovo uvědoměle decentralisaČní úsilí, jeho
dobrovolné moravanství, jež má nejenom hlu
boké předpoklady pracovní, ale i důvody ci
tové, je proto živým impulsem této rehabili
tační Činnosti. Jubilejní stati o lyrice Fr. Tá
borského a J. Svítila-Karníka zůstávají zadost-
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učiněním pro pracovníky v oboru moravsko
slezského písemnictví a pro celkový literární
vývoj jsou důkazem o rázovitosti spisovatelů,
jejichž tvorba byla podmíněna více méně do
bově nebo místně, kteří však při vědomém
zúžení svého básnického vidění tvořili plně a
po svém. Jak duchovně srostl autor s Moravou
a jejím centrem, jak postihl genia loci, vysle
doval rytmus dějin i kriticky zhodnotil kul
turní přínos i retardační vlivy v moravské
metropoli, ozřejmuje nejlépe essay »Duše
Brna a jeho kultura slovesná«. Znalost látky
a stylistickou pohotovost doplňují typické zna
ky duŠezpytného postupu: výstižný dar drama
tické zkratky i lyricky výtvarná citlivost po
hledu.
V době stále vyhrocenějších debat, anket
i polemik o národě a jeho kultuře třeba se
znovu a znovu vraceti k dvěma zásadním stu
diím výboru, v nichž učený literární dějepisec
s plným zaujetím kritického temperamentu se
postavil do řad bojovníků za hodnoty goethovského požadavku lidství a kultury. Studie,
kritisující publikaci »Spisovná Čeština a jazy
ková kultura«, synthetisuje stanoviska staré
i nové Školy českých jazykových badatelů a
mezi oběma tendencemi vymezuje střední ces
tu, podávajíc tak nový důkaz o autorově úctě
k tradici i o nezbytném stanovisku evolučním.
V radikální rozhodnosti, s níž je ve studii
»Národ a plémě« odmítnuta plemenná filo
sofie, spočívá síla a význam Novákova proje
vu. Ostré rozlišení národa a rasy, pronikavá
analysa podstaty národa i odlišení národa a
státu, státu a vlasti je osobním vyznáním auto
rova nacionalismu i krásným svědectvím pro
jeho humanistické pojímání kultury. Odmítaje
jakékoliv přenášení pěstitelské i eugenické
prakse ze sféry fysické do oblasti tvoření du
ševního a kulturního, zjišťuje u Českých bada
telů naprostý nedostatek oné mystické složky,
na níž budují ideologové němečtí. Jeho po
znatek, že němečtí teoretikové, biologičtí popularisátoři i sociálně političtí agitátoři pokra
čují v kultu podvědomí, bylo by záslužné rozvésti, aby i pro domácí kulturní poměry bylo
naznačeno nebezpečí, jež spočívá v přehnání
tohoto směru pro metody badatelské i tvůrčí.
Pro domyšlení nejpodnětnější jsou úvahy
Novákovy, jež píše na okraj pojmu a obsahu
národa a národnosti v různém pojetí J. Matiegky a biologa K. Weignera. Běží tu po

svém o postižení našeho národního vývoje,
v určitém směru o smysl našich dějin, jak se
utvářel ve vztahu k společnému území, k ná
boženství i složce jazykové. Na základě těchto
okrajových poznámek možno rozváděti pro
blém naší pobělohorské emigrace i imigrace,
duchovní tvářnost doby obrozenské i najiti
hlubší výklad pro současné poměry ve státech
s vyhraněnou jednosměrnou ideologií. Navá
zav na Miljukovo dvojí pojetí národnostní
koncepce, romantické a moderně sociologické,
přiřaďuje Weignera k této druhé skupině mys
litelů o »národnosti politické«, jež u nás na
lezla předního hlasatele v E. Rádioví. V této

spojitosti vystupuje mnohem silněji než kde
koliv jinde Novákovo přesvědčení o duchov
ním obsahu národního bytí, v němž jsou ve
doucími principy lidskost,1 duchovost, láska
k hodnotám národním, pevné základy tradiční.
K těmto hodnotám, v nichž je střed Novákovy
víry i tvůrčí činnosti, je vlastně soustředěna
celá kniha, ve které národ jest »pojmem oblas
ti duchové a mravní, v níž si generace i věky
podávají ruce a pochodně, nikoliv z důvodu
plemenného a krevního příslušenství, nýbrž
ze svrchovaného příkazu, aby skrze národnost
dospívaly vyššího lidství«.
Bedřich Slavík

