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TAK

vychází dvakrát měsíčně, v létě dvojčísla. — Předplatné na celý ročník i 6 poštovným (400 stran) činí
Kč 43'20. Jednotlivé číslo stojí Kč 1'80. Pošt, spořitelna: šek. účet 35.500, „Vyšehrad“, s. s r. o., Praha II.

REDAKČNÍ

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

čtrnáctideníku

„tak“

je v praže ii., karlovo nám. 5.

Při patiskn všecka práva vyhrazena.

Do 2. čísla »TAKU« vložili jsme složenky pošt, spořitelny se žádosti o poukázání
předplatného. Prosíme proto všechny, kteří posud předplatné neposlali, aby tak uči
nili co nejdříve. Děkujeme předem.-Roční předplatné obnáší Kč43'20. • Administrace.

J. T U Č E K

JOSEF MELZER

KUTNÁ HORA

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

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

KUTNÁ HORA

Alby, rochety,

KATOLICKÝ
LITERÁRNÍ

plachty na oltář a t.d.

KLUB

na la č. lněném plátně, ručně neb strojově

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

r. 1859

vydává ročně 7 hodnot
ných knih v ceně Kč250'ZA POUHÝCH Kč 160*-

Staňte se jeho členem!
Antonín Mestenhauser
Leskovec nad Moravicí
u Bruntálu — Slezsko

INFORMACE V NAKLADATELSTVÍ

»VYŠEHRAD«
V PRAZE II, VÁCLAVSKÁ UL. 12

Knihy a časopisy všech oborů - ve všech řečech kdekoliv vydané dodá i na splátky naše
KNIHKUPECTVÍ -U ZLATÉ HO KLASU«
PRAHA II, Karlovo n. 5. Filiálka ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tak

17. července 1937

Číslo
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JUDr. Pavel Forman:

Ochrana mládeže proti literárnímu braku
Současná doba věnuje značnou pozornost
tělesné výchově mládeže, zákonodárná čin
nost i provádění zákonů v tomto směru uspo
kojují. Široká veřejnost sama je prodchnuta
myšlenkou tělesné kultury, čímž je usnadněna
práce veřejných orgánů. Útok na tělesné zdra
ví mládeže je tím znesnadněn, snad i vylou
čen.
Jinak je tomu s péčí o duchovní a mravní
zdraví mládeže. Moderní doba svými vyná
lezy usnadnila možnost útoku na duchovní a
mravní život mládeže. Poznání o nutnosti
ochrany proti těmto útokům pronikalo do
veřejnosti zvolna, takže zákonná úprava této
otázky je ve všech státech pozdějšího data.
U nás problém ochrany mládeže proti mravně
závadné literatuře je vyřešen t. zv. tiskovou
novelou 1933.
Je nesporno, že duchovní a mravní život
mládeže bývá nejčastěji ohrožován mravně
závadnou literaturou, kterou důvodová zprá
va vládního návrhu zmíněné tiskové novely
1933 nazývá literárním brakem. Pojem lite
rárního braku není pojem právní, nýbrž po
jem kulturní, zákonem definovaný. Tisková
novela 1933 v § 5. pod záhlavím »Tiskopisy
ohrožující mládež« definuje pojem literární
ho braku právně takto: »Je-li zjevno, že ně
který tiskopis je s to, aby vážně ohrozil při
rozený pohlavní vývoj nebo pohlavní život
mládeže neb aby vážně rozvracel mravní vý
voj mládeže tím, že v ní budí sklon ke zločin
nosti nebo surovosti, zakáže se jeho rozšiřo
vání mezi osobami mladšími než osmnáct let.«
Zákon nechce tudíž chrániti mládež pouze
proti pornografii, nýbrž mládež má býti chrá
něna před vším, co může ohroziti její mravní
vývoj. Zákon má na mysli publikace nemrav
né v širokém smyslu, které vychvalují a glori

