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REDAKČNÍ

výtisky knih a časopisů, jakož i všechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených, buďtež zasílány výhradně jen na adresu redakce:
R. I. MALÝ, PRAHA-BREVNOV, RÍČANOVA 32.
Redakční uzávěrka je vždy 10. a 25. v každém měsíci.
ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii., karlovo nám. 5.
Při patisku 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

francovka

zmirňuje bolení hlavy a osvěžuje

Zprostředkovatelům slevy

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.

DCoiUtl

U ipOťlJtf
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěryI 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 těžoe
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.

Tak

22. května 1937

Číslo
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Dr. J. Brenner:

OBKAVA KLASICKÉHO SKOLEAÍ
Co člověk, ať dobrý nebo zlý, chce a co národ a jeho vůdci činí, je vždy vedeno myšlením,
myšlenkou. Je-li vůdčí myšlenka dobrá, pak je i jednání dobré; je-li špatná, je špatné. Je tedy
na tomto světě nejvýš důležité, aby lidské myšlení bylo od mládí dobře školeno.
Všimněme si, jak se dnes zanedbává školení logické. Asi před čtyřmi roky universita v Halle
výstražně psala proti boji ohrožujícímu klasické gymnasium a tvrdila, že staré řeči jsou roze
ným učitelem logického myšlení a logické myšlení pak zase nenahraditelným předpokladem
ke každé vědecké práci.
Ještě naléhavěji prohlásila roku 1925 pražská universita ve svém »dobrozdání pro školní
reformu«, že většina abiturientů nevyrovná se již metodicky jistému myšlení abiturientů ge
nerací dřívějších a že také jejich sklon k soustředěné vědecké práci se velmi zmenšil.
Ze stejných poznatků povstala v Paříži »Association Budé« k tomu účelu, aby staroklasická
škola byla v celé zemi opět přivedena k bývalému rozkvětu. Francie se totiž za posledních
500 let vzdělávala ze všech zemí nejčileji školou humanistickou a byla v tom překonána jen
Německem. Tato »Association« vidí ve škole staroklasické nejspolehlivější prostředek, jak
zajistiti národu myslící muže a vůdce v míře nejvyšší a je přesvědčena, že klasické řeči mohou
velmi prospět duchovnímu znovuzrození světa.
Škola vědná je jistě nepostradatelná. Ale všecko vědění leží ladem, nepřidruží-li se
k němu odborné vyškolení metodického myšlení. Vědění má se k myšlení jako stavivo ke
staviteli, jako panoráma k oku. Jako však jakost oka nezávisí na optickém obraze, ale na
bystrosti, právě tak nezávisí myšlení ve své jakosti jen na vědění, nýbrž i na důsledném myšlení
a jeho úsudku: myšlení je si samo normou, a to normou regulativní, korektivní.
Byť by filosof znal sebe více dějiny filosofie, vynikati v oboru může jen svou chápavostí
pravdy. Byli právníci, kteří výborně znali zákony, ale byli bez pohotovosti umět i nejspleti
tějším případům zjednati právo, je odůvodniti a chrániti. I státníci byli, kteří ve svém resortu
dobře se vyznali, ale chybělo jim ono něco, co by bylo s to podříditi kabinety a sněmovny
jejich logice.
Ne tedy ve vědění, nýbrž v myšlení spočívá přednost ducha. Na nikoho nehledí mocní
tohoto světa s větší závistí a obavou jako na toho, kdo je bystrým myšlením a silnou logičností donutí k ústupu; nikdo jim není tak lhostejný, jako člověk logicky neškodný a nikdo
není tak obávaný i obdivovaný jako ten, kdo každého protivníka popravuje svým logickým
mečem.
Mysliti a věděti je něco podstatně různého. Vědění operuje slovy, na př.: jak těžko, jak
rychle, jak hustě; tvrdý, teplý, pozvaný; co do času, prostoru, tónu, barvy a j.; je to vědění
o něčem. Myšlení proti tomu pracuje s termíny: tedy, proto, proč, jelikož, takže, aby, ač,
pokud, jestliže, a jinými logickými značkami, na které je některá řeč chudá, některá bohatá,
řečtina pak nejbohatší a proto označená za řeč nejlogičtější. Tedy myšlení, ne ovšem myšlení
jako pamět a obraznost, nýbrž logické, důsledně správné myšlení, je myšlení termínů »tedy«
a »proto«. (Aristoteles.)

Vědění má své kouzlo a půvab. Ale ač je reální a smyslové vědění mocně vábné, ač je
většině velmi užitečné a potřebné, ač je pro veřejný život nepostradatelné, nosí i smrt a zkázu
ve svém lůně, neboť je s to v krátkosti pumami rozbiti města a komunikace.
Jako na vojně nejlepší výcvik a válečná zbroj dochází plného účinku jen jsou-li doplněny
dobrými školami důstojnickými, tak všechno vědění se může státi požehnaným jen za vůd
covství školy myslící. Bylo by, myslím, zajisté málo prospěšným, trenovati mladá těla jen
vojensky. Starost o zdatnost myšlení musí zaručovat také vojenskou převahu ducha, a to tím
naléhavěji, ježto bez ní by zůstal veškerý tělesný cvik bezvýsledným. Trénování myšlení a ducha
je sice nepoměrně těžším a neoblíbeným, ale nemůže být prominuto. Bez něho má veškeré
vědění v sobě něco hrozně nebezpečného.
Má-li stát a celé lidstvo pohotově radu bystrých, hlubokých myslitelů, schopných objeviti
co je ve všech otázkách raněného a nemocného a co je zdravého a schopných vésti k vítězství,
potom kyne všem zlům uzdravení a blaho a rozkvět je jistě na obzoru.
Mír národů nemůže přinésti žádný spolek, žádný rozhodčí soud, bez myšlení obzvláště hlu
bokého o tom, co je správné a spravedlivé pro všechny, bez hlubokého proniknutí a pro
myšlení těch lidských práv a povinností, které kotví ve Věčném, bez plného pochopení svrcho
vaných práv Všemohoucího, který stvořil nebe a zemi, který každého volá k odpovědnosti
a životnímu zúčtování a proti kterému je zcela bezvýznamnou každá právní instance nebo
odvolání se, každý názor světový i každá většina názorů.
Škola myšlení je tudíž ze všech škol nejpotřebnější. Její pole však, její panství je střední
škola. Škola vysoká již zralost myšlení předpokládá. Může však jen vzdělání reálné býti
dostatečnou školou myšlení? Pěstění vědění smyslového nejen že nepodporuje, nýbrž dokonce
překáží abstraktnímu a tím tedy i logickému myšlení. Kdo by necítil, jak při stále stoupajícím
rozmachu reálního, názorného učení, myšlení abstraktní, smyslům vzdálené, se stává žákům
stále těžším? To pociťuje abstraktní díl nejušlechtilejšího z reálných oborů, matematika, po
ciťuje to pak především výlučně abstraktně-logická: syntaxe gramatiky.
Čím menší je schopnost abstrakce, tím méně je hbitosti logické a zralosti. Jinak by byla při
rozmachu reálního vzdělání, jistě potěšitelném, vzrostla i logická zralost abiturientů, místo
aby klesala, jak tomu skutečně jest.
Tu vyciťujeme skorém obavu před nebezpečím, že jednou bude státu chyběti ne učenecvědec, nýbrž učenec-myslitel!
Ještě mnohem méně než myšlení abstraktnímu, může však škola reálná školiti k umění
slohovému i výrazovému a raziti cestu pravému řečnictví. Odborná řeč je totiž nejprostší, řeč
zcela nestrojená je pro ni nejprospěšnější, slovní její zásoba je skromná, sama je a musí být
krásné mluvě nepříznivá.
Zcela jinak je tomu s druhým typem školy střední, se školou klasickou. Ta je ško
lou myšlení a je pro ně podivuhodně vyzbrojena. Neboť logické myšlení nic tak mistrně ne
budí, neškodí, neocelí, nebrousí jako abstraktní, svrchovaně logické gramaticko-syntaktické
studium obou starých řečí.
Umění slohovému pak a schopnosti okrášlit nejlepší myšlenku nejlepším slovem učí se
člověk překládáním klasických textů. A výmluvnost je třeba odposlouchati Řekům; ti nalezli
vrchol oratoriky a dosáhli ho; Latium pak ji nejlépe pěstovalo a nejvíc o ni pečovalo.
Tak je napadené klasické gymnasium oním eminentně logicko-oratorním místem vzdělání,
jakého stát potřebuje pro svou výši.
Ještě hlubším důvodem pro to však je řeč sama; ona je prvním ze všech lidských výchovných
prostředků, je ozvěnou ducha toho, jenž mluví. A čím výše je duch národa, tím vyššího ducha
čerpá, kdo se jeho řeči učí.
Nuže, lid Hellady byl skutečně logicky velmi jemnocitný a národ Latia logicky svrchovaně
neoblomný, měl vůli silnou jako napjatý luk. Hellas dala každému odvětví ducha mimořádně
vynikajícího zástupce: eposu — Homéra, lyrice — Pindara, tragice — Sofokla, komice —
Aristofana, etice a pedagogice — Sokrata, slohu filosofickému — Platona, dějepisu — Thu-
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kydida. Ale rovněž i geniální klestitele cesty v oboru reálním: matematice — Euklida, fysice
—Archimeda, zeměpisu — Strabona, lékařství — Hippokrata a Galena, oratorice — Demosthena, logickému myšlení — Aristotela. Hellas byla první v říši ducha, Latium pak
v/v« v«
v nsi cínu.
Latinský národ byl klasický národ logického smyslu pro pořádek, pro přesně spravedlivé
podřadnosti i nadřadnosti, úzkostlivě přesné správy, kázně a výchovy, nepřekrutitelného
smyslu pro právo a ducha státního, a tudíž i národ strategický a vítězný první jakosti, upíra
jící zrak s neodolatelným pudem »jen výš« vždy až na vrchol, neboť jen výše hlubinu ovládá
a mír zaručuje.
Po 700 let světlem myslitelů Hellady a od dob Alexandra řeckým duchem řeči rozněcován,
vychovával si genius Latia největší ze všech svých sil, nade vše vynikající smysl státní, nejvyšší junkturu správného myšlení a chtění, a osvědčil se v něm dvěma vynikajícími postavami:
Caesarem, jakožto geniem státníka, a Ciceronem, mistrem v říši řeči, který, jak dí Wohlrabův
»klasický svět«, učinil latinskou řeč samu dovršením umění, a tím učitelkou všech literatur.
A tento duch výsosti z Hellady a Latia plane tiše ve své řeči dál, aby každého, kdo se mu
otevře, roznítil k vznešenému, světlému myšlení a k šlechetnému, silnému chtění.
Učinil-li tento řecko-latinský genius řeči Aristotela učitelem správného myšlení, Demosthena vrcholem mohutnosti řečnické, Cicerona suverénem slova a dikce, Caesara státním ingeniem,
naznačuje tím — neboť velcí mužové jsou prsty dějin — netajené, že čím více stát duchovně
pěstuje své mladé, nadané lidi, dvěma řečmi tohoto genia, tím více připravuje půdu zrodu
myslitelů, řečníků a básníků.
Logická škola myšlení je právě zápalným a rozdmychovacím krbem duševní energie, pruž
nosti, pádnosti; ryzí klasické gymnasium je mocným pramenem věd, státního ducha, znovuzbudování světa.
Strašné zápolení před 20 lety ve válce ukázalo, že čím déle a silněji byla pěstována logická
kázeň starých jazyků, tím pádnější způsobila výkony ve vedení a strategii, v iniciativě a roz
hodnosti, ve vynalézavosti, v prostředcích bojování i v technické obratnosti, ve vojenské po
hotovosti a ráznosti. Neboť duch propůjčuje, když sám zmohutněl a zesílil, všemu co podniká,
silný, mohutný ráz. Hluboký pohled mluvil proto ze slova, které asi před 50 lety zaslechla
v Londýně dolní sněmovna: »Ne armád tohoto národa (t. j. Němců), nýbrž především jeho
školy se musíme obávati.«
My starší učitelé jsme zažili, jak klasické gymnasium přišlo od r. 1908 do kursu, ale tento
kurs nyní zase ztratilo.
A přece logicko-oratorická škola myšlení je, jak uvedeno, státu prastarou palestrou cti,
přednosti a výše ducha, přednosti a vítězství v zápolení států.
Musí se proto obnoviti klasické gymnasium. University jsou zajisté měřítkem duchovní
výše národa; ale právě tak je jisto, že hodnost a rozkvět vysoké školy na tom závisí, jak gym
nasium pro posluchárny a katedry vypravuje a duševně vyzbrojuje — dorost.

