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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. MÁLY, PRAHA-BŘEVNOV, RÍČANOVA 32.
ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii., karlovo nám.Js.
Při patÍ8ku 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.

Knihy redakci došlé:
Z nakladatelství »Vyšehrad«: Dr. R. W. Hynek: Kristova tvář a muka. Str. 304, cena 30 Kč.
Sigrid Undsetová: Ida Alžběta. — Edice »Atlantis«, Brno: Alfonso Reyes: Triptych. Str. 70. ■—
Z nakladatelství Občanské tiskárny v Brně: Filosofický slovník, sestavili Dr. Josef Kratochvil,
Dr. Karel Cernocký, Otakar Charvát. IV. vydání zcela přepracované a značně rozšířené, str.
636. — Z nakladatelství »Novina«: Václav Prokůpek: Zakryto slzami. Str. 190, cena 20 Kč. •—
Z nakladatelství Ladislava Kunciře: Václav Renč: Sedmihradská zem. Osmá kniha »Řádu«.
Str. 60, cena 18 Kč. Eduard Robinson: Plukovník Lawrence. Kuncířovy Nové knihy 1937. Str.
212, cena 22 Kč. Přeložil T. Vodička. Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga: Španělský deník
a zrození revolucí. Knihy »Rádu«. Předmluva Josefa Pekaře. Str. 116. — Z nakladatelství Orbis:
Igor Stravinský: Kronika mého života. Sbírky »Ars«, svazek 17. Str. 214, cena 35 Kč. Jan Mertl:
Byrokracie. Politické knihovny řady II. kniha XXIII. Str. 270, cena 45 Kč. — Z nakladatelství
Alois Srdce: R. Zaugg: Jan Lioba, filosof aneb historie s regulátorem. Srdcový Knihy dobré
nálady, sv. 8., str. 208, cena 20 Kč. Přeložil Jiří Musil. — Z nakl. Družstva Máje: Albert Halper:
Dílna. Standard Librery ř. II. sv. 8. Anglo-am. knihovny sv. XXXIX. Str. 456, cena 45 Kč.
Přeložil Jiří Pober. — Z nakl. Státního v Praze: Frant. Gôtz: F. X. Salda. 2. sv. sbírky Mono
grafií, řídí Dr. Štěpán Jež. Str. 166, cena 14 Kč. — Z nakl. Josefa Kittla, Mor. Ostrava: Felix
Weltsch: Das Wagnis der Mitte. Ein Beitrag zuř Ethik u. Politik der Zeit. Str. 174. — Nákla
dem Leopolda Sáňky v Brně: Francisque Gay: V krvi a plamenech. Dokumentární studie o udá
lostech španělských. Str. 190. — Nákladem Emila Haufa v Praze: Emanuel Janský: Mládí v díle
Viktora Dýka. Str. 14, cena 3 Kč. — Z nakladatelství Pavla Krušiny v Praze: Julius Skarlandt:
Básníkův skicář. Edice »Triton«, sv. I. S úvodním slovem Jiřího Karáska ze Lvovic, frontispic
J. Zrzavého. Str. 64. -— Z nakladatelství M. Knappa: Arturo Marpicati: Tvář bojovníka. Přeložil
J. Skarlandt. Str. 66. — Nákladem Jakuba Demla v Tasově na Moravě: Jakub Demi: Umění.
Str. 36. — Z nakladatelství »Cesta«, Praha II.: Frant. Zavřel: Heroika. Kristus, Hus, Nietzsche.
Str. 210, cena 27 Kč. Jaroslav Janoušek: Parno v polích. I. sv. kn. Aktivistů. Str. 208, cena 24 Kč.
— Nákladem knihtiskárny Emila Sprongla v Pelhřimově: Xaver Dvořák: Zrcadlení na hlubi
nách. Frontispic Fr. Koblihy. Str. 106. — Z knihovny »Tanku«: Sv. 2. Ladislav Malínský:
Sloupy oficielní pověry o rukopisech. Str. 38, cena 5 Kč. — Nákladem Fr. Rebce v Praze: Jan
Neugebauer: Útěk před mlhovinou. Str. 78. — Z nakladatelství 4skry v Hrabyni: Milan Rusínský: Návrat. Str. 100. Ladislav Třenecký: Parta. Str. 140. Silesiacus: Nevyslyšení geniové. Str.
46. — Nákladem Fr. Landgrafa v Hodoníně: Karel Janošík: Vlny času, verše a zpěvy. Str. 112,
cena 15 Kč. — Nákladem »Selského Ruska«: Sergěj Maslov: Kolchoznaja Rossija. Str. 250.
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Marxistická vlast

z ciziny vrátil (nebo byl vlákán jako kdysi
Savinkov-Ropšin) do SSSR.
Rudý básník v jedné z mrzkých chvil,
A jiný nedávný příklad: 25. a 26. května
na nás stát když žhavou siru plil,
t.
r.
se konala schůze předsednictva svazu so
zalkal: »Ach, můj otce, proč ses počeštil!
větských spisovatelů. Předsednictvo odsoudi
Jinde přec se lépe dýse!«
lo kritika Mirského, jenž psal Články »Škodlivé
pro
sovětskou literaturu«. Dále předsednictvo
Neracte mu, prosím, odpor klásti,
kdyby chtěl se vrátit do svých předků vlasti, jednalo o vyloučení Gorbunova, Kiršona, Afinogenova a Jasenského, nařčených ze sympa
do té říše,
tií k trockismu.
kde tak dobře všem se dýše!
Josef Hora překládal Pasternaka jakožto
Také v ruském »veku zlatém«
nej lepšího bolševického básníka; a Pasternak
byl
už vykopnut (s řadou jiných) ze sovětské
za zásluhy revoluční
literatury. Nebo snad byl jakž takž vzat na
mohl by být vrchním katem
milost, když si kajícně po rusku sám namrskal
nad mladými vrahů učni...
J. Kárník
a slíbil, že se polepší. S jinými sovětskými spi
sovateli to dopadlo hůř — dopadlo nebo do
Rada,
padne,
neboť nikdo nikdy neví, kdy a kde bude
kterou pisatel výše uvedeného epigramu
dává, je sice dobrá, ale poněkud lehkověrná. u něho objevena »ideologická úchylka«.
Když si sovětský tisk nedávno vyžádal z růz
Bolševickým povýšencům u nás — pres vše
cko jejich opěvování sovětského života — ve ných zemí nářek nad Thálmannem, uvězně
skutečnosti totiž ani nenapadne, aby nás ným v Německu, zaplakal i náš dr. J. L. Hro
opustili a Šli zkusit sovětskou svobodu na mádka. Když nyní v SSSR, byli uvězněni nejvlastní kůži. A velmi dobře vědí, proč. Vědí bližŠí Thálmannovi spolupracovníci, to nic.
Veliká část našich lidí jako by měla na očích
velmi dobré, že v sovětském Rusku by jim
jejich otravující a rozvratná »práce« ani zda brýle, které ukazují všechno obráceně: Dívají
leka tak snadno a slavně neprocházela jako se na největší duševní i tělesné zotročení, a
prochází u nás. U nás smějí i mládež kaziti vidí svobodu. Dívají se na bídu, a vidí blaho
jak jim libo — zakřiknut je spíše ten, kdo na to byt. Dívají se na nejtužší diktaturu, a vidí de
poukáže; nikoliv oni. Ne, rozhodně to není mokracii.
Čerň vidí bílou. A běda tomu, kdo se opo
Rusko, kde bolševici mají nejvíc svobody ...
Představte si, jak by asi v sovětské zemi do váží říci: Ale vždyť je to černé! Běda takové
padli naši bolševičtí a bolŠevisující spisovatelé, mu Gideovi, jakmile uviděl kus pravdy za pozvyklí u nás znamenitému pocitu, že všecko těmkinskými dekoracemi úspěchů a »veselého
je jim dovoleno. U nás se jim v jistotě a bez života«. Běda i pravému ruskému bolševikovi,
trestnosti velmi výnosně a pohodlně dělá jestliže po sedmnáctiletých zkušenostech dnes
veškerá stoprocentně bolševická práce; v SSSR, vypočítává v Bruselu, že západoevropskému
však by si nikdy nebyli jisti, nebudou-li přes dělníkovi je několikanásobně lépe než sovět
noc v nich odhaleni bolševici sto a jednopro skému, ia že nejméně osmdesát procent všeho
v komunistickém ráji hladově
centní, tedy trockisté nebo něco podobného. obyvatelstva
v • v/
živoří.
Není tajemstvím, že na sklonku svého ži
Sovětofilství našich lidí je slepé a hluché.
vota byl v SSSR, ve velkém nebezpečí i sám
Bohužel,
němé však není — oněmělo by snad
Maxim Gorkij, že nebyl už persona grata
v Kremlu, že zemřel právě asi včas. Zítřek jen tehdy, kdyby naši sovětofilové se měli vy
ukáže, jak dopadne Kuprin, který se nyní stěhovat do svého vysněného ráje.
'Vak
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Vražděni nevinných

Varšavský časopis

Pod tímto názvem byl v 8. čísle této revue
otištěn článek, v kterém dr. P. Konst. Miklík
záslužně upozornil na nepřípustný ráz bolŠevicko-bezbožnické knihovny pro děti, kterou
pod názvem »Dětská knihovna« vydává K omunistické nakladatelství, tiskne
»M elantrich« a rediguje Marie Ma
jerová. Marie Majerová nebyla s posudkem
své knižnice spokojena a podala prostřednic
tvím advokáta dra F. Krause na odpovědného
redaktora p. Aloyse Skoumala žalobu. Z člán
ku, v němž byla rázně charakterisována jak li
terární úroveň, tak i mravní povaha »Dětské
knihovny«, Marie Majerová žaluje několik
vět, a to takto:
»V Článku „Vraždění nevinných“ se uvádí,
že rediguji tak zvanou „Dětskou knihovnu“ a
pokračuje se slovy: „ale přiznávám se, že bych
zoufal nad národem, jehož děti musí pojídat
tento lisovaný hnůj z „Dětské knihovny“ ...
Dále se o „Dětské knihovně“ mluví jako
o svinské literatuře a praví se, že prý oči red
aktorů této knihovny jsou dosti krvežíznivé,
aby vyčíhly okamžik k morové injekci dětí a
pokochaly se sadisticky na jejích účincích. Na
jiném místě článku se praví, že víra v stádo je
největší pitomostí redaktorů jmenovaných
knihoven. Obsahem článku toho jsem těžce na
své cti dotčena, neboť tvrzení o těch, kdož re
digují „Dětskou knihovnu“, vztahují se na
mne. Jsem totiž jak v úvodu, tak v závěru Člán
ku jmenována výslovně a po každé při mém
jménu je vyřčeno, že „Dětskou knihovnu“ re
diguji ...«
Odp. red. p. Aloys Skoumal, místo aby se
soudil, přistoupil raději na »smír« a přijal
»prohlášení«, které dodal zmíněný advokát
dr. Fr. Kraus a které v tomto čísle otisku
jeme.
Doporučujeme všem svým Čtenářům, aby
si znovu přečetli článek »Vraždění nevin
ných« z 8. Čísla naší revue. Doplníme jej na
další stránce dnešního Čísla stručným komen
tářem a několika doslovnými citáty z »Dětské
knihovny« (redigované Marií Majerovou),
aby bylo zcela jasno, jaká je pravda. Rozho
dující je skutečný obsah »Dětské knihovny«,
a ten zůstává.

»Polska Zbrojná«. 8. V. 1937 v referátě o mani
festacích, k nimi došlo v Praze dne 1. května
t. r., zdůrazňuje zejména, ie v komunistickém
průvodě převládala mládei, zatím co v jiných
průvodech měly převahu elementy starší. Komu
nisté také, podle pisatele, vůbec soustřeďuji svou
propagandu hlavně na mládei. I kdyi všude ne
získali stoupenců, přece jen se jim daří ničit ná
rodního ducha a tím i státní homogenitu. V tom
je, podle autora, největší nebezpečí komunistické
iinnosti, jei je státem tolerována. K Článku je
připojen snímek komunistického průvodu s por
tréty Lenina a Stalina.

1»S Vak

Prohlášeni.
V článku, otištěném v tomto časopise dne
16. dubna 1937 pod nadpisem »Vraždění nevin
ných«, dotkli jsme se těžce cti paní Marie Maje
rové, spisovatelky v Praze. Velice litujeme, že
došlo k otištění takových urážlivých tvrzení a
neváháme jí proto poskytnouti plné zadostiuči
nění. Odvoláváme veškerá křivá obvinění, jimiž
paní Marie Majerová byla na cti dotčena, pro
hlašujíce, že ji v nejmehším nemůžeme viniti
z toho, co jí v článku proti pravdě bylo vytýkáno.
Aloys Skoumal,
odp. red.
Fr. Morávek:

Štafeta do Moskvy.

Fr. Moravek:

Literární soud.

Naše prohlášení
Především je tedy jisto, že Marie Majerová
skutečně »Dětskou knihovnu« rediguje. Marie
Majerová toho nepopírá a pisatele článku
»Vraždění nevinných« nikterak neobviňuje,
že by ji byl neprávem a lživě označil za redaktorku »Dětské knihovny«. Nemohla jej
z toho obvinit, protože její jméno jakožto redaktorky je výslovně uvedeno na každém svazečku »Dětské knihovny«. Ba, Marie Maje
rová ani nyní ještě se »Dětské knihovny« ne
zříká. Tento její poměr ku podivu tedy trvá
dosud. Litujeme upřímně, že aspoň nyní této
své minulosti ani slovem se nezřekla. To by
se pak s jinou chutí odvolávalo! Takto však
skutečné odvolání pisatele »Vraždění nevin
ných« musí záležeti v čemsi zcela jiném. Autor
může jenom odvolat své prohlášení, že by
zoufal nad národem, jehož děti musí pojídati
lisovaný hnůj atd.
Nuže: samozřejmě autor nikterak nemyslil
fysický hnůj, neboť takový skutečně v řečené
»Dětské knihovně«, redigované Marií Majero
vou, nikde neexistuje, a je-li o tom pochyb
nost, zaviněná autorem, tedy tento prohlašuje,

že nic takového ani zdaleka nemyslil. Také
nemyslil, že by děti fysicky musily pojídati
vůbec nějaký hnůj, tím méně lisovaný. Skuteč
ně nikdo jich fysicky nenutí, aby takový ně
jaký fysický hnůj pojídaly. Také by asi autor
tak příliš a naprosto nezoufal nad národem,
ani kdyby jeho děti skutečně musily pojídat
fysický hnůj, protože autorova víra v národ
i v odolnost našich dětí jest neobyčejně ve
liká, třebaže ovšem i ona má své meze. Při
znávám též, že kdyby autor přičítal něco tako
vého redaktorkám »Dětských knihoven«, že
by jim zřejmě křivdil, protože tolik pojmu
o lidské důstojnosti a vlastní mateřské odpo
vědnosti tyto redaktorky jistě mají, aby ne
vydávaly svou péčí nějaký fysický lisovaný
hnůj, který by pak musily naše československé
děti ještě ke všemu pojídati. Ne, žádný takový
hnůj ony redaktorky nikterak a nijak neobstarávají!
Ale pokračujme dále! Přiznáváme, že sku
tečně bylo řečeno o literatuře, jako je »Dět
ská knihovna«, že je svinská. Pokud jsme však
někoho svedli svým neodborným mluvením
k tomu, že se domníval, že »Dětská knihov
na« jest literatura pro skutečné svině, lituje
me toho a odvoláváme to na celé čáře. »Dět
ská knihovna« není literatura pro prasata,
nýbrž pro děti. Pro děti jest psáno všecko to
krásné, co v »Dětské knihovně« najdete. Za
vrhujeme rovněž rčení, že »oči redaktorů této
knihovny jsou dosti krvežíznivé, aby vyčíhly
okamžik k morové injekci dětí a pokochaly se
sadisticky na jejich účincích«, a to zejména
v tom smyslu, že by tyto oči byly žádostivý
skutečné červené dětské krve, že by byly vyčihovaly okamžik ke skutečné injekci morové
ho bacilu, jak mu rozumí lékařská věda, anebo
že by se byly tyto oči pásly na fysických účin
cích nějaké takové morové nákazy. Oči Marie
Majerové nikdy nebyly krvežíznivý v tomto
brutálním smyslu, ani nečíhaly na vhodný
okamžik v tomto hrubém smyslu, ani se ne
kochaly sadisticky v žádném takovém smyslu.
Oči Marie Majerové jsou v této příčině do
cela normální nevinné oči redaktorky »Dět
ské knihovny«, vydávané komunistickým na
kladatelstvím Praha-Karlín, tiskem »Melantricha«.
A konečně poslední přehmat autorův byl,
že řekl: »Víra v stádo je největší pitomostí
7)ak
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redaktorů jmenovaných knihoven.« Autor ne
měl sice na mysli žádné zvířecí stádo, tím méně
víru v takové stádo; ano, pokládá si sám za
čest věřiti v zvířecí stádo jako v cosi velmi
reálného, protože jest zásadním realistou.
Autor však nyní jistě poznává, ač poněkud
opožděně, že taková víra netoliko že není nej
větší pitomostí jmenovaných redaktorů kniho
ven, ale že vůbec není pitomostí, nýbrž chyt
rostí. Je-li i chytrost ještě málo, autor jistě
připustí, že řečená víra vůbec neexistuje u ře
čených osob, které jsou příliš moudré, aby
měly jakoukoli tak nemoudrou víru, jež by je
mohla přiváděti mezi jakkoli psychicky úchyl
né lidi. Toto nebylo nikdy úmyslem insinuovati řečeným duchapřítomným a na rozumu
jistě vyspělým redaktorům, protože autor měl
na mysli výhradně jen věci duchové a duchov
ní, nikoli hmotné. Ohlupující je pouze »lite
rární« obsah »Dětské knihovny« — autoři sa
mi a redaktoři »Dětské knihovny« však jsou
naopak zřejmě chytří: jejich chytrost se jeví
i v tom, jak osvětová nízkost řečených svazečků »Dětské knihovny« je důsledně spojována
s bolševicko-bezbožnickou tendencí za účelem
dokonalého obalamucení dětské duše, která
ještě neumí rozumu užívat k náležitému roz
lišování pravdy a lži.
Jisto však jest, že jedním z těchto dvou dru
hů výtek byla velmi těžce dotčena čest paní
Marie Majerové, spisovatelky v Praze. Odsuzujeme-li druh výtek, proti němuž se staví zá
kon, nemůžeme odsouditi druh výtek, jenž je
zaručen ústavou čili zákonem. Litujeme, že
došlo kdy k otištění takových tvrzení jako jsou
ta, jež nacházíme v sešitech »Dětské knihov
ny« a jimiž čest paní Marie Majerové byla,
byť poněkud pozdě, nemile dotčena, protože
nic nám tak neleží na srdci a nesmí ležet, jako
čest paní Marie Majerové a jiných spisovatelů.
Vždyť těmi urážlivými tvrzeními, jež nachází
me ve zmíněné »Dětské knihovně«, byly do
tčeny i naše rozumy, i naše počestná láska
k dětem, i naše zdravé smysly a zásady. Právě
ta urážlivá tvrzení, nehodná spisovatelů, nás
vyprovokovala k psaní, protože máme příliš
jemný cit pro svou i pro cizí čest. A jest nám
líto, že si autoři sami svou vlastní čest kazí
často tvrzeními, jež urážejí lidskou důstojnost,
jako tomu je v případě »Dětské knihovny«.
Nechrne však již paní Majerovou užívati
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s pokojem cti, která jí patří, a věnujme se po
někud i skutečnému obsahu některých vynika
jících svazečků »Dětské knihovny« (totiž
aspoň těch, které jsme měli »čest« dostati do
svých rukou).
Re.