fikují zločin, surovost a nízké pudy člověka.
Intence zákona jest chrániti mládež před
mravním a duchovním zhrubnutím.
Pod pojem mládeže zahrnuje zákon všechny
fysické osoby do 18 let, takže před literárním
brakem jsou chráněny děti a osoby, pohlavně
a mravně dospívající. Předmětem útoku bývá
nejčastěji mládež dospívající, prostředkem jest
vydávání pornografických tiskovin, detekti
vek, krváků a pod. Motivem těchto hrubě
asociálních činů jest pravidelně zištnost vyda
vatelova, které napomáhá neodpovědnost a
anonymita autora.
Smutným zjevem veřejného života však jest,
že i politické směry útočí literárním brakem
na mládež, při čemž předmětem útoku jsou
i děti. Motivem těchto útoků jest politická
zištnost stran, která se snaží dětskou mysl již
od nejútlejšího věku otráviti třídní nenávistí.
Dítě nemůže se bránit vštěpování rozvratných
politických myšlenek, které nutně vedou
k mravní zkáze společnosti, neboť není vyba
veno dostatečnou kritičností. Tendenčně poli
tický literární brak zanechává po sobě v duši
dítěte trvalou mravní porušenost. Tyto útoky
bývají o to nebezpečnější a zákeřnější, že vy
davatelé dodávají předkládanému literárnímu
braku nádech literární hodnoty tím, že jeho
redakcí pověřují někdy i literárně uznané
autory. Dětská literatura, která z agitačních
důvodů jakéhokoli politického směru snižuje
u dětských čtenářů lásku k rodičům, bližnímu
a víru v Boha, vychvaluje vraždu, loupež, krá
dež a jiné zločiny, jejíž pohnutkou nejsou vy
soké aspirace umělecké a mravní, nýbrž poli
tická zištnost a třídní nenávist, jest proto
typem literárního braku po stránce právní
i kulturní. Ochrana mládeže proti takové lite
ratuře jest mravním příkazem.
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„Dětská knihovna“
Další hrstka citátů z „Dětské knihovny“, redigované
MARIÍ MA JEROVOU, o níž bylo psáno v článku „VRAŽ
DĚNÍ NEVINNÝCH“. (Viz „Tak” číslo 8.au.) .

Poučeni o soukromém vlastnictví.
»Vše, co je za plotem, je mým vlastnictvím
a nesmíte se toho ani dotknout« (řekl Grabit a
dodal:) ».. . Před dvěma dny sestoupil ke mně
v noci anděl s nebe a pravil: Grabite, vše, co je
za tvým plotem, je tvým vlastnictvím. Vlastnic
tví je svaté .. . Od toho dne se stávalo častěji,
že .. . vždy prohlašoval muž, který si vystavěl
plot, že také k němu sestoupil anděl a řekl mu
totéž . . .«
Až »jednoho dne přistala k ostrovu loď«,
která sem přijela z jiného ostrova, kde nebylo
žádných plotů, posvátného vlastnictví... A ci
zinci zvolali: »O vy bláhovci! Což nevíte, že
Grabit a jeho přátelé jsou zloději? Ukradli to,
co náleží vám všem společně. Jejich svaté záko
ny jsou zákony zlodějské. Pojďte, vezmeme jim
nakradené!«
»Dětská knihovna«., sv. XIII., str. 4—6.
Při »prohlášeni pařížské komuny« o členech
»měšťácké společnosti«:
»Co jim uděláte?« — »Nezabijeme jich . . .,
jen je vyženeme, abychom od nich měli pokoj«.
»Jen aby se nevrátili a nezabili potom oni
vás!« zvolal starý muž . . . Blázínkové! Jen mrtví
se nevracejí! Panstvo, kterého lid ušetří, se poz
ději s úroky odvděčí za vaši velkomyslnost.
Vrátí se a proženou vás jako vzteklí psi. Poše
tilci!« Odplivl si a šel dále.
»Dětská knihovna«, sv. XVIII., str. 9—10.

Zprávy z Itálie.