Ladislav Švejcar:

K REFORMĚ UČITELSKÉHO
VZDĚLÁNÍ
1. 'Famosni diskuse.
Dne 3. května t. r. se utkali v československém rozhlase dva »protivníci«: pan řed. muž
ského učitelského ústavu v Praze Dr. Šorner s panem docentem Drem Příhodou. První pře
vzal s nevšední ochotou obhajobu delinkventa k smrti odsouzeného; totiž obhajobu dosavad
ních učitelských ústavů a možno říci, že se jí ujal silně »ex offo«. Pan ředitel Šorner skutečně
řekl všechno na obhajobu učitelských ústavů v laskavých námitkách, a dal se roztomile skoro
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přesvědčiti o tom, že dvouletá paedagogická akademie jest vzorem pro učitelské vzdělání..
Naprosto nemůže vadit mezi jinými námitka pana Dra Šornera, že totiž je těžko učiti se
houslím dejme tomu po dvacátém roce. Člověk se naučí všemu, odbyde ji pan Dr. Příhoda.
Kdybych já byl oponentem pana Dra Příhody, byl bych se ho zeptal, co ví o zvláštních,
zdánlivě nepatrných, svalech lidské dlaně, které způsobují kývavé pohyby prstů v rovině dlaně.
Jsou to adductores a abductores digitum. Každý anatom by panu Dr. Příhodovi řekl, že jejich
cvičení ať řemeslná, či umělecká jsou po dvacátém roce velmi obtížná. Písaři na stroji a pianisti
by řekli velmi mnoho o této otázce. Pan Dr. Šorner vzal na vědomí zdvořilé odbrouknutí
pana docenta: »V otázce lidského učení nebyl bych tak pesimistický.«
Otázka sociální nemůže prý býti překážkou tam, kde se jedná o národní kulturu. Tím padají
námitky pana Dra Šornera, že budou odstaveni nadaní žáci měšťanských škol. Pro ty má pan
docent tak zvaná Athenea. Známe dosud pokus o jedno Atheneum, o to, které bylo založeno
jednotou učitelstva v Praze; byla to jakási střední škola, která si však vybírala co chtěla, odpo
rovala platným předpisům o učebných osnovách středních škol a pro kterou řada lidí kaceřovala vrchního odborového radu Š., který byl proti ní, protože vydržovatel této školy neměl
dost prostředků, aby ji skutečně udržel. Známe tento famosní pokus, plochý a břidilský, o pří
pravný švindlkurs se zanedbáním všeobecného vzdělání a města, jako Soběslav, by se mohla
srdečně poděkovati za podobnou náhradu, která by žákům měšťanských škol nedala skutečně
nic, zejména nic praktického, protože při osnově, která odporuje předpisům o středních ško
lách, by se absolventi mohli po maturitě — jiti klouzat!
Ta prožluklá Soběslav mne však přivádí na poznámku, kterou si nemohu odepříti: pane do
cente Příhodo: pročpak jste si nezvolil za partnera pana ředitele A. Hemmera? Debata mohla
býti mnohem zajímavější, než tento trainingový assaut s panem Drem Šornerem. Posluchači
vás mohli viděti obrazně připíchnutého ke stěně studia poctivým šermířem vysoké školy, který
ovládá svoji věc. To by velmi zpestřilo trochu nudný program debat, učesaných a naondulo
vaných.
Dovolte, pane docente, abych vám řekl něco o panu řediteli Dru Šornerovi. Když ještě pů
sobil v Příbrami (ještě ne na učitelských ústavech), provázel kolegy z učitelského ústavu, kteří
spěchali při dvojité frekvenci od oběda, poznámkou: »Ahá, páni z varhanické školy
již jdou!« Je to roztomilá připomínka z mládí pana ředitele. Mně však postačí k tomu, abych
pochyboval o upřímnosti obhajoby pana ředitele. Ostatně pevně doufám, že ředitelská sekce
učitelských ústavů, přesto že není ještě založena, panu řediteli ještě sem tam něco řekne.
Tak ještě jednu debatu, pánové. Rozhlas nás nemusí krmiti jen kuplety a šlágry. Takové
kašírované drama potěší znamenitě každého, kdo má o věc interes.
2. A teď dál. . .