Citáty z »Dětské knihovny«,
kterou rediguje Marie Majerová.

»Zeňja prohlížel výkresy. Jeden — s kostelem
—• líbil se mu neobyčejně. Kostel stál na svěží
louce, obklopen zelenými stromy. Zeňja zkou
mavě obrázek prohlížel, zkoumal1, kde by bylo
ještě co opraviti. Potom ale potřásl hlavou, vzal
gumu a vrhl se na kříž. Jedna, dvě! vymazal ho
okamžitě. Jediným hnutím ruky kříž zmizel.
A Zeňja jal se kresliti hvězdu. Pěticípou, zářící.
A uprostřed bylo kladivo a srp.« — »Pozoruji
ho už čtyři dny, začala matka. Přijde domů, jí
jako vlk, a jde spát bez modlitby. No, a? řekl
otec. No, a?? Jednoho krásného dne se vzbudíš
a z tvého syna bude bezbožník. Ale co! Ale co!
řekl otec. Dobře, vždyť je dobře, zrovna dobře!
Načež se matka ponořila v mlčení.« ■— »Vašja
těší Zeňju: Ale jdi, moje maminka je také ná
božná. Ale já o to nedbám. Tuhle jsem chytil
kříž, a hop, už byl se zdi na stole. Tatínek se
smál, maminka se zlobila, a já jsem si pískal na
celé kolo. — Zeňja se zděsil. Měl na krku zavě
šen křížek. Zeňja cítil, že kříž nehodí se na krk
mladého pionýra. Lenin byl proti křížům. A Le
nin věděl, co je správné. Lenin byl muž spra
vedlivý. Lenin provedl revoluci. Dobrou revo
luci. A Lenin byl proti náboženství, bojoval
proti němu.« — »Podívám se na Lenina v hrob
ce velmi dobře, řekl Zeňja, a vykreslím jej po
tom pro klub. Právě tak, jak tam je. Ležící,
mrtvý. — Ale křížek? projelo mu znovu leknutí
mozkem. Potom najednou: Ach, budeme přece
zdravit.« — »Mladí pionýři sestupovali po scho
dech do hloubi hrobky. Tam ležel Lenin. Měl
takové dobré, staré ruce. Byly žilnaté. Kamarádi
zdravili. Také Zeňja zvedl ruku, chtěl pozdraviti. Mrtvý ... Ruka ... ruka ... udělala kříž ...
ano, pokřižoval se ... jak se to stalo? ... jeho
ruka ... místo pozdravu . .. jeho ruka . .. Vši
chni to viděli. Za jeho zády ozvalo se mručení.
Na to bylo opět úplné ticho. Schody stoupaly
vzhůru. Zazářilo sluneční světlo. Zadrží jej
teď? — Nic se nestalo. Kdosi vzadu pravil se
smíchem: Zeňja se pokřižoval, viděli jste to? ■—
Malý Ilja Sivkov se nahlas smál. Zeňja neod
vážil se pozvednouti oči. Přemýšlel: Viděli to
také Kolja, Olga, Vašja?« — »Gríša vysvětloval
Koljovi Zeňjův případ. Zeňju pálily uši. — Po
druhé dej pozor, řekl Kolja. Zeňja se sklopený
ma očima žádal za odpuštění.« — »Za rohem na
něho čekala Olga Morozova. — Musíš sejmouti
křížek, nač ho máš? — Maminka mi nedovoluje!

—Nač ho potřebuješ, vždyť se přece nemodlíš?
Křížek tě jen mate! — Ano, pravil; nevím ani,
jak se to stalo. Nemohu již více býti pionýrem.
— Nebuď přece bláhový. Sejmeš křížek a tím
chybu napravíš. Kdo pak se nedopouští chyb?
I sám Lenin se jich dopouštěl! — Lenin? — Ano,
ale přiznal se k nim a tím vše napravil'. Zaslechla
jsem o tom, když jednou můj otec rozmlouval
s jedním vojákem-soudruhem, s nímž byl kdysi
na frontě. — Posečkej okamžik, pravil náhle
Žeňja, a zmizel na schodišti. Když se byl opět
zjevil, zbledl ve tváři. Jen jeho oči zářily. Nemo
hu jej sejmouti, řekl; pojď, pomoz mi! — Olga
se pokusila otevřití sponu. Zlomila si nehet a
s prstů se jí sedřela kůže. Zapískla. Musíš požádati maminku, řekla, aby ti sejmula řetízek.
Ostatně ..pravila Olga Morozova vzrušeně.«
— »Jak se odvažuje mne o něco takového žá
dat? pravila matka Zeňjova k otci. A místo
křížku chce Leninovy cáry. — Maminko, neurá
žej Lenina! — pravil zcela nečekaně Zeňja. Na
chvíli nastalo hluboké ticho. Otec pocítil dávno
očekávanou, podivuhodnou, přirozenou, sobě Sa
mému ukrytou radost. Jeho syn mluvil po prvé
svým vlastním hlasem.« —■ »Když zvedl Zeňja
lžíci, osopila se na něho matka: Neudělal jsi
kříž! Zeňja se lekl. Vstal od stolu a šel zahan
beně k oknu. Matka chtěla ještě něco říci, ale
otec ji okřikl.« — »Zeňja si řekl: Půjdu dolů a
oznámím Koljovi, že více nepřijdu. V klubu se
pracovalo plnou parou. Vašja přistoupil k Zeňjovi: Počkej, chci to zkusit, pravil bez úvodu.
Pokoušeli se o to toho dne ještě dvakrát. Na
trhli mu ucho. A všechna námaha byla marná.
— Pekl jsi to mamince? — Ano; vyhubovala
mne a nedovolila. Vašja učinil zničující posuněk
a smísil se s ostatními. Zeňja cítil se v hluku
opuštěný ve velikém světě a osamocený. K ve
čeru odešel dříve sám, nečekal na ostatní.« —
»Odebral se ještě jednou k tmavému schodišti.
Jeho ruka učinila netrpělivě prudký pohyb, a ře
tízek mu natrhl levé ucho. Vzlykl a začal na
novo s mužnou svéhlavostí. Řetízek zůstal viseti
na čele, s něhož mu začala perliti krev. — Musím
ho přetrhnouti, řekl Zeňja — a bylo rozhodnu
to. — Stál ve vlhkém temnu jako trestanec, je
muž se podařilo rozlámati mříže vězeňského
okna.« — »Když byla matka spatřila krvácející
krk a rozškrábanou tvář, vykřikla. Plakala, vy
hrožovala Zeňjovi, hleděla k podlaze, tisknouc
jazyk k zubům, nepronesla jediného zvuku a po
ložila křížek na kraj stolu. Roztržený řetízek
visel se stolu dolů. Zeňja to spatřil, ale nepoložil
křížek na stůl. Byl klidný a nebál se ani skandá
lu, jejž očekával od své matky, a slzy matčiny ho
také nedojímaly. Poslala ho do postele a chtěla
zavolati lékaře. Neodcházela od něho, zůstala
v pokoji, chodila sem a tam, a tu poznal, jako
zjevením, její ženskou bezmocnost. Zrána pro
budil ho zkoumající dotek otcovy ruky. Matka
ho chtěla zadrželi v posteli a pravila: Je nemoc
ný, má horečku. Otec sňal ruku s jeho čela, a

odpověděl s úsměvem, jenž platil Zeňjovi: Nemá
nejmenší horečky! Zeňja pozdravil rychle otce
a vyšel ven. Rychle seběhl po schodech. Čile,
s chlapeckou švižností a popěvuje si. Seběhnuv
dolů, volal směrem k zahradě, odkud k němu
zazníval čilý hluk: Dobré jitro, leninisté!« — —
»Dětská knihovna.«, sv. XX., »Mládi
průkopníci«, str. 9~~15.

»Byl jednou car, měl sedm dcer a jednoho
syna. Stalo se, že se rozstonal a protože byl stár,
obával se smrti. Zavolal k sobě cařici, svou že
nu, a pravil k ní: „Pamatuj na to, co jsi mi slí
bila . .. Vím, že podléháš kněžím, kteří tě obetkali kouzly a čarami, takže pro samé báchorky
nevidíš života, avšak doufám, že ti přání umíra
jícího bude svaté!“ To dořekl a umřel. .. Cařice
nebyla ještě stará, byla zdravá a protože nesto
nala, brzy se utěšila. Kněží, jimiž se ráda obklo
povala, ji ujišťovali, že se caru lépe vede na
onom světě než na světě vezdejším, že si vykra
čuje po ráji uprostřed krásných paní a děv, že
mu nebeský kuchař jako carovi dobře vaří, což
míval za živa nejraději.. . Jeden kněz nepřestá
val carevnu ujišťovati, že je slabá žena, že ne
může samostatně vládnouti, že potřebuje pevné
opory, a proto že by nejlépe učinila, kdyby si ho
vzala za muže. Byl svobodný a proto jim nic ne
bránilo. Tak se carevna vdala za kněze, který se
stal jejím spoluvladařem. Ale dovedl to tak, že
posílal cařici do kostela a vládl sám, podle svého
rozumu. Kdo se mu chtěl zachovati, musil se
stále modliti, tvářiti se zbožným a uznávati jeho
moc a sílu. Za to bylo každému takovému člo
věku, který byl v jeho milosti, dovoleno, aby
utiskoval chudé, vybíral desátky, zvyšoval daně
a prodával odpusťky. Cařice zatím chodila po
poutích, obětovala, pálila svíčky za duši nebožtí
ka cara .. .«
»Dětská knihovna«, sv. XII.
(Nejen redigovala, ale i »upravila«:
Marie Majerová.)

Ale dost těch žvástů! »Dětská knihovna«
uráží křesťanské náboženství nejnestydatějším
způsobem, a nevidíme nikde státního zástupce,
který by hlídal zákony na ochranu nábožen
ství, nevidíme církve, jež by se bránila a jež by
žalovala, nevidíme úřadů a strážců veřejného
pořádku, kteří by dávali pozor, aby se nikdo
necítil ohrožen v tom, co považuje za nejsvětější. Která moc se postaví za toho, kdo si
stěžuje?

Oč lépe jsou na tom komunisti v nekomunistických státech než v sovětském Rusku! Ať
zkusí nějaký komunista v Stalinově Rusku napsati novelu, která bude schvalovat odpínání
T>ak
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a pohazování stalinovských medajlonků, a ať
pochválí nějakého revolucionáře, o kterém ne
ní jisto, že to myslí se Stalinem dobře. Nebude
dlouho živ, a nikdo se ho nezastane. U nás
však mohou komunistické brožurky doporučovati dětem zahazování křížů a opovrhování
všemi svátými věcmi, mohou podrývati veřej
nou morálku a hanobiti občanské ctnosti, mo
hou se vysmívati zbožné matce a vůbec všemu:
to vše jest jim dovoleno, a pokáráte-li je za to,
máte ihned co činiti s paragrafy, a dostane se
vám poučení, že i komunisté jsou občany, prý
plnoprávnými, v pravdě však nejplnoprávněj
šími. Není žalovatelů těchto zločinů; to je ve
liká škoda, která se vymstí. Spisovatelé, kteří
opravdu jsou upřímnými strážci práva a obec
ného dobra, zpravidla nežalují, protože se do
mnívají, že jich to je nedůstojno. Avšak spiso
vatelé, které stavíte na pranýř pro jejich roz
vratnou práci, nemohouce se ospravedlniti
psaním, používají žaloby. Jak jsou ubozí nekomunističtí občané v nekomunistickém státě,
který se dosti nestará o to, aby nebyl podrý
ván všelijakými komunistickými „dětskými“
knihovnami a podmílán bahnem, jež těmito
znamenitými stokami proudí!

Fr. Moravek:

„To je naše Mařenka, matka praporu“!
řekl F. X. Šalda v pondělí večer n. I. 1937 ve filosofické
fakultě coram publico.

»Ano, Časy se změnily, milá paní, máte
pravdu, jenže poněkud jinak, než jak ráčíte
klevetiti.«
»Vnikly do ní (t. j. do soc. demokracie)
Marie Majerové, to jest literáti, kteří vy
rábějí často hubené, pochybné a slabé umě
ní slovesné, o němž právě z těchto důvodů
domnívají se, že jest lidové, umění malé, bezkřídlé, terre á terre, umění predvčerejŠka,
umění, z druhé a třetí ruky, ředící bědně a ko
pírující žalně staré tvůrci Činy; a naposle
dy tito řemeslní sociální demokraté urážejí
jednoho, dva lidi z první heroické doby své
strany, kteří měli noblesu, jež jest Mariím Ma
jerovým Čirým Šílenstvím: noblesu, která ne>
využila své posice, která neživila se laciným
přežvykováním populárních hesel, která neře
dila cizích děl, Činů, myšlenek ...«
»Mně všecko umění jest pro Člověka,
ale ovsem pro člověka vyššího a většího,
schopného velikosti a sebezapření — a ne pro
větší ještě zpohodlnění, pro větší ještě zdrzáČtění dnešní Člověčí prostřednosti a dnešního
člověčího zákrslictví. Marie Majerová, kleve
tící také cosi o literátech, kteří »tváří se mysteriosně a Šilhají po katolicismu«. Kdybych
nevěděl, že Marie Majerová jako obvykle rozřeďuje jen cizí pramen..., pohovořil bych si
s ní o Šilhání a, doufám, tak úspěšně, že dala
by si prozkoumat svůj zrak okulistou. Marie
Majerová důvěřuje lidu, že dovede rozeznat
vodu živou od vody mrtvé. Ani já nepochy
buji o lidu v tom směru, ale přeji tohoto kri
tického smyslu zatím — jeho poučovatelům
o poesii a umění rázu pí Majerové. Zde na
děje jest již opravdu mnohem pochybnější a
mnohem méně oprávněná.«
F. X. Šalda v „České kultuře” 1913, č. 16., s. 507-508

»Kde se přibližuje idei, tam vůčihledě
slábne.«
»V celém románě nenalezneš hlubšího po
hledu do duse lidské, zápasící o něco, co by
bylo trochu víc, než okamžitý úkon pudu nebo
potřeby.«
Moderní hrdinky »španělské« internacionály.
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Šaldův Zápisník o „Siréně”, (románu od Marie Majerové)
VUI. 1936, s. 318 a 320

„Demokracie“
To je pojem, jenž se u nás
dožil pravé slávy:
každý ji má plnou hubu,
až se z toho dávi.

Byi pak dávily mu děti
drzé zuby vlčí,
demokratem ten je jenom,
kdo to schvaluje neb mlčí.

Ne každý však může dojit
v jejich řadách místa,
demokrat jest jenom soci
nebo komunista.

Jinak — na vzduch revoluční
s ním by trochu vyčicti
z mravnosti své pomádové,
již má po rodičích!

Ba, co dim, vždyi komunista
největší má práva,
v demokratickém mu citu
zemé přednost dává.

Předěláni na moderno
z naivních jeho tvarů
obstarají bolševici
z kaváren a barů.

Spíše bude béda tomu,
kdo by výkřik’: varii
vidi-li, jak k jeho domu
vlk se plíží starý.

