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TAK

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

REDAKČNÍ

výtisky knih a časopisů, jakož i všechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených, buďtež zasílány výhradně jen na adresu redakce:
R. I. MALÝ, PRAHA-BŘEVNOV, RÍČANOVA 32.
Redakční uzávěrka je vždy 10. a 25. v každém měsíci.

ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je

v praže il, karlovo nám.

5.

Při patisku všecka práva vyhrazena.

Do 2. čísla »TAK.U« 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 Kč43'20.- Administrace.

Továrna kvalitních
pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
francovka

zředěná — na obklady

MORAVSKÝ KRUMLOV

Zprostředkovatelům slevy

Takový je příchod jara! Oblékneme se lehoe, mrzne, oblékneme se teple, je horko; jistě si uženeme rýmu, neotužujeme-li si tělo pravidelným vtíráním francovky Alpy. Masáže Alpou regulují oběh krve a zahání typickou
jarní zemdlenost. Zeptejme se lékaře, jistě nám doporučí Alpu.

ÍKomn wtíU
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učinili první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžce
nastřádané úspory. Je jím

VZÁJEMNÁ ZÁLOŽNA, zapsané spol. s r. o. v Praze I, Kozí 15 n. (Bílkova 20)
Přijímá vklady na vkladní knížky nebo na běžný účet, zapůjčuje
bezplatně vkusné střádanky. Poskytuje zápůjčky všeho druhu, zpro
středkuje též koupi a prodej cenných papírů a losů. Záložna pro
vádí veškeré druny peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Tak

16. dubna 1937

Číslo
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Univ. proj. dr. Josef Hutter:

AUTONOMIE VYSOKÝCH ŠKOL
K chystané »opravené* předloze o služeb
ním poměru vysokoškolských učitelů, která
zasahuje autonomní zřízení vysokých škol.

Nemáš koupiti ani prodati svobodné vědy.
Povězme rovnou: boj o vysoké školy je z by
tostných zápasů o duchovou výstavbu nového
Československa. Nejde o nic jiného, leč o zá
pas činnostních projevů dosud svobodného
ducha proti zásahům materialisticky značko
vané hmoty státní správy. Duch má být ucho
pen a podřízen správní soustavě, kde v koneč
ném průsečíku agend počíná se podřízená
státní věda. Nelze přehlížet, kterak vznikl
tento zápas, připravovaný již předtím v ne
snadno již postižitelných peripetiích obchvatitelského záměru. Původ jeho poví za mnohé.
Kterak to nebylo: kdyby byla státní správa
uložila vysokým školám, aby přezkoumaly své
vědní ustrojení podle moderního stavu vědy,
podle nové klasifikace věd, nové metodologie
a vůbec nových duchových potřeb; kdyby byla
státní správa pomýšlela vybaviti vysoké školy
ze zátopných nánosů předpisů a výnosů, které
shrnuty a vydány k roku 1932 činí tlustý spis
lexikálního formátu o 2214 stranách hustého
tisku (vydání této knihy je pro vysoké školy
pravým dobrodiním; jak jinak by třeba šéf
chirurgické kliniky věděl, kterak má koupit
hadr na podlahu, o nějž musí také úředně pe
čovat) a tak aby společnou prací vytvořily
novou organisaci věcnou i osobní, jak by od
povídala vědnímu stavu, kdy už by vysoké
školy si nemusely s větší či menší bídou vypo
máhat, chtějí-li být vůbec produktivní — pak
nebylo by vítanějšího podnětu k počátkům du
chové evoluce i po stránce útvarové. Tedy
tomu takhle nebylo; nic takového se nestalo a

opak svědčil o státním směru. Státní správa
předpisy množí dál, vysoké školy se musí zno
vu a znovu dožadovat od případu k případu
nových vynesení, zkrátka dnes by už těch před
pisů v tisku vydalo knihu o více než 3.000
stranách.
Kterak to však bylo: státní správě vznikly
některé svrchovaně difficilní situace, vyvolané
vysokými školami, o nichž nelze tvrdit, že vždy
pracují jen a jen ku prospěchu Československé
republiky. O vědě v těchto situacích nebylo
ostatně ani slůvka, nejvýš o posicích vědních
míst. Myslíme na školy s německým vyučova
cím jazykem. Státní správa měla a má dosud
v těchto nevítaných stavech po ruce mnoho
dobrých a účinných zákonů a předpisů, a sta
čilo jen se rozpomenout na státní svrchova
nost a užít prostředků, docela zřetelně kvali
fikovaných, kterých podle platných zákonů
státní správa užít byla povinna. Nestalo
se. Snad vůbec ne, a když, ne dosti rozhodně.
Tu je kořen. Na přesně kvalifikované skutky
neužít přesných a příslušných zákonů, ale ne
hledat — jiné. A právě tento stav bezradnosti,
opojený i politickým výhledem na pokoření
dosud svobodných myslí českých a sloven
ských, byl východiskem opatření, jehož má být
užito proti vysokým školám bez rozdílu
všem. Titul je dosti dobrý, aby odvrátil po
zornost od podstaty věci: vládní návrh zákona
— proč tu nevyšla iniciativa z Národního
shromáždění, strany budou v úzkých politic
ky a bude jim úzko i za straníky před dějin
nou odpovědností — jímž se mění a doplňuje
zákon o služebním poměru učitelů vysoko
školských. Snad vysvítá, že služební poměr je
úslovím poněkud podezřelým.
Hledání nějakého práva oklikou: ve vlád7~y(ik
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ním návrhu vskutku není vážnosti mužů.
V těchto dnech byl předložen již v druhém
znění. Znění prvé padlo, kdyžtě neobstálo
před požadavky, jež se kladou po stránce práv
nické přípravy a jmenovitě schopnosti právnic
kého myšlení již i studentům. To je ovšem
okolnost, z níž nelze čerpat důvěru, a je to
okolnost, kterou historikové práva a státní
správy budou zajisté jednou uvádět pro cha
rakteristiku doby. Leč i druhé znění dopouští
se nesrovnalostí myšlenkových, odporujících
celku státního práva, a nelze se znovu ubrániti
dojmu, že běží o projev politického, ni
koli školského úmyslu a v provedení úmyslu
o projev politické povrchnosti. Neboť
zajisté lze přijati zákon krutý, ale mužný,
v němž přímo hoří zájem o vyšší hodnoty. Co
si máme mysliti o zákoně — vyslovuje B. En
gels — který se může uplatniti jen periodic
kými revolucemi?
Některé znaky o tom svědčí. Návrh zákona
jako by se bál řešiti skutečnost. Každé vysoké
škole přísluší organisace, jíž je sama vědecky
a v rámci nesuspendovatelné státní myšlenky
hodna. Jestliže některá vysoká škola či skupi
na vysokých škol zavdala politickou pří
činu k politickým zákrokům, budiž věc
řešena politicky, a pak není příčin, aby v mlu
vě odpovědných mužů to nebylo také pově
děno a doloženo, a ani není příčin k slabosti,
že se polovičním opatřením postihují
vysoké školy všechny. A je jistě slabostí, že se
důvodová zpráva návrhu uchyluje k pouho
pouhé pomlouvačnosti v jiné oblasti důvodů
— v předstírání, jako by šlo o zájmy vědecké
— aniž by jediným slovem ukázala na jediný
konkrétní doklad. Neboť jistě není upřilišené,
aby zákonodárnému shromáždění, národu
a i vysokým školám bylo bez okolků povědě
no, co je načato. Nemá smyslu pomlouvat vy
soké školy en bloc z nesprávného plnění vě
decké odpovědnosti, kdyžtě po prvé k tomu
chybí dokladový materiál, po druhé kvalifi
kace k odbornému posouzení a po třetí pod
pis, který ručí. Skrýt se za abstraktum je ne
účinné, zvláště v dobách, kdy veřejnost je bez
tak přesycována nedůvěrou k opětovnému a
nejrůznějšímu znevažování myšlenek i jednot
livých lidí. Jak by už teď dovedli ze zkušenosti
vyprávět i mužové z úřadu presidenta republi
ky. Budí také velkou nedůvěru, dovolává-li se
důvodová zpráva prakse v cizině — naše věda
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má tedy metodicky pracovat nesamostatně, od
vozeně podle cizích vzorů, což není vsuvka na
darmo pro nic za nic, protože moderní meto
dologie ví, že pracovní soustava se jeví ade
kvátně i v organisaci vnější. Nedůvěra je tím
větší, dovolává-li se návrh ciziny tak, jak to
v cizině není. Zrovna teď Francie opouští do
savadní imperialismem založený systém protiautonomní a vrací se k systému autonomistickému. Zrovna teď Rumunsko se usnáší na do
životní katedře velkého vědce N. Jorgy, což
v rámci navrhovaného zákona by možné neby
lo. A konec konců nelze rozumně sledovat,
k jakému, ne-li politickému, záměru směřuje,
jestliže vládní návrh pojímá profesory vyso
kých škol jako lidi vším občanským založe
ním horší než jiné, a proč jedním dechem sni
žuje význam slavnostní služební přísahy, když
tě vidí vhodným, aby do osnovy vsunula ještě
jednou závazky, které už byly, a to slavnost
něji, slíbeny. Nekladli bychom ministeriální
textaci nad hluboký duchový slib osobnostní.
Už jen z těchto poznámek dosti plyne, že
osnova je vskutku dílem politické povahy a
že není odborným opatřením k prospěchu vě
dy. A hůře. Třebaže osnova v důvodové zprávě
pospíchá na půl druhém řádku prohlásiti, že
se netýká nijak zásady obsažené v ústavě o svo
bodě vědy, přece ji podlamuje, protože dává
státní správě do rukou moc, aby užila poli
tické moci ne pouze proti člověku,
ale přímo proti vědě.
Zvláštní postavení vysokoškolských učitelů
totiž nikde, tedy ani u nás, není účelem
k prospěchu jedinců. Je vývojově a sociologic
ky nejlepším prostředkem k dosažení
svobody vědeckého badání a jeho hlásání. Jen
tak a nejinak jest vědecky čistě nazírati na
komplex otázek, které se lip či hůř jmenují
autonomií vysokých škol, a jen tak a nejinak
jest užít státních prostředků, aby bylo pomo
ženo vědě k rozvoji. Jestliže však nová osnova
zavazuje vysokoškolského učitele k posluš
nosti dočasnému politickému nejvyššímu
úředníku školské správy — proč ne minister
skému předsedovi, skutečnému představiteli a
přímému representantu vlády jakožto výrazu
vládní vůle? — a ukládá mu dokonce pod tresty poslušnost, aniž by vymezila, kdy zástupce
státní vrchnosti smí ji vymáhat, pak vysoko
školský učitel musí jej poslechnouti v e
všem, tedy i ve své činnostivědecké.

V rámci této osnovy lze učiteli vědu uložit,
a to způsobem, jejž státní správa uzná za vhod
ný. Hle, státní věda.
A přece zbývá výhled. Za osnovou stojí lidé
v podstatě malí, ať už z vrstev politických, či
zradivších kleriků. Jako v pravou historickou
chvíli T. G. Masaryk svým duchem a svý
mi kritickými poznámkami k zákonu Marešově
vpravdě obnovil vysoké učení Karlovo v jeho

svobodě — kdo chce tvrdit, že T. G. Masaryk
propustil zákon špatný — tak lze věřit na
osobnost, před níž malí nebudou patrni, a ta
svým duchem a svým novým zněním zákona
vrátí říši ducha zase duchovému řádu. A lze
čekat s klidem i při novém zákonu, bude-li
přijat: nejde o věc lidí, ale myšlenku. A ta jed
nou zase »v pravdě zvítězí«.