Pánové byli svrchovaně nespokojeni s mým posudkem o paedagogických akademiích. Pan
Vlasák, který se mnou v N. O. polemisoval, chce ode mne praecisováno, kterou tu akademii
vlastně myslím. Zda státní jednoletou, nebo soukromou dvouletou. Zdá se mně, že jsem jasně
řekl, cosi o škole, která za dva roky dosáhne toho, co abiturient střední školy po pětiměsíční
hospitaci a soukromou pílí dosáhne sám. Je tedy jasno, kterou jsem myslil. Ta jednoletá státní
je švindlkurs a nestydí se za to nijak, vystrkujíc na odiv svoji naprostou podobnost s tak zva
ným abiturientským kursem, který býval při učitelských ústavech.
Tedy ponechávám znova stranou »hrubé nepravdy«, ze kterých mne pan Vlasák obviňuje.
V N. O. a jiných levicových tiskovinách pravdu hovoří jen levý. Všechny ostatní listy píší
»hrubé nepravdy«. Pan Vlasák se však ani trochu nepokoušel vyvrátiti moje tvrzení o těch
dvou maďarských absolventech, o té Maďarce se šesti výbornými výstupy z češtiny, z níž po
tom při maturitě propadla, prokázavši, že ji neovládá.
V jednom přece opravuji: socialistické strany nejsou přesto, že učitelstvo je levě organisováno, pro reformu učitelských ústavů. Dal jsem si tu věc vyvrátiti právě socialistickými předáky.
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Strany sice pro reformu jsou, ale proto jen, že prý si to přeje asi dvacet pánů, které bych mohl
jmenovati. Zkrátka koterie, známá ostatně z veliké části také z posledních famosních jmeno
vání v MŠANO. Prý jen pár »bažantů«, utrhl se na mne jeden z předáků, rozhazuje rukama,
kteří mají »spachtovanej pokrok«. Relata refero, pánové. Ten pán byl velmi rozhořčen tím,
že jsem obvinil socialistické strany z úmyslů paedagogicky reformních.
Přiznám se vám, že jsem tím byl značně zmaten, dokud jsem se nedověděl vás všechny reformisty jmenovitě.
A nyní, pánové, k věci. Budeme citovati vaše vlastní názory na dokonalost paedagogické
akademie. Tak v »Programu« (Demokratický střed) ze dne 27. IX. 1935 soudí Josef Kouba,
kterého mám v důvodném podezření, že je dokonce v kuratoriu P. A.: »Z těch osmi měsíců
otráví studující, mimo přednášky a semináře, značnou část doby povinnými náslechy, pokusy
ve vyučování a přípravou na ně. Mimo to ztrácívá nemálo času přecházením z místností jed
něch do druhých. Tedy na studium samo, které je znesnadněno nedostatkem učebnic, odpo
vídajících potřebám paedagogické akademie, zbude z těch osmi měsíců jen poměrně krátká
doba. A ta je ještě hodně roztříštěna.«
Chce dále více oekonomie v učebném plánu, »více hospodárnosti v podání a zpracování
studijní látky, jejímž rozsahem se kladou na posluchače značné nároky«.
Dovídáme se, »že není hospodárné, přednášejí-li o téže věci na paed. ak. dva tři docenti,
každý na vlastní vrub jinak, s jiného hlediska a s jinými závěry. Jak se tím mladí lidé matou!«
Dále! »Dobou, která je vyměřena na paedagogických akademiích dějinám paedagogiky, je jistě
o tento obor postaráno. Překvapí tedy, přednáší-li se mimo to na jiné paed. akademii při
„obecné paedagogice a didaktice“ zase ještě znovu historie školství od starověku, a to v ne
malém rozsahu.«
Vůbec článek Koubův by bylo nejlépe opsati celý. Protože to však nejde, aspoň něco
2 konce.
»Škodí velmi věci, kdo místo toho (výkladů soustavných a ucelených) přináší na paedago
gické akademii jenom směs jednotlivostí, jak našly se někde na čtvrtkách, zbylých v zá
suvce po uspořádání výkladů pro jinou potřebu. Jen drobečky,
padající s bohatších stolů pro učitelský dorost nestačí.«
O téže hospodárnosti píše v »Sobotě« ze dne 25. února 1935 Jan Mauer. Zase se steskem, že
dvouletých akademií není, mluví o tom, že by se »proto měla studijní látka podávati s pro
myšlenou, pečlivou hospodárností«. Týž pán jaksi váhá uznati, že by byli absolventi středních
škol dost připraveni pro paedagogickou akademii.
Nuže, zde jest právě ten dráp lvův. Jednoletá a i dvouletá paedagogická akademie jest pořád
škola ad hoc honem improvisovaná a s chvatem, aby tu byl fait accompli, od kterého dalo by
se vyjiti k boji za něco lepšího, co měl vytvořiti teprve čas. Nevytvořil, jak je viděti, ani za těch
šest let, které uplynuly od založení P. A., k napsání článku Mauerova.
Učitelský ústav, ponechaný schválně ve své popřevratové okleštěnosti, připravuje pro pro
bírání paedagogiky ve druhém ročníku nejen soustavností výkladů profesorových i výkladů
předepsané učebnice, ale také tím, že staví již v prvém ročníku chovanci před oči metodické
výklady profesorů, ucelené, promyšlené a pečlivě upravené. Co by dokázal, kdyby mohl býti
reformován tak, jak si toho učitelští reformátoři nepřejí.
Jaké důvody nutí naše paedagogické reformátory k tomu, aby si přispíšili s definitivou
stavu, kdy bude P. A. jediným zřízením, vzdělávajícím učitelský dorost? Je to podle článku
Dra J. Keprty v 300 č. N. O. ze dne 25. prosince 1936 »Nová úprava učitelského vzdělání«
také ten důvod, že v Německu byly zařízeny paedagogické akademie dokonce tříleté, které
režim nazistický nazval, pokud jsou v pohraničí, »duchovními pevnostmi německého lidu«.
Pana Dra Keprtu straší prajzský kantor, vychovaný na těchto akademiích, a proto naléhá,
straše dokonce pana fiskusa ušetřením 9—10 milionů. Ten fiskus ať vezme do ruky tužku
a počítá, co stojí jeden řádný profesor vysoké školy. Minimum 75 tisíc ročně. Pobírá tedy plat
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tří profesorů středoškolských. Ale ať si fiskus vypočte, kolik profesorů bude potřebí pro
paralelní přednášky pro 1500 posluchačů, ať to znásobí počtem paedagogických akademií,
přidá lektorské platy dnešních cvičných učitelů, nebo jen osobní přídavky 2100 Kč ročně
na třídní všech těch tříd, které budou sloužiti P. A. jako škola cvičná (bude těch tříd nejmé
ně 100!) a dostane číslo, že se mu zajiskří v očích.
Divíme se, že najednou je to nazistické Německo, které je našim reformátorům vzorem.
Pročpak není jim vzorem bratrská Jugoslávie, která reformovala učitelské ústavy na úroveň
reálních gymnasií i s latinou a dala jim šest roků? Kdyby se stalo tak i u nás, pak by na dva
ročníky přidané stačilo přidati dva profesory, protože šestý ročník byl by již stejně jen vlastně
samá praxe a metodika. Za lehkomyslné tvrzení vydává pan Vlasák moje konstatování, že
absolventy P. A. ustanovují inspektoři jaksi neradi. Nuže, v citovaném článku Mauerově
praví se mimo jiné: »Jak se ve školní praxi osvědčují v porovnání s absolventy učitelských
ústavů,« to srovnání učinil jedině školní inspektor dr. Krieb. »Je řada ještě na jiných, na
ostatních školních inspektorech, aby vyslovili posudky o absolventech P. A., pokud ovšem
kdo dovede býti posuzovatelem nepředpojatým i nezaujatým.«
Může býti pro moje hořejší nijak nelehkomyslné tvrzení lepšího důkazu nad toto ohrazení
dopředu, velmi výmluvné a řekl bych dokonce zastrašující, již předem, kdyby snad někoho
napadlo kritisovati některého z absolventů P. A.?
Nejsem přirozeně zplnomocněn, abych stesky na usazené absolventy P. A. zde přednášel:
naopak, jest mně mlčeti o těchto úsudcích a já tedy mlčím. Strach je velká věc. Já bych jej
neměl ani jako okresní školní inspektor. Ale absence absolventů P. A. na všech reformních
školách, pokud je Praha i venkov mají, je výmluvná.
A musím znova opakovati jeden z úsudků o znalosti paedagogiky pánů absolventů. Jakmile
někdo při zkoušce způsobilosti plaval z paedagogiky tak strašně, že byl podle studentského
rčení »ale docela vedle«, byl to absolvent P. A. Jeden interpelován pro tyto mezery, vysvětlil
tuto okolnost tvrzením o jakési mně záhadné perioditě otázek, které jsem nerozuměl.
Nekončím zatím ani tuto polemiku. Nedomluvil jsem. Naznačil jsem leccos a dořeknu
přinucen. Zde na uzavření jen toto:
Dvacet až třicet pánů usmyslilo si zavěsti u nás vysokoškolské vzdělání učitelů. Vyšli získávati přívržence mezi učitelstvem a našli přívrženců dost, protože vyhlídky na kategorii B
státních zaměstnanců nejsou tak špatné. A tu nutno říci všem těm, kteří si myslí, že se jednou
svezou sebou a jsou horlivě pro vysokoškolské vzdělání, obtěžujíce přímluvami ředitele a členy
profesorských sborů učitelských ústavů, když se jedná o přijetí jejich dětí: pánové, nic z toho
nebude! To by byla dávno dejme tomu propočtena vojenská služba: prachy nejsou a nebudou!
Kategorii B státních úředníků je možno tedy teoreticky přiznati za P. A., ale z výplaty nebude
nic. Bratr Trapl to načal a vícekráte se to nespraví.
Něco jiného jest ovšem, až se bude zrušením učitelských ústavů šetřiti těch 8—9 milionů
(viz výše). Pak určití pánové se stanou universitními řádnými profesory, jiní lidé lektory,
docenty atd., atd. — těmi řádnými, jich bude asi třicet, těmi docenty a lektory asi sto. Budou
státi přesně tolik (na věcných nákladech) jako všichni profesoři, ředitelé a cviční učitelé zru
šených učitelských ústavů dohromady. Při tom 100 profesorů učitelských ústavů na místech
systemisovaných a 16 ředitelů zarazí všechen osobní pohyb na středních školách českých na
10 let, mnozí pak dokonce na dovolené s čekatelným budou žehnati těm, kteří jim obstarali
tento odpočinek. Další hromada zkoušených kandidátů profesury bude ucpávati místa odbor
ných učitelů: Ale o to tu šlo! To je hlavní věc! Ti profesoři, docenti, lektoři P. A. i potom
zůstanou zrovna takovým švindlkursem jako jsou dnes! I potom budou tam padati drobečky
se stolu boháčova, schovávané a uválené po šuplatech. I potom se budou dva profesoři plésti
jeden druhému svým výkladem do řemesla, opakujíce s jiných hledisek to, co se slyšelo, opa
kujíce velmi podrobně věci nepodstatné. Přirozeně. I vysokoškolský profesor musí míti vnitřní
hodnotu: nemá-li jí, je těžko ji po něm chtíti.
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Cíle bude dosaženo! A učitelské ústavy, které reformo váti nestojí za to, zaplatí několika
nedočkavcům jejich ambice svou oprávněnou existencí.
Někomu velice záleží na tom, aby vzdělání národní bylo pořád horší a horší. Nešlo to dost
rychle pokusnictvím paedagogickým: půjde to rychleji tedy těmihle famosními akademiemi!
Prof. dr. V. Láska:

NÁBOŽENSTVÍ a VÉDA«)
Vedle viditelného světa přírody existuje i neviditelný svět kosmický, jejž poznáváme vý
hradně intelektuálně filosofickým uvažováním. Týž jest doplňkem světa fysiky a smyslových
vjemů. Materialismus není schopen obsáhnouti celý kosmos. Snadno to nahlédneme, ptáme-li
se na př., co je to hmota? Je-li složená z atomů, jak soudila fysika ještě nedávných dob, či
z jiných nenázorných elementů, nevíme a nedovíme se snad nikdy. Podobně bude i vlastní
podstata elektřiny snad provždy člověku záhadou, i když dovedeme dokonce i měřit její
účinky. Také lidskou duši nikdo neviděl, ale tvrditi, že žádnou nemáme, bylo by absurdností.
Materielní svět musíme si doplniti světem rozumově nutných ideálních existencí (entit),
jejichž nejdokonalejším představitelem jest Bůh, kterého také nikdo neviděl, ač Ho v přírodě
intelektuálně poznáváme. Abychom dospěli k představě úplného kosmu, musíme světový
názor doplniti ideou nejvyšší entity, t. j. Boha, který aby mohl býti člověkem poznán a po
chopen, se vtělil v Boha-člověka: Krista, neboť poznati božskou pravdu jinak než za součin
nosti Boha nedovedeme.
S tím se musíme, ba dokonce i můžeme spokojiti tím spíše, poněvadž i filosofie učí nás svět
poznávati jen s risikem co možno nejmenším, a proto vždy jen nedokonale. Že však risiko víry
v Boha jest nejmenší, snadno nahlédneme, neboť není-li Boha, nemá bezbožství pro nás žádné
ho risika vůbec. Je-li však Bůh, potom ovšem vydáváme se na pospas plnému risiku, plynou
címu z Jeho existence. Podle anglického matematika a filosofa B. Russela otázka Boží
existence může býti vyřešena jen buď přírodní vědou nebo zjeveným nábo
ženstvím, protože Boha jinak pochopiti není člověku dáno.
Hlavní rozdíl mezi člověkem a Bohem dal by se snad charakterisovati nejlépe, kdybychom
Descartovo »cogito ergo su m« (myslím a proto jsem) obrátili v božské »s u m
ergo cogito« (jsem a proto myslím). Člověk myslí a z toho soudí, že existuje, kdežto
Bůh především jest a z Jeho existence plyne vše ostatní, co s Ním v nás a mimo nás souvisí.
Bůh existuje ovšem jinou existencí než my, a to Svou vlastní, nám naprosto nepochopitelnou
metafysickou realitou. Ti, kdo Boha zamítají, poněvadž Jej nemůžeme poznat vědecky, jsou
v neprávu, neboť žádají od vědy nemožnou věc.
Tak dospíváme k závěru, že správné pochopení Boží existence jest možné jedině
zjeveným náboženstvím.
Dejme si nyní otázku, existuje-li něco, co by mohlo Boha nahraditi? Bezbožství tvrdí že
ano, a považuje mravní ideál za dostatečnou náhradu Boha, neboť člověk může žiti mravně,
i když v Boha nevěří. Ano, ale jen potud, pokud nebéřeme v úvahu možné krise lidského
intelektu, které na př. člověka-vojáka vedou k tomu, aby podle T o 1 s t o j e nedbal evangelia
a žil podle vojenských předpisů. Jsou proto možný případy, v nichž mravnost staví člověka na
rozcestí, aniž by mu mohla ukázati správnou cestu. Nadto je mravnost příliš lidskou věcí
a proto již neschopna býti podkladem správného náboženství. Mravnost nemůže nahraditi
víru v Boha. Také neexistuje žádná vědecká morálka, jak přesvědčivě ukázal i K a r e 1 V or o v k a ve své knize »Skepse a gnose«. Není proto možno »chtíti nábožen
ství necírkevní, nezjevené, zajišťující nám vyšší mravnost«, neboť
takové náboženství neexistuje a každý pokus o jeho sestrojení podává vždy jen nový důkaz
jeho nemožnosti.
) Závěr cyklu Světový názor, „Tak” č. 5. a 8.