Jestliže přes dobrou snahu
předělat se nedá,
budiž poslán do arestu
třeba bez oběda.
Zato smějí veselit se
demokrati praví,
řádit, soudit, smát se, tlachat —
mohou bez únavy.
Norbert Dada.

Ctibor Mařan:

Abeceda
Babylon

Absolutno

Do konce světa se bude opakovat případ věže
babylonské. Stavba babylonská je věčně aktuál
ní. Čím se lisí úsilí dnešních hmotařských »bu
dovatelů nového lidství« od snahy babylonských
stavitelů dosáhnout království božího technic
kým vynálezem? Rozhlédněme se po jevišti svě
ta: všude táž podívaná. Na Šestině pevniny lidé
blouzní o ráji s beztrídn; společností. Chtějí vy
tvořit technickou dokonalostí nový svět bez Bo
ha. V největší středoevropské říši běží o totéž:
vytvořit ráj na zemi vládou nejlepší rasy. Trest
za vzpouru proti Bohu už přichází. Jazyky jsou
dokonale zmateny. Všichni žvaní o dobru, a
každý jím myslí něco jiného. Nevědí, co je prav
da. Místo universální a jediné pravdy zavedli
několik pravd, jež se vylíhly v mozcích potřeŠtěných dobrodruhů.

Ministrantům bezhlavého pokroku se znelí
bilo slovo Bůh. Usnesli se, že je nevědecké.
Místo Boha zavedli do své mytologie výraz
Absolutno. Ale ať se nemýlí. Budou muset vy
mýšlet nová slovíčka. Neboť jejich Absolutno je
již dokonale zvulgarisováno. Tatam je vzneše
nost postulátu. Jak chtějí zabránit, aby se lidu
při tom příšerném slově nevybavila představa
Kodymova nakladatelství a jeho pověstných pro
spektů na okultistickou literaturu nebo aby si ne
vzpomněli na Karla Čapka a jeho Továrnu na
absolutno ?
Čistota

Říkalo se Čistota, říká se hygiena. Čistotu za
chováváme, poněvadž je to příkaz Boží, hygie-
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nictí jsme, protože to radí rozum. Nehřešíme
proti čistotě, abychom neuráželi Boha, a jedná
me hygienicky, protože se nechceme dostat na
venerologické oddělení.
Místo morálky absolutní byla zavedena mo
rálka Časné účelnosti. »Můžeš žít jak chceš, jen
dej pozor, aby sis neuškodil na zdraví!« Zákon
účelnosti si pak dav ještě modifikoval zákonem
kolektiva: »Ať jsme vepři, jen když nás je víc.«

Depopulace

Děsíte se depopulace? Zaveďte místo hygie
ny čistotu. Zaveďte i v představách občanů trest
pekla za hříchy nečistoty smilstva, cizoložství
a vraždy nenarozených. Regulujte porodnost
Čistotou, ne porušováním přirozených finalit. Ji
nak marně častujete občánky mravními příkazy:
»Buďte mravní, zakládejte rodiny, roďte a klaď
te oběti na oltář vlasti.« Občánek se vám vy
směje: »Proč být mravným — a co je to vůbec
mravnost — proč rodit, proč mít mnoho dětí,
proč se obětovat? Nejdřív jsem tu já, svobodný
občan.«

Eiidová fronta, jeden nemocný
a tři ošetřovatelé
Skutečný příběh ve Francii

Byli tři. Neměli jiného na práci
než odvézt nemocného
po operaci.
Že byli všici
syndikátnici,
věděli: práce nám zatíná
teprv až mine ttvrthodina ...
Nemocný sám tedy vstal,
sotva krok udělal — dokonal...

Hádali se od kolchozu
s koncentratním táborem,
až nakonec z obou rájů
přišli na to se trumýem:

»Samou lepši třídu máme,
každý chodí ve jraku.«
»Lépe u nás postaráno —
všichni v teplém kožichu.<s
Sk.

Nová ústava v SSSR.
Oj, stvořili jsme cosi dobrého,
a půjde to všem k duhu dozajista:
teď hloupý může zastat moudrého
a basistu — když chceme — tenorista.
F. Skácelík.
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'Vak

Rudá kvalita
Papoušek na motocyklu
v nachové zahradě zpívá.
Továryš Básník, akrobat,
na hrazdě tantí a zívá.
J.O.

Tak

15. června 1937

Číslo

12

Jan Scheinost:

tragedie

Českého LibeRaLismU

Sláva i pád českého politického liberalismu
zůstanou navždy spjaty se jménem zesnulého
dra K. Kramáře, v němž mu odešel vůdce,
který — jak věříme — opravdu nebude už
plně nikdy nahrazen nikým. To proto, že
liberalismus není dnes už schopen produkovati velké vůdčí osobnosti, a to nejen u nás,
ale takřka na celém světě, zvláště pak nikoli
v zemích evropských, kde se politické síly
krystalisují v těchto časech kolem nových
myšlenek, jež vznikly a rostly právě jako
protiklady bud' proti marxismu, nebo proti
liberalismu, nebo proti oběma, což je vývoj
velmi logický. Byť by obdiv, který sklízí ital
ský fašismus nebo německé hakenkrajclerství
i mezi našimi liberály byl sebe větší a často
sebe naivnější, přece liberálové, jdou-li na
kořen věcí, musí uznat, že oba tyto směry
učinily konec vládě hospodářského i politic
kého liberalismu nad svými národy, že nový
německý nebo italský stát nelze už rozhodně
nazvati státy liberálními. Je pravda, že se
v obou těchto zemích někteří liberálové dali
zapřáhnout do vítězného vozu nových pánů,
ale pouze jako služebníci, nikoli jako ukazovatelé cest a rozhodující síly. Pouze v demo
kratických zemích liberalismus přežívá tento
katastrofální osud jako samostatný politický
činitel, ale rovněž jen druhého řádu. A jeho
vnitřní nejistota a politická neúspěšnost pro
zrazuje se netoliko pádem jeho mocenského
postavení, ale i tím, že přímo z jeho lůna vy
cházejí odbojníci, jimž neušlo, že liberální
programy dávno již nepůsobí na masy demo
kratických národů a že musí proto hledati
jiná hesla, jak proniknouti k širokým vrstvám
lidovým. Nejtypietějšími zeměmi demokratic

kými evropského kontinentu zajisté jsou dnes
Francie a Československo a v obou těchto
státech je vnitřní nejistota měšťanských libe
rálních stran průzračně doložena politicky za
ložením francouzské sociální strany plukovní
ka de la Rocque — a si licet parva comparare
magnis — i odbojem Jiřího Stříbrného proti
oficielnímu národnímu sjednocení.
Za této ponuré atmosféry liberálního roz
kladu opouští nás dr. K. Kramář, největší
liberální politik, kterého jsme kdy měli. Jeho
osobnost jistě patří k nejsilnějším nejen proto,
že se stal symbolem českého domácího lidové
ho odboje za války a že byl prvním minister
ským předsedou československým; ale i tím,
že byl s Palackým a Masarykem prvním čes
kým politikem opravdu světového rozhledu,
uvědomujícím si dobře spojitost české otázky
s evropským, ba i světovým politickým děním.
Měl pro svou politickou dráhu mimořádné
předpoklady v osobní nezávislosti, lásce k po
litické práci, v širokém, zvláště politickém a
hospodářském vzdělání (jež se však — po
dobně jako u prof. J. Pekaře — nedotklo
dosti hluboko studia politické filosofie
a jejích nutných společenských důsledků)
v ušlechtilé nezištnosti a v upřímné oddanosti
k národu a k Slovanstvu, a to vše ovšem s vel
mi silným sklonem, konečně pochopitelným
u člověka tak hrdého, pokládati svůj názor
a svou metodu za jedinou, již bylo o b e cn ě následovati a užiti. S tímto bohatým fon
dem, provázeným jistou autoritářskou vášnivostí liberálních tribunů měšťanských vrstev,
probojoval velké bitvy už v letech 1897 o ja
zyková nařízení, 1907 o obecné hlasovací prá
vo, 1912 proti zrušení zemské samosprávy
'Tjak
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české a konečně nejslavnější kapitolu svého
života za války, kdy se vůdce mladočeské stra
ny stal faktickou autoritou celého národa.
Ale ani tento mimořádný fond nestačil, aby
dovedl převésti český liberalismus přes po
válečné převraty v evropském politickém myš
lení, které anulovaly zvláště ve střední Evro
pě liberální měšťanstvo jako vedoucí spole
čenskou vrstvu a složku politicky rozhodující.
K tomu bylo by bývalo třeba daleko větší
myšlenkové hloubky, která by bývala pocho
pila, že osudy nové Evropy a jejích národů
nenávratně opouštějí liberální ideologii a že
zvláště nacionalismus, který v K. Kramáři
našel nadšeného bojovníka, musí se říditi
podle této pravdy a hledati pro svůj rozmach
docela jiné opory. A to jak směrem k socialitě,
tak i k tradici, k lidu, ke státu a velkým kul
turním silám evropské společnosti i národní
minulosti. Dnes političtí vůdcové více než
kdy jindy musí býti i politickými mysliteli
v nejčistším slova smyslu a svou politickou
pravdu a své obecné dobro musí vykutati
proti všemu provincialismu z ideové i mravní
rudy světové ceny. Na nich je, aby svým hnu
tím daly programy, jež by v celku i částech
národu byly předobrazem jednoty a nejlépe
organisované síly, co nejdynamičtěji se proje
vující ve všech oblastech života. To se však
našemu liberalismu nepodařilo: politicky spíše
ztrácel než získával i ve vrstvách, jež byly
odjakživa jeho doménou, kulturně nevybředl

z mladočeského racionalisticko-pokrokářského bájesloví, sociálně se neuplatnil jako pře
svědčivá síla, zapalující nejširší masy a tvořící
nové řády a ani na svém nejvlastnějším poli,
v hospodářství, nedal státu ani nástin nové
hospodářské organisace, když už přece bylo
obecně jisto, že liberální pořádek je trvale
neudržitelný.
V tom je tragedie a pád našeho liberalismu:
přišel po válce, ale neviděl a proto nezvítězil!
A co horšího: v posledních letech jako by
sám uznal svou politickou neplodnost a sám
sebe zahnal na koleje úplně slepé, neúčastniv
se dlouhá léta spolupráce na budování státu,
ačkoli osobně je v jeho táboře pořád velmi
mnoho duchů, kteří by k dílu národa měli
nejen co říci, ale kteří by mohli platně při
ložit ruce k práci. Ba, neušel ani údělu poli
tické poplatnosti...
A tak kolem hrobu svého opravdu velkého
a vlasteneckého vůdce hledí jeho osiřelé léno
vstříc truchlivým prognosám. Byla by jistě
cesta, která by je vyvedla z temnot, ale tu by
musel naznačit muž, jenž by českému nacio
nalismu dovedl dáti opravdu svérázný, svě
tový a při tom národní, vysoce kulturní a so
ciální, přímo i revoluční obsah, který by
zlomil pouta liberalismu nad dědictvím Vik
tora Dýka a dra Karla Kramáře. Dnes je
ovšem velmi těžko hádat, kdy a kde se najde
takový duch, protože ani zdaleka nelze dosud
vytušit jeho dech.

R. I. Malý:

Z ÚVAH O PODSTATĚ MARXISMU
Karel Marx nevěřil ani v přirozenou dob
rotu lidské povahy, ani v praktickou sílu mrav
ních ideí, nevěřil ani v samovolnou mravní
účinnost vyšší vzdělanosti, ani v rostoucí smysl
všech tříd pro spravedlivou solidaritu, nýbrž
spoléhal jenom a jen na nemilosrdný třídní
boj a na vývojovou mechaniku přírodních a
hospodářských sil. Neobíral se vůbec »vše
obecnými ideály«, neznal se k obecným a vyš
ším povinnostem národním a kulturním, ne
mluvil o mravních normách tradičně vštěpo
vaných a obecně závazných, nedožadoval se
lásky k bližnímu, nýbrž měl na mysli jen a jen
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třídní »právo« proletariátu, boj, vládu,
diktát, a především hledal cestu k dobytí vý
robních prostředků. Socialismus nehlásá žád
nou »obecnou« morálku! — napsal Marx ne
jednou. I náboženství pokládal jenom za uspá
vači a zastrašovací prostředek vykořisťovatelů,
aby utiskovaný lid se nebouřil. Proti egoismu
vykořisťovatelů Marx proto naopak doporučo
val jen jedinou zbraň: nenávist vykořisťova
ných; a znal jenom jedinou cestu ke »spra
vedlnosti«: nesmiřitelný boj a úplné vítězství
semknuté armády proletariátu nad »kapita
listy«. Rozhodne síla a moc, nikoliv obecná

morálka, nikoli vítězství lidské solidarity. Jako
v přírodě zuří boj o život a vítězí nejsil
nější, nikoli rovnost a spravedlnost, tak i v lid
ské společnosti odjakživa je urputný boj mezi
třídou nemajetnou a majetnou. Síla a moc, jež
vyplývají z nahodilého vlastnictví výrobních
prostředků, po dlouhou dobu umožňovaly za
městnavatelům šidit zaměstnance o značnou
část jejich pracovního výtěžku, o jejich pra
covní »nadhodnotu«; i bude to tedy zase síla
a moc, věřil K. Marx, moc organisované vůle
a nenávisti, která umožní armádě dělníků vzíti
zaměstnavatelům jejich výrobní prostředky:
kapitál, továrny, půdu, a učiniti je společným
vlastnictvím dělníků, aby nic z jejich pracov
ních výtěžků nepřicházelo do kapes »parasitů«.
Dohoda mezi zaměstnavateli a zaměstnanci je
nemožná; konec třídního boje může nastat jen
úplným vítězstvím proletariátu a úplným zni
čením kapitalistické buržoasie — tedy tehdy, až
proletariát jakožto vládnoucí třída nadik
tuje svou vůli celé lidské společnosti. Takový
je základní ráz marxismu.
Postulát třídního boje, boj o nadvládu děl
nické třídy a učení, že kapitál jest jenom na
hromaděním nadhodnot, které dělníku nebyly
za jeho práci vyplaceny, pak historický mate
rialismus, lhostejnost k čistě duchovním, obec
ným a neužitkovým hodnotám mravním i kul
turním, snaha učinit z hmotné práce a užitku
nejvyšší míru všech věcí tak jako dříve bývali
nejvyšší mírou všech věcí Bůh a náboženství
— toť základní duch všeho marxistického so
cialismu. Bez těchto základních rysů by mar
xismus nebyl marxismem a socialismus socia
lismem. Bez těchto základních složek by so
cialismus nebyl soubojem s celou tradiční
evropskou civilisací, nýbrž jen reformním úsi
lím. Bez těchto základů by nebylo onoho cha
rakteristického hnutí sociálního a myšlenkové
ho, které v sovětském Rusku uskutečnilo svůj
integrální program a které přes všecku zatímní
soc. dem. »drobečkovou politiku« a podružný
»revisionismus« podnes dává týž konečný cíl
a týž celkový kulturní ráz i celé II. interna
cionále. Kdyby tyto základy byly opuštěny, za
nikl by i socialismus.
Jest ovšem pravda, že mnohé základní po
učky Marxovy dnes nejsou zcela nesporné již
ani mezi socialisty. Naděje, které Marx sklá
dal na příklad do rozvoje industrialismu, dnes