Nová móda
Manifesty psávali si,
ted chce přání móda vzteklá.
Kdo je proti, nechal visí:
chceme rudé stéstí z pekla!

Není, není manifestu,
bohém, profesor i jiní
vynašli si jinou cestu,
jiné odvážlivé »činy«.

V každé datum, v každý svátek,
o výročí revoluce,
ač je mír a klid neb zmatek,

gratulaci méj hned v ruce!

Rozpačité pero tvoje
psát by mohlo přání na sta,
ale rudým snadné to je:
milici přej zdar a basta!
Jak jsou všichni spolu zase!

Jak jim oči přáním planou!
Tatí, proč zdvihají tu pravou ruku?
Protože jsou leví.
A komu hrozí tou zdviženou pěstí ?
Jeden druhému, aby se neobrátil.

Rudý názor spojit dá se
s Voskovcem i se Smetanou .. .
Jan Pešek

Vak
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Literární nezpůsob
Poslední dobou se množí více než jindy pří
pady, že literárně historičtí odborníci, kteří
nejsou v denním tisku, jsou připravováni zruč
nými kulturními redaktory o prvenství svých
rozborů, vědeckých objevů i pracně sebraných
materiálií. Není to jediné dosud v méně
probadaných oblastech jako je na příklad
v období církevně slovanském, staročeském,
barokním i biedermaieru, ale i u zjevů, jež
došly Širší pozornosti. Poněvadž se u nás autor
dosud nemůže brániti osobnímu útoku ne
poučeného a Často stranicky předpojatého
kritika, zůstává jeho jediným útočištěm, aby
zaslal dennímu tisku opravu a tím hájil své
právo. Až dosud bylo zvyklostí, že i oposiční
tisk vyhověl tomuto příkazu slušnosti. Nové
mravy zavádí teprve redaktor kulturní rubri
ky »Lidových novin«, který ve svých referá
tech porušuje stále více i dosavadní způsob
kritické prakse u nás, zaměňuje důvod a fakt,
libovolně upraveným citátem, velikáŠským
gestem. O jeho metodě redakční objektivity

svědčí případ, který skvěle charakterisuje
dnešní mravy jeho usměrněné kulturní rubri
ky. V Literárním pondělí Lidových novin č.
19 byl příznivý posudek Kamarýtova sonetu
»Služby Boží«. Výsledky šetření, k nimž tu
autor došel a jež neinformovaný čtenář by
mohl považovati za novum, jsou však v jádře
již formulovány r. 1917 v estetickém rozboru
tohoto sonetu, který otiskl Vilém Bitnar
v Našinci č. 201. Stať byla doplněna a přetisk
nuta r. 1919 v jeho Archivu literárním a za
znamenána v ČMM 1920, 656 i v Kazimourově Bibl. české historie 1922, Č. 1964. Vilém
Bitnar žádal proto plným právem redaktora
Literárního pondělí, aby Čtenáře na tato data
upozornil. Neměl-li však doc. V. Černý dosti
odvahy otisknouti tato fakta nebo aspoň
autorovi odpověděti, potom to vrhá nejenom
podivné světlo na jeho redakční a kulturní
praksi, ale i na jeho zvláštní způsob informovati Čtenáře metodou snad až příliš »srovná
vací«.
—k.