»Mnoho dětí si jistě představuje Itálii jako
zemi velice krásnou. Ve skutečnosti je to země,
kde Mussolini krůtě vládne dělníkům a kde jeho
ruka dopadá tvrdě i na děti. Aby byly děti co
nejposlušnější, musejí se na všech školách pilně
učiti náboženství. Dosud bylo náboženství zave
deno povinně jen na školách obecných a občan
ských. Nyní bylo však nařízeno, aby se nábo
ženství učili i žáci středních škol. Také fašistic
ké organisace, které svolávají děti ke schůzím,
mají nařízeno schůze pořádati v neděli tak, aby
nebyla rušena docházka do kostelů. Takovouhle
přísnost na chudé lidi by bohatí rádi zavedli
i u nás!«
»Dětská knihovna«, sv. XXI., str. 9.
Dopis ze Sovětského Ruska.
»Milí soudruzi, my, žáci proletářské školy
v Kostromě, chtěli bychom s Vámi navázati pí
semné spojení. Tímto dopisem chceme Vám vylíčiti život u nás. Žijeme v zemi, kde dělníci ne-
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Prohlášení.
V článku otištěném v tomto Časopise dne
16. dubna 1937 pod nadpisem »Vraždění ne
vinných« dotkli jsme se těžce cti paní Marie
Majerové, spisovatelky v Praze. Velice lituje
me, že došlo k otištění takových urážlivých
tvrzení a neváháme jí proto poskytnouti plné
zadostučinění. Odvoláváme veškerá křivá ob
vinění, jimiž paní Marie Majerová byla na cti
dotčena, prohlašujíce, že ji ani v nejmenŠím
nemůžeme viniti z toho, co jí v článku proti
pravdě bylo vytýkáno.
Aloys Skoumal,
odp. red.
jsou více vykořisťováni, v naší škole máme buň
ku komunistické mládeže a oddíl Rudých prů
kopníků i skupinu Mezinárodní dělnické pomo
ci. Také různé kroužky jsme si založili, jako:
kroužek žáků bez vyznání, kteří mají za úkol
vysvětlovati ostatním nepotřebnost nábožen
ství . ..«
»Dětská knihovna«, sv. XXI., str. 9.
»Ať žije sovětský svět! Ať žije — žije — žije!«
»Dětská knihovna«, sv. XVI., str. 15.

Dost! Jak jsme již řekli minule: »literární«
obsah »Dětské knihovny« je sice těžce ohlu
pující, ale autoři a redaktoři »Dětské knihov
ny« zřejmě nikterak nejsou naivní a nevě
domí, nýbrž naopak s dostatek chytří: jejich
chytrost se jeví i v tom, jak osvětová nízkost
»Dětské knihovny« je důsledně spojována
s bolševicko-bezbožnickou tendencí za účelem
dokonalého obalamucení dětské duše, která
ještě neumí užívat rozumu k náležitému roz
lišování pravdy a lži.

Boje „Takn“
Pod tímto nadpisem píše „NÁRODNÍ STŘED“, 30. VI. 1937:

»V jedné obálce vyšlo si číslo jedenácté a
dvanácté. To první bojuje s osobou, to druhé
s názory a věcmi. S osobou Marie Majerové,
která redigovala tendenční dětskou knižnici;
podle citátů nevalné slovesné i myšlenkové
úrovně. Byl o to spor, spor se strany „Taku“
nerad smířený a bojovně teď obhajovaný.
„Tak” má v podstatě pravdu, bojuje-li proti
nesmyslným tendencím ohlupujícím a surovícím děti. Nevím, jak by se moudří otcové a
matky, a právě příslovečně lnoucí matky so-

cialistické, tvářily, kdyby jejich děti se proti
nim a jejich mínění bouřily!«
„LIDOVÉ LISTY“, 4. VH. 1937:

»Až do nedávné doby jsme byli zvyklí, že
čeští spisovatelé si vyřizovali své literárněideové spory takovým způsobem, který byl
opravdu hodný vážných nositelů třebas růz
ných světových názorů. Ale od nějakého času
jsme svědky toho, jak určitá část čs. spisova
telské obce, zvláště ta vysloveně levá část, se
uchyluje k manýrám jako jsou nic nebo takřka
nic neříkající soudní výroky „je pravda” a
„není pravda”, kde soudním řízením o pouhá
jinak nevýznamná slova a slovíčka se nikterak
neřeší zásadní obsah sporných názorů nebo
výroků, kde však se pomocí ochotných para
grafů zakrývá jen dokonalá duchaprázdnost,
duchovní mělkost nebo dokonce tupost. To
mluvíme ovšem o extrémních případech, kte
ré jsou sice řídké, ale přece jen jsou.
Zajímavým dokladem jednoho literárního
sporu je poslední dvojčíslo (11-12) revue
»Tak«. Chápeme, že se revue »Tak« některým
lidem nelíbí a že v »Taku« nenašla zalíbení
ani paní Marie Majerová, redaktorka obecně
známé »Dětské knihovny«, jejíž svazky si
v jednom z minulých čísel dovolil podrobiti
své temperamentní, v kruzích spravedlivých
literátů docela běžným způsobem pronesené
kritice P. Konst. Mildík.
A právě tato kritika se stala kamenem úrazu
literární Marie Majerové a ideový spor o vý
chovný smysl »Dětské knihovny« musela urovnati soudní žaloba a smírné prohlášení odp.
redaktora »Taku«, ve kterém se odvolávají
všelijaká ta slovíčka. Ovšem obsah kritiky sa
mozřejmě zůstal mimo spor, stejně jako celá

Demokracie a diktatura
Moskevská »Komsomolskaja Pravda« si letos
na jaře (14. III.) stěžovala na špatnou produkci
státního protináboženského nakladatelství,
vytýkajíc mu, že protináboženská literatura jest
chudá a obsahem ubohá. A na doklad uvedla
ukázku z vydané »Protináboženské abecedy«:
Pod písmenem C je heslo »Cti dobře nesmysl
růžence«. Pod písmenem B je heslo »Bohů se
báti přestaňte, braši«. Atd. Nad touto »přesvěd
čivou« agitací je pak vyobrazeno koště, vyme
tající kříže a ikony. »Komzomolskaja Pravda«
bez douhých okolků říká, že je to pitomost:
»Nevěřícího člověka tato nesmyslná abeceda