silně zklamaly i samu dělnickou třídu. A také
Marxův výklad o nadhodnotě a soustřeďování
kapitálu, ba i jeho pojetí třídního boje a dě
jinný materialismus často bývají ve spisech
socialistických autorů »vědecky« revidovány.
A nejenom nesporné, ale ani zcela původ
ní a nové Marxovy základní myšlenky
většinou nejsou! Marx si svých thesí sám ne
vymyslil, nýbrž většinou jenom je přejal od
svých vrstevníků i předcůdců a ke svému úče
lu přizpůsobil. Marxovy základní myšlenky
většinou nejsou ani zcela původní a nové, ani
nesporné, a přece marxismus je zcela nový
i zvláštní dějinný fakt a není možno ho ani
dnes ještě odloučit od socialismu, má-li socia
lismus zůstat socialismem!
Marxův socialismus je nový dějinný fakt.
Ale je třeba dodat, že je to nový fakt pouze
v dějinách socialismu a nikoli v dě
jinách myšlenkového vývoje vůbec. Marxovo
dílo je celým svým filosofickým založením jen
průměrný plod své doby a nikoli nové duchov
ní světlo. Marx sám si nevymyslil dokonce ani
tak ústředních motivů své soustavy jako je idea
třídního boje a učení o nadhodnotě: s hlediska
třídního boje přece vykládali dějinné revoluce
nedlouho před ním již také historikové Mignet,
Guizot, Thierry; a nauku o nadhodnotě Marx
prostě převzal od svého přítele Proudhona
(aniž se mu za to ve svých spisech citováním
poděkoval). Marxovo pojetí třídního boje
ostatně má svou souvislost i s tehdejším mód
ním darwinismem a s liberalismem. Od libera
lismu Marx si vypůjčil jednak základ ke své
dialektické metodě a jednak mravní nihilismus,
na kterém právě spočívá jeho pojetí třídního
boje. A že svým dějinným materialismem, po
dle něhož ženoucími silami dějin jsou příčiny
hmotné, hlavně hospodářské a nikoliv síly du
chovní, Marx jenom se tuctově řadí k ostatním
tehdejším německým materialistům a členům
nejkrajnější hegelovské levice, jako byli Feuer
bach, D. Strauss a jako Büchner, Vogt a jiní
— je dostatečně známo z každé historické pří
ručky.
Boj, který Karel Marx vyhlásil kapitalismu,
jest ovšem v podstatě bojem proti kapitalismu
především liberalistickému. Kapitalismus, jak
jej chápe Marx, je právě typickým důsledkem
hospodářského liberalismu. Ale socialistické
mu hnutí, které do boje proti kapitalismu vy-
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pravil — Marx neuměl dáti jiných duchovních režimu vládnoucí dělnická třída by ovládala
základů, než právě jen tytéž, z nichž vyrostl všecky ostatní a vnucovala svou vůli všem.
Světový názor marxismu byl jenom módním
i liberalistický kapitalismus. Marxismus mrav
ně jest jenom pokračováním liberalismu. Mar plodem své doby. A protože filosofický ráz
xismus a liberalismus vycházejí z téhož du dnešní vzdělanosti je celkem přece jen již tro
chovního založení, mají stejný světový názor, chu jiný, než jaký byl za dob Marxových, pů
jsou ve společné frontě proti náboženství, mo- sobí nyní Marxův materialismus i na leckteré
ralismu, spiritualismu. Marx prostě jenom do vzdělance socialistické poněkud nevábně a
liberalistického světozoru za jednotlivce dosa chtěli by zachrániti socialismus tím, že mar
dil celou dělnickou třídu — toť vše. Žák se xismus pohřbívají. Ale marxismus není
mrtev a může zemříti jenom zároveň se socia
poučil a vyrostl nad mistra.
Marxův »třídní zápas« je v podstatě totéž, lismem! A je to právě ten jeho staromódní
co v liberalismu »volná soutěž«; v obou pří světový názor a jeho mravní základy, které
padech vzorem je přírodní zápas o život a ví má společné s liberalismem, co z něho činí ne
tězství nejsilnějšího, nikoliv mravní zákon. jenom zvláštní útvar historický, ale i trvalou
Moc je právo a člověka dělá člověkem hlavně součást socialismu. Bez svého základního amojen jeho hmotná síla, hospodářská síla. Jako ralismu a naturalismu, bez svého historického
v liberalismu, tak i v Marxově socialismu zá materialismu a třídního boje — socialismus by
kladní pohnutkou všech lidských činů jsou zá již nebyl, co jest: nebyl by tím určitým »mo
jmy hmotné a nikoliv hodnoty mravní a »ide derním« socialismem, který se zásadně liší ne
je«. Hlavním zájmem kapitalisty je vyrábět a jenom ode všech starších »socialismů« mora
bohatnout, hlavním zájmem socialisty je vy listních, ale zejména od křesťanství.
Socialismus má své raison d’être jenom ve
rábět a rozdělovat, užívat. Marxův socialismus
je stejně mezinárodní jako liberalistický kapi spojení s marxismem, poněvadž jen marxistic
talismus. Liberál nechce být omezován nábo ký světozor jej činí opakem »socialismu« křes
ženstvím ani státem. Pro socialistu náboženství ťanského. Je možno být jen buď socialistickým
je odbytou věcí, »strašidlem«, a stát mu jest naturalistou, anebo křesťanským realistou. Jiné
jenom »výkonným orgánem buržoasie«. Libe možnosti není. Leda by někdo chtěl býti
rál i socialista pro sebe vymáhají neomezenou socialistou i křesťanem »vůbec«, to jest: mluv
svobodu. V liberalistickém režimu »silný jedi kou do větru.
nec« utiskuje i ovládá slabé a v socialistickém
Prof. Dr. Clément Haraoui:

KAM JDE FRANCIE?
Evropa je v krisi; procházejí jí velké protivné proudy, které narážejíce do sebe, uvádějí ji
do víru.
Bylo tomu tak ve století reformace, v době francouzské revoluce. Aniž by tomu překážely
hranice, viděli jsme tam rovněž, jak ideje, které část veřejného mínění pokládala za »pod
vratné«, narážejí na odpor a dokonce na násilnou reakci pojmů, které jiná část téhož veřejného
mínění pokládala za »zpátečnické«. Došli jsme do zcela stejné doby.
Mezinárodní politika je rozrušována tímto novým činitelem: srážkou mínění. Ještě před
třiceti lety státy — ať to byly monarchie nebo republiky — mohly býti proti sobě nebo
spojeny na dosti dlouhý čas, poněvadž jejich kancléřství byla proti sobě nebo byla ve shodě,
ježto měla pod nohama terén relativně stálý a pevný. Dnes stojíme na půdě zmítané nesmír
ným zemětřesením, které probíhá od Urálu až ke Gibraltarské úžině.
V tomto zmatku, který otřásá celou starou Evropou, kam jde Francie? Můžeme si tam jiti
pro mnoho naučení. Rozumí se samo sebou, taková naučení, abychom věděli, čeho se máme
vystříhati. »Po Španělsku Francie, po Francii Belgie, a dokonce i Československo!« říkali ještě
před nedávném někteří socialisté a někteří kšeftaři s židovským marxismem. Mluvili by ještě
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všichni tímto vítězným tónem po »bratrovražedných« bojích barcelonských, po úzkostech
Paříže, kde stojí proti sobě socialisté, přívrženci reforem, a moskovitští komunisté?
Kam jde tedy Francie se svými 20 miliardami rozpočtového deficitu a se svým dnešním
výrobním indexem, který v porovnání k indexu z roku 1913 staví ji na poslední místo mezi
průmyslovými národy světa, vyjímaje Španělsko a Čínu? Jsme v předvečer 18. Brumairu?
Jistě ne. Hledá se Bonaparte nebo některý jiný osudem vyvolený člověk. Nechce se objeviti.
Jsme v předvečer 9. Thermidoru? Někteří v to doufají. Leč neživí se lidé ve sladké Francii rádi
ilusemi? Někteří z dnešních jejích vládců neskrblili kdysi gesty bravury, která by je mohla
nechat považovat za Staliny, připravené všechno potlačit a všechno ovládnout. Tato gesta
bravury byla jen prázdnými slovy. Ve skutečnosti se žije den ze dne. Získává se čas. Rozptylují
se malými věcmi. Vyhýbají se velkým věcem. Dávají pozor na protivníka. Vykrmují se přátelé.
Filosof Taine popsal drsně předvečer Thermidoru, kdy se vesele žilo, a kde vidíme jasně,
že i revoluce nazývané sociálními obyčejně jen přemístí bohatství a prohloubí bídu:
»Okolo 10. hodiny vidíme, jak Cambacérès, předseda, přichází do pavilonu Rovnosti
(v Tuillerích), do sálu výboru pro veřejné blaho. Sotva usedne, dá postaviti do krbu objemný
hrnec masa a přinésti na stůl dobré víno a výborný bílý chléb, tři věci, které v Paříži nebylo
možno jinde nalézti. Od 12. do 2. hodiny přicházejí jeho kolegové, vezmou si polévku, snědí
hovězí řízek, zhltnou něco vína, potom každý jde do své kanceláře obsloužit své přátele,
umístiti tohoto, nechat si zaplatit od onoho, pečovati o své záležitosti. V posledních dobách
Konventu není již veřejných záležitostí, všechny jsou soukromé, osobní. Okolo 9. nebo
10. hodiny večerní výbor pro obecné blaho se znovu sejde, ne aby rokoval o velikých věcech;
každý je na to příliš egoistický, příliš unavený; Cambacérésovi se ponechává volná ruka. Co
se jeho týče, raději by zůstal zticha, ale jsou dvě nezbytnosti, o které je nucen pečovati pod
trestem smrti...«
Tyto dvě nezbytnosti byly peníze a chléb. Avšak nestačilo se tisknouti dosti asignátů, a na
hlavu obyvatele připadalo jen dvě unce (asi 60 gr) chleba. A filosof Taine pokračuje:
»Jeden z účastníků se zeptá: „Předsedo, nechal jsi nám něco připraviti v bufetu? Po tak
únavných dnech je potřebí načerpati nových sil.“ — „Ale ano, je tam telecí ledvina, veliký
platejs a veliký dort.“
Všichni se znovu rozveselí, čelisti pracují, pije se šampaňské, dělají se vtipy. Okolo 11. nebo
12. hodiny přicházejí členové jiných výborů. Podepisují se důvěřivě jejich usnesení, aniž by se
čtla. Také oni zasednou ke stolu a konklave suverénních břich tráví...«
Tento obraz je krutý. Obnažuje celou dobu. Masy v této době věřily skálopevně, že závisí
na vládcích uskutečniti ráj na zemi, vyhnati peníze z jejich úkrytů, rozděliti nevyčerpatelná
bohatství a přeměniti bídu v blahobyt. Je to věčná iluse politických demagogů. Ale tu, jako
dnes, ti, kteří měli platiti tuto operaci, pokládali ji za špatnou. Ve vzmachu té beznadějné
odvahy, kterou plodí někdy dlouhé poddanství, a která se snese i s nesmírnou zbabělostí,
vidíme, jak se tito lidé vztyčí a postaví Robespierra, Couthona a Saint-Justa mimo zákon,
hlavně dík podpoře nejlepších lidí ze třetího stavu. Bude tomu někdy podobně ve Francii,
kde, jak se zdá, střední stav se probouzí a organisuje se, a energičtí lidé vyvstávají z jeho řad?
Je jisto, že masakr v Clichy, tragicko-komické incidenty s prapory na výstavě a hlavně
provádění 40hodinné pracovní doby otevřely oči mnoha lidem. Politika 40hodinného pra
covního týdne byla vychvalována jako výborný prostředek k bezbolestnému odstranění neza
městnanosti. Avšak tak, jak se provádí, s povinným uzavřením závodů v pondělí, t. j. s formulí
5X8 hodin, na konec prostě přináší výhodu dělníkům, kteří mají místo, ke škodě dělníků
bez místa, kteří zůstávají dále na obtíž společnosti. Tak se tvoří zaměstnanectvo z boží milosti,
jehož výsměch hanobí druhé zaměstnanectvo, zaměstnanectvo žijící v bídě. Ovšem v okamžiku,
kdy se zaváděl 40hodinný pracovní týden, prohlašovalo se všemi možnými způsoby, že pra
covní předpisy nedoznají žádné změny: aplikovala se na průmysl formule, kterou kdysi
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vynalezl Jules Ferry pro studium latiny a řečtiny: »Věnujme jim méně času, abychom je
lépe znali.«
Zkušenost ukázala, zač stálo pojetí Jules Ferryho v oboru vyučování; je přesto dosti zřejmé,
aniž by to mělo potřebí velikých důkazů, že zmenšené práci odpovídá zmenšená výroba. Ale
jestliže k zmenšení počtu pracovních hodin se přidá další zmenšení, a to zmenšení pracovního
úsilí, důsledky tohoto dvojího schodku se blíží katastrofě. To na neštěstí se může konstatovati každého dne, a abychom tak řekli ve všech oborech národního hospodářství. Je pravdou,
že počet dní odpočinku, který vyplývá ze zákona o 40hodinném pracovním týdnu, není vyšší
než počet svátků, které existovaly před rokem 1789. Ale v oné době Francouzové žili už 100 let
v hospodářském systému stabilisovaném ve svých formách a prostředcích, a není podstatnou
vadou naší doby, že sleduje ustavičný pokrok organisace a techniky?
*
S národohospodářského hlediska se dnešní svět zrodil ze závodů o největší výrobu a o nejmenší výrobní cenu, které byly charakteristikou 19. století. Důsledkem toho je ovládnutí hos
podářského světa bankami, které vládnou bez kontroly diktátorskou mocí, jež vyvolalo zasta
vení mechanismu, který se bláznivě točil. Důsledkem toho je, že člověk byl postaven do služby
výroby, a výroba do služeb peněz, peněz — krále světa. Všichni jsme zajedno v odsuzování tohoto
systému; avšak jestliže »příliš centralisovaný kapitalismus trustů« zmizí, a udělá místo »ještě
centralisovanějšímu státnímu kapitalismu«, který všechno zestátní, tu člověk pozná fatálně
robotu a ztrátu své osobnosti. Tím také skončilo v Rusku etatistické řízení práce.
Je nutno postaviti peníze do služby výroby, výrobu do služby člověka, a člověka do služby
ideálu, který ho převyšuje a který dává smysl jeho životu.
Zde je to, co je ve hře, v bojích a reformách, které zmítají všemi díly světa. A tak se klade
problém autority a kontinuity státu. Tento problém se neklade jen pro Francii; všechny státy
ho poznaly, a viděli jsme, jak značný počet národů se pustil do revise svých hospodářských
nebo politických nauk.
V této veliké adaptační práci některé státy zaměřily k totalitním režimům, t. j. k diktaturám.
A je faktem, že většina Francouzů odmítá naprosto tyto režimy. Proč? Poněvadž všechny tyto
režimy jsou stejného rázu: Neboť ruský komunism a německý národní socialism mají to spo
lečné, že obětují svobodu a důstojnost lidské osoby.
*
Francie odolala silám imitace, které tak mocně působí na naše současníky. Co se mě týče,
nevěřím, že Francie, aby se osvobodila od zmatků, kterým podléhá, by měla zapotřebí státi
se buď bolševickou nebo fašistickou nebo národně socialistickou. Nalezne léky ve své
vlastní tradici.
Je nutno si vybrat? Vybrati si mezi vadami novokapitalismu a vadami novokomunismu?
Nikoli. Vybrati si mezi ubohou mechanikou Henry Forda a nirvánou Gandhiho? Nikoli.
Mravní život, jehož byla Francie v průběhu staletí nejdokonalejším příkladem, nabízí jí jiné
prameny regenerace. Aby zachránila toto dědictví, Francie se bila v letech 1914—1918. Bude
tváří v tvář diktátorským masám, které jí hrozí rozdrtiti ji svým materialismem, slabší než byla
tváří v tvář jejich kanónům a strojním puškám? Kdokoli zná hrdost francouzské minulosti
a naději francouzské budoucnosti, odmítne tuto hypothésu.
Věří se dnes skutečně, že se Francie změnila? Věří se, že přestala s prohlášením práv člověka
a občana myslet, že »svoboda spočívá v tom, moci dělat vše, co neškodí druhému«? Věří se,
že přestala volatí s Proudhonem: »Svoboda, to je můj systém!« Ne: zničení této svobody by
bylo právě tak špatně snášeno těmi, kteří si říkají reakcionáři, jako těmi, kteří se prohlašují za
revolucionáře.
Nebudu nikdy z ničeho obviňovat francouzský lid, který je již 150 let klamán revolucionáři
veřejných schůzí, jejichž definitivní odsouzení pronesl Georges Sorel.
Tento lid byl stejný v Římě, když vytáhl na Svatou horu; stejný v roce 1937, když obsa
zoval, ostatně bez odporu, továrny chráněného průmyslu. Princip se nezměnil. Zhoršily se
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jenom důsledky, a to dík obchodu zbraněmi, který zůstává hloupě volný, dík všem amnestiím,
které dávají znovu do oběhu všechny bandity, dík naturalisacím, které otravují Francii revolucionářskými cizinci. Odtud zločiny a mrtví.
Nic z tohoto všeho se nesmí přičítati masám francouzského lidu, které zasluhují, aby byly
respektovány a milovány, a kterým, když trpí, odpustil bych rád jejich nejhorší násilí. Revo
luce, v nichž lid je jenom nástrojem vůdců, neposloužily nikdy lidu. Tyto revoluce jdou jedna
za druhou a všechny se navzájem podobají. Přejdou nad lidem a po dlouhé naději ho přivedou
znovu k jeho těžkému údělu práce a bídy.
Proto myslím, že chceme-li sloužiti lidu, musíme umět ho držet na uzdě. Tuto službu ne
mohla mu udělati lidová fronta. Neboť lid jí pohrdá, poněvadž vždy ustoupila.
A to nás přivádí k tomu, zkoumati otázku, kterou si klade mnoho lidí.
Ministerstvo Blumovo dokončuje první rok své existence. Bude trvat dále? Pokusme se
o odpověď.
*