Stavovstvi a marxismus
Světové volání po stavovské organisaci no
vé společnosti, jež zásluhou mladých katolic
kých pracovníků zasáhlo poslední dobou moc
ně i do Československa, nezůstalo bez ohlasu
ani u našich marxistů. Vyrovnali se s ním —
či spíše pokusili se s ním vyrovnati knížkou
socialistického abstinenta O. Sulíka »Stavov
ské zřízení«, jíž se předmluvou ministra Ne
čase dostalo jakési oficiální marxistické apro
bace. »Kritika« stavovství dopadla tu arci bědně. »Dílo se měří jen dílem«, říkával Jakub
Deml, a tato věta platí i v oblasti filosofické
a sociologické. Kdyby marxistická kritika sta
vovství měla býti opravdu plodná, bylo by
nutno, aby proti určitým koncepcím mohla postaviti koncepce své, aby proti určitému ideálu
dovedla postaviti ideál svůj. A to právě v dneš
ní době není marxistům dost dobře možno.
Ideologický základ marxismu, historický ma
terialismus, jest potřen a rozbit. Základní prin
cipy marxismu osvědčily svou papírovost a
malý vztah ke skutečnému životu. Není tedy
divu, že všechny marxistické these visí dnes
jaksi ve vzduchu, chytajíce se kdejaké i nemarxistické a protimarxistické opory. V knize
Sulíkově přistupuje k tomu ovšem i malá vě-
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decká příprava a přehled autorův. Působí na
nás venkoncem dojmem novinářských výstřiž
ků, všelijak slepovaných a nastavovaných. Sa
mozřejmě, že se v ní nedočtete nic o struktuře
italského, rakouského nebo německého korporativismu, jež nejsou nikterak tak primitiv
ní, jak se autor domnívá, že nenajdete ani ná
znak pronikavé a synthetické kritiky Spannova
universalismu, jejž autor s takovou vervou
popravuje, že nenajdete ani pořádný rozbor
české odborné publikace Berounského »Sta
vovské myšlenky«. Autor si pomůže obvyklým
laciným způsobem: vytrhne několik nesouvisr
lých citátů (a ještě ne vždy Šťastně: to, co na
příklad vytýká Spannovi, jenž se postavil proti
užívání přírodovědeckých metod ve vědách
duchových a jiným omylům minulého století,
lze docela dobře hájit), přidá k tomu trochu
omáčky a »kritika« je hotova. To se ovšem
lehce stává tam, kde se vědomosti přebírají
z druhé ruky (v knize se na příklad mluví
o Manoilescově knize »Le siècle du corpora
tisme«, ačkoliv není uvedena v seznamu po
užité literatury a autor ji zřejmě ani neviděl).
A tak by to mohlo jít do nekonečna. Autor
se zřejmě omezil na to, aby ukázal, že stavov-

ství autoritativních režimů, stavovství nadik
tované, není skutečným stavovstvím (jehož
nutným předpokladem je svoboda), Čímž
ovsem naprosto nepřišel na nic nového, neboť
to tvrdili katoličtí teoretikové stavovství již
velmi dávno. A pak už si velmi usnadnil prá
ci, stavěje se, jako by tento korporativismus
autoritativních režimů byl jediným možným
stavovstvím vůbec — a udělal zkrátka nad
celým stavovstvím kříž — vyjímaje jediné »sta
vovství« politických odborových organisací,
po němž ovšem netoužíme zase my.
Je ovšem Škoda papíru zabývat se touto
zmatenou knížkou. Překvapila nás však recen-

se, kterou o ní přinesl »časopis pro sociální
obnovu« — »Rozpravy«, a v níž je kniha vel
mi vřele doporučována právě sociálním stu
dijním kroužkům katolické mládeže. Zaráží
to tím spíše, že »Rozpravy« před časem velmi
ostře vystoupily proti katolické »Stavovské
myšlence« dr. Berounského. Kniha Sulíkova
je přece takové úrovně, že to musí zarazit kaž
dého, kdo se jen poněkud vyzná v otázkách
stavovství a jako příručka pro katolické stu
dijní kroužky mládeže je jistě nejméně
vhodná. Či snad by právě to diletantství bylo
pojítkem, jež překlene všechny rozdíly názo
rové ?
L. /.