Růžena Vacková:

VÝPRAV A ZA F. X. ŠALDOU
F. X. Salda řekl, že mrtví žijí v živých mocněji a čím pak víc je velkých mrtvých v národě,
kteří spojitě žijí s živými, tím bohatší, plodnější a jemněji rozlišný je život všech živých dál a dál.
Nuže, i jeho pradědský štít visí již na kmeni české kultury a pronikne ještě mocněji ze stále
bohatnoucích větví českého rodu, poněvadž nebude nikdy zapomenuto jeho dílo a jeho jméno,
které není jenom rodopisným záznamem, poněvadž podoba jeho působení objeví se v rodo
vých podobách dalších generací.
F. X. Salda je skutečně novou větví v českém životě; nemůžeme ho srovnat v úhrnu i v hlav
ním postoji, tuším, s nikým v české minulosti. Je totiž naprosto z doby, z níž vyšel, z doby již
přítomné, bohatěji a po svém s námi žil, a z níž zakládá novou českou tradici. Jeho osobnost —
při vší své mravní a intelektuální mnohotvárnosti, při proměnlivosti, která vybuchovala v pro
timluvech, při nezbadatelnosti jeho reakcí, které někdy nedovolily jednodušším porozumět
jeho obratům — představovala úhrn duševního dění předválečného i dnešního. F. X. Salda
byl osobností ucelenou tak, jako je hranitou jediností krystal vybroušený do mnohotné soustavy
zrcadlících hlatí. Saldův vývoj, toť sled výbrusů pod dojmem novým a novým, které jeho bytost
zpracovávala s úporností a pronikavostí poznávání, až se vyhranil krystalinický útvar povahy
do přirozené a čisté podoby jediného mnohohranu. Dnes již víme, že Saldova proměnnost
a rychlé, někdy bleskurychlé obraty myšlení i souzení u F. X. Saldy měly svou výsostnou du
chovní logiku a že nebyly pouze projevy tak řečené svobodné osobnosti, která, obnovujíc se
stále ze sebe i z okolí, je v úhrnu obrazem vlny za vlnou. Relativismus jeho postojů byl cele
podmíněn životní látkou, již mu dala jeho doba. Při přeměně věků jsou individuality výslednicí
silových náporů a teprve ti daleko pozdější mohou zase říditi jednosměrně sebe i jiné. F. X.
Salda, který nutně vycházel z liberalismu, nassál zde tvořivou neschopnost stanovisek absolut
ních. Byla to neschopnost tvořivá: Salda rychle postihl zmrtvění a zplanění myšlenky, za níž
kdysi stál, a proto — poněvadž měl nárok, aby jako spolutvůrce kulturních brázd, z nejhlou
běji zabírajících — hledal zase plnost životní jinde. Při jeho životnosti bylo to jenom pocho
pitelné, poněvadž on sám nesnesl, aby i jeho vlastní zrno pohynulo nepěstěnou setbou. Salda
byl osobností mohutné jsoucnosti, nejen silné působnosti. Proto soudy F. X. Saldy měly
silovou platnost, ne tak vždy směrem k souzenému, avšak jako čiré poznání osobnostní, které
inspirujíc se ze skutečnosti, vytváří vlastní novou skutečnost myšlenkovou.
Salda nebyl vlastně kritikem; byl nesmírně jemným a citlivým filosofickým pozorovatelem,
který nad záminkou umělecké a kulturní skutečnosti odvažoval své vlastní vřazení a podle
toho zákonnost dění. V tom byl jeho řád, kterému se podrobil, nazíraje ostatně sám svou
kriticko-esayistickou činnost jako osobnostně výběrovou. Co promluvilo k němu řečí sroz
umění nebo hlasem protivným, tomu odpovídal; jediné tomu. F. X. Salda — probíráme-li se
k němu příměrem — byl by patrně v jiných dobách psal bouřlivé a vášnivé myslitelské
traktáty a byl samovolným rádcem panujících, zvolil v naší době tvar sdělení době souladný:
hřímavě učil pod záminkou umělecké a kulturní kritiky. Saldův zápisník — toť civilní obměna

'Zak.

143

nějakých soudobých listů k občanům měst pražských a lidu českému. Toť obrys jeho současnické podoby, jejíž linie kryly osobnost duchovně horlitelskou.
Tato soudobost má však téměř jakoby prorocký znak. Vždyť tento syn fin de siěclu a učitel
nové slohové epochy místo moralií a necesárií hlásal výsostnou etiku uměleckou; byl kallopoiem, šiřitelem krásna. Mírou duchovního napětí byla mu ctnost umělecké krásy a hod
noty. Velmi významný znak na přerodu věků a znak, který z F. X. Saldy i evropsky tvoří
osobnost velkou. Vždyť vidíme: tam, kde mohl být sveden, tam vedl. On právě z krasodušství
konce století učinil svou žeň etickou. Zde proroctví postižené z jeho osobnosti:
zdá se již, že po střídách věků, které tíhly k duchovnu cestou povznášející, avšak na dítě
člověka příliš výlučnou, cestou záporu všeho hmotného, aby v opojení bez míry daly se
hmotou opojit — nastává nový sloh. Je to návrat k duchovnímu určení člověka, avšak cestou
pokorného uznání podoby a krásy skutečnosti, cestou prostého zušlechťování údělu a vele
bením stvořeného jako obrazu božského. Zdá se již někdy, že vidíme tuto epochu, tento nový
sloh: je to jakési produševnělé hellénství, které přijímá s radostí a ohrožující se touhou úděl
hmotného působení a povznese jej modlitebně, přinášejíc i v kráse dar své ctnosti. Snad —
zjednobožštěné Hellénství?
K této střídě epoch byl zprostředkující a zakladatelskou osobností F. X. Salda již tím, jak
z jeho díla vyzírá odezva nad klasickým, a jak z podvědomí z jeho vnitřní výchovy pronilda
klasická řeč z umírajících rtů. Až srovnáme jednou jeho esaye, z nichž nejkrásnější a nejbo
hatší vyhlédají ducha období i lidí hellénsky laděných mnohé bude ještě zřejmější, než jak
prozatím, nad kusem souborného díla pouze intensivně tušíme. Již těmito studiemi, které
skládal do klína české kultuře, aby tak ve zprostředkující zkratce poučil vnímavého barbárka
o statcích, které unikly jeho mladosti. Rouboval však nikoli staré formy a stará poznání,
nýbrž výhonky nových štěpů, z nichž něco vlastního má teprve vyrůst. Což, je snad Salda
předznamenáním, že nejvýraznějším nositelem nového slohu bude jeho lid?
Salda byl skutečně českým interpretem evropské kultury a skutečně především pro svůj lid.
Tato zřejmá a úkolově vědomá vlastenecká služba Saldova řadí ho právě mezi přímé předky.
Zde nebylo nikdy pochybností o Saldovi, leda snad v prvých létech, kdy proti domácímu
universalismu zbrojil výzbrojí jiných směrů latinské evropské kultury. Ostatně, jak i v tom
málo se vnitřně opíral o cizí autority a jak i v nich si vybíral jenom osobité a dočasně platné
zbraně podle svých českých hledisek a pro české potřeby, o tom svědčí žertovná, a tuším,
i veřejně přiznaná věc, že mladý Salda velmi často kryl své vlastní myšlenky jakoby parafrá
zující citací a interpretací nějaké osobnosti cizí. Bylo to nepoznatelné proto, protože uměl
ducha takového, jakoby správného výkladu, podložit osobnosti, která myšlence ladila. Tak
třeba v určitých případech Tainovi. Lidem přísně přesným může se zdát tento postup —
ostatně možný jenom u duchů silných a v sobě zacílených — hříchem na liteře zákona a ne
zákonnou libovůlí. Rádi věříme, že pro tento nešvar bude mít jednou literární historik tuhou
práci, aby shledal podle vlastních výroků »vlivy« na F. X. Saldu, kdyžtě Salda sám takhle
ovlivňoval své předlohy; zato skutečné vlivy budou mít často podobu, alespoň směrovou,
jeho vinných i nevinných obětí, které byly tomuto Saturnovi soustem k vlastnímu růstu.
Nelze nám rozhořčovati se svorně s akribií jiných oborů, protože i v této libovůli je Salda
celý, i onen nedostižný džunglí Salda. Ostatně měl tehdy, mladý Salda, i věcnou pravdu. Jeho
myšlenky by byly v době notýskových výpisků a citačního okouzlování dávno tak neplatily,
jako když jejich tělesnost přioděl rouchem citace ze spřízněné autority. A tato cílevědomost,
která užívá slabší ješitnosti ze sčetlosti a podřizuje autorskou pýchu základnímu účelu — je
cílevědomost právě sloužící osobnosti.
A ostatní jeho proměny v soudech o lidech? Nuže, vyplývaly také z nesmírné rafinovanosti
jeho duševního života, z rafinovanosti o to víc bolestné, že výrazem vnitřního řešení nebyla
finesse, ale prudký vitální výpad. Salda konstitucí byl člověk zdatný a zdravý, byl však v život
ním pohybu zkrocen svou chorobou, a skladba jeho tělesnosti dávala jeho přejemným a nervním niterným stavům vybuchnout prudce a jakoby ranou. A poněvadž dopad jeho rány byl
určitý a prudký, neměl Salda před soudem lidí ony možnosti vývojových ústupů, které snadněji
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splynou u duší měkčeji a neurčitěji promlouvajících. Naslouchající nedovolili mu »vývoj«,
protože jeho soud vyzněl autoritativně.
A říká-li se, že se F. X. Salda dal někdy v drobném zvrátit k soudu lepšímu či horšímu, že
mnohdy nevybíral líc k pohlazení a hrud' k pobití, nuže, často rozhodovala jeho citovost.
Myslím, že F. X. Salda byl studnicí mocných a čirých citových pramenů; a zde byl jeho mužský
život zkomolen. Snad nám to ponechalo Saldu celého k jeho lidské působnosti, a jsme tedy
povinni přijmout důsledky této dobré sudby se vším, co vzešlo z jeho siroby ve zlém i dobrém.
Ostatně kdykoli, on intelektu tak vitálního, vykonal čin. Křivka dopadu jeho soudů nebyla
snad balisticky zacílená, avšak v duchovém světě se vždycky něco hnulo a vždycky vyšla
obnovná nějak proměna života.
Patří už mimo rámec výpravy k F. X. Saldovi rozprava o tom, jak se zpronevěřil životní
metodě svého relativismu a své nadřazenosti nad určitý postoj tím, že v posledních několika
letech se přiklonil určitě k jednomu směru politickému, jenž není jen směrem politickým. Ale
tady již bude třeba hovořit nejenom o Saldově ideovém charakteru, ale i o jeho problematic
kých přátelích.

Prof. dr. V. Láska:

SVĚTOVÝ NÁZOR
ii.
Uvažujme nyní o životě kosmickém. To
prvé, co konstatujeme, jest jeho časová ome
zenost. Přicházíme na svět, prožíváme svůj
život a umíráme, když nadešla naše hodina.
Během života počínáme mnohé, co dokončiti
musíme ponechati věkům budoucím. Náš
život není proto něco samostatného, nýbrž jen
episodou širšího duševno a tělesno obsahu
jícího života kosmického. Co víme o tomto
životě? Byly doby — geologie o nich mluví —
kdy nebylo ještě člověka na zemi, ač jinak pří
roda kypěla přímo životem. Jsou světy —
astronomie jich čítá bezpočetně — na nichž
život pravděpodobně také existuje, ač ovšem
v jiné formě než na Zemi. Musíme míti tudíž
za to, že život projevuje se všude, kde jsou
dány podmínky jeho existence. Život v kosmu
existuje proto, poněvadž existuje kosmos a
účel života v něm jest určen účelem kosmu.
Pro jedince plyne odtud povinnost, starati se
především o kontinuitu života. Tuto povin
nost plní živočišstvo pudově; člověku jest
zase dáno plniti ji svobodně, na základě vlast
ní úvahy a vlastního rozhodnutí. Poněvadž
člověk jest nadán větší svobodou vůle, než
ostatní tvorstvo, potřebuje něčeho, co by tuto
svobodu náležitě regulovalo a usměrňovalo.
Proto jest dána člověku inteligence, jíž se liší
od zvířete. Inteligence znamená totiž schop