Položme nejprve za princip, že žádná doba se nepropůjčila méně k předpovědím. Žijeme
špatně, ale žijeme rychle. V průběhu jednoho dne se události obrátí. Proto také fakta se vy
smívají nejpřípadnějším výpočtům.
Dále můžeme soudit, že Blumův kabinet nepadne na parlamentním poli. Kdyby parlamentní
činnost byla normální, dnešní ministerstvo by neexistovalo již dávno, neboť nejen že čtyři pětiny
senátu jsou mu nepřátelské, ale i v poslanecké sněmovně velká část těch, kteří pro ně hlasují,
odsuzují je ve svém nejskrytějším nitru k hození do Tibery. Ale jestliže jejich kritiky se neskrývavě pronášejí mimo obě komory, před urnami se skloní přede všemi kompromisy. Komu
nisté dostali příkaz, aby se drželi za každou cenu ve většině, která jim připravuje půdu. Radi
kálové vědí, že kdyby ministerstvo Blumovo bylo ve sněmovně poraženo, Blum by to udělal
tak, aby tento pád se provedl »na levici«, tak, aby mohl druhého dne znovu ustoupiti do oposice, »jednotné« oposice, jejímž by byl vůdcem, a kde by mu brzy revoluční živly přerostly přes
hlavu. Cesta, kterou by radikálové měli před sebou, byla by tak obtížná, že raději na ni nemyslí.
Tudíž z opačných důvodů, levé a pravé křídlo lidové fronty uznává za nejlepší žiti dále za
každou cenu v nedorozumění.
Ale jestliže vláda má před sebou jen minimum nebezpečí v parlamentě, naproti tomu čekají
na ni tři nebezpečí mimo tento terén.
První nebezpečí je finanční. Druhé je nebezpečí stálých sociálních nepokojů. Třetí — které
je více než nebezpečí — je to, které nakonec rozbije nedorozumění, v němž se tato vláda nalézá.
Dnes se nebudeme zabývati finančním nebezpečím, zhoršeným hospodářskou podvýrobou.
Nebezpečí sociálních nepokojů uniká vší předpovědi.
Ale je jisto, že kdyby se staly vážné incidenty, dnešní stav by byl tím pozměněn.
Postavme se přesto do nejpříznivější hypothésy. Připusťme, že sociální boje se uklidní, že
finanční obtíže jsou překonatelné. Co bude dělat vláda, až přejde morální čas »pausy«? Zde
je nutno mluvit jasně. »Pausa« pro levé křídlo lidové fronty je prostou zastávkou, která při
pravuje nové skoky. Pro umírněné křídlo této fronty »pausa« je naopak diplomatickým termí
nem, kterým děláme tečku za určitou činností. Co se týče Bluma, »pausa« pro něho je pro
středkem, jak prodloužiti nedorozumění mezi těmito dvěma tendencemi, a křižovati dále na
širém moři.
Přijde den, kdy bude přece nutno zaujmouti posici. Tu je možné, že Blum »předá kartu«
před touto splatností, jakmile ji bude považovati za nevyhnutelnou.
Je také možno, že události budou rychlejší a přinutí ho »předat kartu« velmi náhle.
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Dr. Marie Bausová:

ŠPANĚLOVÉ O SOBĚ
I. DENNÍ TISK NÁRODNÍHO ŠPANĚLSKA

Dík mistrné a také nákladné propagandě je
dnes naší veřejnosti dobře známo Španělsko
valencijské vlády, o němž je ovšem informo
vána tak, jak to vyhovuje zájmům a cílům
Valencie. Náš tisk se napájí převážně z pra
menů příznivých vládnímu Španělsku a také
jen španělské deníky tohoto směru jsou v ně
kterých kavárnách k disposici našemu čtenář
stvu. Jinak je tomu se Španělskem národním,
které je u nás většině skutečnou španělskou
vesnicí a o němž docházejí zpravidla zprávy
jen nepřímé a tendenčně zabarvené. Jakým
duchem je naplněno toto Španělsko, lze nej
lépe seznati, projdeme-li sloupce jeho denního
tisku, který překvapuje rozmanitostí a bohat
stvím svých deníků, namnoze o formátu vel
kých západoevropských žurnálů.
V rozporu s tvrzením, že Baskové bojují
jako celek po boku valencijské vlády, stojí
skutečnost, že právě baskické provincie jsou
v národním tisku zastoupeny velmi početně,
neboť nesmíme zapomínati, že ze čtyř baskických provincií stojí dvě od počátku po boku
Francově, totiž Álava a Navarra, která má vy
nikající účast v národní armádě svými karlistickými requetés. Ve Vitorii, hlavním městě
provincie Álava, vychází Norte (Sever), v Pamploně v provincii Navarra Arriba España! (Ku
předu, Španělsko!), Diario de Navarra (Navarrský deník), karlistický El Pensamiento Na
varro (Navarrská myšlenka) a v kraji La Rioja
vydává město Logroño deník La Rioja. I pro
vincie Guipúzcoa je bohatě zastoupena sansebastiánskými listy El Diario Vasco (Baskický deník), La Voz de España (Hlas Španěl
ska), Unidad (Jednota) a Hoja Oficial del Lúnes de la Provincia de Guipúzcoa (Pondělní
úřední list provincie Guipúzcoa). Ostatní kraje
národního Španělska vydávají tyto hlavní de
níky : G a 1 i c i e (severozápadní Španělsko) :
El Ideal Gallego (Galicijský ideál), El Pueblo
Gallego (Galicijský lid) a La Voz de Galicia
(Hlas z Galicie), vycházející v městě La Co
ruña, Faro de Vigo (Maják města Vigo) ve
Vigu. A r a g o n i e (severovýchodní Španěl
sko): Heraldo de Aragón (Aragónský hlasa-
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tel) a Amanecer (Jitro) v Zaragoze. Stará
Kastilie (střed Španělska): Diario de Burgos (Burgoský deník) v Burgosu, Diario Regional (Krajinský deník) a El Nořte de Castilla (Sever Kastilie) ve Valladolidu. Leon
(západně od Staré Kastilie): La Gaceta Regional (Krajinské noviny) a El Adelanto (Po
krok) v Salamance, El Correo de Zamora (Zá
mořský kurýr) v Zámoře a El Diario de Leon
(Leónský deník) v městě Leonu. E s t r a m ad u r a (při portugalských hranicích): Hoy
(Dnešek) v Badajozu. Andalusie (jižní
Španělsko): F. E. (Španělská falanga), La
Union (Jednota), El Correo de Andalucia
(Andaluský kurýr) a ABC v Seville, Diario
de Cádiz (Cádizský deník) v Cádizu, Odiel
v Huelvě a Ideál v Granadě.
Je samozřejmo, že všechen tisk stojí ve zna
mení války, přináší podrobné zprávy ze všech
bojišť a hodnotí vnitřní situaci obou válčících
táborů. Věnuje však též velkou pozornost
morální průpravě čtenářstva a tu při španěl
ském sklonu k sebekritice obrací se mnoho
článků k rozboru nedostatků minulého špa
nělského života, jemuž vytýkají zpohodlnělost, myšlenkovou netečnost a nedostatek vůle
k oběti. Mnohdy je zdůrazňováno, že právě
přítomné těžké chvíle vyburcovaly konečně
opravdové Španěly z této duševní stagnace,
naučily je opět zapomínaným ctnostem a
vzkřísily v nich odhodlání bojovat v sebekázni
a odříkání o čest své země a návrat života
důstojného slavné španělské minulosti. Uva
žuje se o budování nového Španělska, až válku
vystřídá mír, který teprve podrobí národní
Španělsko rozhodující zkoušce. Španělská říše
má znovu vyrůsti ze staré národní tradice a
chce si vydobýti opět důstojné místo mezi svě
tovými národy obnovením myšlenky španěl
ského impéria, nikoliv ovšem na základě mo
cenském, nýbrž rasovém a kulturním prostřed
nictvím úzké spolupráce s příbuznými španěl
skými státy v Americe. Španělové si přiznávají,
že je čeká velká práce na poli hospodářském a
technickém a kladou důraz na nutnost sociál
ní spravedlnosti pro všechny občany v duchu

papežských encyklik. Především však poklá
dají za důležitou náboženskou a mravní obro
du, neboť celé generace byly ponenáhlu odcizovány katolické zbožnosti a vůbec tradičnímu
národnímu duchu, jež se mají opět společně
státi osou celého španělského života. Národní
armáda má býti naplněna opravdovými hrdin
skými ctnostmi, zbožností a mravností. El
Pueblo Gallego cituje slova generála Franca,
pronesená v kasárnách Falangy v Seville:
»... Kasárny znamenají kázeň, smysl pro auto
ritu a řád hodnot, kasárny učí oběti, jedním
slovem, zosobňují ctnost. Ctnost, jakou je sta
tečnost, odříkání, mnišský život a láska ke
Španělsku bez postranních soukromých zá
jmů ...« Zprávy ze zákopů chválí mravní čis
totu alcazarských hrdinů, referují o všeobec
ném přijímání svátých svátostí na frontě o ve
likonocích a o dodržování příkazů zbožnosti
mezi vojáky a důstojníky, jako jest modlitba
před a po jídle. V zázemí jest věnována velká
pozornost náboženské a mravní výchově mlá
deže ve školách, kde komise pro kulturu a vy
učování nařídila umístit ve všech třídách obraz

P. Marie Neposkvrněného Početí a zavést
v květnu každodenní pobožnost učitelů s dět
mi k Panně Marii za brzký návrat míru. Na
stejný úmysl se konalo také všeobecné sv. při
jímání školní mládeže. Učitelům pak se uklá
dá, aby mládeži vštěpovali především velkou
úctu k rodině, která se musí státi spolehlivým
základem nového Španělska.
Národní tisk španělský obírá se ovšem i vše
mi nepřáteli nově budovaného řádu a tu vedle
komunismu varuje především před zednáři,
které pokládá za nebezpečnější než nepřátele
otevřené. A tak čteme často výstrahu podob
ného rázu jako je tato, již uveřejnil valladolidský Diario Regional: »Zednářstvo bude hledět
proniknout — o tom není pochyby — novou
státní budovu. Aby získali posice a mohli vykonávati vliv, budou zednáři volatí „Ať žije
Španělsko “, budou se hlásiti k náboženství a
pod. Ale zasadí ránu dýkou, jakmile budou
moci. Jest samozřejmé, že se Španělsko tento
krát nedá oklamat!« — Jak je vidět, má také
v této věci národní tisk velmi dobrý postřeh.

II. ŠPANĚLSKÁ VÁLKA SE STANOVISKA MRAVNÍHO I PRÁVNÍHO.

Úvodní část obsáhlé studie P. Menendeze-Reigady O. P.
uveřejňované v letošním ročníku salamanské revue „La Ciencia Tomista”.

Dějiny Španělska nebyly téměř nikdy chá
pány cizími mysliteli, i když byli co nejvíce
nestranní a nezaujatí. Jejich nejznamenitější
události mátly všechny ty, kdož nevyrůstali a
neživili se z prsou této plodné matky, nasyce
ných věcmi duchovními.
Ušlechtilosti Španělské duše, která, majíc
před sebou neumořitelný ideál, podobný snu,
pohrdá všemi (jinými) statky, nebude nikdy
s to porozumět anglický Utilitarismus; ani sas
ký rasismus neobsáhne všeobecnou Šíři našich
myšlenek, které nám představují lásku k lid
stvu jako vlastního syna lásky k vlasti. Ani
polopohanský humanismus některých národů
latinských nebude schopen — aniž klesne
oslněn — zírat na božskou krásu třpytné
hvězdy, která vede naše kroky staletími. Ani
francouzský Spiritualismus, chtivý gesta, po
zorný ke všem jednotlivostem, které mohou
okrašlovat život, nebude moci vypátrat nad
lidskou velikost Španělské duchovnosti, která
žije z radostné oběti a odvažuje se všeho

v hrdinském odhodlání; zdá se ospalá, když
na nebi září nevyslovitelné vidění, a zpilá,
když vychází ze své extase, aby uvedla ve sku
tek své hrdinské sny; nedbalá a hrubá snad
na oko, ale pečlivá a silná v obsahu svých
vznešených podstat. Tím méně pak se bude
moci povznésti na větší výši, než je výše na
šich pat, bude-li chtít viděti nám do tváře,
Špinavý materialismus v kterékoli formě, tře
bas v té, která se ukazuje v lesku pokroku,
civilisace i kultury. Jsme, pro všechny, věčný
mi Quijoty bez rozumu, pro ty, kdož se nedo
vedou povznést nad sám rozum ani překročit
hranice omezenosti.
Proto není divu, že jsme za nynější národní
války nechápáni, jako jsme byli vždycky, a
protože nejsme chápáni, jsme tupeni. Ale ne
dejme se zastrašiti sarkasmem, nepochopením
nebo pomluvou, nýbrž pokračujme ve své
cestě s Čelem povzneseným a pohledem hrdým,
nikoli z pohrdání, neboť pohrdání nesluší
srdci ušlechtilému; nikoli z pýchy, protože pý-
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cha je dědictvím těch, kteří neznají opravdové
velikosti, nýbrž proto, abychom vyhověli vzně
tu, který hýbe naší dusí a naplnili určení své
vlasti, nedbajíce těch, kteří od počátku své
(životní) dráhy křičí a mručí.
Španělská duse je svou přirozenou povahou
křesťanská, zcela křesťanská, všeobecně křes
ťanská. Snad v žádném národe země křesťan
ství v takové míře nezdomácnělo, že se mohou
stěží odloučiti a rozeznati vlastnosti, které
máme jako Španělé, od těch, jež nám přísluší.
A když za našich dnů chtěli vyrvati Krista
z našich duší, nedosáhli toho leč tím, že vyrva
li Španělsko z týchž duší, které právě odpadly
od své zbožné matky a naplily jí do tváře,
aby se staly otroky despotické macechy. A když
usilovali odkřesťaniti Španělský život bezdu
chým laicismem, křesťanská podstata se ozý
vala pod laickou přikrývkou, jako u onoho
starosty, který se ptal, jak se koná laický křest,
nebo u toho, který se modlil Otčenáš za duši
občana, právě civilně pohřbeného, ukončuje
řeč, vychvalující tento způsob pohřbívání.
A také oni synové zrádci, kteří dnes bojují
proti Kristu a Španělsku, zachovávají většinou
jiskerky doutnající křesťanské víry, které se
často vznítí, když vichřice nepřátelství zavane
do úhlů jejich duší, zčervenalých vášní, kla
mem a zlobou. Důkazem jest, že mnozí z nich
se pokorně vyznávají z hříchů, když se smrt
blíží.
A byla-li Španělská duše tou měrou pronik
nuta křesťanským náboženstvím, že se stalo
její druhou přirozeností, byla celá duše špa
nělská jím pokřesťaněna, aniž v ní zbyl nějaký
cit nebo nějaký projev jejího individuálního
nebo kolektivního života, který by nebyl nejvyŠŠí měrou účasten téhož pokřesťanění. Křes
ťanské náboženství není jen kultem, není jen
morálkou; je životem, který povznáší náš lid
ský život na stupeň synů Božích naším spoje
ním s Bohem-Člověkem, a není možno, nemá-li křesťanství být znetvořeno nebo umen
šeno, odloučiti v křesťanu to, co náleží Člově
ku náboženskému, od toho, co patří učenci,
člověku společenskému nebo hospodáři, pro
tože křesťan musí býti křesťanem a pocínati si
jako křesťan ve vší své činnosti a ve všech pro
jevech svého života. Tak pochopila Španělská
duše své náboženství a proto je nikdy neodkázala do svatostánku nebo do domácího krbu,
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nýbrž je vnesla do všech projevů života veřej
ného a všem vtiskla křesťanský ráz.
Než nejen všechny národní instituce byly
křesťanské, jak bije do očí každému, kdo ote
vře kdekoli knihu našich dějin, nýbrž křes
ťanská byla i vláda národa v době, kdy Špa
nělsko bylo veliké a Španělská duše se ucho
vala ve své plnosti. Králové se radili s theolo
gy o dovolenosti nebo nedovolenosti válek,
které měli podniknouti, nebo zákonů, které
se chystali potvrditi, pokřesťaňujíce takto roz
hodnutí nebo usnesení státníků bez jakého
koli umenšení své svrchovanosti v řádu Čiře
lidském, aniž se kdo domníval, že se církev
nebo její lidé nějak vměšovali, poněvadž se
jejich úvahy omezovaly na věci Čistě mravní,
které církvi náležely právem vlastním.
Zákony pro Indii, vzor zákonodárství, které
všechny naplňuje obdivem, byly vypracovány
mnohem více theology než právníky. Místo
královského zpovědníka bylo považováno za
povolání dalekosáhlého významu pro národ,
neboť se předpokládalo, že král musí vládnouti podle svého křesťanského svědomí, a
ten, kdo byl pověřen úkolem vzdělávati a říditi je, zastával místo velmi vznešené, jež se
dotýkalo všech.
Takto bylo Španělsko zcela křesťanské, vše
stranně křesťanské, bez jakéhokoli omezení, a
to je klíč naší velikosti, vzpruha našeho pod
nikání a známka, která způsobuje, že nás ne
možno másti s jinými národy. Když nežádoucí
exotismy zatemnily bělost naší duše tak hlu
boce křesťanské, začal se úpadek Španělska.
Dnes usiluje Španělsko nalézt samo sebe
v hrozném boji, poněvadž jedy, které mu dali
piti, způsobily pathologické výrůstky, které
vyžadují rázného zásahu chirurgického, a je
nutno, aby ti, kdož si umínili vytvořit nové
Španělsko, nepohrdali poučením dějin.
Minulo osudné období, v němž se vladaři
styděli býti katolíky, obávajíce se, že je pro
hlásí za klerikály, neboť být katolíky je n á Š
znak ušlechtilosti a naše znamení slávy, a
máme-li pozvednout Španělsko vysoko, hodně
vysoko, musíme je povznésti až k Bohu, který
je bytost nej vyšší. Budeme tím více Španěly,
čím více budeme křesťany a Španělsko bude
silnější a větší, čím víc bude proniknuto nábo
ženstvím, jež je duší jeho duše.
Abychom přispěli svým zrnkem k opětné-

mu pokřesťanění nového Španělska a aby
chom osvítili nějak ty, kdož ještě nepostřehli
zásvit nového dne a mají pochybnosti o dovolenosti a rázu našeho hnutí, posoudíme se
stanoviska křesťanské mravouky nynější ob
čanskou válku. A třebas se ještě odvoláváme
na stránku právní, odvoláváme se jediné, po
kud právo je podřízeno mravouce obsahem
spravedlnosti, která je mravní ctností po výtce,
neboť — jak praví Vitoria (zakladatel mezi
národního práva, pozn.) — tyto otázky se ne
řeší podle zákonů lidských, nýbrž podle záko
na přirozeného a božského.
Budeme postupovati přesnými závěry a
prostými důvody podle zvyku Školského, bez
amplifikací a efektních vztahů, neboť fakta
jsou v paměti všech (Čtenářů).
(Aby si čtenář učinil představu, jak autor
obšírné, dosud neukončené studie postupuje,
podáme aspoň přehled tvrzení, která podrob
ně dokazuje:
1. Vláda Lidové fronty je nezákonná, ty
ranská, zrádkyně vlasti a národa, nepřítelkyně
Boha a církve.