Petřinská komunikace

V. Schnurpfeil:

byla tedy zas jednou znovu odhlasována a
tentokrát definitivně, tož s příkazem, aby byla
hotova do 1. června 1938. Pořídí se vskutku
za pakatel: necelých deset milionů. Tomu
musíte věřit! Nej zbytečnější ze všech velkých
projektů pražských má býti tedy hotov nej
dříve. Účast na desátém sokolském sletu 1938
bude asi nej kolosálnější ze všech dosavadních,
vždyť Pražské elektrické podniky se bez petřín
ské komunikace zaručují, že dopraví v hodině
63.000 osob, kdežto při minulém sletu dopra
vily jen 36.000 osob, ale to všechno našim
Haussmánkům nestačí. A just musíme ty sady
a stráně zničit! Ať máme k hnusné kopii
Eiffelky také ještě paŠkvilnou viale dei colli!
Jaké to podezřelé zájmy tu asi bojovaly proti
všem rozvážlivcům o hlasovací majoritu, ob
jeví se s naprostou jistotou pravidelnosti Čer
tova kopyta až při zadávkách prací a po zhod
nocení okrajových parcel. Také mají pomáhat
pověstné pracovní kolony nezaměstnaných.
O výběru, jakosti, tempu a nákladu jejich
nouzových prací se mohl každý prochazeč po
pražské periferii jistě s dostatek přesvědČiti.
Výpadové komunikace pražské jsou všude
blokovány železnicí, ale ty mohou počkat!
My si zatím zatančíme na sopce. Jestliže
Karel IV., Otec vlasti, dal vystavěti hladovou
zeď vertikálně, aby co nejméně uškodila vzhle
du petřínské stráně, rozřízneme my svou
evropsky proslulou pahorkovou reservaci ho
rizontálně, aby její rány řvaly k nebi o pomstu
ze všech možných perspektiv. Nuž, tedy ahoj,
hladová cesto! Povíme si za čásek, kdo se
to na tobě přiživil!
B. L.

Sovětské popravy

Z

politické metajysiky: vývo] od diktatury
k demokracii.
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Hádali se na divadlech herci s vedoucími
Dodnes nevíme, měli-li pravdu herci nebo
jejich vedení. Výtky, které herci přednesli, byly
příliš všeobecné a příliš »herecké«. Každý se
chce ve své práci uplatniti, nuže, i herci. Kro
mě oprávněného požadavku, aby byli herci za
městnáváni úměrně a nebyli pak ve výkonnosti
časové i umělecké taxováni podle množství
výkonů, nebylo ani podle jejich otištěného me
moranda ve stavovském Časopisu »Divadlo«
patrno, má-li jejich vzpoura význam větší než
stavovský. A přece jsme na straně herců. PřipouŠtíme-li vedení Národního divadla s dosta
tek vzdělání, inteligence ba i dobré vůle, ne

můžeme přece již nevidět, že tyto ctnosti jsou
daleko vyvažovány záporně nedostatkem roz
hodnosti a Činorodé vůle. Tu i tam se přichomejtne rozhodování, které ukazuje na rodin
nou blahovůli, subjektivism nikoli umělecký,
nýbrž lidský, a na snahu společenského vyho
vění. Nejsou to právě zločiny osobní, avšak
jsou to vážné přestupky kulturní. Dramatické
umění československé může mít dnes v Evro
pě téměř primát. A přece dobrá vůle rodu
stolních společností brání vnitřnímu vzestupu
vnější indolencí v řešení ode dne ke dni.