nost uvažovati samostatně a logicky o věcech,
činech a jejich následcích. Inteligence byla by
bezúčelná, kdyby nebyla schopna chápati a
uskutečňovati to, k čemu byla stvořena. Inte
ligence jest dále nejen regulátorem lidské svo
body, avšak i filosofickým zřídlem synthesy
nezbytné pro úvahy o transcendentnu.
Materialismus neuznává transcendentna a
proto jest pro něj účel inteligence a duševna
tak těžkým problémem. Věří a musí věřiti, že
svět nemaje předem stanoveného modu bytí,
povstal a udržuje se podivuhodným, neustále
se měnícím seskupením atomových elementů
o dynamické struktuře, jako tomu učí moderní
fysika.
I kdybychom mohli připustiti, že to vše ná
hodně se děje, museli bychom se ptáti, odkud
vzaly tyto atomy onu podivuhodnou vlast
nost, vytvářeti divý přírody pouhým seskupo
váním v dynamické útvary? Nebyl by takový
atom větším mystériem než příroda sama?
Takové myšlenky vnucují se samy sebou
každému, kdo poctivě a nezištně studuje pří
rodu a denně konstatuje její divý a záhady.
Uvažovati o tom není ostatně ani pro materia
listicky založeného badatele bezužitečným po
čínáním. Byl by dnešní stav elektrotechniky
možný, kdybychom si neustávali předkládati
otázku, co elektřina vlastně jest?
K úvahám o účelu kosmického života vede
nás ještě jiná věc. I když víme, že jej zcela
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pochopiti není člověku dáno, nutí nás naše mluvme nejprve o filosofii samé. Definic filo
svobodná vůle zaujmouti k němu nějaké určitě sofie existuje bezpočet, neboť každý filosof,
formulované stanovisko. Podobně jako dáva pokud není členem nějakého filosofického
jíce sobě zákony, snažíme se spořádaně žiti cechu, má buď svou vlastní filosofii aneb
ve státech pozemských, potřebujeme i účelné může nejvýše mluviti jen o filosofii svého
zákony pro spořádaný život kosmický a du tábora, nechce-li býti z cechu vyobcován.
ševní. K tomu vlastně byla dána člověku Filosofie jest proto lidskou věcí a může ob
schopnost uvažovati o záhadách, o níž jsme sáhnout! jen lidsky pochopitelné, spekulativně
mluvili. Kulturní člověk nemůže otázky toho řešitelné problémy.
druhu ponechati stranou, neboť jak zkušenost
Předložme si nyní otázku: může ryze spe
učí, sotva se mu podaří při trochu skromnosti kulativní filosofie řešiti otázku světového ná
projiti životem bez zoufalství.
zoru? Na ni odpovíme slovy slavného vídeň
Na konec jest zde ještě kultura jako nezbyt ského fysika Boltzmanna: »Ve spisech speku
ná podmínka správného života na zemi. Kul lativních filosofů jest obsaženo mnoho pří
turní člověk jako člen lidstva nemůže býti padného a správného. Případné a správné jsou
bezbožníkem. Co je to kultura? Kultura jest zejména poznámky, když jeden filosof referuje
duševní vyspělost národa, případně jedince, o práci druhého, ale to, co sám k filosofii přikterá se projevuje v obcování člověka s člo čiňuje, nebývá zpravidla toho druhu.«
věkem a národa s národem, při vzájemném
Jinak řečeno, neznáme problémů, které by
ať přímém, ať nepřímém styku, ve vědě, v ná ryze spekulativní filosofie kladně vyřešila.
boženství, umění a civilisaci. Vyspělost v ná Byla proto spekulativní práce velkých filo
boženství dokumentuje se zejména přísluš sofů marná? ptá se dále Boltzmann. Na to
ností jedince k logicky bezvadnému a prak musíme odpověděti záporně. Jejich zásluha
ticky účinnému positivnímu vyznání církevní spočívá v tom, že napravili ještě naivnější
mu. Tím vylučuje se nevěrec sám sebou názory svých předchůdců. Tím stali se pro
z kulturní společnosti.
spěšnými, neboť odstranili překážky, jež byly
Výsledek našich úvah jest v krátkosti tako na cestě ku pravdě. Tak jest jediným kladem
vý: kosmický život, obsahující jak tělesno, tak filosofie fakt, že ryze spekulativní filosofie se
i duševno, má svůj předem stanovený účel, nevykázala dosud ničím positivním. Proto za
který sice přesně formulovati nedovedeme, čínal známý vídeňský filosof Lichtenfels své
k němuž však musíme zaujmouti určité stano universitní přednášky o jednotlivých vynika
visko již z té příčiny, poněvadž nám jest dána jících filosofech zpravidla takto: »Přicházíme
inteligence, která nás k tomu problému vede. k jednomu z nejgeniálnějších hlubokých mys
Existence inteligentních bytostí byla by bez litelů všech věků, jehož filosofický systém
účelná, kdyby problémy toho druhu neexisto vám ihned vysvětlím...« A končil ji takto:
valy. Pak by snad atheismus byl na místě. Po »A tak vidíme, že filosofický systém našeho
něvadž však jedinečná oprávněnost atheismu filosofa znamená vlastně to největší zblouděnení stejně dokazatelná, jako these o účelnosti ní, ke kterému lidská mysl mohla býti sve
života kosmického, musíme uvažovati jak dena.«
K témuž výsledku dospívá také v konečném
o prvé, tak i o druhé, neboť jediné úvahy toho
druhu mohou rozhodnouti o správnosti po závěru své knihy: »Americká filosofie« i náš
činů ponechaných našemu svobodnému roz Vorovka, jenž praví: »Vědecká filosofie, luštíc
záhady světa, dopracuje se jen poznatků po
hodování.
vahy záporné. Její autokritika přináší jako
nesporný poznatek pouze absurdnost natura
III.
lismu a mechanismu, t. j. učení, že vše, co
Při oceňování výsledků našeho uvažování existuje, je bez zbytku obsaženo v čase a pro
o věcech týkajících se života na Zemi jsme storu i vyložitelno z principů obsažených
odkázáni na více méně odůvodněné ocenění v čase a prostoru.« Přejdeme-li totiž pozorně
výsledků filosofického badání. Tak stojíme historickou dráhu filosofie, praví Vorovka
před otázkou, jaká jest skutečná cena toho, co dále, máme jen nepochybně negativní výsle
nám může dáti filosofické uvažování? Pro dek: »Odmítnutí všech druhů materialismu a
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naturalismu, jako simplistních, rozumu nevy
hovujících a přímo protimyslných pokusů roz
řešit! záhadu světa.«
Filosofie není tudíž schopna rozhodnouti
positivně a definitivně o světovém názoru.
Jeden klad však plyne z ní, že víra v Boha
není něčím tak absurdním, jako víra v natu
ralismus a mechanismus světa. K stejnému
závěru dospěla i moderní filosofie pragmatis
mu. Víra v Boha objevuje se v ní jako nej
účelnější reakce na nedostatky celé naší zku
šenosti a celého našeho rozumování. Víru
v Boha můžeme totiž považovati za ideu, kte
rou musíme doplniti mezery, povstalé v našem
rozumování, aby filosofie mohla se státi
úplnou a logicky scelenou vědou, schopnou
aspoň negativně řešiti nadsmyslné problémy.

Filosofie pragmatismu (užitečnosti) byla zvláš
tě pěstována v Americe. Uvažuje o ní obšír
ně a kriticky Vorovka ve svém posmrtném díle
»Americká filosofie«, kamž odkazujeme.
Jsme-li však v našem názoru světovém od
kázáni na víru v Boha, tudíž prakticky na
náboženství, potom se stane otázka, které
voliti, otázkou nejdůležitější a nejnaléhavější
pro veškeré naše počínání a konání. Jak ji
řešiti? Nejlepším náboženstvím bude patrně
ono, jež v sobě obsahuje co největší míru lid
sky konstatovatelné pravdy. Jak to zjistiti,
ukázal nám Kristus ve slovech: »Podle skut
ků poznáte je« a v přikázání: »Miluj svého
bližního jako sebe samého a Boha nade vše
cko,« v nichž obsažena je celá křesťanská
moudrost.

Ladislav Švejcar:

LIBERALISMUS
A CHVÁLA SENDVIČISMU
»Sendvič... je člověk bez charakteru a bez víry.
Všecko dovede uznat a se vším se dovede smířit —pokud mu jde k duhu a pokud se to nepříčí jeho
prospěchu.«
»Křiž nad Evropou.«

V »Národních listech otiskl prof. dr. Ko
řínek článek, který je jakýmsi konglomerátem
folklóru a velmi stydlavé polemiky. Necituje
knihu, která jej tak vzrušila, neříká, že to byl
R. I. M a 1 é h o »K řížnadEvropo u«, kde
je raženo slovo sendvičismus a kde sendvičismus je potírán, protože prý nemiluje pole
miky. Pan profesor odpustí, když se věc přece
neobejde bez čehosi, co nechce sice býti pole
mikou, ale zato nutnou jakousi rectifikací
poněkud liberálně neusměrněných názorů
páně profesorových.
Sendvičismus jest podle prof. Kořínka vrcho
lem, aspoň tedy současným vrcholem dušev
ního vývoje evropského lidstva. Než došlo
lidstvo k této pohodlnosti duševní a pantoleranci, plály hranice pro ty, kdo měli odlišný
názor. Autor nebyl by liberál čistého zrna,
kdyby jej nejprve nenapadly hranice. Tento
církví jedině dovolený způsob kremace straší
velice všechny sendviče. Jaká to krutost,
plamen za mínění! Pokusíme se věci později
přihlédnouti na jádro. Teď jen toto: Když
nebožtík prof. Stupecký zkoušíval římské prá
vo, dával s oblibou beánům nejvyjukanějším

otázku »potestas patronímica«. Na tuto udičku
se mu vždy beanus chytil. »Ius vitae necisque,«
vyhrkl na místě prvém, přestavuje si s hrůzou,
co by bylo, kdyby se táta dověděl, že syn nemusil profesorovi zaplatit zlámanou »actionem
negatoriam«, na kteroužto škodu dostal od táty
peníze. A tu pan dvorní rada vykuliv své rybí
oči zahalasil: »Tohle si nechte! To má drožkář kobylu, může ji zabiti a také ji nezabije!«
Každý sendvič má v nerozvazatelné asociaci
církev a hranici, dále inkvisici a krvavé války
španělské proti protestantskému Německu.
Každá moc státní, tedy i moc státní katolicky
orientovaných států použije prostředků, odpo
ru proti svému režimu přiměřených: a tak kaž
dého sendviče nechá klidným poprava vévody
Enghienského, roztomilosti pana Cromwella,
krvavé války pruské o světovou moc, když již
neuvedeme ruské bolševictví, protože tatarství
i v XIX. století má svoje mocenská práva.
Přitom každý sendvič zapomene, že církev
se spokojila s tím, když Galileo Galilei si
klekl a přeslechla jeho bručení, že se přece jen
točí. — Hle, byli i katoličtí sendviči, kteří uvá
žili, že objevem Galileovým nebyla vzata
v pochybu žádná kardinální pravda věroučná.
Fašismus a hitlerismus nesnese jiného mí
nění: Schwarzenberg stál ostře a do poslední
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chvíle nekonformoval svoje mínění o dogma
tu o neomylnosti papeže. Nepřestal býti kar
dinálem, uvažovalo se dokonce velmi vážně
o něm jako kandidátu svátého stolce Petrova.
Rádi bychom věděli, jak by to dopadlo asi
s kterýmkoliv předákem nacizmu, kdyby vy
jádřil mínění o neslučitelnosti kancléřství a
presidentství Hitlerova.
A nyní jedno hlavní. Nejen sendviči, ale do
konce i my katolíci si těžko představujeme
myšlenkový obsah gotického, věřícího člověka.
Jemu po celý život bylo hlavním spasení, a to
nejen jeho vlastní, ale spasení všeho lidstva.
Marnost oběti Kristovy u kteréhokoliv nevě
řícího byla mu nesnesitelná a nucení jedince,
aby do důsledků přijal učení Kristovo, bylo
mu takovou samozřejmostí, jako je nám samo
zřejmým, že strhneme zpět dítě, které se na
hýbá nad prudkou a hlubokou mlýnskou
strouhou. To je základ fanatismu, chceme-li
tak říci, který je dnes mnohým lidem zjevem
nepochopitelným.
Katolík má bezpečnou jistotu v tom, proč
je tu, a co je účelem jeho života. Zná řád, ví,
kam zařaditi nejen ideje, pravdy a bludy, ale
také pojmový řád a pravou osvícenost, t. j.
schopnost rozuměti všem záhybům lidské duše
a chápati hloubku hříchu i snadnost, s jakou
se do hříchu upadá. A to je podstata jeho lás
ky k lidem, jeho hluboké a přesvědčené skrom
nosti. — Při tom však jasně ví, kde je pravda.
Pan profesor Kořínek ptá se s Pilátem, co
je pravda, ale vylučuje předem, že by přírodopisec si mohl utvořiti světový názor. Podle
něho není tedy absolutní pravdy a nemožno
jest utvořiti si světový názor. Jsou jen sendvičské polopravdy nebo uznávané fikce, které
mohou sloužiti dotud, dokud nebudou nahra
zeny jinými fikcemi. Pak jsme ale v naprostém
filosofickém fetišismu, kde nám granátnická
čepice představuje první praemisu naší poho
dlné filosofie.
Není možno, aby sendvič nepozoroval ko
lem sebe úžasné zplošení myšlení, diletantské
das Besserwissen, tedy diletantský paskřivismus. Snad se někdy tento paskřivismus dotkl
i jeho samého, chtěje jej poučovati ve své bez
mezné, ignorantské jednomyslným zabučením
stáda povznesené pýše. Právě tato bezmezná
chvála prostřednosti jest konečným výsledkem
platnosti mnoha pravd a jen sendvičové umož-
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nili, že prostřednost se stává skutečným vlád
cem geniality a pravdou lež, kterou opakují
oficiosové. Není měřítka, které by platilo ab
solutně.
Není možno, aby sám pan profesor netrpěl
občas nevolností nad těmito fakty, aby nebyl
zachvácen skutečným záchvatem duševní dušnosti, vyvolané smradem sendvičovských
pravd kolem nás. Tolerance se tímto způso
bem stává násilím, které může ignorantství páchati na skutečně genialitě. Nevěřím, že by
autor článku o paskřivcích necítil hnětu toho
to násilí, se kterým se setkáváme denně v řád
cích novin, oficiálních enunciacích radia a do
konce v hovorech v hospodě, kam jsem si při
šli vypít svoje pivo! Nevěřím v spokojenost
autorovu s tím, co je kolem nás, protože by se
to rovnalo lhostejnosti člověka, ležícího v hno
ji: Já vím, že to smrdí, ale je tu teplo!
Katolictví má řadu důkazů světských a
hmotných proto, že jeho pravda, dokonce
i státní pravda byla sama jediná pravdou: go
tický stát stavovský byl vrcholem státní formy,
byl státním útvarem, který jedinci zaručoval
největší osobní svobodu. Stálo by za to, aby
někdo vylíčil románově obrácený výlet něja
kého gotického pana Broučka, třeba zrovna
pana Jana od Zvonu, do XX. století! Jen za
svůj meč po boku by se dostal za mříže po
šesti krocích kolem nejbližšího policajta! Ne
hledě na jiné kličky, které by policejní stát
XX. století rozestřel pod nohy v rohatých
škorních!
Není národa, který by byl více za opuštění
této pravdy trestán, než je národ náš! Bez hu
sitství drželi jsme i za slabého krále Václava
IV. obě Lužice, Míšeň a Branibory. V čas, kdy
všechna tato území byla obydlena slovanským
obyvatelstvem a jen města byla německá. Hos
podyně Míšně, která neuměla několik slov
vendsky, nemohla koupiti na náměstí svého
města ani vejce! Jaký stát byl by zde vznikl,
slovanský stát! Stát, který by byl přitahoval
nejen vnitřně rozkotané Uhry, ale i Polsko,
při nepatrných tehdy jazykových rozdílech!
Čeština byla dvorní řečí polskou i v dobách
státní slabosti české!
Bylo by dnes veleříše německé? Nevypadaly
by dějiny střední Evropy docela jinak? Vše
chny bědy, které vyšly z Německa, by nebyly!
Nebylo by marxismu, byl by jen francouzský
simonismus, nebylo by onoho hnětu, pocháze-

jícího ze státu, který má jediný v Evropě již
pět století pokřivenou psychologii a státní
»mravnost«.
Dnes, tuším, každý opravdový intelektuál,
který skutečně nestranně prošel stránky na
šich dějin a poznal »mravní« i dogmatickou
opravdovost české reformace i charaktery na
šich »mučedníků«, chápe, že to byla jen a jen
naše vina, octli-li jsme se tak hluboce pod ná
rody ostatní Evropy ve století XVI. a XVII.!
Bylo to právě toto poznání, které mne po
podrobném a pramenném studiu těchto dob
před osmnácti lety srazilo na kolena před zna
mením kříže. Ano, mnohem více: učinilo ze
mne bojovníka snad až příliš agresivního,
nutí všechny moje kroky do kvapu, protože
cítím, jak hluboko je nahnuto dítě nad nebez
pečnou strouhou! Děsím se, že je pozdě, zou
fám občas, ačkoliv křesťan nemá zoufati.
Doporučuji všem sendvičům i sendviči Ko
řínkovi, aby studoval tak, jako já. Nevadí růz
nost odboru. Já jsem také přírodopisec. To je
profese zrovna taková, jako když jiný je švec.