»Dětská knihovna«, ve které se na př. povíd
kou »Mladí průkopníci« ukazují čtoucí mláde
ži zářné příklady leninistických hrdinství. Ta
kový malý Žeňja zahazuje křížek, aby z něho
byl dokonalý průkopník, osopí se na matku,
aby neurážela Lenina, Žeňja cítí docela po leninovsku, že kříž se nehodí na krk mladého
pionýra, ví, že Lenin byl proti náboženství, že
bojoval proti němu, a Vašja, kamarád Žeňjův,
rozšafně poučuje: »—moje maminka je také
nábožná. Ale já o to nedbám. Tuhle jsem chy
til kříž, a hop, už byl se zdi na stole. Tatínek
se smál, maminka se zlobila, a já jsem si pískal
na celé kolo.«
Po tomto Vašjově hrdinství máme do
jem, že mládež, která si vezme poučení z ta
kových příběhů, vydávaných v »Dětské knihov
ně«, bude jednou pískati na všecko, i když
půjde o nejsvětější věci lidské i občanské. P.
Miklík nazval obsah zmíněné knihovny liso
vaným hnojem — a vyřídilo se to odvoláním.
Ale bude jistě zajímavé k srovnání užít výro
ku F. X. Saldy o »Siréně«, románu M. Maje
rové, ve kterém Salda docela rozhodně říká:
»V celém románě nenalezneš hlubšího pohle
du do duše lidské, zápasící o něco, co by bylo
trochu víc, než okamžitý úkon pudu nebo po
třeby.« — Tedy ideologie zřejmě takových
Žeňjů a Vašjů. Ovšem je otázka, jestli ideolo
gie okamžitých ukájení pudů je schopna vychovávati nové generace! Náš skromný názor
je, že taková ideologie toho schopna není a
že je zcela na místě domněnka, jinde vyslove
ná, že i rozumní socialističtí rodiče by se jistě
rozpakovali dáti svým dětem do rukou názor
né čtení o Žeňjovi nebo Vašjovi, kteří v lenin
ské pýše pohrdají svými matkami a pískají na
celý svět!«
svou pitomostí jen znechutí a věřícího nad to
ještě rozhořčí.«
Pravda je, že jinak než pitomost takové vý
robky se nazvat nedají. Ale kdyby u nás ně
jaký nepohodlný list takhle kritisoval bolše
vickou (ne státní!) edici, podali by asi na něho
bolševičtí redaktoři žalobu, aby si vymohli pro
hlášení »není pravda, že jest pravda«. A kdyby
pak při otištění toho prohlášení místo »jest prav
da« vyšlo jen »je pravda« —- není vyloučeno, že
by bolševici kritisujícímu redaktoru pohrozili
soudním zastavením listu, neotiskne-li »prohlá
šení« ještě jednou s tím »jest«. Vypadá to sice
nemožně a směšně, ale rozhodně se u nás po
dobné případy již staly!
rim.
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Audiatur et altera pars
Španělové o sobě. II.
Výtah z obsáhlé studie P. MENENDEZE-REIGADY O. P., uveřejněné v letošním ročníku dominikánské revue „LA CIENCIA
TOMISTA”, vycházející v Salamance.

I.

1. Vláda Lidové fronty je podle názoru většiny
španělských katolíků nezákonná svým půvo
dem; je neoprávněnou uchvatitelkou moci.
Bezprostřední původ má tato vláda v obratně
vedených volbách, při nichž byla katolickým
stranám zakázána veškera propaganda, za to
byla pádná na různá násilí, porušeno nestydatě
hlasovací právo, volební výsledky u mnohých
katolických poslanců zrušeny z důvodů nicot
ných. Přesto dostaly katolické strany většinu
hlasů. Při tom není ani brán zřetel k faktu, že
k novým volbám došlo vlastně jen proto, aby
nebylo nutno (v předešlém parlamentním obdo
bí) svěřiti vládu stranám katolickým, na něž pro
svou početnost měly právo. V mnohých pro
vinciích se ujala vlády Lidová fronta dříve ještě
než byl znám definitivní výsledek voleb. Tím je
s dostatek dokázáno, jak nezákonná je vláda
L. f. svým přímým původem.
Než všimněme si, jak se má věc s jejím ne
přímým vzdáleným původem. Tím je neopráv
něné ustavení republiky, která nebyla nikdy ná
rodem odhlasována. Bylať zřízena republika po
obecních volbách, které nemohou rozhodovat
o způsobu vlády nad celou říší. A ještě dlužno
zjistit, že ani v obecních volbách nedosáhli re
publikáni většiny. Zvítězili ovšem v některých
větších městech, kdežto venkov volil monarchis
ty — i bylo zvoleno mnohem více monarchistů
než republikánů. Podle demokratických zásad
nemají hlasy měšťáků větší váhu než hlasy ven
kovanů. Proto republikánská vláda nebyla výra
zem vůle většiny národa španělského. Také ne
možno tvrditi, že by republikánské zřízení na
bylo během času zákonitosti tichým souhlasem
národa, neboť značná část jeho nebyla s ním
spokojena, ukazujíc svou nespokojenost, pokud
jí jen byla dopřána volnost projevu.
2. Vláda Lidové fronty je tyranii.
Vláda L. f. měla stále namířeno na nejsvětější
a nejpodstatnější národní instituce, jako jsou
náboženství, rodina, vlastnictví. Pronásledovala
počestné občany a na veřejné úřady používala
zločince, kteří si v káznicích odpykávali trest,
uložený jim soudy, obírala mírumilovné občany,
kněze i laiky, o přirozená práva, podporovala
neukázněnost všeho druhu, ba podněcovala pří
mo k zločinům, jakým bylo na př. zavražděni
Calva Sotela. Tak se dělo před povstáním (A.
nacionalistů), zvi. pak po jeho vypuknutí v kra-
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jích ovládaných L. frontou, nejen z odvety,
nýbrž protože to bylo programem této vlády a
mělo se uskutečniti v celém Španělsku, kdyby
nebyla vypukla občanská válka.
3. Vláda Lidové fronty je zrádkyni vlasti
a národa.