2. Branné povstání proti Lidové frontě a
její vládě je nejen spravedlivé a dovolené,
nýbrž dokonce povinné a činí se strany národ
ní vlády a jejích následovníků válku nejsvětějŠí (ze všech), které zaznamenávají dějiny.
3. Národní vláda je zákonná a katolická a
plní povinnost vlasteneckou, lidskou a nábo
ženskou.
4. Všechna podpora nebo pomoc poskyt
nutá přímo nebo nepřímo Lidové frontě je
nedovolená; tak jako je za nynějších poměrů
nedovolený odpor proti zákonné vládě ná
rodní.
5. Baskictí nacionalisté jednají nedovole
ným způsobem jako křesťané, když už ne jako
Španělé, chápajíce se zbraní proti národní vlá
dě po boku Lidové fronty.
Jak patrno, témata jsou zajímavá stanovis
kem, jaké zaujímá autor, a proto by snad bylo
dobře Čtenáře s argumentací jeho seznámiti.
Učiníme tak v následujícím článku.)
Přeložil F. S. Horák.

iMwnfkn,
Německé gesto na londýnské cukerní konferenci
Minulé dny byla v Londýně skončena me konferenci, vida zoufalý boj Československa
zinárodní cukerní konference, o níž se v za* o vývozní kvótu cukru, udělal mimořádné a ne
svěcených kruzích mezinárodních tvrdilo, že je čekané gesto a nabídl Československu polovi
vlastně předehrou velké konference hospodář nu německého vývozního kontingentu, t. j.
ské, kterou chce svolati Anglie, aby na ní byly 70.000 tun ročně. Je pochopitelné, že toto spon
vyřízeny různé důležité světové problémy hospo- tánní jednání říŠskoněmeckého delegáta na lon
dářsko-politické (jako je na př. úprava dluhů, dýnské cukerní konferenci všechny účastníky
stabilisace měn atd.). Na konferenci cukerní jed překvapilo a udělalo na ně příznivý dojem. Mno
nalo se o rozdělení vývozních kontingentů cukru zí z nich se ovšem ptali, jak dalece je německé
pro státy zúčastněné na cukerním exportu. Jed gesto upřímné a do jaké míry je pouze diplo
nání bylo velmi těžké, neboť Anglie chtěla za- matickým manévrem. Celý svět dnes ví, jak na
jistiti svůj export hlavně do svých dominií a ko pjatý je politický poměr mezi Říší a naším stá
lonií a také státy na cukerní produkci odkázané, tem, totiž podle hlasů světového tisku. Jistě že
zvláště Java a Kuba, chtěly uhájiti své posice. tedy, když německý delegát na cukerní konfe
Československo vzneslo na konferenci požada renci učinil ČSR kavalíský ústupek, znamená
vek na vývoz 420.000 tun cukru ročně, což je to buď, že Němci chtěli tím vzbuditi přízni
asi o 100.000 tun více nežli činí tuzemská spo vý dojem a připraví ti si posici pro příští mezi
třeba. Německu nabídnut byl vývozní kontin národní jednání, anebo že skutečně počítají pro
gent 140.000 tun, neboť má velký vnitřní kon- budoucnost s československou hospodářskou
sum a ani toto oproti nám snížené množství spoluprací. Rozhodně však gesto německého de
cukru vyvézti nemůže. Německý delegát na legáta na londýnské cukerní konferenci svědčí
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o tom, že poměry mezi oběma státy nejsou tak
napjaté, jak to líčí některý mezinárodní tisk a že
na konec i v Německu odpovědní lidé vidí, že
přirozené a po staletí udržované styky hospo
dářské mezi oběma národy nemožno tak lehce
přerusiti ke Škodě obou zúčastněných stran. Na
še obchodní styky s Německem po světové vál
ce i v době hospodářské krise jsou ze všech stá
tů, s nimiž obchodujeme, největší. Přes německé
území po dráze i po vodě jde největší část na
šeho vývozu i dovozu, který se převážně sou
střeďuje i v říŠskoněmeckých přístavech a z této
dopravy má Německo od nás stamiliony ročních
zisků.
Střízliví národohospodáři se tedy ptají, co by
získalo Německo politicky i hospodářsky, kdyby
vojensky napadlo Československo? Zajímal by
snad Němce náš průmysl, kterého máme nad

bytek stejně jako oni a který nemá vlastních
textilních surovin, kovů, a jiných potřeb? Za
dnešního stavu vydělává na nás Německo více,
nežli kdyby si československé území přisvojilo ná
silím, což by se samozřejmě nemohlo státi bez
svolení a souhlasu ostatních velmocí v Evropě.
Hospodářské styky mezi Čechy a Němci jsou po
staletí vybudovány tak, že rozluka by oběma
stranám přinesla velké škody a žádnému z nich
by ani politicky neprospěla. Německé gesto na
londýnské cukerní konferenci může býti vyklá
dáno všelijak. V každém případě je však se zře
telem na politický poměr obou států příznačné
a možno opravdu litovati, že byl to právě dele
gát Polska, který byl vůči Čechoslovákům při
udělování vývozního kontingentu nejurputnější,
a neosvědčil s hlediska slovanského tak potřeb
nou hospodářskou spolupráci a solidaritu.

Vítkovické železárny
Denní tisk přináší zprávy, že vídeňský dům nich letech před světovou hospodářskou krisí.
bratři Guttmanové prodal menší část své účasti Rotschildova firma utrpěla prý asi 300 milionů
na Vítkovickém horním a hutním těžířstvu za korun ztrát na vídeňském Kreditanstaltu, jehož
hraniční skupině. V souvislosti s touto transak byl baron Louis Rotschild předsedou a firma
cí byly tyto Vítkovické kuksy převedeny na trust, Guttmanova utrpěla ztrátu asi Kč 500 milionů
který bude ustaven na podkladě anglického prá na dřevařských obchodech v Polsku a byla už
va a bude ve správě trustového oddělení jedno dříve nucena prodati České obchodní společ
ho z nej význačnějších anglických pojišťovacích nosti důlní majetek Orlová-Lazy.
ústavů a za kuksy vydá certifikáty. K tomuto
Finanční skupina Rotschildů v Londýně při
anglickému trustu přistoupí vídeňská skupina chází tedy oběma vídeňským firmám na pomoc
Rotschildova a Guttmanova, takže bude zaruče a při tom se zároveň i politicky zajišťuje pro
no jednotné vedení Vítkovických závodů. Ma každou eventualitu. Živnostenská banka bude
jitelé certifikátů ustanoví k ochraně svých zájmů pravděpodobně dělati v celé transakci jen »věr
komité, jehož Členem bude kromě dosavadních nou ruku« a soustředí na sebe většinu finanč
těžařů stále majitel Rotschildova domu v Lon ních transakcí Vítkovických závodů. Je charak
dýně a vrchní ředitel Živnostenské banky dr. Ja teristické, že zpráva o účasti anglického kapitá
roslav Preiss.
lu na Vítkovickém těžířstvu proběhla u nás
Přeloženo do jasnější mluvy znamená tato denním a ostatním tiskem skoro bez komentá
velká transakce, že na Vítkovických železárnách řů, ačkoliv jde o jeden z největších podniků
zúčastní se anglický kapitál. Doposud patřil v Evropě, jehož cena i s majetkem důlním byla
tento podnik dvěma rodinám Rotschildů a Gutt- v letech konjunktury odhadována asi na 6 mi
manů ve Vídni. Transakce tato má prý své hos liard korun a který dnes zaměstnává na 30.000
podářské i politické pozadí. Politické potud, že dělníků a úředníků.
v případě válečného konfliktu by zde uplatňo
Lze opravdu litovati, že tento majetek nedo
vali svá práva Angličané jako občané jedné stal se v letech nejhlubší krise, kdy podnik ve
z největších velmocí na světe a tím by byly chrá Vítkovicích měl v Rusku asi KČ 400 milionů
něny i československé zájmy. Hospodářsky prý pohledávek do sféry českého kapitálu. Vypráví
je tato transakce odůvodněna tím, že vídeňské se, že tuto příležitost měla Živnostenská banka
firmy Guttmanova i Rotschildova nenacházejí se a že jí včas pro Částku asi Kč 70 mil., které
již v tak příznivé finanční situaci jako v posled- representovaly převodní poplatky, nevyužila.
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Dnes možno transakci podniku s londýnskými
Rotschildy posuzovati se smíšenými pocity. Na
jedné straně snad vliv anglického kapitálu bude
pro každý nepředvídaný případ válečného kon
fliktu pro nás příznivý, avšak na druhé straně
nemožno zapomínati, že výnos desítek milionů,

které tyto podniky u nás vydělají, půjde zčásti
do Vídně a zčásti do Londýna. Je to konkrétní
doklad, že po 181eté národní samostatnosti ne
jsme ještě úplnými pány ve svém domě a že to
bude pravděpodobně trvati ještě dlouhá léta,
nežli jimi skutečně budeme.

Elizabeth Belloc:

Černá Panna v Sous-Terre, Chartres
Má modlitba slysena
je v hlubinách zemé.
Jsi černá, ale krásná,
a tváře tvé záři temné.
O Matko lásky a bázně a divú,
vyslyš mou prosbu v tom 'šerém zdivul

Evou stinnou lodi svití
lampičky kalné;
hle, hvězda Jakobova
v osidlech touhy dálné.
Jsi černá, ale krásná, s žalem v líci,
ó hvězdo Jakobova tmou svítající!
ELIZABETH BELLOC, mladistvá dcera velkého bojovníka
■za obnovu starého řádu křesťanského světa a básníka katolické
tradice anglické literatury, Hilaira Belloca, vstupuje svou první
knížkou básní nazvanou prostě „Poems” (nakl. Macmillan and
Co., Ltd., London 1937, 32 str., cena 1 s), důstojně a bezpečně
do šlépějí otcových. Působí to skoro jako vyznání věrnosti

Legenda času
nazpět se vrací
zašlými veky
v údolí jiná
až k Panně, jež nese
v náručí Syna.
Pod zemí černou Minulost číhá,
tísní ji starého města tíha,
když marné tam myslí na návrat.
V hlubinách temných slují a síní
čekají tise veliké stíny,
žreci a králi k zemi se chýlí
v úžasu, v modlitbách u Jejích vrat.
Přeložil O. F. Babler.
ideálům otce, který kdysi napsal „Baladu Matce Boží Čenstochovské“, že i ona klade na prvé místo své knížky hold obrazu
Panny Marie, báseň, kterou zde otiskujeme. A jako poesii její
ho otce, tak vyznačuje i její verše radost ze života, pevně zalo
žená na důvěře v Boha, kladný poměr k světu i jeho krásám
a ona jarost, jakou může dáti jenom nezviklaná víra.
O. F. B.

Jan O polský:

Modlitební kniha
Vžpomínka zařizuje nám kontakt s bytostmi, jež nám smrt vyvedla z tíživé materie života a jež se
k nám ve své podobě nikdy už nemohou navrátiti. Jsou nám vsak bytostné blíž, než si v své střízlivé
mysli můžeme představit!, tím blíž, Čím vřeleji jsme se na ne rozpomenuli.
Mám v ruce modlitební knihu své maminky a jsem přesvédcen, že její dech skrývá se mezi vad
noucími, vyssátými listy, aby nestřežené mohl se dotknouti mého obličeje. Jsou mezi listy i větvičky
resedy, jež pradávno pozbyla své bylinné podstaty, a jakási naivní upomínka na détsky vlídného
církevního visitât ora. Stužkou v hynoucí pomnénkové barvé založena je »prosba o vzbuzení lítosti«.
Nemá to ovšem. významu, vížícího se k citové složitosti povahy nebožíiny, ale bez téchto útlých
detailů pozbyla by kniha své vážné duchovní služebnosti. Pobožnost jest záležitostí srdce, nikoliv
hlavy, proto stužka, jež se tu nyvé modrá, konjirmaíní památka i nějaké sladké zápisy na vnitřní
desce knižní, jsou mi tak svaty ve své detailní prostoté jako ve své spirituální spojitosti, nebol jak
bych mohl býti tak odvážným domnívati se, že tato cesta k nebi není správná?
Chiromanti, pouze vnitřné vidomí, bloudící po rýhách lidské dlané, krystalografové, hledající
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smysl v záludném vyzařování faset, němí a fatalističtí kreslicí horoskopů, odvozující všecku ne
zvratnou osudovou při činnost z hodiny vašeho narození, ti všichni nevydali by o minulosti matčině,
jež padesát roků v hrobe dřímá, svědectví oduŠevnělejŠího, než tato kniha, ornamentálně pyšnou
sponkou se zavírající.
Její dívčí léta, vězněná chladnou staroméšianskou pruderií, vyzírala odtud s chorým ostychem
jako prvně k zpovědi přistupující. Mladické srdce, hrozně zmatené volbou mezi milováním a odří
kavou svatosti, pootvírá se jako mystická růže Kateřiny Sienské, jež jest na titulní stránce knihy
rozmyšlené zobrazena. Není mu tak lehko rozlišiti Čistotu od nepravosti, proto se tak postrašeně
svírá, uchylujíc se pod střechu té neb oné modlitby, aby je ochránily.
Tato léta zmatku vyjádřena jsou ještě jednou vložkou zežloutlého papíru, rozechvělým dívčím
krasopisem přepsanou přímluvu za snoubence. Je zjevno, že život nabývá znenáhla své chladné,,
mramorové tíhy, tak jak další zápisy pozbývají své parné pubertní zamlženosti.
Jsou zaznamenávána zrozeni dětí rukou už jistější a zmužilejší a zatrženy modlitby o propůjčení
síly a trpělivosti týmž vyvanulým inkoustem, jako by bylo pero namáčeno ve rzi.
Pak rostou bédy a strasti a vedle každé z nich tiše plane prosebná modlitební svíce plamínkem
zamířeným k nebesům zamlklým a trestajícím.
Bylo jí souzeno zemřiti předčasné; proud života Šel místy, kde nabyl neobyčejné prudkého spádu.
Zápis o její smrti učinén jest dovednou mužskou rukou, plnící svůj hořký úkol ku podivu s piplavou
kaligrafií.
Poslední listy knihy jsou bílé, jako by se jich stáří nedotklo. Zřídka byly Čítány, asi z přílišné
životní důvěřivosti, nebol obsahují jakousi apatickou modlitbu za hladkou hodinku smrti.
Kuká se mi chvěje a pod knihou klesá, jako by to byl nejtéžší, kovaný pasionál světa.

Karel Mahrla:

Čas a krev
Bludné kroky kráčí nocí
dobou bez léků,
jed a had a slyšíš tlouci
úzkost v člověku.

Zůstává a srdce padá
prudce do hlubin,
tma jak milenka se vkrádá
v světlo, krev a stín.

Cos té svírá, cos té škrtí,
stín a láska tvá.
Tisíckrát se dotkneš smrti,
život zůstává.

Smutné kroky kráčí nocí
z věku do věků,
čas a krev, a bolest bloudí
nahá v člověku.