Bůh není entitou, kterou by lidská věda mohla jen tak lehce odpraviti. Na to je věda příliš
slabá, neboť nedovede ani své základy náležitě zajistiti. Uvažujme na př. o matematice jako
nejpřesnější vědě. Při bližším rozpatření se ukazuje, že matematika nespočívá na tak pevných
základech, jak by se zdálo na prvý pohled, takže mohl Kronecker, jeden ze slavných
matematiků, pronésti svůj známý výrok: »Celistvá čísla stvořil Pán Bůh a vše ostatní v mate
matice je lidská věc.« Takc moderní fysika se svými neustálými převraty ve svých základních
názorech dokazuje přesvědčivě, že věda je daleka toho, aby mohla rozhodnout o správnosti
nebo nesprávnosti světového názoru, který se opírá o entitu Boha.
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Dva hlasy
O PRVNÍM SJEZDU ČS. HISTORIKŮ

I.

První sjezd československých historiků v Pra
ze, konaný 2. až 8. května 1937, skončil se
úspěšně, shromáždiv na 350 vědeckých pra
covníků v dějinách a vyvolav před nimi
v přednáškách a debatách řadu závažných té
mat problémových i organisačních. Bylo vy
soce poučné a symptomatické, jak se zde for
mulovala desiderata dělby práce a žádoucí
přednosti témat: mladá generace historická se
sympaticky představila cílevědomostí a také
uznáním nutnosti, zříci se případných úzkých
pracovních zálib vlastních na prospěch gene
račního díla kolektivního. Otevřeně se kon
statoval přesunutý zájem od středověku k no
vověku, konkrétněji: opouštění epochy husit
ské a zaměření ke katolickému baroku. Brněn
ský profesor František Hrubý ukázal to na
historických publikacích a edicích: rozsáhle
jsou vydávány zprávy papežských nunciů, bě
lohorské korespondence, barokní dokumenty.
Ředitel Archivu země České Bedřich Jenšovský vytyčil důrazně význam Říma pro česká
studia historická a stanovil postulát, všímati
si vedle fondů archivů a knihoven vatikán
ských zejména také archivů šlechtických a
klášterních. Pomoc řádových a kněžských his
toriků, dosud malá, byla žádána a hodnocena
jako nezbytnost. Brněnský docent Jindřich
Šebánek v přehledu toho, co bylo vykonáno
v oboru pomocných věd historických, zjišťo
val, že bude třeba rozšířiti dosavadní stu
dium, na př. na listiny našich ústavů duchov
ních, na znaky a pečeti duchovních korporací.
Prof. Antonín Matějček konstatoval, že valně
vzrostl i umělecko-historický zájem o český
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barok, jehož památky a problémy jsou studo
vány se zesilující intensitou a že tu výsledky
budí naději na práci vděčnou a plodnou. Bra
tislavský docent Branislav Varsik, který před
nášel o jednotnosti československých dějin,
konstruoval mezi doklady o vědomí jednot
ného původu Slováků s Čechy v XVII. a
XVIII. stol, na tom, že Slováci tehdy svou
tradici, která není husitská a českobratrská,
ale velkomoravská a cyrilometodějská, čerpali
z českých katolických knih. Proud zájmu po
sitivního a výjimkami, které jeho naléhavost
jen potvrzovaly, také negativního, obrážel se
paralelně také v obecných hovorech ideových.
Prof. Karel Stloukal vyznačil jako hlavní rysy
současné historiografie: požadavek, přiblížiti
dějepis aktuálním potřebám života, volání po
synthese, která by vyplývala z nového pojetí
dějin, sblížení historiografie s filosofií. Prof.
Václav Chaloupecký, hovoře o hlavních pro
blémech našich dějin národních, vyzdvihl, že
se nedíváme na minulost, aniž bychom si dá
vali své otázky určovati přítomností, že doba
naší revoluce je skončena a nám jest navazovati na konstruktivní a nikoli destruktivní
prvky v naší minulosti. Jsme starý evropský
národ, který byl od samých počátků dějin pří
mo fascinován západoevropskou civilisací.
Tento sklon byl i základem našeho pokrokářství, někdy naivního, které v své přehnanosti,
přepjatém proselytismu jako v husitství, byl
nám někdy i na škodu. Ale toto evropanství
může být i nadále, v jiném smyslu, naší tradi
cí. Také Jaroslav Werstadt v rozboru sporu
o filosofii českých dějin přiznával, že je nutno

viděti vývoj a skladbu národní kultury polyfonněji než Masaryk, který v svém navazování
obrození na reformaci přezíral a nedoceňoval
staletí obnoveného katolického vlivu u nás a
vůbec ony renesanční principy a prvky, kte
ré prostředím katolicismu a baroka působily
ke vzniku moderního světa. Směr Josefa Peka
ře, dotýkaný zvláště Janem Slavíkem, nacházel
na sjezdu duchaplné zastánce v Chaloupeckém,
Stloukalovi, Mendlovi, Matouškovi, Hertlovi,

i když ovšem měli leckdy svá kompromisní a
nuancovaná stanoviska. Celkem možno tedy
říci, že positivismus byl za celého trvání sjezdu
v defensivě a na ústupu. A to na sjezdu nebylo
vůbec themat z dějepisu literárního, kde tento
ústup je laiku nejzřejmější. Uvědoměná změna
většiny pracovních polí přinese, doufejme, zá
roveň i plnější a polyfonnější hodnocení ka
tolických stránek v historii našeho státu.
B. Lifka.

První sjezd československých historiků za
sluhuje však zvláštní pozornosti, mimo jiné
též následkem vystoupení několika represen
tantů skupiny, která u nás vytváří populární
levicovou ideologii a která, vydávajíc se za
věrné »žáky Masarykovy«, osobuje si právo
dávati známky z demokracie, a to nejen sobě
a svým věrným, ale komukoliv, především
pak svým odpůrcům. Vystoupením této sku
piny se dostalo jedné části sjezdu, a to právě
té, jež se zabývala zkoumáním problému čes
ké dějinné filosofie a smyslu českých dějin,
rázu zřetelně protihistorického, ba vůbec protivědeckého.
Tímto označením nemíníme jen vědecké
slabiny argumentací, na př. Slavíkových a
pod., jichž si budeme moci podrobněji všimnouti, až nám pořadatelstvo sjezdu vydá ofi
ciální znění sjezdových přednášek, ani ten,
vědce zajisté zneklidňující fakt, že všeobecně
filosofická a libovolná Masarykova koncepce
smyslu českých dějin, jednostranně budující
na reformaci, a jejích moderních surogátech a
podceňující nacionální složku dějinné dyna
miky, zřejmě na sjezdu vítězila nad vědecky
mnohem lépe fundovanou koncepcí Pekařo
vou; jde o něco mnohem horšího: »žáky Ma
sarykovými« ovládnutá část přednášek a de
baty, těmito přednáškami inspirované, vyzně
ly totiž vůbec proti empiričnosti vě
dy, ba vůbec proti čisté vědě, nezatížené
sektářskými ideologiemi, kteréžto požadavky
byly kdysi samozřejmé tam, kde se chtělo
o vědě alespoň mluvit! S podivem jsme slyšeli
na sjezdu z úst středoškolského profesora po
žadavek, aby se v historii konečně už přestalo
se samým »přemyslováním« a »libušováním«
a podobným zastaralým historismem, který
prý vyučování historie jen zatěžuje; místo to