Autonomie vysokých škol

Teď se nosi slušnost, soudruzi! *

V. R.

radí v »Právu lidu« AMP
svým a patrně i »Národnímu Osvobození«.

je znovu na přetřesu. Stalo se to nejhorší.
Osnova, zprvu právnicky i věcně naivní, která
již svou stylisací umožňovala vniknout do du
cha zákona, byla zaměněna právničtější a hlad
ší. Proto naivní, dobrá vůle i vysokoškolských
profesorů nepozoruje její vnitřní ošemetnost,
daleko důraznější nežli byla ve znění prvém.
Filosof, přírodovědec, theolog ani medik ne
může na příklad dosoudit se důsledků discipli
nárního řádu, který je ve věci daleko zostřen
proti znění prvnímu a otvírá zcela zřejmě ces
tu persekuci. Vysokoškolští profesoři jsou tím
to zákonem zase privilegovaní: politic
kou závislostí, již nemá žádný druhý
úřednický stav.
-en-

Buď přece slusný! slusnál slusné!
v každičký rejerát umístí hlučně
nás mistr kultury svou vzácnou radu.
V soplive ratejně plné křiku
nejsi-li kumpán, jsi roven sodomniku
a hubu ti natrhnem v soudruzském stádu.
Andílek, Milostné Pachole
odtud se ozývá v přesladkém hlahole:
sem rychle pospěšte, rudosti zbrklí učni,
zdarma vás vyučí vás Knigge revoluční1
.
L. Radomiský

„Každý má svou pravdu66

Ještě N. O.

Humornému přírodozpyte!,
jenž přiharcoval z dálných končin XIX. století
a ujišťuje, že tam měl vždy recht.
Z

Není všecko pravda,
co se pravdou zdá —

jistě vsak ta Tvoje pravda

není pravda má,
třebas ovsem plnou pravdu
asi Buh jen zná.

V. L.
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V minulém čísle »Taku« bylo řečeno, že lid
ský rozum v moderní době sice nabyl mamu
tích rozměrů, ale jeho životní síla a jakost
chabne a chudne. A v »Národním osvobození«
se proti tomu »vtipně« ozvali. Ale to je tak:
Když zazpíváte do piana komorní a, ozve se
komorní a; a když napíšete něco o lidech,
kterým chabne rozum, ozve se někdo —
z »Národního osvobození«.
Proto se také nedivte, že opravdu máme za
lepší, když »prostý lid« raději moudře věří,
než aby rozumařil — po způsobu »Národního
osvobození«.
—a—
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Československu

MILOVNÍKŮM UMĚNÍ

Závoj se záhady ženy

podáváme výběr krásných knih v německé řeči
nedostižné úpravě za jedinečně přístupnou cenu.

odhaluje nám veliká severská spisovatelka

Rembrandts Gemälde

K 55. narozeninám laureátky Nobelovy ceny vy
chází její nový román ze současného života. Je
to román statečné moderní ženy:

630 vyobrazení s patřičným slovním doprovo
dem od A. Brediuse, formát 18X27 cm, v plátě
né vazbě Kč 68.50.

Dürer und seine Zeit,
přes 300 obrazů a tabulí, 75 dřevorytů atd. Slov
ní doprovod od W. Waetzolda. Plátěná vazba,
velký kvart Kč 55.—.

Tizian. Leben und Werk.
Dva díly. Textový díl 300 stran a 50 obrazů,
Obrazový díl 70 stran a 300 obrazů i barevných.
Zpracoval H. Tietze. Plátěná vazba. Velký kvart.
Kč 110.—.

Tizians Gemälde und Zeichnungen
svazku, přes 330 obrazů, 8 tabulí
v barvách. Plátěná vazba, velký kvart Kč 55.—.

v jednom

Vincenc Van Gogh.

SIGRID UNDSETOVÁ

Ida Alžběta.
S neúprosným realismem je zde vylíčena histo
rie manželství, které se ztroskotá vinou slaboš
ského muže. Hrdinka, Ida Alžběta, probíjí se po
rozvodu statečně životem i se svými dvěma
chlapci, jimž obětuje naději nového šťastného
života.
Str. 560. Brož. Kč 48.—, váz. v plátně Kč 63.—,
váz. v perg. Kč 68.—.