Bůh bohů
Poznati krásu abys žil,
proniknout tryzen, která dává slova,
umlčet ústa, abys promluvil
krví, která je ková.
A smát se vichřici, jež na tmu hvězdy mění
a blýská do prázdna leskem svých promarněných sil
a najit v smrti hrozivé
co nikdy její není
ai marně si to rve,
ten nový lásky magnetický cíl
kol něhož sídli všichni bohové.
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Vilém Bitnar:

K diskusi o českém literárním baroku
Zájem o Český barok literární nejnoveji znatelné rozČeřil F. X. Salda svými dvéma přednáškami,
z nichž druhá byla proslovena v »Literárně historické společnosti«. Společnost tato pozvala mne
pak hned nato, abych po Saldovi promluvil o studiu slovesného baroku s hlediska badatelů kato
lických. 1 mel jsem příležitost reagovati v ní na některé Šaldovy názory a osvétliti svůj poměr
k zesnulému dnes mistru v této nové oblasti naší literární védy. Šaldova přednáška byla v upra
vené formě otištěna v jeho »Zápisníku«, je tedy možno zaujmouti již i v tisku přesné stanovisko
k jeho názordm, z nichž některé se staly spornými a vytvářejí oblast problémů literárně historického
badání o baroku.
Velmi naléhavou otázkou pro každého, kdo do takového badání se zabere, je nutnost vytvořiti
vědeckou terminologii pro zjevy, jež patří do poetiky a stylistiky íeského baroku literár
ního. Z různých projevů oficiálních představitelů literární védy i publicistů je zjevno, že určité
terminy, dosavadními pracovníky používané, nebyly přijaty se souhlasem. Nutno jim tedy vénovati
zvýšenou pozornost, a naši slovesní estetikové mají tu příležitost o nich se vysloviti.
Čteme-li pozorné pokusy o poetiku, vydané v období Šestnáctého až osmnáctého věku, pozná
váme, jak nás nechávají na holičkách v případech právě dnes nejožehavějších. Od poměrné
nejbohatší »Muzyky« Jana Blahoslava (1369) až po »Grammatiku íeského jazyka« jesuity
Václava J andy ta (1704) chybí v nich skoro všecko to, co dnešní psychologická poetika již
předpokládá. Poetiku Komenského, kterou k vydáni chystal zesnulý Stanislav Souček, bohužel
v rukou dosud nemáme. Mezi soudobými teoretickými poetikami a básnickou praksí baroku je
pozoruhodný rozpor v tom, že básníci vytvářejí nové hodnoty umělecké, pro než teoretikové nera
zili nových vhodných termínů proto, že jim zůstaly nepostřehnutelnými. Moderní badatel, zjistiv
takovéto psychologické živly v barokové poesii, může je oznaciti bud termíny estetiky moderní,
nebo pro ne musí raziti terminy nové.
Abych hned uvedl příklad obecné známý. Salda se ve své přednášce zmínil o zjevu syn estése
v lyrice barokové. O její eksistenci v německém baroku lyrickém psal Otakar Fischer v německých
revuích již od roku 1907, výsledky svého badání pak shrnul v knize »Duše a slovo« v roce 1929.
Rovněž Albert Wěllek publikoval již část svých Šetření o vývoji »dvojitých pocitků«. Nuže, také
v českém slovesném baroku najdeme již stopy tohoto zjevu, zejména v lyrice Adama Michny
z Otradovic, v níž se substantivy zvukových pácitků bývají spojována adjektiva pocitků zrakových
a chatových. Nedávno poukázal jsem v publikaci »Vánoční lyrika Michnova« na zjev, že »sladké
pění« vyjadřuje posléze až v komparativním vystupňování výzvy »zpívejme sladčeji«. Nuže, pro
tento zjev nemá žádná z poetik barokového období určitého názvu. Salda stejné jako Fischer užil
prosté termínu moderního, raženého teprve v devatenáctém věku.
Jiný obdobný případ tkví v názvosloví přírodní lyriky barokové. Podrobným studiem
výrazů pro smyslové pocitky zjistil jsem v Českém baroku lyrickém dva typy přírodního vnímání.
Nebol něco jiného je lyrické opojeni, v němž Michna z Otradovic tvořil strofy své májové písně
z roku 1661, v níž vyzýval ke kochání se krásami přírody slovy: »sbírejte bílé, každému milé,
líbezné vůně kvítičko, vétříček věje, všechno se směje, přemile svítí slunýcko.« A něco
jiného, když Samuel z Pilsenburka v téže době vzývá svátého Antonína Padovánského přírodními
symboly květinovými:
MATERNÍ kvítku tichosti!
SLUNEČNÝ kvete božské pobožnosti!
LILIOVÝ kvítku čistoty!
NARCISOVÝ kvéte opatrnosti!
FIALOVÝ kvéte pokory!
RŮŽOVÝ kvéte trpělivosti!
MÁJOVÝ kvítku přívětivosti!
ŠAFRÁNOVÝ kvéte Štědroty!
Ptlsenburk tu pouze opakuje strnulé symboly liturgické poesie, kdežto Michna se opájí krásou
letní přírody všemi smysly Člověka. K užití přírodních symbolů bylo třeba pouze znáti liturgickou
poesii církevní, kdežto k »májové písni« byla nutná vrozená schopnost osobitého vnímání smyslo
vého, ostrého a odstíněného. Foto vnímání je stejné povahy jako vjemy moderní lyriky, v níž byly
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■v určitém historickém období devatenáctého veku označeny jako impresión istické. Ne
nacházeje v kompetentních poetikách baroku pro tento psychologický zjev terminu, užil jsem zcela
obdobné jako Fischer a Salda v případu synestése pro Mtchnovy počitky barev, světel, vůní a tepla
názvu »imprese«. Kalista a Čyževškyj se proti tomu vyslovili, Salda ve své přednášce vyjádřil
rovněž pochyby. Stal se tedy barokový přírodní impresionism problémem, který se nabízí estetikům
.k řešení.
Ostatně jediný Salda uvedl přijatelný důvod k své pochybé, prohlásiv Michnu za příliš slovansky
měkkého, aby se mohl státi průkopníkem nového směru uměleckého. Avšak ani v tomto smyslu
nedá rozbor materiálu výtce za pravdu. Josef VaŠica a Albert Vyskočil nadhodili po Šaldovi určitěji
formulovanou otázku po souvislosti Máchy s barokem, námět jisté lákavý. Nepochybuji, že
budoucí badání přinese v tom sméru přesné a kladné výsledky. Ukázal jsem již v stati »Máchova
■katolicita« na filiaci barokových motivů »poutníka« a »sucha deště«. A při rozboru metaforiky
Četných písní barokových byl jsem překvapen, jak Často se v nich objevují básnické obrazy, příznač
né pro lyriku Máchovu. Takový »uvadlý jarní kvét«, taková- »bledá luna« a »plynoucí oblaka«
zjevily se mi jako tradiční metafory České lyriky již od počátku sedmnáctého věku. Podařilo
se mi sestaviti nepřetržité řetězce dokladů o vývoji každého z těchto obrazů od jitřního baroku
až k Máchovi. Nejde tu nikde o pouhé symbolisování, nýbrž o smyslové vjemy. Taková fakta
však nelze podceňovati, a v tomto smyslu mohl by Michna zcela bezděčné zahajovati proud
.dojmové a náladové lyriky přírodní, vytvářející tradici historického útvaru lyrického impresionismu
devatenáctého věku.

František Kropáč:

Z nové lyriky
Cesty naší poválečné poesie při vší dobro- obsahem a formou. Proto nebyl vytvořen
družnosti, zvídavosti a touze po očistě a revo- lyrický styl.
V posledních letech spěje česká lyrika k cí
lučnosti nebyly tak křivolaké jako u jiných
oborů uměleckých. Hudba a umění výtvarná lům docela jiným: k čisté myšlence
se zmítají doposud v prudkých náporech očist básnické, vyjádřené dokonalou
ných snah. Próza a drama nebyly jimi dotčeny formou. Spiritualismus a formální zkuše
tak silně — proto patrně trpí nadále vnitřním nost jsou hlavní zdroje několika mladých bás
svárem. Ale ani poesie neprošla revolučním níků, kteří pochopili pravý smysl poesie.
Z autorů, o jejichž nedávno vydaných bás
ohněm 20. století bez výkyvů k extrémům:
jedním z nich byla u nás norma poesie nických sbírkách dnes je zde referováno, má
tendenční, druhým příkaz poesie k tomuto směru nejblíže nejmladší z nich,
formálněumocněné. Poesie tendenční Václav Renč. Vilém Závada, který nasadil vše
je vyřízena prakticky od doby, kdy rázem po na kartu ne vždy šťastné metafory, se spirituaklesla vysoko vzdutá vlna poesie proletářské; lismu úmyslně vzdaluje. A Ladislav Stehlík,
nositelé této myšlenky opustili ji jako na po jehož obratné využití posledních výsledků for
vel a většina z nich se uchýlila na její přímý málního úsilí až překvapuje, pohybuje se ne
protipól, do tehdy módního poetismu. Ale ani méně obratně na samém pomezí této výsostné
ten neznamenal (jsa pouhým importem cizích sféry.
*
směrů) více než hlučnou episodu a dnes, po
»Sedmihradská zem,«*) v pořadí třetí lyric
několika málo letech, nám připadá jako kra
tochvilná hříčka, která nemůže zanechati hlub ká sbírka Václava Renče, upoutá hned
šího dojmu. Poesie tendenční zdůrazňovala prvními svými verši. Báseň »Nad prchající
obsah, poesie formálně umocněná, jak již uka vůní« je vzdušná lyrická féerie bezvadného
zuje sám její název, básnickou formu. Ani zde, rytmu a hudebního přízvuku. Jako vůně prchá
ani tam nebylo vyrovnaného poměru mezi a jako po ní zůstává jenom vzpomínka, jež se
*) Václav Renč: Sedmihradská zem. Kniha básní z r. 1936 a 1937. Vydáno jako osmá kniha Řádu s kresbami sochaře Jiřího
Jašky u Lad. Kuncíře v Praze II. Stran 59, cena 18Kč.
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ani zdaleka nevyrovná jejímu bezprostřední
mu působení, jest i tajemství života. Často se
nám zdá, že mu pohlížíme tváří v tvář a že
jsme mu blízko — ale to jest jenom okamžik,
snad záblesk poznání, snad klam. Renč říká:
Zachvěl se v květu vonný plamen bílý / a dřív,
než jsme jej zachytili, zhas’; tisíce chvil se tak
to rozptýlily... Touha po poznání a po pro
niknutí k podstatě bytí prostupuje všechna
čísla této půvabné sbírky. Již název její a
motto, postavené v čelo prvního oddílu kníž
ky, to zdůrazňují. Nikdo menší nežli Viktor
Dyk poskytl slovo mladému básníku pro vý
stižné motto: Dej nám, bože, dojít / v sedmi
hradskou zem.
Putování básníkovo za tajemstvím, za svět
lem, za Bohem přijímá na sebe sterou podobu:
prchající vůně, ticho, plynoucí čas, lásku k že
ně, kouzelné tvary džbánu. Renč nepřistupuje
k věcem a jevům tohoto světa jako dobyvatel,
který přímým útokem a rozbitím věci chce
postihnouti její jádro. Jeho prostředky7 jsou
jiné: je to hudba, rytmus, kontrast a teprve
v poslední řadě metafora. V jeho představě
»včelstva tkají slova tmy na osnově své slu
neční«, »oblásek, kaštan, pecky sliv teď vem
do rukou cokoliv, mlčí a v nic se nepromění«,
»bláhová ruka bloudí, že tě nedá a plnou hrstí
nabírá jen noc«. Přísný zákon bytí střídá se tu
s úsilím protrhnouti těžkou clonu tvaru a
hmoty. Zajetí smyslů je příliš tíživé — ale
také příliš lehké, než abys mu zcela podlehl.
Proto se básník utíká do zbožnosti. Milostí a
pokorou se chce probít ke zdrojům života a
smrti a k úchvatným věcem tohoto světa —
proto úchvatným, že byly stvořeny Nejvyšší
vůlí. A verše: Jak černý blesk se vine po všem
bytí / prasklina, které nelze zaceliti / a ani lás
kou zcela zastříti / to tmavějící jádro nebytí —
nejsou zoufáním nad nemožností poznání, ale
pokorným přiznáním nedokonalosti lidského
rozumu v proudu věčnosti.
Většina básní pojatých do sbírky »Sedmi
hradská zem« je nesena širokým rytmickým
proudem a vroucí melodičností. Časté exklamace, apotrofy a enjembementy zpestřují ten
to plynulý tok. Kde však básník se obrací pří
mo k Bohu, jest jeho slovo přísně vyvážené,
spíše strohé a vázáno v pomalý rytmus:

Už nechci rozvázati úst
než k tvojí chvále, Hospodine.
To, ternu dáváš ve tmách růst,
at slovem diku se rtů splyne.

V těchto básních je ovšem také klíč k bás
nickému názoru Renčovu. Slova »to, čemu
dáváš ve tmách růst« nasvědčují jasně, že
básník nemá na mysli tmu, ale ono magické
prostředí, onu nepostižitelnou příčinu a vyso
ký cíl, v nichž byl stvořen a pro něž trvá svět
a člověk. Ač Václav Renč splatil též daň lásce
(viz oddíl »Tiché světlo«, jehož závěrečná bá
seň »Spící ženě« má valéryovskou křehkost a
zářivost) a ač jeho duše se zapojuje ve fasci
nující okruh modliteb, jest jeho pravé místo
před branami tajemství všeho bytí. Jimi putuje
k Bohu.
Atmosféra, v níž byly vytvořeny básně Renčovy, a milieu, v němž tyto básně se rozvíjejí
v zářivý opar skutečnosti, je hudba. V zásadě
je Václav Renč spiritualista. V některých jeho
básních naleznou se však verše, které nezapa
dají dobře do užšího ani širšího rámce jeho
poesie. Někdy i celá báseň kolísá na rozhraní
básnického spiritualismu a sfér nižších. Jsou
to chvíle nejistoty, prostupující znatelně na
př. rytmy básně »Listí slov«, jež zřejmě se ne
srovnávají se vzdušným, dynamickým veršem,
jaký je pravým výrazem Renčovým. Václav
Renč opustí zajisté podobná zbytečná zasta
vení a půjde za hlasem svým, který je vroucí
a čistý.
*

Z kořenů docela protichůdných oněm,
z nichž vyrůstá poesie Renčova, vyvěrá zemitá,
tmou, sírou, plameny a dýmem naplněná lyri
ka Viléma Závady. Jeho třetí sbírka
básní »Cesta pěšky«**) je do jisté míry do
vršením jeho dosavadního vývoje, vyznačené
ho lyrickými knihami »Panichida« a »Siréna«.
Úsilí Závadovo jest od začátku jeho básnické
dráhy až do posledního čísla právě vydané
sbírky záměrně upřeno k postižení reality po
mocí metafory. Pud k deformaci je velmi
silný u tohoto lyrika, který v nejlepších svých
okamžicích nepostrádal apokalypticky siného
a silného pohledu, ani záblesku nové a ne nepůvabné melodie. To bylo hlavně v »Panichidě«. »Cesta pěšky« je daleko civilnější;

**) Vilém Závada: Cesta pěšky. Vydáno jako 22. svazek edice Poesie v Melantrichu v březnu 1937.

operuje prostředky daleko méně rafinovanými
a daleko méně básnickými. Pohled Závadův
na svět zůstal týž jako dříve: přísně upiatý
k zemi a namířený k tvrdé, nelítostné podobě
tohoto života. V tom ohledu je jeho poslední
sbírka snad ještě homogennější. Ale zároveň
postrádá ještě očividněji rytmu, melodie a
onoho vnitřního řádu, který propůjčuje
každému uměleckému dílu ucelenosti a har
monie, a který prýští z jistoty a síly osobnosti
básníkovy. Vilém Závada je pevně připoután
k zemi a jeho poesie je poesie jedné roviny,
poesie jakéhosi »premier planu«, nad nějž ani
nechce vyrůsti. Hrůza života, jeho nespravedli
vost a v neposlední míře též jeho nesmyslnost
(že v ni věří — nebo ji uznává — není nic
podivného u básníka tak podrobeného mate
rialistickému řádu myšlení) doléhají na ně
ho jako nesmírné balvany, jako bezmezná tma,
jako zátopa. Jeho slovo potom netryská ze
srdce opojeného milostí života, smíření a na
děje, ale z hrdla staženého pocitem až křečo
vitým. Metafory, vytvořené za těchto okol
ností, jsou nejasné, konfusní, násilné. V básni
»Marnotratný kraj« to pojednou zaskřípá tím
to obrazem: Z krve střev si vršíš hranici /
k ohnivému nebi strmící / autodafé z uhlí
rud a síry... A podobně je tomu u básně
»Plachá radost«, do jejíhož celkového ladění
nezapadá tato metafora: Všechna tíha hoře /
pavuza na žebřiňáku veselí... Jak září vedle
těchto metafor verše: Pomněnky drobounké
pradleny bledé / v ozonu perou vzduch, a slo
ha: i kámen na silnici/v touze obejmouti zem/
pod kopytem koně zajiskří / křidélkem svitu
siného ji pohladí. Zde viděl básník jasně a
bezpečně; zde není možný jiný výklad nežli
onen, jejž jedině lze vyvoditi ze slovního znění
těchto veršů. A v tom jediné je krása a sláva
metafory: metafora musí býti jasná, musí býti
skvělým, zářícím mostem mezi představivostí
a zjevem či jevem tohoto světa. Nejasnost z ní
činí houštinu, v níž není možno nezablouditi.
Ovšem, u Závady i nejasné metafory poskytují
někdy uspokojující dojem: dávají tušiti prav
du — jako ťuknutí do džbánu napovídá o jeho
obsahu.
Vilém Závada, zaujat tak cele předmětem
svého vidění, nedbá samozřejmě o rytmus.
A nedbá také ovšem, že vnější rytmus slov je
(nebo má býti) ve vzájemném poměru s vnitř-
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ním jejich rytmem a takto se doplňovati
v úhrnný rytmický účinek.
Možná, že nepovažuje rytmus básnické řeči
za tak důležitý, aby pro jeho plynulost oběto
val třebas i jen stín své myšlenky nebo pozmě
nil jen o vlas vzezření obrazu. Tím se vysvět
luje, že jeho verš nemá kvantitativní vyrovna
nosti a stejné vnější rychlosti (a s ní souvisí
cí vnitřní dynamiky). Rytmické vlny, z nichž
je vytvářen každý verš, nemají u Závady stej
noměrné základny: není to jen následek pří
lišné promiskuity různých meter; hlavní příči
na tkví v tom, že Závada netvoří v okruhu
hudebního vlnění, v okruhu ducha, ale v okru
hu hmoty pomocí oddělených, na sobě nezá
vislých a mnohdy dokonce si odporujících me
tafor. Tím se zařaďuje do proudu určité části
poválečné české poesie, která metaforou usiluje o dobytí skutečnosti.
Sbírka »Cesta pěšky« jest uvedena »vzývá
ním poesie«, číslem nepravidelné formy a
značného účinku imaginativního: Siný bles
ku / věčně vsazující do tmy / rozeklané kořeny /
oslnivé žahadlo / nesmírného žalu / bodnu
tím hned hynoucí. / Zápalná pumo krásy /
vrhaná po okoralé zemi / v básníkovy lásky
dostřelu... Ano, úsilí je pevné a ruka, jež
vrhá střely, snad silná, ale mohou tyto střely
vůbec zasáhnouti cíl? Nejsou již svou podsta
tou určeny jen k tomu, aby světlem, podob
ným světlu bengálskému, na prchavou chvíli
osvětlily předmět a zanechaly jej pak ve tmě
tím beznadějnější? Víra a pokora — a z nich
se rodící jistota básníkova — jsou zbraně do
cela jiného druhu: jsou schopny přenésti člo
věka do samého středu věci a postaviti jej její
pravdě tváří v tvář.
Avšak i Vilém Závada to tuší. V básni
»Snění« říká: ó ty / dech zatajen a ztichlý nad
pěnu / jakou kouzelnou tam slyšíš ozvěnu?
Ó ty / tak pobledlý a na smrt ztrnulý / jaký
zpěv ti v duši hřmí? ó ty; úsměvem procit
nuvší z ráje / to anděl v srdci tvém si hraje...
První oddíl sbírky, stejně jako poslední,
obsahující jedinou báseň, jež dala název celé
sbírce, je zasvěcen rodné krajině básníkově,
Ostravsku. Rysy této rozryté, temné a železem
obepiaté země jsou kresleny básníkem ostře
(ba až silácky) a podmalovávány pastosním
nánosem hustých barev: Po nesmírné zemi
holé / ve výbušném dole / hrůza světélkuje

v tmách.. Mrtva země v rozvalinách / strusky chlopů z železáren / se rzí krve v prolákli
nách / Jen tvé srdce praská žárem ... Doly,
hutě a haldy, černý obsah země bez vláhy a
květeny, toť hlavní scenerie této krajiny, jíž
básník prochází pěšky. Aby jí byl blíže a aby
ji lépe porozuměl. A chce ji porozuměti, aby
se zbavil svého zoufalství.
Ač se Vilém Závada brání úniku z okruhu
svého dosavadního básnického pohledu, věřím
(a svědčí o tom některá místa sbírky »Cesta
pěšky«), že jeho další vývoj jej povede k ji
ným duchovním hodnotám a tím také k jiným
básnickým prostředkům. Teprve potom bude
možno změřiti definitivně jeho umělecké dílo.
*