Vnitřního obsahu nemůže tato profese přidatí
nic! Ale položití ruku na srdce, která dávno
zpráchnivěla, podívati se do očí lidem, kteří
dávno již se nedívají lidskýma očima, znamená
nejlepší cestu k tomu, abych poznal sám sebe,
hlavně ony hereditární záhyby vlastní duše,
ve kterých sedí Želivští a Budovcové.
Nepolemisuji, pane profesore! Přesvědčuji!
Chci přesvědčiti. Musím, a to tím spíše, ježto
bych byl špatný evolucionista, kdybych na va
šem článku nepoznal, že jste velmi blízko ono
mu stavu duševnímu, v němž jsem byl tak
před devatenácti lety.
Odpusťte, že odpovídám já. Mezi námi je
to tak trochu jako mezi mušketýry: nelze tasiti
proti Athosovi, aby netasil současně i d’Ar
tagnan. Vřelost vzájemných citů je dalším,
řekl bych rozkošným důsledkem poznání prav
dy. My si neříkáme bratře a soudruhu, ale cí
tíme k sobě více, než je příbuznost, která říká
bratře. Je to ztotožnění v Bohu a pravdě!
Přijďte! Na shledanou!

Zdeněk Šmíd:

POVINNOSTI KLERIKŮ
V »Přítelově listu«, pojatém do známého
svazečku: »Pan Teste«, vypravuje Paul Valéry o závrati, která při noční jízdě vlakem se
zmocní cestujícího, který při své meditaci se
pojednou srazí s kulatým slůvkem: intelek
tuální. (»Má duse byla zachvácena hrůzou,
odporem, beznadějí a strašnou zvědavostí, po
zorujíc náhle, celá zmatená a unavená, ideální
divadlo té nezměrné Činnosti, které říkají i ntelektuáln í.«)
Intelekt — intelektuál — inte
lektuální: co slovo, to »oceán«, v kterém
buší tolik vln, kolik různých odstínů do něho
vkládáme. Poodkloňme se tedy od onoho zne
užívaného slova ke slovu vzdělanec neboli
k 1 e r k. Obě slova se opírají o stejně závaž
nou minulost, obě mají tvrdé jádro; avšak
první je dnes pozastřeno snobismem a pedant
stvím. V trochu slavnostním slově k 1 e r k, je
muž oživující injekci dala Bendova' knížka
»Zrada klerků«, je dnes nejlíp zachycena ona
charakteristická duchovní aktivita, jež v trvalé
kázni, studiu a odříkání jeví ustavičnou snahu
prožívat a dobře znát i střežit širý obsah evrop

ské i světové vzdělanosti a připojiti k němu ně
kolik nových odstínů.
Nevymizelo dosud, bohužel, poraženectví
vrstev, které by měly po klerkovsku pečovati
o duchovní statky, a je stále málo těch, kdo
stojí pevně na vydobytých místech, vyvážení a
silní, dávajíce jistotu druhým. Přemnoho
z klerků jenom stranicky přisluhuje, přikrčuje
se v pozadí nebo vystupuje na tribunu před
davy jenom proto, aby zkormouceně provolalo
vzdělancovo: má jest vina! Mluveno kon
krétně: není dnes na příklad trapnějšího ne
dorozumění, horší zrady a větší slabosti nad tu,
kterou v letech nedávno minulých projevili a
podnes projevují někteří francouzští spisovate
lé, kteří vystoupili z proslulé své »věže ze slo
nové kosti« — jenom k jakémusi ostudnému
veřejnému pokání a matení nejzákladnějších
pojmů. Jejich nevyhráněný a slabošský vztah
k sovětskému Rusku — a zdůrazněme, že pro
ně Rusko nepředstavuje hodnotu politickou a
národní, nýbrž je jim jen jakousi fascinující
chimérou, na kterou je nutno nekriticky pří
sahat se současným pohrdáním hodnotami zá-
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padoevropskými — výmluvně svědčí přede s větším štěstím!) — tak vyhrocoval táborový
vším o nedostatku a slabosti nejenom studia, komentátor písně rodného Katalánska. Člově
ale i všech vlastností, jež mají vyznačovat po ku je těžko u srdce, pomyslí-li, že by španělští
ctivého klerka.
venkované měli jít vstříc lepšímu osudu za ta
Nebylo by ovšem spravedlivé házet všechny kovými revolučními pedanty, otravujícími ra
evropské intelektuály do jednoho koše. Spiso dost ze života i tam, kde se již mohla uchytit.
vatel André Malraux, který je zcela neprávem V obecenstvu, jehož kamarádské vzrušení by
považován za jakéhosi apoštola sociálního člověk chápal, kdyby je tvořila lidová masa
kladu, je fanatik, který při svém bezohledném a většina revolučních snobů. Zvedání pěstí, In
boji s přežilou minulostí aspoň upřímně hle ternacionála! Hleděl jsem onoho večera k Aradá, třebaže si velmi plete cestu k absolutnu a gonovi, jehož činnost revolučního militanta
Bohu — se zrůdným politickým řečniŠtěm. jsem sotva znal, jako k jakési prchavé záchra
Ale jinak je tomu již se známým Aragonem, ně. Řekne aspoň on několik slov, která by nám
který se »proslavil« v posledních letech na naznačila, že jsme ve Francii? Tedy Aragon!
různých sjezdech »pro ochranu evropské kul Je to muž jemné, bystré tváře, přesných gest,
tury«. Jaké představy má o povinnostech a kdo by ho jenom viděl, neslyše jeho slov, po
evropského klerka tento Aragon, jehož román važoval by ho za člověka myslícího. Jaká
»Basilejské zvony« již, tuším, vyšel i česky a prázdnota však zvučí z jeho proslovů! Věty
jehož nový román s politickou thesí »Krásné á la: »Nebýt sevillských dělníků, nebyl by ten
čtvrti« nám rovněž asi bude co nejdříve serví známý Kolumbus ujel ani pět mil, natož obje
rován některým Čsl. nakladatelstvím?
vil Ameriku« nejsou u něho vzácností. Tak
Mluvím zde o něm, protože přímo typisuje mluví vzdělanec, klerk, člověk, který si netropí
počínání všech těch revolučních a pseudorevo- šašky z historie a chce připravovat novou
lučních intelektuálů, které bychom nazvali dobu? Ne a ne — toto jsou plebejská slova
prostě kejklíři, kdyby přečasto nebyli také lid úplné kulturní abdikace, kulturní pri
mi, kteří nevědomě mystifikují i sebe samy. mitivismus a atomismus, oslava
Lidská bytost, hypnotisována dobovou atmo rozkladu a pádu, jakékoliv popření
sférou, Často si nasazuje líbivou masku — lidského úsilí o vyšší hodnoty. A v podobně
v tomto případě rudou — a domnívá se pak defetistickém stylu nesla se skoro celá kalibánadlouho a v lecčems docela upřímně, že je novská řeč Aragonova . . .
ten znehybnělý škleb pravou tváří.
Jean Cassou, který směřuje vnitřním puze
Pozoroval jsem Aragona minulého roku ním svého ducha též k resociální revolučnosti,
hodně dlouho. Bylo to na večeru, uspořáda ale je ještě Francouzem, jenž má smysl pro dě
ném na oslavu obhájců Barcelony, při němž jinnou perspektivu a pravdu, píše ve svém
koncertoval typický katalánský orchestr: bar- spisku o Cervantesovi, jak si spisovatelé ze
celonská cobla. Onoho říjnového večera, bo stavu duchovního dovedli uchovati v celém
hužel, hned v neutajitelné radosti svobodně komplexu otázek svobodu pohledu i v době,
tryskající, hned přitlumený citový proud pře kdy ve Španělsku monarchistickém vládla po
krásných lidových písní, lnoucích těsně k pů,- dle známých thesí nej černější reakce a bezohled
dě, její tíze i radostem, měl sloužiti jinému úče ný útisk. »Černá 1 e g e n d a« o Španělsku
lu — mělo jich býti využito a zneužito k jar- se povážlivě viklá, i pokud jde o to prý na
marecní demagogii. Jakýsi Katalánec, profe prosté spoutání ducha ve Španělsku katolic
sionální demagog, komentoval ony tradiční kém. — Totéž nebude jistě jednou řečeno o té
lidové písně způsobem, při němž uvažující a vlně defétismu, která podlomila v přítomnosti
znalý posluchač div hlasitě neprotestoval. francouzskou soudnost.
»V této písni ženců je vyjádřen vztek našeho
Uvědomte si již jednou, vy Aragonové et
lidu proti krvavým tyranům« (a zatím z ní consortes, že jste pokud jde o svobodu a volný
zvučela radost z úrody), »tato otcova píseň růst lidské bytosti, daleko za těmi, které pro
nad dětskou kolébkou vyjadřuje vzdor vyko hlašujete za reakcionáře a konservativce, ne
řisťovaného proti vyssavačům i budoucímu boť jste si nevybojovali ani svou svobodu
smutnému osudu synkovu« (a zatím překrásný vnitřní a chcete terorisovat druhé ve jménu
nástroj — tenora — nemohl znít něžněji a toho davu, který, aspoň neurčitě, možná touží
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po lepších a vyšších věcech, než jsou ty, které
mu hlomozně vnucujete!
Je svrchovaný čas stavětí proti těmto vědo
mým či nevědomým demagogům, u nichž
osobnost se scvrká na jedinou kapičku širé
prázdné mlhy obecného smrákání v myslích,

všechny klerky, kteří mají dosud úctu k prav
dě, smysl pro myšlenkovou ryzost a úmysl
osvěcovat, ne zatemňovat mysl důvěřivě čeka
jících. Říkám tyto věty nikoliv z neúcty k ci
zímu přesvědčení, ale ze snah demaskovat
aspoň trochu lidi ve všem všudy lokajské!

'"f)uiíz£ CL 1'í(!(l

Jan Dvořák:
«Tak z krise?
Otázku, jak se dostati z hospodářské krise,
která je nám věrná už sedmý rok, měli by
vyřešiti národní hospodáři podle svých nauk.
Bohužel až dosud se tak nestalo, proste z toho
důvodu, že ta současná národohospodářská
věda jest nejspletenější a nej zamotanější ze
všech věd. Sami národohospodáři, hlavně ti,
kteří byli obdařeni kritickým rozumem a svou
vědu dokonale pronikli a poznali, vyjadřují se
o ní způsobem ne právě lichotivým.
Simon de Sismondi nazval národohospodář
skou nauku vědou ziskovou, Engels vědou na
vydělávání peněz, dánský národohospodář
Frederik van Eeden vědou příšerných omylů a
falešných závěrů, vídeňský profesor Neurath
vědou plnou omylů a záhad, zakladatel technokracie Howard Scott dluhovou pathologií a
nejvýstižněji řekl o ní francouzský myslitel
Proudhon, že to je teorie neštěstí, věda na organisaci chudoby! A podle této »vědy«, kritisované tak ostře samými národohospodáři,
řídí se až dosud hospodářský život všech civilisovaných národů, i není divu, že ten život,
právě tak jako ta věda, je plný omylů, záhad,
neštěstí a chudoby, jak to vše vidíme v součas
né hospodářské krisi!
Tento zmatek v názorech národohospodářů
přiměl v roce 1932 presidenta S. S. A. Roose
velta k svolání světové hospodářské konfe
rence do Londýna. Konference se sice sešla,
zástupci 64 národů debatovali po několik tý
dnů o nutnosti zlatého či nezlatého standardu,
a nakonec se rozešli s nepořízenou, asi s hes
lem, aby si každý národ pomohl sám.
A národové si vskutku pomáhali a pomá
hají: Roosevelt New Dealem pokouší se o de
mokratickou změnu současného hospodářské
ho řádu tak, aby všude se zahostila sociální
spravedlnost a aby nebylo lidí hladových, ne-