ho prý má býti raději vléván do duší mladých
adeptů vědy »duch Masarykův«, onen duch,
jenž prý je nejzpůsobilejší utvářiti smýšlení
mladých občanů; a maně jsme si spojili tento
požadavek s předcházejícím výpadem dr. Sla
víka proti Weingartovým vědecky odborným
publikacím pro studium slovanských otázek
»Byzantino-Slavica«: a najednou nám bylo
jasno, že tu jde vůbec o systematický výpad
proti neusměrněné vědě, proti vědě, která ne
chce nikomu sloužit, proti vědě, která si občas
dovolí korigovati záměrně usměrňující výkla
dy žurnalistů; »libušování« a »přemyslování«
se, pokud víme, věnuje málo času, na př. na
středních školách; ale pod tento pojem se
soustřeďují našim antihistorikům patrně i vý
klady o sv. Václavu, o Karlu IV., o celém ro
mánském i gotickém středověku, o celých čes
kých dějinách, vyjímaje jen několik postav
české reformace, používaných opět jen k myš
lenkovému usměrnění se značným skreslením
jejich skutečného dějinného významu. Proto
pryč s tímto nepříjemným balastem, pryč s ce
lou empirickou vědou, pryč se vším, co nám
překáží v naší vědecké libovůli!
Působí jistě trapně na posluchačstvo, jestliže
určitá část sjezdového jednání je přímo v de
batě značena universitním profesorem, jakož
to »gleichgeschaltet«, působí stejně trapně,
jestliže jinému universitnímu docentu je za
bráněno v kritice těchto usměrňovačích snah
jen odnětím slova. A mělo by býti tím trap
nější pro lidi, kteří mají plná ústa demokra
cie a kteří chtějí ve jménu této demokracie
mentorovati kdekoho, jsou-li veřejně a ústy
vědce přirovnáváni k těm, jejichž pouhé jmé
no jim nahání nevýslovnou hrůzu, totiž k ideo
logům dnešní Třetí říše. Ale tu už jsme u sku
tečnosti, která otravuje celý náš dnešní kul-
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turní a mužný život: filosofie Masarykova
není jistě nic, o čem by nebylo možno alespoň
disputovat, nic, co by nebylo lze vykládat a
hájit; ale pod jejím pláštíkem skrývají se dnes
lidé, kteří do rámce této filosofie cpou bez
ostychu svoje názory, své výmysly, normální
mu člověku nepřijatelné, a kteří přímo s ra
kouským policajtstvím zrádcují a zavírají (bo
hudík, dosud jen na papíře), každého, kdo
má odvahu opříti se jim. Demokracie, pokud
jí rozumíme (a v československých poměrech
je to opravdu těžko), je pro nás formou sne
sitelné státní správy a v širším smyslu snesi
telného obcování mezi lidmi: určitou klikou
bývá však této formě podkládán určitý filo
sofický obsah, který je kanonisován jakožto
tabu, a odváží-li se někdo pronést několik

kritických slov, na př. o socialismu nebo ko
nec konců o bolševismu nebo španělské ob
čanské válce, je prostě vyhlášen za nepřítele
demokracie a eo ipso klasifikován jakožto
vyvrhel lidské společnosti. Tak se stalo, že se
v dnešní době za neustálých demokratických
intrád a chvalozpěvů vytvořilo působením
politicko-stranických aparátů, žurnalistických
a řečnických koncernů ovzduší úplné nesvo
body, policajtství a byzantinismu, ovzduší, jež
se pomalu stává nedýchatelným; ovzduší, ve
kterém už ani filolog nebude moci vykládati
o svých spřežkách a aoristech bez nadiktova
ného politického usměrnění. Události na sjez
du historiků jsou jen jedním z četných dokladů
tohoto stavu.
Historicus.

Je nynější konjunktura trvalá či ne?
V domácích hospodářských kruzích jsou
toho času dva rozdílné názory, týkající se
pozvolného oživování hospodářství tuzem
ského i mezinárodního. Jeden z nich, který
náleží spise do tábora optimistů, se domnívá,
že konjunktura je teprve v začátcích a protože
hospodářská krise světová trvala po sedm let,
že nyní nastane po těchto letech hubených
opět nepřetržitých sedm let tučných a že tudíž
jsme pokud jde o konjunkturu teprve v po
čátcích. Druhý tábor, do něhož patří více pe
simistů, se domnívá, že povaha dnešní kon
junktury nezaručuje ještě její dlouhé trvání
a že po ochabnutí tak zv. konjunktury zbro
jařské může ve světovém i v našem hospo
dářství nastati alespoň dočasná výrobní a ob
chodní stagnace.
Předpovídání budoucnosti ve věcech poli
tických i hospodářských se nikdy nevyplácelo
a proto ani tentokráte není možno postaviti
se za optimisty, ani za pesimisty. Hospodářství
samo ovšem potřebuje vždy více optimismu,
neboť pesimismus už předem každou myšlen
ku i dílo ničí. Nedávno měla naše veřejnost
možnost sledovati tři významné projevy do
mácích hospodářských kapacit, týkající se vý
voje našeho průmyslu na sjezdu německého
průmyslového svazu v Teplicích. Nejvíce po-
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zornosti vzbudil projev dr. Jaroslava Preisse,
který pokud jde o další trvání hospodářské
konjunktury není zásadním optimistou a radí
při posuzování hospodářské situace spise
k jisté opatrnosti.
V Čem se liší dr. Preiss jako předseda Svazu
čsl. průmyslníků od tábora národohospodář
ských optimistů pokud jde o trvání dnešní
konjunktury? Především tím, že podle jeho
názoru povaha nynějšího oživení hospodář
ského, které se projevuje více méně ve všech
státech Evropy, je zcela jiná, nežli bylo dřívější
oživování konjunkturální v dobách normál
nějších, kdy na vývoj věcí hospodářských ne
měly tak značný vliv věci politické. Ve století
devatenáctém prodělalo hospodářství evropr
ské asi 25 různých hospodářských krisí, a to
buď hlubších anebo menších, z nichž některé,
jako krise nynější, měly povahu mezinárodní.
U všech těchto krisí bylo však charakteristické,
že jakmile se zmirňovaly, mělo to současně
vliv i na zlepšování mezinárodního obchodu.
U konjunktury nynější však tyto příznaky ne
vidíme, naopak mezinárodní obchod dnes za
konjunkturou výroby značně asi o 25% po
kulhává.
Z tohoto faktu bychom tedy museli usuzovati, že dnešní konjunktura, resp. některé

její náznaky pramení v jednotlivých státech
z důvodů speciálních spise místních a že k ní
přispívají hlavně zbrojení a některé vetší ve
řejné investice. Tuto konjunkturu vidíme
dnes hlavně v Německu, v Anglii a Itálii
a zároveň i u nás. Nelze vsak přesto říci, že
byla by to konjunktura pouze zbrojařská,
nýbrž hospodářské oživení přechází postupně
i do oborů jiných, jež nemají se zbrojením nic
společného. Faktem je, že dnes po sedmiletém
vyčerpání v surovinách, investicích i po znač
ném vyhladovění nejsirsího konsumu zvláště
dělnického, je hospodářské oživení v jednotli
vých zemích zjevem přirozeným i žádoucím
a že pracovní a jiné důchody plynoucí z kon
junktury zbrojařské přijdou k dobru obchodu,
řemeslné výrobě a jiným odvětvím výrobním,
které pracují pro tuzemskou spotřebu. Bylo
by vsak nebezpečné, kdyby se do nynější pře
vážně zbrojní konjunktury neměla postupem
času vČleniti také konjunktura normální, která
by měla širší hospodářskou základnu a zahr
novala by v sobě i jiné obory výroby, jež se
zbrojením souvislost nemají.
Skutečné hospodářské oživení může se rozvinouti pouze na podkladě a pod vlivem hos
podářských a politických poměrů mezinárod
ních a proto také každá déle trvající konjunk
tura musí míti charakter mezinárodní. Proza
tím však vidíme, že výroba i obchod vyvíjejí
se k lepšímu většinou jen pod vlivem poměrů
lokálních a podle toho jak jí jednotné státy
mohou dáti injekci buď ve formě veřejných
investic anebo mimořádným zbrojením. Kon
junkturu přirozenou mají dnes pouze Anglie
a její některá dominia a kolonie, zvláště Afri
ka a státy skandinávské, jež hospodářsky
s Velkou Britanií velmi úzce souvisí. Určité
hospodářské zlepšení jeví se během loňského
a letošního roku také ve Spojených státech
severoamerických. Obchod mezinárodní, který
de facto znamená skutečnou výměnu statků
mezi jednotlivými státy, nemůže se doposud
rozvinouti pro celou řadu více méně politic
kých příčin a také z vážných důvodů měno
vých a finančních.
Hospodářská krise, trvající více let, způso
bila v mezinárodních stycích hospodářských
a finančních značné trhliny. Byly zejména na
nejmenší míru omezeny fluktuace kapitálu

z jedné země do druhé, tím, že obchod a jiné
peněžní transakce jsou sešněrovány různými
devisovými celními předpisy a mimořádnými
obchodně-politickými opatřeními a že zůstává
nevyřešena otázka reparačních a jiných mezi
národních dluhů. Opravdová konjunktura me
zinárodní předpokládá pokud možno největší
uvolnění finančních a měnových opatření
v jednotlivých zemích a hlavně upevnění poli
tické a hospodářské důvěry, jež byla zvláště
v posledních letech velmi silně otřesena v ce
lém světě. Čím rychleji bude postupovati
likvidace oněch zásahů státních i jiných, které
vytvořila nynější krise, tím nadějnějším bude
návrat trvalé hospodářské konjunktury v jed
notlivých zemích, který způsobí konec autarkie
a návrat k rozšířeným stykům mezinárodním.
Je ovšem otázka, jak daleko jsme ještě vzdá
leni od těchto cílů a zdali tyto naděje nepře
sahují event. vývoj událostí nepředvídaných,
které za dnešní politické situace mezinárodní
nejsou rovněž stoprocentně vyloučeny. Hos
podářství světové má i hluboké trhliny mrav
ní, neboť nebyla mezi národy porušena jenom
důvěra politická, nýbrž i důvěra hospodářská.
K dnešní hospodářské nedůvěře světové při
spěly hlavně silné otřesy měnové, zvláště ně
které měnové devalvace, dále hluboký úpadek
dlužnické morálky a nedodržování různých
politických a hospodářských závazků. Nejvíce
a nejzhoubněji zde však působí nedůvěra po
litická, která vylučuje každý jasnější pohled
do budoucnosti a brzdí mezinárodní styky
hospodářské, hlavně mezinárodní styky fi
nanční i obchodní.
Celý svět i my si jistě upřímně přejeme,
aby návrat ku zlepšené konjunktuře světové
byl trvalý a aby nynější hospodářské oživení
nebylo po vyčerpání zbrojní konjunktury vy
střídáno opět novou krisí. Nebyl by však pro
nás zdravý takový optimismus, který by pře
hlížel všechny dosavadní překážky, jež má
světové i domácí hospodářství ještě před
sebou a jenž by na konec byl vystřídán opět
nemilým zklamáním. Hospodářská situace
mezinárodní je dnes stejně nejasná jako si
tuace politická. Čekáme mír a jsme připraveni
na válku. Čekejme tedy konjunkturu, ale neza
pomínejme při tom, že je třeba mysleti stále
ještě na krisi.
Ant. Pimper.
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Frantisek Hrbek:

Klášter blahoslavené Anežky
Noc duní, puklý zvon a křídlem zvrásněným
jak perui Satana, tma lysou blanou cloní
zborcené skruze, páchnoucím a slizkým
znakem svým
na prejzech ulpívá a v slepá okna kloní
svůj bezlesklý, ztrnulý zrak. To není závoj
f-r* o •
1 VW],
jenž v ztrouchnivělé látce podržel Tvůj rys
ó něžný beránku; Tvůj závoj nevlaje
nad méstem Tvým. Ta bazaltová sluj,
toi tůn je hnijící, rejdisté krys,
v níž bledý luny svit zapadá zmíraje.
Jdeš, ševel růžence probouzí spáče,
pod světnic povály sen dusný třeští,
jdeš, kámen dlažby pod Tvým krokem
pláče,
nemoha v ztrnulosti své se vznítit ratolestí,
jdeš, hodin hlas Tvou šlépěj zametá
a v ni se ukládá jak harašící listí,
jdeš, varhanami zpívá klenba staletá,
jdeš v chrámu znesveceném modlitbu svou
čisti.
V žaltáři noci obracíš za listem list,

pohledem přetavujíc zlato iniciál,
jak v kříži na prsou plá teskný ametyst,
jenž v barvu stmívání lom světla přijal,
jím propast svého odříkání měří.
Kameni náhrobnímu, který kryje kosti Tvé,
dej trysknout půlnoci v ohnivém keři,
co lázeň, která odemyká oči osleplé.
Ty pokorná, jež položilas tělo za podnož
pro kroky lhostejných a vrostla do základů
tohoto města, pojď a prst svůj vlož
do jizvy, kterou puká tma a v zradu
a v černou, hustou krev, již vzdouvají se
v uzlinách tvrdě sukovité žíly,
na nebe mokvající zelenou mhou chladnou
řeřavá slova piš. Dští sivý popel, míse
se v šupinatou tmu. Ó němé kampanilly,
ó štíhlý sloupe, bortící se nad základnou,
rozčísnut božím hněvem ve svém úpatí.
Ó jasné zjevení, ó sladká závrati!
Jde světice a ze záhybů těžké řízy
všech lučních květů vane vonný dech,
jde, stínem vrůstá v noc, v ní zavírá se, mizí,
květ nejlíbeznější, jenž vzešel z půdy Čech.

K umělecké praksi ruralistů
V druhém čísle »Taku« upozornil V. Renč
na dvě studie ve sborníku »Tváří k vesnici«,
jež dávají ruralismu potřebný filosofický prů
hled : na studii R. I. Malého a Fr. Křeliny. Při
rozboru urbanismu a ruralismu vhodně nazna
čil R. I. M a 1 ý složitost problému a v poža
davku totálního náboženského realismu, k ně
muž vede i konkrétní selský realismus, nepřímo
varoval před určitými schématy a pouhým
vnějším popisem při uměleckém podání ven
kova. Jeho ideový postup doplňuje pak stať
Fr. Křelinyo duchovní tváři české vesnice
ještě i jako osobní zpověď spisovatele, odha
lující kromě vymezeného tématu i metodické
předpoklady vlastní tvorby. Obdobně je tomu
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iuj. V. Sedláka, a pro beletristickou praksi ruralistů je zajímavé, že se ve svých závěrech
téměř kryjí. Sedlákův obraz člověka země
vrcholí v jeho harmoničnosti: »Je harmonický
ve svém mikrokosmu, ve svém ohraniče
ném světě, je harmonický, jasný a přímý,
když se z tohoto světa dívá na vlastní i ostat
ní svět.« Rovněž Křelina je přesvědčen, že
plodem pravé kultury mysli a citu, v níž
není rozdílů ani ve městě, ani na venkově,
je poctivý, duchovně se rozvíjející a mravně
spravedlivý člověk. Současné poměry na ven
kově neodpovídají této představě a proto je
třeba podle Křeliny vnésti do jejího života pře
devším řád, který vyrůstá ze selské i křesťan

ské tradice její minulosti, t. j. vymýtiti ničem
né býlí předměstské periferie a povýšiti rodinu
na duchovní společenství zašlých i budoucích.
Požadavky Křelinovy možno v určitém směru
pokládati za program umělecké metody
ruralistů. Staví se tím po bok jinému z před
ních uměleckých teoretiků i praktiků českého
ruralismu: Josefu Knapovi.
❖

Jak se nyní jeví tyto funkční předpoklady
v umělecké praksi? Již v »Hubených letech«
hlásal Fr. Křelina tendenci návratu k půdě
jako východisko z kříse průmyslové nezaměst
nanosti dělnické. Klad této jeho práce i pro
ti románovému debutu »Hlasu na poušti«
byl v psychologickém růstu postav, jež v noč
ních výjevech mezi Holajem a Boženou dostu
pují monumentální prostoty i syté názornosti.
Věren etickým zdrojům básnířky českého Poještědí, potvrdil bývalý pathetický hymnik, že
jeho prozaické dílo mohutní především indi
viduální psychologií citově mravních dějů. Při
psání nové skladby »Puklého chrámu« památ
ce Karoliny Světlé je jenom potvrzením auto
rova postupu od mravoličného kronikářství a
dokumentární reportáže k dramatické formaci
krajinné i společenské, k individuálně překres
leným postavám, jež místy dosahují až ideové
symboliky. Na rozdíl od dřívějších prací vy
stoupila do popředí funkčnost románů a upro
střed »věku racionalistického ukrutenství« dů
sledně žádá řád půdy a řád hodnot duchov
ních. Proti světu města, osvětlovanému až ne
návistnou karikaturou, stojí uzavřený svět sel
ský. Se vzestupem selského rodu je líčen se
stup města a tím navoděna dramatičnost, je
jímž bezprostředním určovatelem je osud Vác
lava Antoše. V jeho přerodu z pasivního měst
ského člověka v mužného hospodáře je uplat
něn teoretický požadavek ruralistů o uzdravu
jící síle půdy a o nutnosti podříditi se jejímu
imperativu. Podřízení tomuto nadosobnímu
principu nepůsobí však vždy dost organicky
a přesvědčivě.
Tam, kde jeho postavy zápasí o zdolání mrav
ní kříse vědomě a z vlastní iniciativy nebo kde
jejich zápas je vnitřně podmíněn kolektivním
dramatem, vítězí Křelina umělecky. Nevadí,
že je to většinou ve scénách, které jsou stavě
ny na důsledném pesimismu a jež postihují
rozrůstající se zlo až s příkrostí grotesky. Je to
sice v rozporu s uvedeným ideovým posláním

ruralismu, ale otřásá to dramatičností pohledu.
Křelina nemohl ovšem setrvati na tomto řeše
ní a proto po vzoru některých předchozích ro
mánů sbírky »Hlasy země« a ve smyslu progra
mového poslání postavil kladný, ale psycholo
gicky méně přesvědčivý závěr. V tom i někdy
v mnohomluvné pathetičnosti a v příliš přík
rém rozvrstvení světla a stínu mezi venkov a
město jsou nebezpečná úskalí jak pro jeho
dílo, tak i pro celé umělecké chápání ruralistů.

*

Zatím co Křelina zůstává uprostřed venko
va a má tak usnadněnu inspirační bezprostřed
nost, prožívá Jan V. Sedlák typický návrat
k půdě, jejíž blahodárnou moc i přitažlivost si
uvědomuje ve velkoměstském ruchu. Sedlák je
tu charakteristickým představitelem našich ru
ralistů, kteří vědomě a záměrně usilují o ná
vrat k životu svého mládí, který jim byl nej
živelnější skutečností a bez něhož by zůstali
rozlomeni. Neuvažujme o tom, nakolik je
tento důvod ovlivněn lyrickým viděním světa
nebo naukou o směrodatnosti prožitků v mlá
dí, obojí je u literárně vědného badatele a me
lodického lyrika jistě závažné, ale zamysleme
se nad nejobsáhlejší prózou jeho prozaické
prvotiny »Duha nad krajem«, abychom nazna
čili umělecké předpoklady pro teoreticky za
stávaného »harmonického člověka země«.
V době, jež nepřeje povídce, je kniha kreseb
z venkovského prostředí odvážnou zkouškou
nejen pro čtenáře, ale i pro autora, zejména
když motivicky vědomě zůstává v jedné rovi
ně. Vnitřní důvod těchto próz je příkladný pro
ruralistickou tvorbu: osobně prožitý zlom mezi
člověkem městským a řádem půdy, který se
v jednotlivých případech obměňuje na variant
záchovy statku, erotického zápasu, otázku ge
nerační atd. Jednoznačný tématický záměr ne
byl však autorovi na štěstí jediným důvodem
k tvorbě. Jeho funkci možno postřehnouti te
prve během dějového rozvinutí, jež vychází
z předpokladů lyrické náladovosti. Založena
na podrobném popisu venkovského prostředí,
dovede Sedlákova povídka navodit objektivaci
příliš analysovaných situací a tím dodati pří
běhu symbolické platnosti. Touto cestou mů
že působiti metoda ruralistů blahodárně pro
vývoj domácí povídkové tvorby, svou problé
movou tématiku musí však podložiti drama
tičtější sugestivností a jí přizpůsobiti i formál
ní výstavbu. Připustiti, že člověk země není
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jenom harmonický, ale také posedlý běsy a že
větší ohlas i umělecké risiko a zároveň vítěz
ství má ten, kdo o víru zápasí, než kdo ji
konstatuje.
*
Nové umělecké možnosti ruralistické prózy
naznačil i Václav Prokůpek románem
»Zakryto slzami«. Věren svým dřívějším novelistickým pracím, prožil v osudu Václava Ze
mana tíživě bolestné domovské zkušenosti a
zpracoval je s typickou objektivností a osobi
tým lyrismem. Vesnice v kraji pod Prachov
skými skalami byla vždy pro něho živelnou
skutečností i zdrojem osudové závislosti. Tím
pronikl od počátku do jeho tvorby dvojrodý
umělecký zákon, který přesvědčivě zapůsobil
jediné v zharmonisovaných synthetických obra
zech, kde se krajina a člověk vzájemně potírali
nebo doplňovali. Odtud zdůrazňování téměř
fysiologické reakce v ději, účast všech smyslů
na vyhrocení dramatických situací, často přetí
žená polarita individuí i reymontovsky stup
ňovaná scenerie rodových i rodinných rozkla
dů. Svorníkem realisticky nazíraných skuteč
ností, jež jsou determinovány více méně fata
listický, není však jako u většiny ruralistů zá
kon půdy, ale zákon etiky. Láska a vůle k ži
votu protepluje i v této práci neodvratné od
umírání Mariino i stále naléhavější katastrofu
sociální. Motivický klad románu je především
v poznání, že láska k půdě je pouze průchod
ní stanicí k lásce k člověku, že věrnost k ní po
máhá vytvářeti nový prvek humanity i nad
osobní oběti. V tomto směru, kterému dal Pro
kůpek volné, melancholicky lyrisované spoje
ní, je bohatý invenční zdroj ruralistické téma
tiky. Jako vždy, záleží i nyní zejména na tvůrci
samém, aby typicky individuální zkušenosti vy
jádřil po svém, básnicky přesvědčivě.
*
Prosa v pojetí ruralistickém je na vzestup
né linii. Autoři tu přinášejí nejenom osobitě
viděné a zvládnuté motivy, ale vědomě zápa
sí o uměleckou náplň teoretických požadav
ků. Situace v poesii je mnohem složitější. Pře