V souboru moderních románů dříve vyšlo:

Jaro.
Román moderního manželství, jehož děj se roz
víjí v lyrických kulisách norských ročních dob.
Nejúspěšnější román Undsetové. Již 5. vydání.
Str. 456. Brož. Kč 33.—, v plát. Kč 48.—, v poloperg. Kč 53.—.

Gemälde und Handzeichnungen, přes 100 obra
zů v jedinečném barevném hlubotisku. Slovní
doprovod od W. Uhde. Velký formát 18 X 27 cm,
plátěná vazba Kč 68.50.

Jenny.

Leonardo da Vinci,

Gymnadenia.

přes 800 stran a 200 hlubotiskových obrazů. Slov
ní doprovod od W. Seidlitze. Formát 22 X 14 cm,
plátěná vazba Kč 55.—.

Nikdy ještě nepopsala Undsetová radosti a hry
lásky, ale též její utrpení tak jako v tomto díle,
líčícím soužití dvou mladých lidí: Lucy a Pavla.
Str. 639. Brož. Kč 55.—, v plát. Kč 70.—, v poloperg. Kč 80.—.

Velâzquez und sein Jahrhundert,
přes 80Q stran a 210 hlubotiskových obrazů. Slov
ní doprovod od C. Justi. Formát 22 X 14 cm, plá
těná vazba Kč 55.—.

Leben Michelangelos,
přes 760 stran a 300 hlubotiskových obrazů. Slov
ní doprovod od H. Grimma. Formát 22X14 cm,
plátěná vazba Kč 55.—.

Leben Raphaels,
přes 500 stran a 80 hlubotiskových obrazů. For
mát 22 X 14 cm, plátěná vazba Kč 37.—.

Geschichte Ägyptens
s dodatkem Ägyptische Kunst. Barevné tabule a
250 hlubotiskových obrazů. Velký kvart, plátěná
vazba Kč 55.—.

Die Kultur der Renaissance in Italien
od J. Burckhardta. Přes 700 stran a 420 hlubotisko
vých obrazů. Velký kvart, plát, vazba Kč 55.—.
V nejbližší době vyjde:
Botticelli: Gemälde - Monumentalausgabe.

Kč 68.50.
Toto jest pouze malý výsek z bohatého skladu a
ochotně posloužíme podrobným seznamem. —
Obraťte se vždy na naše

knihkupectví „U zlatého klasu**,
Praha II, Karlovo nám. 5
Filiálka České Budějovice, Lannova třída.

Str. 374. Brož. Kč 36.—, v plát. Kč 51.—, v poloperg. Kč 56.—.

Hořící keř.
Hlavní postavou této knihy, jež je samostatnými
dokončením Gymnadenie, jest Pavel Selmer,
muž.
Str. 720. Brož. Kč 55.—, v plát. Kč 70.—, v poloperg. Kč 80.—.
Dvojice velkolepých románů ze středověkého
Norska

Kristina Vavřincova.
Vyznamenáno Nobelovou cenou.
Díl I. Věnec. Str. 445.
Brož. Kč 45.—, v plátně Kč 60.—, v poloperg. Kč 65.—.
Díl II. Paní. I./II. 2 svazky. Str. 308 a 344.
Brož. Kč 60.—, v plátně Kč 80.—, v poloperg. Kč 90.—.
Díl III. Kříž. I./II. 2 svazky. Str. 362 a 382.
Brož. Kč 69.—, v plátně Kč 99.—, v poloperg. Kč 109.—.
Též ve vkusných kasetách.

Olav Audunssön v Hestvikenu.
v plátně v poloperg.
Brož.
Díl 1. Str. 515. Kč 45.—
Kč 60.—
Kč 65.—
Kč 56,—
Díl II. Str. 384. Kč 36.—
Kč 51 .—
Kč 48.—
Kč 53.—
Díl III. Str. 332. Kč 33.—
Kč 57.—
Kč 62.—
Díl IV. Str. 470. Kč 42,—
Též ve vkusných kasetách.
Prospekty na požádání zdarma.
U knihkupců.

Nakladatelství „VYŠEHRAD** v Praze II.,
Václavská ul. 12.
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