Ladislav Stehlík opěvuje i ve své
nové sbírce »Zpěv k zemi«***) jihočeskou
krajinu. Jeho pohled je široký, chce obsáhnout
vše — a věru, jeho užší domovina je dobrým
podkladem pro toto počínání. Krásné řeky,
temné pohoří na západě, roviny s rybníky stá
le zajatými v mystickém světle, města pamatu
jící věky, to vše se obrazí v jeho knížce. A ač
koliv místy jeho verš se vzduje do výše, aby
se dotkl proudu věčna a v něm se zobrazil
jako v kouzelném zrcadlení, je přece jen pev
ně spiat s touto zemí a její krásou. Podléhá jí
tak, že časem zapomíná na svůj předmět a
dává se unášeti svým opojením. Tento cit také
patrně způsobil, že Stehlík si osvojil lehký,
plynulý způsob vyjadřovací: neprobojoval se
k němu, vyvolil si jej z několika způsobů již
daných. Proto tak často je v jeho básních patr
ný rušivý nepoměr mezi formou a obsahem,
mezi vnějším a vnitřním rytmem.
Pro Ladislava Stehlíka je charakteristické
rytmické cliché, začínající se daktylem a postu
pující dále trocheji (čekám tu na dny milo
srdné ..., odněkud z dálky brázdy zavoně
ly...); není nesprávné, ale je velmi pohodlné,
protože dává možnost rychlého míjení a hrozí
nebezpečím nespočinutí na předmětu a vzní
cení příliš těkavého. L. Stehlík působí na první
pohled dojmem básníka dokonale rytmisujícího. Ale zejména v dlouhých verších vidíme
nezřídka, že plynné rytmisování je u něho ná
hodné. Verš »jste v ústech hlíny němou odpo
vědí« je složen ze dvou rytmických vln, ale už

následující verš »jste šalbou mrtvých, těch,
kteří už vědí« je výslednicí čtyř takových vln
s rytmickou chybou uprostřed. Ale i pokud
jde o přetavování skutečnosti v básnický vý
raz, trpí tato poesie často nepoměrem dvou
k sobě se vížících celků: Osiky věčně rozmodlené / nad prachem lidských kročejí / hlí
dají sny, jež šeptáte / rty sítin ránům na sítni
ci... Zde krása obrazu prvních dvou veršů je
nevhodně podmalována nejasnou efektní me
taforou dalších dvou veršů.
Cíl tohoto básníka není vysoko v oblacích
ani ve tmách hlubin, ale na dosah ruky, těsně
kolem nás všech. A zamíří-li Stehlík své bás
nické úsilí směrem, jímž je nesena báseň »Lípa
před kostelem«, bude odměněna úspěchem už
definitivním.
Podati celý obraz dnešní české lyriky zna
menalo by přibrati k jmenovaným básníkům
ještě několik typických zjevů. Ale ani potom
nebylo by lze bezpečně stanovití další progno
su. Avšak tolik možno už říci, že česká lyrika
snaží se protrhnouti bludný kruh metafory,
povýšené na hlavní, ne-li jediný výrazový pro
středek, metafory, která zvítězila nad vitalistickou i proletářskou poesií a zahubivši poetis
mus povstala jako pták Fénix z jeho popela,
aby rozprostřela opět svá křídla k novému
letu. Dnes se staví proti přepiatému metaforismu či imaginismu poesie spiritualistická,
jejímž hlavním nositelem je hudební vlna, ně
co, co prudkou vnitřní dynamičností pojme
svůj předmět ve vznícený vír, až zazáří a stane
se průsvitným a blízkým.

Zpověď basilika Nechvátala

***) Ladislav Stehlík: Zpěv k zemi. Básně. Vydal F. Borový r. 1936.

Československé církve barel
a fanatický komunard
vepřové stádo svých slov pasu
tak jako marnotratný syn,
noc, starou bábu, držím v pasu
a piji ze zatuchlých vín.
To se to, pane, krásné pije!
Odnese to vsak poesie ...
Hulán

Usměrněné představy mají špatný směr
Němci se rozhořčili, a došlo to až do říše, že
v jubilejní den založení university Karlovy
dovolil si rektor Karlovy university nazvati
Karla IV., doloženě historicky zakladatele
Karlovy university z pravomoci a funkce čes
kého krále, velkým Čechem. Divíme se, že si
i říšští Němci tak hájí, jakožto Němce, krále a
císaře, který není po matce Čisté germánské
rasy. To by opravdu z důslednosti neměli.
Nemluvíme o rozhodujících ideových důvo
dech. Pro ty již nemají Němci rozlišující jem
nosti. Nám a pro nás je Karel IV. více než vy
nikajícím králem a dědicem přemyslovského
trůnu. Je skutečně z největších králů Českých
proto, poněvadž založil jednu z nejvíce rozho
dujících tradic, Karlovskou, která pro Němce
je beze zvuku. Neboť tento Český král, aČ ně
mecký císař, sídlící v české zemi, vytvořil kul
turní středisko z Čech. Tento český král, po
stava ve světových dějinách představující sku-

tečný duchovní universalism již v době gotic
ké, a již naddobový, soustředil svou státnickou
i kulturní tvořivost na země České. Vždyť v je
ho době, mluvíme-li jenom o dějinných prou
dech, a ne o faktorech, stávají se Čechy vůd
čím kulturním střediskem. Zde vzniká dříve
než v jiných evropských oblastech monumen
tální pozdní gotika. Intence jeho kulturní
tvorby je intencí českého krále. A tato
intence je pro nás závazná a v mnohém programní. Pro Němce je Karel IV. z řady poli
tických císařů. Pro nás etapou. A tu z opráv
nění dějinného soudu, soudu platného, zveme
nadále Karla IV. Čechem.
I z odstíněných historických výkladů by byl
tento výklad oprávněn. Tuto tradici Němci
popříti nemohou. Pro Karlovu universitu
Karel IV. znamená především postavu českou
a jednoho z největších Českých králů.
Univ. dpc. dr. Růžena Vacková.

Jak se dělá z velkého malé a z malého velké
Ukázal to tak řečeně druhý, jinak již yxtý
manifest českých spisovatelů, záměrně improvisovaný několika jedinci, prý spisovatelilegionáři. Doslov J. Knapa ve »Venkovu« a
Mir. Rutteho v »Národních listech«, kteří ta
ké byli vyzváni, aby podepsali frázovitou ob
dobu mohutného projevu spisovatelů před
dvacíti lety, vyčerpává opravdu celou nebohost počinu. Zbytečnost tohoto projevu, který
nic neříká a jenom halasí samozřejmostmi na
ší demokratičnosti; vyzývá k obraně principů,
které nikdo nenapadá; ukazuje, že jediní protidemokraté jsou u nás také demokraticky se
tvářící komunisté (jichž několik tam bylo po-

depsáno); dokazuje, jak ideovým duplikátem
byla zneužita myšlenka národního manifestu
spisovatelského, a to, že se manifestuje napo
řád a pro vše. Mir. Rutte však nebyl zlomysl
ný. Proto nedodal, že stínem spisovatelského
manifestu chtěli projít na slunce mnozí, jimž
nevěříme, že by tradici tehdejších manifestantů brali tak vážně, a ti, kteří nedospěli této
úrovně. Pak ještě ti, kteří by byli rádi, aby se
pozapomnělo na jejich nedemokratickou a
protinárodní minulost. Soudili, že jubilujíce,
překřiknou starší hlasy. Avšak doba je opatr
nější a nevěří nedoloženým vyznáním.
R. V.

A jiný manifest
Je to obnova Lope de Vegova dramatu
»Fuente Ovejuna« v Národním divadle. Nár.
divadlo, jeho vedení, rádo Čas od Času ukáže,
že je pokrokové a hlavně levně levé. Že je pro
revoluci, vzpouru a tak dále. Zdá se, že si
může říci i v tom, že je po česku tradiční, pro
tože pokračuje v tradici českého anarchismu,
který je rysem České povahy. Tento anarchism
je však učesán vládně. — Horší je, jak to dělá:
je příliš oficiální, než aby to udělalo neopatr
ně. Nechce, aby ho kdo chytil za slovo. Scho
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vá se to tedy do ztendencnění dramat, třeba
Českých. Jinak má revoluční inspiraci ze sym
boliky doslovné. Kdyby nebylo dnešního boje
u »Fuente Ovejuna«, patrně by si bylo ne
vzpomnělo, že má vhodnou hru na repertoáru,
kterou ovšem, před bitvou, vzpurné »idealisovalo« titulem jiným — tedy »Vzbouření na
vsi«. Vždyť ve Španělsku už se bojuje hezky
dlouho. Má tedy Národní divadlo revoluční
asociace z doslovnosti. Arci takových přízem
ně koncipovaných manifestů netřeba se bát.

NOVINKA KATOLICKÉHO
LITERÁRNÍHO KLUBU!
Ve veřejné diskusi o psychologii i morálce lé
kařského stavu, která byla rozvířena divadelní

hrou „Bílá nemoc", přichází právě vhod myšlen
kově i umělecky zralé dílo:

František Skácelík:

VENKOVSKÝ LÉKAŘ
Věnováno památce Viktora Dýka.
Kniha se dotýká mnoha otázek odborných a při

tom hodnotí vybroušenou literární formou sociál

ní a stavovské poslání venkovského praktického
lékaře, který je v ní vylíčen jako nejširší náplň

Továrna kvalitních
pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
MORAVSKÝ KRUMLOV

lékařského povolání. Známý autor, který sám pro
žil větší část svého života jako praktický lékař
a veřejný národní pracovník na českém venkově,

postavil titulní postavu svého beletristického díla
do venkovského prostředí českého, zapojiv ji ve
výjimečný děj, který svou složitostí zasahuje prá

vě lékaře jako dokonalého představitele lidumil
nosti a určuje i směr jeho osobní životní dráhy.
Drobné příhody lékařské prakse, denní kasuisti

Zprostředkovatelům slevy

ka, přinášející často tajemná překvapení, soudní
případy, úrazy i zápletky, v které lékař často mi
moděk zapadá, projevy vděčnosti a nevděčnosti
jeho činnost střídavě provázející — to vše je

v románě skupeno v poutavý celek.
Univ. prof. Dr. Jirásek došel ve své nedávné

přednášce k závěru, že krásné písemnictví se
chovalo většinou nevlídně k těžkému povolání
lékařovu. Skácelíkův román poskytuje obraz
opačný. Je v něm dokumentárně prokázáno, jak
velký význam v životě společnosti i jednotlivců
může míti venkovský lékař, plnící s pochopením
povinnosti svého ušlechtilého povolání a jak mů

že býti nenahraditelným v nejkritičtějších situa

cích.
Cena Kč 38.— za vázaný výtisk o 320 stranách.

U každého knihkupce nebo

v nakladatelství

»VYŠ E H RAD«,

spoi. s r. o.

Praha ll.Václavská ulice 12

Poznejme životní dílo presidenta Osvoboditele
Světová revoluce
V Světové revoluci podává Masaryk přímo výtěžky všech životních zkušeností, studií a úvah a podává
je ovšem nikoli jen jako svou osobní zpověď, nýbrž jako svůj odkaz i jiným, jako národní program; ne
jinak než Palacký v svém slavném Doslovu. — 19. vydání. 57 Kč, váz. 69 Kč. Levné lidové vydání
38 Kč, váz. 48 Kč.

Sebevražda
Celá nálada této knihy nás vede do hloubi duše jejího mladého autora, cítíte, jak se jeho jemná duše
chvěje o trpký a bolestný osud lidí. — 4. vydání. 39 Kč, váz. 51 Kč.

Česká otázka. Naše nynější kříse
Potřebujeme ideí, živých a velikých ideí, a nebudeme malí. Musíme mít ideje světové, ideje netoliko
pro sebe, ale pro všechny. — 4. vydání. S 10 fotografiemi. 62 Kč, váz. 74 Kč.

Karel Havlíček
Havlíček se mně stal vzorem a učitelem. Běží mně o to, ukázat na souvislost hlavních jevů našeho čes
kého života mezi sebou. — 3. vydání. 52 Kč, váz.72 Kč.

Moderní člověk a náboženství
Byl to Edvard Beneš, který v letech 1910 až 1913 důkladně prostudoval Masaryka a objevil pro sebe
a pro jiné právě v Masarykových statích Moderní člověk a náboženství jádro Masarykovy problema
tiky. Benešovi byly články Masarykovy objevem a pohnutkou k osobnímu překonání positivismu. —
39 Kč, váz. 54 Kč.

Otázka sociální
Otázka sociální je malou universitou socialistického vědění s hlediska filosofického a sociologického,
je hlubokým póhledem na ledovou podstatu socialismu a zvláště marxismu v jeho sociálních důsled
cích. — Díl první 54 Kč, váz. 66 Kč. — Díl druhý 54 Kč, váz. 66 Kč.

Rusko a Evropa
Tato kniha je synthesou všech velikých prací Masarykových. — Díl první 76 Kč, váz. 96 Kč. — Díl
druhý 82 Kč, váz. 102 Kč.

Nová Evropa
Memorandum o příčinách a významu světové války, o odpovědnosti za ni a o mezinárodním uspořá
dání Evropy po válce. — 2. vydání. S 2 mapami. 24 Kč, váz. 36 Kč.

Cesta demokracie
Pro poznávání osobnosti presidentovy stejně jako pro poznávání správné cesty demokracie jako ne
únavné práce je to dílo neocenitelného významu. — Díl první: Projevy z let 1918—1920. 3. vydání'.
S 72 fotografiemi. 70 Kč, váz. 82 Kč. — Díl druhý: Projevy z let 1921—1923. Se 77 fotografiemi. 70 Kč,
váz. 82 Kč.

OSTATNÍ DÍLA O MASARYKOVI:
K. C.: Hovory s T. G. Masarykem
Nad touto krásnou knihou si probojováváte české úzkostí a české jistoty. — Jednosvazkové vydání.
S 16 fotografiemi. Váz 60 Kč, v polopergamenu 75 Kč.

Emil Ludwig: Duch a čin
Nej zajímavější kniha, kterou jsem četl v roce 1934. (Edvard Beneš.) — 5. vydání. S 16 fotografiemi.
38 Kč, váz. 50 Kč.

Vavřín spravedlivému
Výběr obdivných, souhlasných, kritických i polemických projevů celého světa o presidentu Osvobo
diteli. — 38 Kč, váz. 50 Kč.

Vůdce generací
Sborník k 80. narozeninám T. G. Masaryka s příspěvky vynikajících autorů domácích a zahraničních,
který zachycuje nejen všecky složky bohaté osobnosti Masarykovy, ale i proudy soudobého evropské
ho života ve všech jeho složkách. — Dva díly. S 32 obrázky. 150 Kč, váz. 174 Kč.

Masaryk ve fotografii
Kniha skvělých, čistých a skutečně krásných reprodukcí, které nám přibližují na dosah ruky tohoto vel
kého a ušlechtilého člověka. — S předmluvou Karla Čapka. S textem českým, slovenským, němec
kým nebo maďarským. 4 vydání. Jen váz. 75 Kč.
Podrobný seznam zdarma zašleme. Vše dodá naše

Knihkupectví »»U ZLATÉHO KLASU««, Praha II, Karlovo n. 5, filiálka Č. Budějovice

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