oblečených a nebydlících, a střetá se ve svých
snahách s nejvyšŠím soudním dvorem, který
v jeho úsilí vidí porušování ústavy S. S. A.
Hitler pomáhá si z krise čistou rasou a výcho
vou německého národa k nové loupežné vál
ce, aby na neštěstí druhých národů vybudoval
blahobyt německého lidu. Mussolini se o to
pokusil výbojnou válkou proti africkým černo
chům a usiluje o vytvoření koalice proti světo
vládné Anglii. Anglie řeší krisi odklonem od
zlaté měny a vysokými podporami nezaměst
naných, aby ti, které dnešní hospodářský »řád«
nedovede zaměstnat, alespoň se — najedli. Ra
kousko snaží se dostati se z krise návratem
k stavovskému státu a my v ČSR. různými
hokuspokusy, věnovanými inflaci, stabilisaci,
deflaci, dvojí devalvaci, z nichž dovedou najiti
svůj prospěch jen majitelé peněz a zboží.
A všechny tyto pokusy mají ve všech státech
jeden a týž výsledek: krise tu a tam na čas
povoluje, avšak jinak bída a neštěstí národů
se udržuje a roste!
K otázce, proč všechny tyto pokusy ne
měly až dosud úspěchu, odpovídáme tím, že
tvrdíme, že každý pokus o odstranění krise,
prováděný vládami národů, dovede v zárodku
zmařiti vláda všech vlád: vláda peněžní moci,
těmi prostředky, které jí současný hospodář
ský a peněžní řád dovoluje. Toto své tvrzení
osvětlíme si na nejnovějším pokuse o odstra
nění krise, který provedla Blumová vláda li
dové fronty ve Francii.
Tam přišla hospodářská krise nejpozději a
řešila se za vlády Lavalovy všemi těmi pro
středky, které byly a jsou obvyklé ve státech,
ovládaných současným peněžně-ziskovým (ka
pitalistickým) systémem hospodářským: Šetře
ním, rovnováhou státního rozpočtu, snižová
ním mezd a platů, Četnými těmi »obětmi« na
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oltář krise, které jsme i u nás v ČSR. vyzkou
šeli, a přece z krise nevyšli! Výsledek všech
těchto opatření nemohl býti ve Francii jiný,
nežli u nás: nastalo snížení životní úrovně
spotřebitelů, snížení odbytu, omezení výroby,
nezaměstnanost a bída pracujících vrstev se
zhoršila.
Proto se Lavalova vláda dlouho neudržela,
vystřídala ji Blumová vláda lidové fronty a ta
řešila krisi prostředky právě opačnými: ze
státněním zbrojního průmyslu, zvyšováním
mezd, zrušením srážek s platů státních zaměst
nanců, zkrácením pracovní doby, placenými
dovolenými, závodními výbory a pod. sociál
ními opatřeními. Avšak po krátkém desetiměsíčním rozběhu k řešení krise zvyšováním hos
podářské i sociální úrovně pracujících tříd
přestala horečka hospodářsko-sociálních refo
rem pro — nedostatek financí. Vláda lidová
se vrací k těm metodám, které prováděla
vláda Lavalova, k svobodnému obchodu zla
tém (aby finanční kapitál, ušlý za hranice, se
zase vrátil), k Šetření, k rovnováze stát, roz
počtu a k velké 10 Mí miliardové půjčce. Sou
časně se ukazuje, co jest jediným viditelným
výsledkem desetiměsíční vlády lidové fronty:
zvýšení mezd a platů asi o 10% a zvýšení dra
hoty o 25%, při některých výrobcích i o 40%!
Tento nepoměr mezi zvýšením cen spotřeb
ních statků a mezi zvýšením pracovních dů
chodů znamená jasně, že po ročním trvání
Blumový vlády se životní úroveň spotřebitelů
ve Francii snížila, že nouze se rozmohla a krise
zesílila!
A tu jsme u toho základního zjevu součas
ného peněžně-ziskového řádu, u zjevu, o kte
rém jsme řekli, že zmaří každý sebe lépe myš
lený pokus vlády o řešení krise ve prospěch
spotřebitelů, ve prospěch lidu: vždy po zvýše
ní mezd a platů (pracovních důchodů) stoup
nou ceny výrobků o Částku větší nežli tvoří
v kalkulaci cen výrobků ono zvýšení pracov
ních důchodů. Jinak řečeno: ceny výrobků
stoupnou nejen o Částku zvýšených pracovních
důchodů, nýbrž vedle toho též ještě o částku
bezpracných důchodů (o zisk, úrok, činži a
pod.). A toto druhé a současné stoupnutí cen
o částku bezpracných důchodů je zpravidla
mnohem vyšší, nežli stoupnutí cen o částku
zvýšených pracovních důchodů.
Dejme si otázku, proč se zvýšily ve Francii
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ceny o 25% a mzdy a platy pouze o 10% ?
A odpovíme: proto, že ceny se nezvyšovaly
toliko o tu Část výrobních nákladů, kterou
představuje Částka zvýšených mezd a platů,
nýbrž zvýšily se ještě o druhou mnohem větší
částku, o Částku t. zv. bezpracných důchodů,
jak jsme již jednou řekli. Zvýšení pracovních
důchodů o 10% bylo zajisté plně odůvodněno
nízkou sociální úrovní pracujících tříd, avšak
čím odůvodniti zvýšení bezpracných důchodů
(zisku, úroků, činží, pachtů, cen pozemků a
pod.), když poživatelé jich žili z nich i před
zvýšením cen velice dobře? A čím omluviti
zvýšení bezpracných důchodů, když na příkla
du jasně dokážeme, že toto zvýšení bylo něko
likrát větší nežli zvýšení pracovních důchodů ?
Předpokládejme, že cena určitého výrobku
před zvýšením cen, t. j. na samém počátku
Blumový vlády, byla 80 fr. a že v ceně tohoto
výrobku Činí díl pracovních důchodů (p. d.)
50% v Částce 40 fr. a díl bezpracných důchodů
(b. d.) rovněž 50% v Částce též 40 fr. Skutečný
poměr mezi pracovními a bezpracnými důcho
dy bývá mnohem příznivější pro bezpracné dů
chody, neboť u většiny, hlavně u průmyslových
výrobků se udržuje pracovní náklad kolem
25% celkové ceny výrobku. Pro náš příklad
volíme však rovnost (50%) poměru.
Při tomto zvoleném poměru platí pro cenu
výrobku před zvýšením cen rovnice 80 fr. =
40 fr. p. d. + 40 fr. b. d. Po zvýšení cen
stoupla celková hodnota výrobku o 25%, t. j.
z 80 na 100 fr., a po zvýšení mezd stoupl díl
pracovních nákladů o 10%, t. j. ze 40 fr. na
44 fr. Platí potom pro zvýšenou cenu výrobku
rovnice 100 = 56 b. d. + 44 p. d., t. j. po zvý
šení cen o 25% a po zvýšení mezd o 10%
nutně zbývá v rovnici zvýšení bezpracných dů
chodů ze 40 na 56 fr., t. j. o 16 fr.! Připadá
tudíž z rozdílu zvýšení ceny výrobku (100 —
80) per 20 fr. pouze 4 fr. čili 5% původní
ceny (80) výrobku na pracovní důchod a 16
fr. Čili 20% původní ceny na bezpracné dů
chody! Čili zvýšení bezpracných důchodů je
čtyřikrát větší nežli zvýšení důchodů pra
covních !
Tak je tomu v příkladě, kde poměr mezi
pracovními a bezpracnými důchody je pro pra
covní náklady velmi nepříznivý. Kdybychom
uvedený příklad opakovali pro ten ve většině
případů pravděpodobnější poměr, totiž že díl

pracovních nákladů v ceně výrobků Činí 25%
a že na díl bezpracných důchodů připadá 75%,
ukázalo by se, že od základní rovnice 80 =
60 + 20 došli bychom k rovnici 100 = 78 b. d.
+ 22 p. d. a že zvýšení pracovních důchodů
per 2 fr. Činí 2^% celkového zvýšení ceny vý
robku, kdežto na zvýšení bezpracných důcho
dů zbývá 18 fr., t. j. 221/2% celkového zvýšení!
Na tomto rozboru cen výrobků lze jasně poznati, že ty privilegované vrstvy současné hos
podářské společnosti, které jsou obdařeny prá
vem zvysovati mzdy i ceny výrobků, dovedou
toho práva zneužívati ke svému obohacení, ke
zcela neodůvodněnému zvyšování bezpracných
důchodů, a tím právě zhoršují krisi! Dále je
jasně vidět i to, že vláda Blumová učinila tu
základní chybu, že to neodůvodněné zvyšová
ní bezpracných důchodů (zisků, úroku, Činží,
pachtů a pod.) trpěla. Správně měla povoliti
toliko takové zvýšení cen, které by zdražilo
výrobek o tu kvótu, kterou v kalkulaci ceny
tvoří zvýšení mezd a platů (pracovních důcho
dů). Tím by kapitalisté nebyli poškozeni, ne
boť jejich bezpracný důchod se nezměnil, a
pracující vrstvy za vyšší pracovní důchod by
více nakoupili, neboť zdražení výrobků, pro
vedené jen o Částku pracovních nákladů, je
percentuelně nižší, nežli zvýšení cen.
Sledujme tedy naši rovnici pro ten případ,
kdy zdražení výrobku je provedeno správně,
t. j. tak, že celková hodnota výrobku je vyšší
pouze o Částku zvýšených mezd a platů (pra
covních důchodů):
Základní rovnice pro zboží před zdražením
jest opět 80 fr. = 40 b. d. + 40 p. d. Po zvý
šení ceny výrobku o 10% pracovních důchodů
bude platiti rovnice 84 = 40 b. d. + 44 p. d.,
t. j. celkové zvýšení ceny (4 fr.) se rovná zvý
šení pracovních důchodů (též 4 fr.), a v %
tvoří 5% původní nezvýšené ceny. Mzdy však
byly zvýšeny o 10%, jsou percentuelně vyšší,
a proto spotřebitelé za ně více nakoupí, odbyt
se zvýší, výroba oživne, nezaměstnanost pole
ví, krise bude na ústupu. A kdyby se pracovní
důchody zvýšily radikálně a naráz, na př.
o 50%, a ovšem kdyby se zvýšení cen dovolilo
a provedlo rovněž jen o Částku zvýšených pra
covních důchodů, bylo by naráz po krisi!
V našem příkladě došlo by k rovnici 100 =
40 b. d. + 60 p. d., t. j., ceny výrobků by se
zvýšily pouze o 25%, avšak mzdy a platy o 50
procent, kupní schopnost spotřebitelů by se

zdvojnásobila a rozebrala by všechny zásoby
pohotových výrobků, sklady by se vyprázdnily,
nové objednávky by se konaly, výroba by
oživla, bylo by po krisi!
Na závěr své úvahy můžeme opakovati tu
základní národohospodářskou pravdu, že pra
menem všeho zla v naší hospodářské společ
nosti jest vznik bezpracných důchodů (Mar
xovy nadhodnoty). Tento vznik bezpracných
důchodů je nutno omeziti, má-li naše společ
nost z krise vyjiti. Bolševici v Rusku vykonali
to tím způsobem, že vznik bezpracných důcho
dů (zisků, pachtů, Činží, cen pozemků) prostě
zamezili zespolečněním soukromého vlastnic
tví. Jen úrok dosud i tam trvá, neboť trvá
v Rusku i dosavadní peněžní systém. Odstra
nění soukromého vlastnictví je však zásada
marxistická, bolševická, nedemokratická, a ne
lze jí proto v naší demokratické společnosti
použiti.
Použiti tohoto nepřirozeného a násilného
prostředku není však ani třeba, neboť stačí donutiti vrstvy, které až dosud zneužívaly sou
kromého vlastnictví, aby se obohacovaly tvor
bou bezpracných důchodů, k tomu, aby ty bezpracné důchody dále už nezvyšovaly, a to nej
méně do té doby, do kdy nezmizí poslední ne
zaměstnaný a žebrák z naší společnosti.
Krisi je možno odstraniti ihned a demokra
tickým způsobem: zvyšováním pracovních dů
chodů a současně bedlivou péčí, aby ceny se
zvýšily toliko o kvótu zvýšených pracovních
důchodů, obsaženou v ceně výrobku. Kratčeji
řečeno: Z krise vyjdeme zvyšováním pracov
ních důchodů, zůstanou-li současně bezpracné
důchody beze změny. A ještě lépe: Nikomu
nic nebrat, všem spotřebitelům přidávat! Jen
tak lze vyjiti z krise.
Ve své podstatě je tento návrh mravním
apelem na ty privilegované vrstvy naší hospo
dářské společnosti, které určují mzdy, platy a
ceny, a tento apel zní: zvyšujte nedostačující
pracovní důchody, avšak současně své bez
pracné, i tak dost vysoké důchody nezvyšujte!
Pochybujeme, že všichni příslušníci privile
govaných vrstev uposlechnou tohoto mravní
ho příkazu, avšak doufáme, že se najde koneč
ně u nás silná vláda, která uzná, že podaný
návrh je správný i že jest jedinou ihned mož
nou a ihned uskutečnitelnou cestou z krise,
a donutí naše kapitalisty, aby zachovali tento
mravní příkaz.
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Antonin Pimper:
Čertovy peníze
Mnoho lidí, které dnes potkáváte, mluví bilita některých dividendových papírů činí
o burse a o tom, jak za loňský a letošní rok sotva 1 procento. Přesto však počet lidí,
kursy jednotlivých papírů stouply a co někteří angažovaných na burse, den ode dne roste.
bursiáni na nich vydělali. O bursách peněž Stačí jiti každý den dopoledne do některé
ních se vždy mluvilo jako o barometru hospo banky, aby člověk viděl na chodbách zástupy
dářského života a snad z určitého studu se spekulantů, kteří udělují bursovní příkazy ke
nepovažuje bursa vůbec za hernu, kde se ně koupi za každý kurs jenom s nadějí na výhru
kdy peníze snadno vydělávají, ale také velmi a nikoliv podle toho, jakou má jednotlivý
rychle ztrácejí. Bursa pražská je poměrně velmi papír skutečnou vnitřní hodnotu a co jeho
mladá, přesto, že byla založena již v druhé majiteli na úrocích vynese.
• polovině minulého století. Žít vlastně oprav
Pražská bursa přestala už dávno býti baro
du začala, když se vláda věcí hospodářských metrem hospodářského života a stala se zvláš
vrátila do našich rukou a když jsme získali tě v posledních měsících zcela obyčejnou her
politickou samostatnost. Před válkou byla nou, kam se dnes tlačí hlavně drobní speku
úplnou Popelkou před majestátem bursy ví lanti, aby také něco z dnešní její konjunktury
deňské, která měla tehdy ráz bursy světové. měli. V Praze a jiných místech republiky je
Bursa pražská zdědila však některé její tradice nyní nakoupeno za stamiliony akcií podniků
a také některé zvyky i zlozvyky.
dobrých i špatných s jediným úmyslem spe
Jako v jiných hospodářských věcech, tak kulovat a vyzískat co nejvíce na kursu. Od
také v bankovnictví byla nám Vídeň v mno borně se tomu ovšem říká eskontování kon
hém učitelkou, avšak ne příliš dobrou a hlav junktury a Šíření zdravého hospodářského
ně jsme od ní nezískali tradici, jakou mají optimismu. Co se však stane, až tyto naděje
některé bursy západní. Bursa ovšem není optimistů, zvláště těch posledních kupců, kteří
nikde stvořením nevinným a potrpí si ráda koupili nejdražší kursy, budou zklamány?
na extrémy. Bursa pražská si však v nich Staří bursiáni mají osvědčené pravidlo, podle
přímo libuje a střízlivé hospodářské myšlení něhož po každé hausse musí přijití baisse a
a posuzování hospodářské situace jí vždycky naopak, a že čím déle vzestup kursů trvá, tím
chybělo. Když na př. v letech 1932—1933 Šly rychlejší je jejich pokles. Bursu je ovšem těž
kursy některých prvotřídních papírů domácích ko usměrňovat a hlásat, že má vyšší hospodář
pod nominale a poklesly proti letům kon ské poslání nežli je pouhá hra o zisk. Nesmí
junktury až na Čtvrtinu i níže, neznala praž se však zapomínati, že každé ochuzení hospo
ská bursa nic moudřejšího, než že hnala kursy dářsky slabých lidí, kteří dnes na bursu jdou,
ještě níže z důvodu, že je krise. Tenkráte ne má vliv i na ostatní hospodářství, zejména na
byli na burse jen spekulanti, nýbrž většina jednotlivé rodiny, pro něž bursa v tisících pří
rentiérů, kteří měli akcie různých podniků padů znamenala hospodářskou zkázu, sebe
průmyslových na uložení svého jmění, o něž vraždy a jiný rozvrat a že peníze na burse
však z velké Části přišli, neboř mnozí tito vydělané jsou, jak to někteří bursiáni sami
majitelé skutečně věřili podle názorů bursy, říkají, »peníze čertovy«, který je zpravidla tak
že tyto papíry nemají téměř žádnou hodnotu. rychle béře jako je dal. Hospodářský opti
V roce 1936 nastalo na pražské burse oži mismus, který pražská bursa dnes domněle
vení obchodu, které vy vrcholu je nyní v kur šíří, může býti jednoho dne vystřídán »pesi
sech, které jsou vyšší nežli byly kursy v letech mismem«, který už v r. 1873 byl nazván »Čer
největší konjunktury. Dividendy jsou ovšem ným pátkem« a toho by se všichni lidé, kteří
namnoze o celé dvě třetiny nižší, takže renta- dnes na bursu jdou, měli trochu varovat.
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Josef Berka:
Světnice
Světnice teplá dechem rozmarýnu
pod klenbou spěchajících dnu,
žertvou svých ohnu, chválíš domovinu —
kdy Já svou píseň v tobě naleznu?