devším sympatický zjev Jana Č a r k a, který
sem náleží nedávným souborem své dosavadní
tvorby »V š e c h n y c h a 1 u p y«, je více mé
ně ojedinělý. Do našeho rozboru mohou býti
pojaty jen dosud ve sbírkách netištěné básně.
V souboru však tvoří pouze zlomek a poně
vadž nehledají nové metody ani nové téma
tické oblasti, může býti typ Čarkův analysován i ze sbírek, jež vyšly před ruralistickou
teorií. Jihočeskému rodáku nemožno upříti
bezprostřední vztah k venkovu, který od po
čátku vyjadřoval jadrně a srdečně. Při bedli
vějším zkoumání jeho metody se objeví kromě
této tvůrčí intensity i určitý vývoj ve směru
teoretickém. Při srovnání jednotlivých vydání
jeho nejúspěšnějších veršů »Chudé rodiny
z Heřmaně« ukazuje se však velmi názorně
i nebezpečí, jež by hrozilo ruralistické poesii,
kdyby setrvala na stanovisku Čárkově. Autor
totiž provedl revisi své sbírky a řadu veršů
i obrazů vnějškově změnil, domnívaje se, že se
tím přiblíží teoretickým požadavkům posled
ních let.
Není však možno upravovati básně a post
podle vyhraněného programu, aniž by do nich
nepronikl nesouzvuk. Někdejší básnická sku
tečnost tím často zplošní, a to tím spíše, neníli zbudována na pevné ideologické koncepci.
A tu jsme u druhého základního přepokladu
pro ruralistickou poesii. Byť bychom si přáli
u Carka rozšíření motivické oblasti, není ten
to požadavek tak nezbytný, jako ujasněnost
principů ideových, jimiž stojí nebo padají je
ho básně. Bylo-li možno v roce 1924, kdy vy
šlo prvé vydání »Chudé rodiny z Heřmaně«,
v jistém smyslu vysvětliti Carkovu směs jiho
českého pantheism u, potom se musí dnes
— chce-li býti považován za jednoho z vedou
cích ruralistů — vyrovnat i s teoretickými po
žadavky především v tomto směru. Neboť čím
uvědomělejší je společná cesta v uměleckém
směru, tím odpovědnější a věrnější musí být
i umělecká řešení opravdových tvůr
čích osobností.
Bedřich Slavik.

Mluva pramenů
Bývalý poslanec Dr. Antonín Hajn
uspořádal obsáhlý sborník pod názvem, kte
rým vysloven je i obsah: »Národ o Hav
líčkovi.« Vydán je Jednotou čs. žurna
listů ve vzhledné typografické úpravě Ša-
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lounově. Základní svou osnovou je kniha
tato soustředěním známých, neznámých i za
pomenutých pramenů, které záměrným uspo
řádáním oživeny oživují podivuhodně dobu
svého vzniku. Hovoří tu přímou řečí relace

důvěrníků c. k. policejních ředitelství, c. k.
okr. hejtmanů, c. k. místodržitelů, c. a k. vo
jenských velitelů a císařských ministrů. Ho
voří tu však zároveň písemné i řečnické pro
jevy českých vlastenců, českého tisku a zázna
my o národních i církevních slavnostech, po
mnících, účasti českých i slovenských umělců
— mezi nimiž nechybí ani jméno Bedřicha
Smetany — na vzrůstajícím českém uvědome
ní, pokud se obráželo v popularitě Havlíč
kově. Čtenář brzy nabývá milého důkazu, že
mluva pramenů je přímější a často spolehli
vější než jejich subjektivní spracování. Je mož
no ovšem vybírati usměrněně i pramenný ma
teriál, ale k chvále Dr. Hajna nutno předem
poznamenati, že tak nečinil, pořádaje svůj
havlíčkovský sborník. Rozvinuje se tak čte
náři nejen kus české minulosti, ale zároveň
velmi malebně i scénický inventář staré mocné
nemocné monarchie, která skrývajíc pod be
ránčí kůží starosti o náboženství vlka bachovsko-josefinského agnosticismu prováděla po
krytecky politickou persekuci českého publi
cisty. Bylo to vlastně v širokém měřítku teh
dejších evropských poměrů tažení proti vzrůs
tající moci tisku, neboť, jak napsal místodržitel Mecséry ve své relaci mocnáři: »Hav
líčkova nebezpečnost spočívá v jeho eminent
ní schopnosti k žurnalistické činnosti pro české
publikum.« Dr. Hajn uveřejňuje více dokladů
tohoto zápasu. Je poučno čisti je. Tajemství
moci veřejného tisku přestávalo býti tajem
stvím, český tisk zvedal hlavu, národ s ním.
Měl-li být potřen národ, musela býti předem
utnuta tato hlava, která v tu dobu — jak řekl
ministr Schmerling — byla »nejvýtečněji« re
presentována Havlíčkem. Dr. Hajn dokládá:
Vídni nešlo o Havlíčka jako občana — nikdo
odtamtud nenamítal ničeho proti tomu, aby
si koupil někde hospodářství nebo obchod
(Havlíček na to skutečně pomýšlel, jak do
svědčuje Dr. Hajném objevený dopis Havlíč
kův otci básníka Svat. Čecha) — jenom žur
nalistou nesměl být: jen tato schopnost jeho
ducha byla na závadu, v té cítili nepřítele
velmocensky snad rovnocenného. Nebyl tedy
Havlíček tak bezmocný proti vládě všemocné
— jak řekl sám před porotou.
A národ o Havlíčkovi? Je všechna ta široká
úcta, jejíž doklady snesla kniha Dr. Hajna,
i pochopením Havlíčka? Jedno je tu proká
záno: že politický obsah života Havlíčkova
byl národem celkem dobře pochopen. Ale ten

nebyl — jak na to pronikavě upozorňuje Ja
roslav Durych ve svém článku o Havlíčkovi
ve sborníku též zařáděném — pravým duchov
ním jádrem bytosti Havlíčkovy. Největší částí
své duše byl Havlíček básníkem, který se
však rozvil podle Durycha teprve utrpením
brixenským. »Neměla mu býti údělem jen ví
tězství snadná, drobná a častá, jakých dobýval
v denních půtkách — snaže se odtrhnouti
dobu novou od staré,« píše Durych. »V Brixenu stavěl své verše.« Tam sáhl k původní
své hloubce duchovní, která se otevřela po
nejprv, když psal do fysiky jako theolog tyto
své první verše:
»Chůvo moje milá, náboženství!
Chtějí tomu, abys stárlo:
ale „Nezšedivíš“, praví Pán —«
Pak teprve počala »výprava mladého doby
vatele — s živelným pudem selského rebela«
— tak ji zve Durych — a zasula úlomkovitou
činností zápasníka tento vytrysknuvší pramen,
jenž se prodral k světu až v mlčení a před
smrtném tichu vyhnanství brixenského, aby
zazněl »Tyrolskými elegiemi«, které písně
»zpíval si do hrobu« v geniálním smíchu,
»jakým tryská jen z dosaženého vítězství nad
vlastním hořem« a který pochopila Božena
Němcová, potkavši Havlíčka jako zestárlého
vojáka »sama kněžna zestárlá v chudobě a
cti«, i V. Dyk v hutné básni o hrdinství
úsměvném z r. 1921 ve sborníku citované.
Tento Havlíček je posud neznám. Je zajímavo, že první jiskra pochopení zazářila
v článku básníka, který stejně vystoupil s ne
skrývanou snahou »odtrhnouti dobu novou
od staré«. Vrchlický také psal o Havlíčkovi
jako o velkém básníku (lze čisti v Hajnově
knize), ale cenil ho jen po stránce formální.
Hluboko zasáhl Arne Novák, navazuje na
případ Máchův.
V prvním svém porotním soudu r. 1849
hájil se Havlíček: »Píšu tak, jak to mohu před
Bohem zodpovídati...« Ve většině svých ver
šovaných projevů nedosáhl pak rozhodně této
výše i hloubky. Definitivní uzavření této ka
pitoly potřebuje ovšem jemné ruky i daru
pronikavého pohledu do tajemství české duše.
Jak viděti: pramenný materiál už jen účel
ným seřaděním otvírá průhledy v nerozřešené
záhady. Z knihy Dr. Hajna, z mluvy jich pra
menů, dá se poznati, kolik otazníků se ještě
vznáší nad zjevem Havlíčka, kterému se tak
skoupě otevřelo srdce Rusku a který tak prud'Dak
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ce byl stržen do ideologie voltairianismu.
A jiný otazník se tyčí nad »Epištolami kutno
horskými«. Dr. Hajn přetiskuje ve sbírce při
piš ministra Bacha místodržiteli českému, psa
ný jen pro důrazné upozornění úřadů, že
»E. Kut.« jsou »hlavně namířeny proti kato
lické církvi a jejímu zřízení«, ale prameny
mluví o tom, že duchovenstvo české bylo
v této věci rozděleno na dva tábory: jedni
»E. K.« odsuzovali, ale jiní, hlavně venkovští
faráři a kaplani, knihu tuto nejen kupovali,
ale i kolportovali; »byl mezi nimi i vyšehrad-