Podporovala vnitřní rozbroje a rozbíjela zá
měrně jednotu národa podporou různých separatistických hnutí. Vydávala všanc svobodu a
nezávislost národa, uvádějíc jej v potupné
otroctví sovětů.
4. Vláda L. f. je nepřítelkyni Boha a církve.
To dokazují její činy. Zavedla bezbožecké
vyučování, dala laický ráz všem projevům živo
ta sociálního, ničila chrámy a kláštery a proná
sledovala kněží. Tak si počínala tíž před po
vstáním, dovršila pak tuto destruktivní činnost
v přítomné době v krajích, které dosud úpí pod
její tyranií, kde není kněží ani řeholníků, leda
ti, kteří se skrývají, aby unikli jejím slídivým
zrakům. Zde také dovolila stříleti anebo mučiti
počestné občany jen proto, že jsou katolíci. Tu
už takřka není chrámů, zvi. ve východní části
říše. Papež sám srovnal pronásledování kato
líků ve Španělsku s pronásledováním v Rusku
a Mexiku.
Samo složení Lidové fronty ze socialistů, ko
munistů a anarchistů určuje její protinábožen
ský ráz. Nezapomeňme ani na skryté vlivy zednářské! Komunismus sám je souhrnem všech
možných bludů, kacířství a bezbožnosti, na něž
neustále poukazují papežové. Co se týče svo
bodného zednářství, není potřeba opakovati, ko
likrát bylo přísně odsouzeno církví.

II.

Branné povstání proti Lidové frontě a její vlá
dě je nejen oprávněné a dovolené, ale dokonce
i závazné, takže válka, vedená Národní vládou
a jejími přívrženci, je světějši než kterákoli
válka v dějinách.

1. Branné povstání proti Lid. frontě a její vládě
je spravedlivé a dovolené.
Je obecnou naukou theologů a křesťanských
filosofů, že je možno zbraní odporovati tyranu,
který se zmocnil vlády, ledaže by tato vláda
dříve nějakým způsobem nabyla zákonitosti.
A tak je zřejmě s vládou L. f., která se nijak

nemohla legitimovati. Tak učí i sv. Tomáš, kte
rý nadto připouští, že je dovoleno také násilně
sesaditi tyranského vladaře, byť i jeho vláda
byla původně legitimní. I branné povstání proti
tyranovi není podle sv. Tomáše vzpourou a tu
díž není nespravedlivé. Proto je dovoleno i ny
nější povstání proti Lidové frontě, zvláště když
jde o vládu uchvatitelskou a tyranskou v nejvyšší míře. Povstání nacionalistů španělských
spojuje všechny podmínky vyžadované theolo
gy, neboť nebylo jiného prostředku lidského
ani se nemohlo odkládati pro nesmírné nebez
pečí, které by zavinila jeho opožděnost.