Naděje chudých, sladká v chvíli 'sera,
dříve než hvězdy do cest steles Jas,
dej úzkosti, ai ze tmy nevyvěrá,
když od všeho Pán odlučuje nás!
Zas k pěšinám mě dětství vedeš zpátky,
polozbořená bráno pohádek,
k hliněným volum poli ústíc vrátky,
do dálek máváš šátkem azalek.

Ozvěno slov, jež přikryla nám hlína,
prvorozených sudbo odvěká!
Jak klasu, zář tvých trámu trouchnivina
k pokladům víry dveře odmyká.
Na kříž zas myslím, celo rozbodané,
kolébka stála pod ním, matčin vzdech —
1 dnes ten kout vem k ostříhání, Pane,
a požehnání Tvé plaň světlem v Jeho zdech.

Krása domova
Tvá zlatá skřínka tise otvírá se,
tvé dědictví, jež bude navždy tvé,
jak lilie, jak úsvit v bílé kráse
tě v hloubku neúprosně zve.

To hloubka Je, tvůj domov na dně hvězd,
Jejž Jitro pohlcené vůní lip
Jak křídla andělů, toi křest!
v čas nese závratný, v ten smrti cíp.
Zvuk hodin, neviděná přítomnost
těch, kdož umřeli, a noci mnohohlasé
ti klenou v zemi srdce světlem most —
tvá zlatá skřínka tise otvírá se.

Úzkost
Jak nádherná je v noci obloha,
ta jabloň s rojem včel!
A přece časem, žel,
mé srdce úzkost Jímá.

Jak nádherný Je v slunci den
a země v květech spící!
A přece časem, žalující,
mé srdce jímá strach.
Toi domov, čtyři stěny
a prosté tajemství. Jak sedmikráska.
Můj strach kéž, Bože, není
než láska! Jenom láska.

Doc. dr. Josef Kratochvil:
Meditace o bolu a utrpení
Bolest, utrpení a smrt — toi záhada tak stará, jako lidstvo samo. Mystérium bolu a utrpení
provázelo člověka již od nejstarších dob jeho existence. Básníci starého Orientu stejné jako staro
zákonní kniha »Job«, tragedie a poesie antických autorů stejné jako chmurné prózy a žalné zpévy
novodobých spisovatelů marné touží po rozřešeni tohoto strašlivého mystéria. Také všecka nábo
ženství i všechny filosofické systémy usiluji o vysvětlení záhady utrpení a zla v životě.
Antická náboženství a filosofie pohanská stojí tu bezradné. Někteří filosofové spatřují přišinu
zla ve hmoté, jiní zase ji vidí v člověku, který prý má duši jednak dobrou, jednak zlou, a zase jiní
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hlásají, že vedle Boha dobrého existuje i božstvo zlé, jež vyvolává všechno zlo a utrpení. I jeden
z největších mudrců — Sokrates — umíral v pochybnostech, není-li snad pro Člověka nejvétŠím
dobrem — smrt. Poněvadž staří filosofové nedovedli rozřešit záhadu zla, marné se také po
koušeli o odstranění a překonání zla. Stolkové sice hlásali, že človék má zlem a utrpením pohrdati
a zůstati za všech okolností klidným, pevným a neochvějným. Ale kolik bylo těch, kdož to dovedli?
Nástupci stolků, epikurovci, doporučovali zapomenout na bol a utrpení tím, že Člověk se plné
vrhá v rozkoše a stále je vyhledává. Když pak všechno úsilí o odstraněni bolu a utrpení bylo
v antice bezvýsledné, tu snažili se pohané alespoň Část utrpení svrhnout na miliony otroků, kterým
neomezené vládli a jimž upírali lidskou důstojnost. Než všechno marné! Starý svét stojí před
záhadou zla a utrpení v rozpacích, beznadéjné, neumí potéšiti trpících a zarmoucených, nezná
pomoci ani útéchy v bolu. Jako jediný lék doporučuje dobrovolnou smrt — sebevraždu. »Žalostná
véc je život. Všude jen pramen slz,« volá římský filosof Seneka a po ném to opakují beznadéjné
i moderní filosofové, jako: Schopenhauer, Hartman i moderní básníci-pesimisté.
Není snad tedy rozřešení záhady zla a utrpení? Je opravdu smyslem lidského života sebevražda,
jak tvrdí pesimisté? Nikoliv! Na Velký pátek na hoše Kalvárii rozřešil a osvétlil Kristus — BůhČlovék — všemu lidstvu záhadu zla a utrpení. Kříž Kristův na Golgotě — toi nejlepší a jediná
odpovéd! na otázku zla a utrpení. Kříž Kristův nebyl ukončením života, nýbrž počátkem nového
života. Po bolestných slovech na kříži »Dokonáno jest« — zaznívá brzo radostné »aleluja«.
Vstali jest této chvíle. Kristus zvítézil nad smrtí! Utrpením, bolestí, cestou křížovou kráčel Kristus
k vítézství nad smrti a nad hříchem. A v tom právé jest rozřešení nejtéžší záhady života, záhady zla
a utrpení, v tom je také nejhlubší mystérium křeslanství.
Musíme si uvédomit, že veškeré zlo a utrpení v životé vyvérá z hříchu. Kdyby hřích nebyl porušil
prvotní bohopodobnost Člověka, nebylo by na svété ani zla, ani utrpení, nýbrž láska a jenom láska
by stále povznášela srdce Človéka k Bohu. »Hříchem světa« nazývá Bible první hřích, hřích, kterým
se začala velká tragedie lidského pokolení. Clovék ve své pýše se vzbouřil proti Bohu, chtél býti
roven Bohu — eritis sicut Dei — budete jako bohové — a v důsledku toho nastal strašlivý pád,
Človék byl zavržen, pokořen a ponížen, jeho rozum byl zatemnén, jeho vůle zeslabena, životní
soulad byl porušen. Od té chvíle je na svété bolest, od té chvíle provází hoře a utrpení dítky
Adamovy. Marné se Človék vzpírá bolesti a smrti, marné hledá nápoj nesmrtelnosti. —
Život lidský byl by zůstal navždy bezútéšný, kdyby nekonečná láska Boží nebyla nezatoužila
po tom, aby opět přivedla Človéka k jeho vlastnímu cíli — blaženosti v Bohu. Hříšný Človék ovšem
nemohl odčinit prvotní hřích, musel přijití Bůh-Človék, aby učinil zadost božské spravedlnosti.
Ježíš Kristus, Bůh-Človék, musel prožiti všechny bolesti a útrapy tvrdého života pozemského, musel
i smrt podstoupit, aby spasil Človéka a smířil ho s Bohem. A v tom jest právé ono úžasné mysté
rium Velkého pátku!
Na Velký pátek rozlily se zásluhy utrpení Boha-Človéka na všechny boly a utrpení dítek lidských,
posvétily a zmírnily všechno lidské utrpení. Človék od té chvíle ví, že Bůh dopouští bolest a utrpení,
aby trestal hřích a zkoušel víru a lásku Človéka, hlavné však, aby bylo jasno, že po bolu a utrpení
musí následovati tím vétší radost a Štéstí. Podle učení křeslanského všechen bol a utrpení méní se
v ryzí zlato zásluh pro véčnost. Človék navštívený bolem nezoufá, nýbrž véří, že Bůh zase vše
v dobré obrátí. Utrpení stravuje v Človéku vše, co je v ném nízké a Špatné a očišluje Človéka k lásce
k Bohu a připomíná mu, že po velkopátečním kříži na Kalvárii následovalo slavné Vzkříšení.
Oslavením je vysvétleno utrpení! —
Nelze zapřít, že i po všech téchto vývodech a vysvétleních zůstává mystérium hříchu, jako pří
činy zla, nadále velikým tajemstvím véčných úradků božské Prozřetelnosti. Lidsky rozum je tu
příliš slabý, tajemství příliš hluboké. NejvétŠí genius křesianského starovéku, sv. Augustin, po
celý svůj život zabýval se záhadou zla a utrpení a nakonec prohlásil: »Bůh je tak neskonale dob
rým, že i zlo obrátí v dobro.« Není pochyby, že v téchto slovech Augustinových je velká pravda
životní. Kolik síly na př. se vykřeše, když Človék se snaží odporovati hříchu, kolik oddanosti vznikne
z lítosti nad hříchem, kolik lásky a heroismu vzplane ze snahy překonati hřích! Hřích je porušením
svétového řádu. Rád musel býti obnoven, a byl obnoven nejvétŠím projevem božské lásky — vtélením Slova Božího. Bůh stal se Človékem, aby spasil Človéka.
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Člověčenství Kristovo, vztyčené na vrcholném bodu lidských dějin na kříž o Velkém patku, září
jako světlo majáku ve tmách života. Kristus jako Člověk ukázal lidstvu vzor mravní dokonalosti,
ukázal cestu životem. Je to cesta lásky, lásky k Bohu a k bližnímu! A jediné tato cesta značí překo
návání víech obtíží životních, jedině tato cesta vede k životnímu cíli Člověka.
Bez Boha je Člověk jako uprchlík z »mrtvého domu«. Spěchá, běží, pádí v dál, aby uviděl světlo
svobody, ale místo ke světlu přichází k bažinám, kde bludičky ho strhují zpět do temnot »mrtvého
domu«. Bez Boha je život náš nicotný a pustý, v pravdě žiti znamená v Bohu žiti. Smysl života
jest — láska Boží. Bůh je životem našeho života! Láska Boží přikrývá i množství našich hříchu,
překonává bol i utrpení, vítězí i nad smrtí. — Záhada zla i utrpení v živote jest alespoň trochu
objasněna, nebo/ život je vigilie věčnosti, plavba do přístavu pokoje a Štěstí, drama, jehož koncem
je oslavení za hrobem. Utrpení, boly a starosti životní jsou bojem za věčné vítězství.
Skvělým vzorem takového boje jest chudáček z Assisi, sv. František. Ten vmyslil se tak hluboko
v tajemství života, že až nesmírná radost vyplnila jeho srdce. Bohatý tento syn kupce z Assisi dobro
volně vložil na svá bedra neslýchaná odříkání, strasti a utrpení. V cárech chodil bos po městech
italských, často trpěl hlad, pokorně snášel úsměšky svých spoluobčanů a pokřik chlapců »blázen,
blázen«, obratem odpouštěl křivdy a pohany. Celý jeho život byl písní lásky k Bohu a bližnímu.
Všichni tvorové zpívali mu o Bohu a on zpíval s nimi. Ve všech tvorech viděl své bratry a sestry.
Vesele pozdravoval sestřičky květiny, které svou vůní a krásou chválí Boha, radostně pozdravoval
bratry ptáčky, kteří svým Švitořením opěvují Stvořitele. Nejvíce z celé přírody miloval slunce a
oheň, ježto jsou symboly planoucí lásky Boží. Když těžce nemocen, slepý a umírající ležel v chatě
u St. Damiána, tu ve velikých bolestech zpíval si svou vítěznou »Píseň sluneční«, ve které děkoval
Bohu za všecko stvoření, ba sv. František děkoval i sestře smrti za to, že převádí ho v nový život.
»Veleben bud, Hospodine, sestrou naší — smrtí těla,
které žádný Člověk nemůžé ujít zcela.
Běda těm, kdo v hříchu těžkém zemrou. Běda!
Blaženi však, jež přesvatá Tvá vůle vodí,
těmto těla smrt nic neuškodí.«