Snobokomunismus
Toto slovo je stejně monstrósní jako pojem,
jehož zevním, sdělitelným znakem jest. Snobokomunismus jest odrůda československého ko
munismu. Jeho povaha je zřejmě cizopasná.
Při demonstracích a stávkách se jeho vyznavači
samozřejmě nevyskytují.
Příslušníci tohoto směru jsou Čs. inteligenti,
kteří se domnívají, že by bez hlásání módních
politických hesel byli méněcenní. Snobokomunisty možno nalézti hlavně v kavárnách, ba
rech, pod textem různých manifestů i anket,
na přednáškách o rudém Španělsku a SSSR,
v divadlech bolševického nátěru a pod. Vy
znavači snobokomunismu jsou nejčastěji dítky
bohatých rodičů, spisovatelé-exhibicionisté,
konjunkturní malíři, herci a herečky, majitelé
domů a vil, lidé zaopatření všemi možnými
kulturními sinekurami atd. Zvláštní privilego
vanou kastu v této kastě vytvářejí universitní
profesoři.
Snobokomunismus je myšlenkově úchylný.
Není v podstatě nebezpečný, ale je velmi ne
příjemný povykem, jejž tropí všude a za všech
okolností. Demokracie tuto společenskou od
růdu, jež vznikla vlastně z jejího liberalismu,
dosud mlčky trpí a Často i nenápadně podpo
ruje. Odrůda tato se obyčejně vyžívá tak, že
její příslušníci s pokračujícím věkem (a ovšem
i s přibývající tělesnou váhou) zpohodlní a
nesnaží se pak už vydávati se za něco, čím ne
jsou a v podstatě nikdy nebyli.
Jak si představují snobokomunisté marxis
tickou teorii? Nijak, nezajímají se o ni, a kdy
by tak i činili, nebylo by to nic plátno: ze svých
zisků, z pohodlného způsobu života a ze Svého
majetku nejsou ochotni popustiti proletariátu
ani chlup. Komunistická strana Českosloven
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ský kanovník, buditelský povídkář Ehrenber
ger«. A dále uvádí Dr. Hajn slova básníka
Dostála-Lutinova, který píše ve svém listu:
»V „E. K.“ ukázal se Havlíček býti upřímným
přítelem církve katolické.« Bibliografie Nasovského z r. 1932 zaznamenává 412 čísel lite
ratury havlíčkovské. Tato číslice by mohla
býti úctyhodná, kdyby ze sborníku Dr. Hajna
nevysvítalo, že budování cest k hlubšímu po
znání Havlíčka a jeho doby čeká ještě na své
dělníky. V tomto poznání přerůstá publikace
Dr. Hajna i úkol autorem vytyčený.
F. Skácelik.
ská se chová k této své okrajové (byť velmi
volně organisované) téměř složce se zdrženli
vou benevolencí. Je totiž přesvědčena, že tato
protismyslná, nečistá odrůda jí nemůže býti
prozatím na škodu. Ruku v ruce s touto bene
volencí je však bohužel i na odpovědnějších
místech přehlížena okolnost, že snobokomu
nismus je dobrou záminkou pro cizí, naší re
publice nepřátelskou, propagandu . ..
F. Kropác.

Tříděni duchů
Až nastane den soudu, pozoun hrůzy
až rozhucí se dechem anděla,
as mnohá duse ustrašeně vzdychne:
snad jsem to přece dělat neměla!

Otevře země všecky svoje hroby,
vyprosti těla z nerozlomných pout,
sirá zas duse v loktech svého těla,
sloučena krví, muže spočinout.

Z hrobu se duse třídí ve dvě strany
ihned jak budou z mrtvých vstávati,
na pravou stranu jen ti prostoduší,
na levo jen ti duchem bohatí.

Zcela tak, jak by za živa to bylo,
skupí se lidé, pevně věříce,
bohatství duse že je privilejí
v každičké době jenom levice.

Hlas ale s trůnu pokojný a mírný
ozve se věcným prázdnem do ticha:
»Den tu je soudný; ne vsak crezvyčajka.«
A s oběma pak řádně zamíchá.
Norbert Dada

Jčdo je
Jojm.

¿taňkíwá?

Mladá vzdělaná sociální pracovnice, které při
padl veliký úkol: odpovědnost za řadu dívek.
Jana Staňková je ústřední postavou skvělého ro
mánu známé a oblíbené spisovatelky Niny Svo
bodové, který pod názvem „Voláme tě" začí
ná právě vycházeti v obrázkovém rodinném tý
deníku „Katolická žena". Splní Jana Staňková
svou velkou odpovědnost? Ustoupí před nená
vistí, nebo ji odvede osobní štěstí? Voláme vás,
ženy a dívky, abyste četly tento nový román
— román povinnosti, práce, pevné víry a velké
lásky. Počátek románu, který je tištěn na vystři
hování, je v 11. čísle „Katolické ženy". Každý
nově přihlášený odběratel, který zaplatí před
platné od 11. čísla do konoe roku, t. j. Kč 20.—,
a odešle předplatné hned po obdržení výtisků,
obdrží zdarma knižně vydaný román A. M. Bělské „Ve vichru". Kdo předplatí Kč 25.— (celo
roční předplatné), obdrží všechna vyšlá čísla od
Nového roku. Využijte ihned této příležitosti a
hlaste se v administraci: Praha II., Václavská
ul. č. 12.

JOSEF MELZER

J. T U Č E K

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

KUTNÁ HORA
r. 1859

KUTNÁ HORA

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

Co máme mít doma vždy po ruce, je francovka Alpa. Masáže Alpou podporují oběh krve, sílí svaly a osvěžují
nervy. Kloktejme a vyplachujme ústa vlažnou vodou, do které jsme přidali několik kapek Alpy. Desinfikujeme
tím sliznice dýchacích cest a předejdeme nachlazení. Zeptejte se lékaře.

DContu wěřit úspory?
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 druny peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

KNIHOVNA MISTRŮ
seznámí veřejnost s výkvětem českých i
světových, soudobých i někdejších mistrů
ilustrace. Knihovna chce zachovati dneš
nímu i příštímu pokolení jako souvislá
díla předních ilustrátorů od Důrera přes
Delacroixa a Daumiera po Picassa, od
Hollara po Alše a Mánesa, a zároveň i
soudobou českou tvorbu světové úrovně.
Grafickou péčí jsou pověřeni nejlepší od
borníci. Formát každého díla 19X27.5 cm.

Právě vy šlo:
1. Ezop Václava Hollara.

78 reprodukcí Hollarových rytin.
V kartonu 100 Kč, v polopergamenu
140 Kč.

2. Životopis Benvenuta Celliniho
s reprodukcemi 40 kreseb a titulní
mědirytinou C. Boudy. Zrevidovaný
překlad J. Macha a A. Felixe. Přes
500 stran. V kartonu 180 Kč, v polo
pergamenu 220 Kč.
3. A. S. Puškin, Evžen Oněgin.

Vydáno ke stému výročí jeho smrti.
Doplněné a přepracované vydání v
překladu V. Á. Junga s deseti barev
nými přílohami a stem kreseb M. N.
Kuzmina.
I tomuto svazku byla věnována vše
stranná péče za spolupráce znameni
tých odborníků a uměleckých závo
dů. V kartonu 150 Kč, v polopergamenové vazbě 190 Kč.

Dále vy jd e:
T. Gautier: Kapitán Fracasse.
W. Shakespeare: Sen noci svatojanské

atd., atd.

Podrobný prospekt zdarma zašleme.

Literární ruch kolem

nakladatelství „Vyšehrad1'
Katolický Literární Klub vydá

řadu hodnotných knih
Staňte se jeho členy I
K. L. K. vydá ročně šest knih v původní celoplátěné vazbě v rozsahu nejméně 2.000 stran a
k vánočním svátkům zvláštní bibliofilskou pré
mii, pouze pro předplatitele. Tato prémie ne
přijde na knihkupecký trh.
Členem se stane ten, kdo se závazně přihlásí
a složí roční příspěvek 160 Kč. Obnos tento lze
složití ve dvou lhůtách po 80 Kč, a to před obdr
žením první knihy a čtvrté knihy.

Klub bude řídili klubovní rada, sestávající
z pěti členů.
Členem přestává býtj, kdo se písemně odhlásí
nejpozději čtvrt roku před ukončením běžného
roku a kdo po obdržení druhého svazku nezapla
tí polovinu anebo po obdržení čtvrtého svazku
druhou část členského příspěvku.
Pro rok 1937 již vyšlo:

Fr. Mauríac, Život Ježíšův. — Další vyjdou:
Březen: Dr. R. W. Hynek: Kristova Tvář a muka.

Květen: Frant. Skácelík, Venkovský lékař.
Červenec: Hasert-Katann, Divy světového řádu.
Září: G. K. Chesterton, Svatý Tomáš Akvinský.

Listopad: Nej lepší kniha ze soutěže naklada

telství „Vyšehrad".

Prosinec: Bibliofilie. Kniha, která bude vydá
na jako vánoční dárek pouze pro předplatitele.

Každý člen obdrží v období dvou měsíců vyni
kající knihu domácí nebo světové produkce ka
tolické, jak jsou uvedeny v programu, vyprave
né a zvláště vázané toliko pro členy klubu s vy
braným vkusem pro knižní kulturu. Cena jejich
oproti cenám těchto knih na knihkupeckém trhu
bude značně a nepoměrně nižší. Cena knih na
volném trhu bude činiti Kč 250.—.
Vedle toho každý člen bude míti nárok na
všecky knihy a časopisy, které vyjdou v nakla
datelství „Vyšehrad", se slevou 15 proč.

Povolíme splátky. Tištěn je omezený počet

Podporujte dílo tak významné a nákladné!

výtisků. Objednejte ihned.

Přihlášky přijímá každý knihkupec nebo

KNIHKU PECTVÍ

U ZLATÉHO KLASU

vydavatelství a nakladatelství

„V Y $ E H R A D"

PRAHA II, KARLOVO N. 5

společnost s r. o.

FILIÁLKA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRAHA II, VÁCLAVSKÁ 12

>TAK< vychází v nakladatelství »Vyšehrad«, spol. s r. o., Praha TL, Václavská ul. č. 12. — Šéfredaktor
R. I. Malý. — Odpovědný redaktor Aloys Skoumal. — Tiskne Českoslovanská akc. tiskárna, Praha. — Po
užívání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze pod č. 317/807/VH-1936 —
Podací úřad Praha 25.