2. Proč bylo poustání proti L. f. nutné,
ba závazné?
a) Bylo nutno brániti ohroženou vlast.
Jde skutečně o válku obrannou. Nespraved
livým útočníkem je L. f. a její vláda. Abychom
se o tom přesvědčili, stačí připomenouti statis
tiku zločinů, zlořádů, vražd, požárů chrámů a
klášterů, spáchaných Lidovou frontou s výslov
ným nebo tichým souhlasem její vlády v měsí
cích, které předcházely povstání (nacionalistů).
[Statistika byla uveřejněna na příklad v revui
»Razón y Fe«, kde zabírá 24 stran velké 8°
drobného tisku, třebas se týká jen prvních dvou
měsíců vlády L. f. — povstání vypuklo až po
pětiměsíčním jejím trvání.] Tyto seznamy byly
čteny ve schůzi poslanců pány Calvo Sotelem
a Gil Roblesem. Vláda Lid. fronty sama tedy
zahájila proti katolíkům útok, neboť oni nikoho
nenapadali, nýbrž pouze se omezovali na to,
aby se domáhali svobodného vykonávání vlast
ních práv. Gtočnost L. fronty se zvi. jeví v tom,
že si vytkla zvrácený cíl zaprodat cizincům sa
mu svobodu vlasti a národa španělského. Má-li
každý národ právo háj i ti se proti nepříteli vněj
šímu, tím víc proti nepřátelům vnitřním. Jednot
livec se může vzdáti práva obrany, ale národ
se ho nemůže a nesmí zříci. Tato povinnost
brániti ohroženou vlast doléhala těžce na vše
chny věrné Španěly.
b) Avšak jejich svátou povinností bylo také
chrániti náboženství, nebylo-li možno jinak, ta
ké zbraněmi, jak proti nepřátelům vnějším, tak
vnitřním, kteří je usilovali vyhladiti, vraždíce
kněze, zapalujíce chrámy a znemožňujíce věří
cím náboženský život.

3. Národní válka španělská patři mezi války
svaté, světější války nezná historie.
Za svaté byly pokládány na př. války proti
Turkům, kteří napadali křesťanstvo a chtěli je
zotročiti a poislamštit, nebo křížové výpravy,
jejichž účelem bylo vysvoboditi svátá místa
z moci nevěřících, také války proti protestan
tům, nepřátelům katolické víry, zkrátka války
vedené na záchranu víry. Slo-li v nich o zá
chranu katolické víry, jde v nynější občanské

válce španělské o náboženství vůbec. Tam stály
proti sobě národové uctívající různým způsobem
Boha, zde vyhlásili bezbožníci válku samému
Bohu, náboženství vůbec, aby je vyrvali z mysli
lidstva. Proto se tu vede boj nejsvětější proti
zarputilému nepříteli nejposvátnějších představ,
citů i povinností lidských.
Svatou je tato válka také proto, že je obranou
všeho lidstva, nejen v řádu božském, nýbrž
i pouze lidském a přirozeném. Komunismus a
sovětismus jsou nejen nepřáteli vlasteneckých
Španělů, nýbrž všeho lidstva, vždyť usilují zvrá
tit samy základy lidské společnosti — jak často
zdůrazňovali papežové — veškeren zákon boží,
přirozený i lidský. Čím mocnější a všeobecnější
je zlo, které se potírá, tím výbornější je opačné
dobro, které se vyhledává a brání. Zde jde
o všeobecné zlo jak pro všeobecnost zásad, kte
ré ničí, tak pro všeobecnost národů a území, ne
boť se usiluje o rozšíření jeho po celém světě.
Proto je nynější občanská válka španělská válka
svátá.
III.

Národní vláda je zákonitá a katolická, plni
povinnost vlasteneckou, lidskou a náboženskou.
1. N. vl. je zákonitá, a) Španělský národ má
právo i povinnost jmenovati nebo ustanoviti
vládu.