Qdcuhy
P. Miklík:

Vražděni nevinných
Znáte Marii Majerovou? Nevím, že by byla
kdy napsala něco zvlášť dobrého, ale je to
možné. Vždyť je mezi třicíti spisovateli, kteří
jsou vnucováni ke Čtení středoškolské mládeži
a o nichž má tato mládež pověděti, co se jí na
nich líbí. Mne však zaujalo, že tato Marie Ma
jerová rediguje tak zvanou »Dětskou knihov
nu«. Nevím a nechci vědět, zda tato Majerová
je máma Či panna; v žádném případě jsem to
nemohl vyčisti z oněch svazečků, vycházejících
pod jejím dohledem, jejím přičiněním a s její
úchvalou.
Tyto knížečky vydává (nebo vydávalo) ko
munistické nakladatelství v Karlině, Králov
ská 13. Tím jest řečeno víc než dosti. Nejsem
z těch, kdo považují komunismus za věc, o kte
ré je možná diskuse. Alespoň komunismus kon
krétní, jak jej známe z jeho Činů, z jeho násled
ků. Ale přiznávám se, že bych zoufal nad ná

rodem, jehož děti musí pojídat tento lisovaný
hnůj z »Dětské knihovny«, vydávané pro naše
Československé děti komunistickým naklada
telstvím péčí jistých komsomolek, nemajících
už žádného pojmu o lidské důstojnosti, neřku-li o své vlastní mateřské nebo vychovatelské odpovědnosti. Tuto »Dětskou knihovnu«
rediguje, to jest znovu vydává a omílá Marie
Majerová, a protože je tato knihovna věčná,
nenajdete v těchto brilantních knížkách nikde
udán rok vydání, což jest příčinou, že se jimi
zabývám trochu pozdě.
Co mne naplňuje úžasem, je toto: tuto sviňskou literaturu tiskne komunistickým a nekomunistickým dětem »Melantrich«! Škoda toho
historického jména! Ale co se divím? Je to
vlastně věc samozřejmá, že se Melantrich ne
ostýchá tisknout cokoli.
Ovšem i křesťanských příležitostí jest využí-
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váno od komunistických šelem k tomu, aby se
jed propašoval až k dětské duši. Jenom náho
dou jsem přišel na zákeřné, podlé a nekonečně
blbé tyto sešitky, které ohlupují naše děti proti
zárukám ústavy a proti strážným věžím kultu
ry. Děti přinesly tyto literární cáry panu dok
torovi do ordinace, aby se pochlubily, co jim
nadělil toho roku Ježíšek, a tam jsem je četl.
Komunisté tedy propagují své žvasty proti
Ježíškovi o svátku Ježíškově, dávají k Ježíš
ku knížky, kterými Ho zabíjejí, vyvrhují a po
smívají se mu. Oči rodičů jsou dosti zalepené,
aby toho neviděly, oči redaktorů dosti krve
žíznivé, aby vyčíhly okamžik k morové injek
ci a pokochaly se sadisticky na jejích účincích.
Vzpomínám si, zda jsem videi nějaký kou
tek našich novin a časopisů, kde by bylo va
rováno před tímto nebezpečím, ale nemohu
si vzpomenout. Vzpomínám, zda si naše Škol
ské úřady všimly těchto dětských tiskovin a
zda zakročily, tak jako zakročily někdy jindy,
ale nemohu si vzpomenout. Nikdy jsem ne
slyšel o interpelaci v parlamentě v této záleži
tosti, nikdo nikdy z veřejných Činitelů a stráž
ců národní mravnosti nevystoupil účinně proti
tak strašlivé nákaze, proti tak ukrutnému du
chovnímu vraždění dětských srdcí. Nevěřím
v záchranu národa, jehož nejzachovalejší po
tomstvo je topeno v loužích takových dětských
knihoven.
Nepřehlédněme, že tato anarcho-komunistická literatura není laciná, tak jako není laci
ná celá konkrétní anarcho-komunistická kuL
tura, kdekoli byla »vybudována«. Vždycky
stojí nesmírně mnoho, společnost i jednotliv
ce, sahá do kapes hluboko, a víckrát tam ne
vrátí ani desetinu toho, co vzala. Tak i dětská
knihovna komunismu jest drahá. Papír musí
být co nejhorší, tisk co nejmensí, pro oči nejdráždivějŠí, a co nejnedbaleji provedený, a
7 lístků toho prožluklého textu nesmí stát
méně než 60 haléřů. Ať se jen učí to ubohé
děcko proletáře, nad jehož bídou kvílí tolik
komunistických plaček, ať se jen učí utrhnout
si od úst tři housky a koupit si za to dětskou
komunistickou kulturu, pravou a úplnou kul
turu »Mladých průkopníků« v povídce od
Máté Zalky!
»Dětská knihovna« má dvojí výchovný
směr, který jde pospolu ruku v ruce: vytrhuje
z duše poslední sledy křesťanství a naoČkovává
dětské duši předstíraný zájem o hodnoty bolševictví. Zájem předstíraný, to je cítit z každé
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hlásky, a jest nemožno myslit na něco jiného.
Podstata bolševictví je tradiční perfidnost
duše, ujařmované od staletí. Ačkoli jsou zna
menité výjimky, mám zkušenost, že se tento
člověk tváří vždycky podle potřeby, ale že se
lže, jakmile jste se naň spolehli. Přetvářka jest
jeho živel ve Štěstí i v neštěstí. Ta, jejíž otec
a matka věřili v božský majestát carův, vyzná
vá nyní s touže podlostí božský majestát Leni
nův. Lenin jest bohem dneška, ostatní bohy
tedy třeba zradit. Není jiného zbytí; dnes tře
ba zapřít Boha a vyznávat Lenina spolu s Rykovem, Trockým, Kalininem. Zítra bude bo
hem třeba Stalin; nuže, zítra zradíme Lenina,
Trockého, Rykova a Kalinina a budeme ctíti
Stalina. A nebude nás už pranic zajímati, má-li
některý z těchto velikých lotrů vlasy Šedé či
černé, protože pro jejich vyloučení, vyhnání či
popravu to bude celkem lhostejné! ...
Pryč tedy s faráři, pryč s kostely, pryč s kří
ži, pryč s pověrami! Máme jiné bohy a máme
jiná přesvědčení. Naše nejnověji předstíraná
víra je tato: »Lenin byl muž velmi spravedli
vý.« To jest základní odůvodnění víry
Mladých průkopníků v »skutečný« život, zce
la rozdílný od života matek, od života starých
časů. Tuto víru musíš nejenom mít, tu musíš
i vyznávat. Proč? Protože je to móda dne, je
to výhodné, opak není výhodný, opak by zna
menal liŠiti se od stáda. A co jest pro komu
nistu strašnějšího než se lišit od stáda? On
tomu říká nutnost organisace. »Také mládež
musí být organisována. Musíme vésti kolektiv
ní život. My průkopníci budoucnosti!«
Víra v stádo jest nejfundamentálnější pito
most komunistických redaktorek dětských
knihoven. Mládež jest přece organisována při
rozeně, není třeba organisací ujařmujících. Ta
přirozená organisace neubíjí individuum, or
ganisace stádová ubíjí právě nejlepší indivi
dua. Byli jsme také kdysi kluci a neseděli jsme
za pecí, jak by nám rád nalhal kdosi, jménem
Máté Zalka. Byli jsme rovněž pospolu, ale
svobodně. Připojovali jsme se svobodně
k chlapeckým akcím, opouštěli jsme je svo
bodně, zůstávali jsme svobodně stranou. Spo
lupůsobila nejenom naše hmotná síla, nýbrž
i naše úvaha a svědomí. Nikdo nás nekrmil
takovými jalovostmi, jako: musíme být organisováni, musíme vést kolektivní život, jsme
průkopníky budoucnosti. Jsem rád, že na nás
nikdo nechodil s musy a že jsme neprokopávali budoucnost. Komunista však musí, musí

a opět musí něco prokopávat. Musí od matič
ka, musí v stáří, musí hloupý, musí chytrý,
musí věřit a musí poslouchat. Věřit pověrám
hejna, hlasu většího křiklouna. Poslouchat
davu, totiž toho, kdo se vydává za hlas davu.
A i tu budoucnost, která jistě přijde, musí pro
kopávat. Nikdo to sice nedovede, anebo je to
zbytečné, ale komunista musí prokopávat; ne
může prokopat minulost ani přítomnost, musí
prokopávat budoucnost. Takový chléb du
chovní cpou do chřtánu komunistické mládeži
průkopnice komunistické osvěty.
Samozřejmě, že se to musí dít, dokud ty
ubohé děti nemají ještě rozumu. Třeba do nich
vtlouci tyto fráze a mnoho jiných frází, zná
mých z kapitalistického a liberálního světa.
Vždyť komunismus má původního velice má
lo. Ty původní fráze jsou: »Budeme průkop
níky!« »Budeme rudými pionýry!« »Budeme
mít svou organisaci!« »Budeme mít červené
šátečky!« »Vstoupíme k pionýrům!« »Otočí
me si kolem krku červený Šáteček!« »Budeme
mít na krku Červený Šáteček mladých pioný
rů!« »Budeme míti velkou pionýrskou slav
nost!« »Půjdeme všichni na Rudé náměstí!«
»Budeme přisahat na Leninovu výzvu!« »Potáhnem, stotisíc pionýrů!« »Budeme mít kol
krku červený Šáteček s Černým okrajem —
černý okraj, znamení smutku za Lenina!« . . .
Tak chudé, tak zběsile chudé jsou tyto fráze,
ale k poplašení stádových, nevychovávaných a
ničím jiným neupoutávaných dětí to stačí. Čím
jiným by si ukracovaly život a dlouhou chvíli ?
Pochopíte snadno, že při tak vysokých spo
lečných cílech jest nejvyšší pedagogikou bu
ben. »Najednou zazněl buben. Bubnoval, bub
noval. Rychle dopadaly drobné rány. Na bu
ben tloukl Gríša.« »Ráno zazněl buben.« »Bu
bínek zpíval. I děti zpívaly. Zdravily vůdce . . .
Děti pochodovaly, zpívaly .. . Bubínek racho
til.. . pochodovat, pochodovat, vylézti na
strom a zpívat! ... Oddíl odcházel za zvuku
bubínku na ulici. . . Statečný malý kluk uměl
už také bubnovat.« K bubnům patří prapory,
trubky, pochodování. Není to snad ten nej
větší hřích, ale je to nejvyŠŠí kultura stádových
dětí a stádových lidí. »Na Rudém náměstí
vlají prapory. Mladí pionýři skládají tam pří
sahu. Prapor vlaje, buben víří, trubka zní, sto
tisíc zpívá ... Tak znějí trubky a tolik pioný
rů přichází...« To vidí sice dvanáctiletý Žeňja
jenom v horečce, ale tu horečku v něm vzbu
dilo stádo, a v tom stádě to vzbudili staří lišáci

nebo otroci. Staří komunisté neumějí ani své
děti zabavit ničím ušlechtilejším než napodo
bováním revoluční horečky. »Doma mi dovo
lili, abych se stal pionýrem. Hurááá! křičeli
všichni. Nový leninista! Kríša Grünbaum
probral se zástupem se svým bubínkem: Tady
máš! Bubnuj! T o dělá člověku dob
ře!... Kríša postavil se namísto něho a zabubnoval první takt pochodu. Bubnoval tak
divoce . .. úplně divoce ...a tak je to ta
ké dobře...je to takové válečné.«
V bubnování, v kolektivním třeštění a v re
voluci spatřuje Máté Zalka veškeru krásu ži
vota, i pro děti. Při tom je to všecko takové
vnitřně nepravdivé, pravý opak toho, co chce
autor namluviti čtenářům. »Průkopníci nejsou
Skauty. Ne — rudými pionýry — to je docela
něco jiného . . . S červenými šátečky . . . Naše
vlastní organisace.« Brzy se však dovíte, že
hlavním pojítkem těchto pionýrů je trampství.
»Chlapci něco křičeli. Byli veselí a silní... Na
plotě poskakoval vrabec a vedle něho druhý.
Jak veselí byli!« »Děti byly již také čtyřikrát
na výletě. Jeden výlet trval celé čtyři dny. Spa
ly ve stanech. A černí byli jak cikáni.« »Půjč
mi trumpetku, půjč mi trumpetku, nech mě
zatroubit, Ondruško, Ondruško, prosím, nech
mě zatroubit...« »Děti jsou očarované . ..
úplně . . . ani na okamžik nedají klidu . . .
bubnují, troubí. Bubnují na vše, co jim přijde
do ruky: na knihy, na talíře, na okna . . . ve
dou svůj vlastní život — vlastní, svobodný,
zdravý, dětský život.« — Bezbožné písně? »Ja
ké jsou to tak bezbožné písně? Co jsme se to
učili v našem dětství? Dobré, veselé písně.
A nepokoušeli jsme při tom Boha? Ne? A to
že děti po dvoře běhají, jak bubínek zazní, to
je přece docela krásná věc. UČÍ se milovati po
vinnost .. .« »Před Žeňjou se otevřel skutečný
život. Zázračný sen proměnil se ve skutečnost.
Hrdinské Činy, rozkvetlé radostí. Pochody
městem. Za víření bubnů, výlety do luk, do
vsí, do kasáren, a všade, všade jsou ony, děti,
hrdiny dne. Žeňja stal se Šťastným, silným, ve
selým. Kdykoli hrál si s ostatními dětmi, zdál
se mu život silný a úplný. Olga Morosová byla
tak dobrou družkou . ..«
Jaká lež je v tom ve všem! Ten opravdu
vlastní život dětí je zde ubit, ten skutečný ži
vot je pryč. Neboť skutečný život dětí jest po
hádka, kdežto zde jest život imitace. A jaká
imitace? Napodobení schematického života
starých, života otrockého, stádového, tovary-
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šího. »Kolja Šel do klubu pro instrukce. Tak
pravily děti. Neboť ony věděly vše.« — »Buď
silný a na vše připraven!« »Na vše připraven,
opakoval Žeňja jasným hlasem. VaŠja byl spo
kojen. Malá děvčátka pohlížela naň pyšně.
Olga Morosová udělala veliké oči. Žeňjovi se
to líbilo.« — »Děti měly své vlastní mínění.
Průkopníci! . .. Kolja hlásil: Nejpřísnější dis
ciplina. Nikdo nesmí zůstati zpět. Každý musí
dbáti, aby dodržoval správně krok. Jakmile
začne první řada průvodu spěchati, musí po
slední běžet. Je lépe jiti drobnými kroky.
A v hrobce Leninově musí býti naprosté ti
cho !« . ..
Málem bych zapomněl na vlastní historii
hlavního hrdiny v Mladých průkopnících.
Žeňja je syn inženýrův. Má zbožnou matku,
která mu zbraňuje běhat s uličníky. Tito však
mají pro Žeňju přitažlivost stáda. Otec je baba,
povoluje kolektivu. Matka je dobrá žena, ale

neustále musí ustupovat muži. Tohoto doráží
lékař, zastupující hysterický a sentimentální
dav, neboť sentimentalita je zbožnost davu. Lé
kař nařizuje pro třeštícího hocha úplnou svo
bodu. Ostatní zkázu dětského charakteru ob
starává a dokonává ulice. Žeňja přemalovává,
aby se zalíbil, výkres kostela na »Klub mladých
pionýrů«. Žeňju počíná pálit křížek na krku,
protože slyší, že jiní kluci kříže zahazují. Žeňja
umírá studem, že se v Leninově hrobce pokři
žoval místo pozdravu, v zmatku a v úzkosti,
že má ještě na krku křížek. Žeňja je poštíván
posměchem, hanbou a děvčetem k ráznému
Činu: nedbaje krve rozdírá svůj řetízek a zba
vuje se svého křížku, jak se sluší na pionýra.
K vůli klukům, k vůli holce, k vůli »organisaci«. Zato zhrdá pyšně mateřskou láskou a
bolestí, protože otec jest baba a otrok své zba
bělosti. Máté Zalka to všecko schvaluje. Máté
Zalka a Marie Majerová.

Jžřž Žerotínský:
Patent Sans - detail co smysl českých dějin
... ano, ano, ty detaily a vedlejší průvodní zjevy,
které pak dají víc práce, zlosti a potu a mrzutosti
než sám velkolepý projekt a vznešená myšlenka!
O detail, o sveřepé, hadí klubko podrobností se
položíš. Měl by u nás veliký úspěch vynálezce,
který by vymyslil patent »Sansdetail«. Jak pro
vádět velké či malé věci tak, aby v nich nebylo
žádných detailů.
Věru, jestli kdy zahyneme, zahyneme na detaily..!

Jaromír John, autor výše uvedeného citátu,
který přebíráme z »Národního osvobození«,
patří mezi autory t. zv. nenáročné. Nekandiduje na Nobelovu cenu, nedělá ze sebe genia.
Nenáročnost u spisovatele znamená i urči
tou dávku neprakticnosti. Myšlenku, z níž lec
který patentovaný veleduch by dovedl vytlouci
celý kapitál, nenáročný autor dovede utopit
jako nevýznamnou střepinu.
Když myšlenku o patentu »sansdetail« Ja
romír John dával k disposici »Národnímu
osvobození«, jistě se na ni díval jako na něco,
co za mnoho nestojí a sám snad ani plné ne
chápal její dosah. Kdyby tak byla tahle myš
lenka napadla K. Čapkovi nebo Fr. Langrovi,
byla by z ní divadelní hra a naši ministři a
poslanci by se chodili do divadla učit, jak se
myslí »sansdetail«.
Neboť to je právě to, co by dnešní demokra
cie potřebovaly, jediný prostředek, který je prý
může zachránit, toť: »Prostředek, jak prová-
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děti velké Či malé věci tak, aby v nich nebylo
žádných detailů.«
Jaromír John není nadarmo v praktickém
životě lékařem. Diagnosa povedla se mu zna
menitě, i předepsaný lék je znamenitý. A ještě
více. Snad se J. Johnovi podařilo objevit i pra
vý smysl Českých dějin. Smyslem českých dějin
podle oficielního kursu je vlastně — hledání
patentu »sansdetail« . .. Vždyť celá slavná do
ba husitská nebyla nic jiného než obrovský
pokus o tento vynález, o vynález: katolictví
»sansdetail«. Nepovedl se.
Ale příslovečná houževnatost, jež je vlastní
všem vynálezcům, nás neopustila. Stali jsme se
protestanty, což jest náboženství »sansdetail«.
K čemu je třeba detailů: svátostí, svátých,
transsubstanciace. A dnes, po uplynutí půl
tisíce let, se zdá, že se znovu vracíme k staré
tradici. Hledání patentu »sansdetail« pro mno
hé naše demokraty jako by bylo přímo příka
zem jejich sebezáchovného instinktu.
Jinými cestami znovu se pokoušejí o tento
epochální vynález. Demokracii si představují
jako flašinet, ke kterému stačí prostě jenom se
postavit a točit klikou. Ano, lehce, zcela lehce
si to představují. Tak, jako konečně se to
u nás dělalo vždy. Myšlení s detaily naše lidi
vždy unavovalo.

K 80. NAROZENINÁM
SV. OTCE PIA XI.

vydá Katolický Literární Klub (nakladatelství
„Vyšehrad", Praha II., Václavská ul. 12) význam
nou literární novinku od kanovníka kapituly u
sv. Petra v Římě Fonfenella: Pius XI. Kniha tato,
psána bezprostředním pozorovatelem života a
činnosti velikého papeže, jest psána svrchova
ně krásným a něžným stylem, takže se čte jako
napínavý román, ale obsahuje i nejposlednější
události ze života Sv. Otce, ku př. i z jeho ne
moci, takže možno říci, že jest nejlepší životo
pisnou knihou dosud o Piu XI. vydanou. Kniha
vyjde v příštím měsíci jako třetí svazek Katolic
kého Literárního Klubu. Staňte se členy tohoto
klubu, který vydává opravdu hodnotné knihy ka
tolická literatury krásné i poučné.

JOSEF MELZER

J. TUČEK

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

KUTNÁ HORA
r. 1859

KUTNÁ MORA

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

Takový je příchod jara! Oblékneme se lehce, mrzne, oblékneme se teple, je horko; jistě si uženeme rýmu, neotužujeme-li si tělo pravidelným vtíráním francovky Alpy. Masáže Alpou regulují oběh krve a zahání typickou
jarní zemdlenost. Zeptejme se lékaře, jistě nám doporučí Alpu.

DConiu wžíit úspori/?
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učiniti první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžce
nastřádané úspory. Je jím

VZÁJEMNÁ ZÁLOŽNA, zapsané spol. s r. o. v Praze I, Kozí 15 n. (Bílkova 20)
Přijímá vklady na vkladní knížky nebo na běžný účet, zapůjčuje
bezplatně vkusné střádanky. Poskytuje zápůjčky všeho druhu, zpro
středkuje též koupi a prodej cenných papírů a losů. Záložna pro
vádí veškeré druhy peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Poslední encykliky Sv. Otce
právě vyšly
ve vzorném překladu profesora Dr. B. Vaška
Divini Redemptoris (o bezbožeckém komunismu)

S palčivou starostí (o postavení katolické Církve
v Německu).
Kč 5.—
V jednom svazku

Dříve vyšlo:
Kč
Rerum Novarum (o otázce dělnické)
Quadragesimo Anno (o vybudování spoléčného řádu)
Kč

3.—
3.—

Casti Connubii (o křesťanském manželství)
Kč 3.—
Ad Catholici Sacerdotii (o katolickém
kněžství)
Kč 3.—
Encyklika o filmu
Kč 3.20
Projevy o komunismu
Kč 4.20
Dále doporučujeme novinky:

Benson: Konfese konvertity. Vyznání anglického
konvertity, muže, slynoucího učeností, jsou dů
kazem nejen jeho nejhlubší pokory před Nejvyšším, nýbrž i nadšeným a oslavným hymnem
vykupitelského díla Ježíše Krista a věčného mi
lostivého působení v našich duších. Kč 10.—.
F. W. Foerster: Mlhami a tmou (časové otázky o
všeobecné civilisaci naší doby). Kč 7.—.
Foerster: Věčné světlo (několik časových kapitol
o nábož. a kultur, otázkách dneška). Kč 7.—.

Dr. A. Gosar: Kam od kapitalismu. Načrtnutý
obraz nového katolického hospodářského a so
ciálního řádu. Kč 3.50.
J. Maritain: Náboženství a kultura. Jediný lék na
neduhy dnešního světa je Církev, náboženství
Kristovo. A ty myšlenky, tak jasné a závažné, tak
zhuštěné, jsou podány ve větách bohatě členi
tých. Tuto knihu nutno číst znovu a znovu.
Kč 9.—.
Dr. A. Neumann: Ožehavé kapitoly. Z českých
dějin církevních. Pravý obraz naší minulosti.
Kč 12.—.
Dominik Pecka: Smysl člověka. Tato kniha je za
voláním na druhý břeh... již dávno nebyla mla
dým dána do rukou knížka tak jasná, silná a krás
ná. Kč 9.—.
Dr. V. Vilinskij: Ruská revoluce 1895—1936. Stran
228. Kč 30.—.
Em. Žák: Židovská otázka ve světle katolické
Církve. Stran 48. Kč 4.50.
Tyto a všechny ostatní knihy a časopisy kdekoliv
vydané v každé řeči, dodá naše
KNIHKUPECTVÍ Českoslovanské akciové tiskárny

..U ZLATÉHO KLASU..
PRAHA II., KARLOVO NÁMĚSTÍ ČÍSLO 5
Filiálka České Budějovice

Ctěte spisy
slavného kazatele

Dr. Tihaméra Tótha:
Vítězství Kristovo - Panna Maria.
Povelikonoční a májové promluvy. Cena váz.
výtisku Kč 25.—.

Věřím.
15 kázání, v nichž se slavný dialektik vypořádává
s pochybovači a nevěřícími. Cena váz. výtisku
Kč 25.—.

Vlastnosti Boží.
Tento svazek právě vyšel. Obsahuje dvacet ká
zání o Stvořiteli světa. Původní název svazkuj,
který byl již dříve oznámen a zněl: Veliký Bůh>
byl nahrazen výstižným názvem: Vlastnosti Bo
ží, jenž lépe vyjadřuje obsah. Slavný budapeštský kazatel promlouvá zde o Bohu-Otci, o Bohu
Trojjediném, o Bohu Stvořiteli, o Boží svatosti,
dobrotě, pravdomluvnosti a věrnosti, o Boží všudypřítomnosti, vševědoucnosti, moudrosti, spra
vedlivosti, milosrdnosti, shovívavosti, nezměni
telnosti a věčnosti. Jsou připojena tři skvělá ká
zání na téma Eucharistie a výchova: 1. Jaký je
cíl výchovy, 2. Jak pomáhá Eucharistie ve výcho
vě a 3. Jak možno dosíci, aby si dítě zamilovalo
Eucharistii. — Zvláště vítaná jsou pro naše du
chovenstvo tři závěrečná kázání o J. Svatosti
papeži Piu XI., která jim poskytnou vhodně
upravenou látku k blížícím se oslavám 80. naro
zenin Sv. Otce. — Cena váz. výtisku Kč 35.—.
K dostáni u všech knihkupců nebo přímo v nakla
datelství „VYŠEHRAD", Praha II, Václavská ul. 12.
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