a) Bylo dokázáno, že vláda L. f. je nezákonitá a tyranská — a proto španělský národ —
opravdový, nikoli poddaný zrádným a cizím
mocnostem «— má od okamžiku, kdy je mu to
možné, nevyhnutelnou povinnost označiti osoby,
které se mají ujmouti vládních funkcí. Žádná
společnost lidská nemůže obstáti bez autorita
tivního orgánu, který by ji řídil, dal jí právní
řád. A to učinil i národ španělský, ustanoviv
Národní vládu, která jej nyní řídí, vládne mu
a hájí ho, když byl zbaven řádné vlády a upadl
v moc vlády uchvatitelské a tyranské.
b) Způsob, jak byla zřízena Národní vláda,
je zákonitý, upravený pro nesnadné okolnosti,
v nichž národ žije. Přirozený zákon, podle kte
rého se vytváří společnost a dává si zřízení, nepředpisuje formu vlády. Obranná moc národa
spočívá ve vojsku, třebas poddaném nejvyšší
autoritě samého národa. Poněvadž v přítomné
době španělský národ nemá této nejvyšší auto
rity a poněvadž potřeba jej hájiti proti tyranské
moci, jej zotročujíci, je velmi naléhavá, přísluší
vojsku skrze ně samotné vykonávati vlastní
funkci obrany vlasti a v zastupování národa —
s tichým jeho souhlasem — ujmouti se také
funkcí nejvyšší autority. Tento mlčelivý sou
hlas byl záhy vystřídán nadšeným přijetím nově
ustavené Národní vlády se strany lidu a poho
tovostí, s kterou se jal národ podporovat vojsko
také v jeho činnosti obranné utvořením dobro
volných milicí. Proto není možno považovati
'TjoJí
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tuto válku za pouhé vojenské povstání (naše
Lidové noviny nazvaly vojáky Francovy pouhý
mi gangstery! pozn. překl.) proti jakkoli zřízené
moci, nýbrž za vitální hnutí opravdového Špa
nělska. Mnoho záleží na tomto vysloveně ná
rodním rázu hnutí, třebas si ho v cizině málo
kdo uvědomuje. Věc nej naléhavější pro vlast
je její vlastní obrana, a dokud tato nutnost trvá
a pokud se řádně organisuje nové Španělsko,
přísluší vojsku právem vlastním, které mu ná
rod spontánně povoluje, vykonávat funkce vlá
dy v zemi. Proto je Národní vláda legitimní a
co nejvíc přizpůsobená přítomným poměrům.

odporovat mu znamená chránit lidstvo — v tom
je opět zásluha španělské N. vl. Usiluje-li pak
komunismus vyhostit Boha ze světa a vyhladit
náboženství, především katolické, plní Národní
vláda španělská povinnost náboženskou, potíra
jíc tohoto úhlavního nepřítele jeho, aby nábo
ženství zvítězilo a svobodně se mohlo pro
jevovat.
IV.

Není přípustno podporovat Lidovou frontu
ani pomáhat jí přímo nebo nepřímo. Stejně není
dovoleno za nynějších poměrů klásti odpor zá
konitě vládě Národní.

2. Národní vláda je katolická.
a) Program Národní vlády je pravým opa
kem programu sovětské, zednářské, nepřirozené,
protispolečenské a protináboženské vlády Lido
vé fronty. Program N. v. musí být tudíž kato
lický a vnášet katolické zásady do všech pro
jevů života, jak politického, tak společenského
i soukromého. Vždyť náboženství katolické je
vlastní podstatě španělskosti.
b) Národní hnutí, představované a řízené
Národní vládou, je stejné hnutí katolické jako
národní. Skládají pak je čtyři strany politické:
karlisté, španělská Obnova, Lidová akce a špa
nělská Falanga. Všechny hájí katolické nábo
ženství jako podstatný prvek španělské národ
nosti. O katolicitě prvních tří stran nelze pochybovati. Co se týče Falangy, snadno se pře
svědčíme o jejím katolickém rázu, přečteme-li si
25. čl. jejího programu: Naše hnutí přivtěluje
katolický smysl <— slavné a převládající tradice
španělské -— k národní obnově. Církev a stát
se dohodnou o svých vlastních právech atd. Má
tedy národní hnutí i jako celek ráz zcela kato
lický.
c) Národní vláda ještě nemohla vypracovati
svůj program pro tíseň doby a nejnaléhavější
potřeby obrany vlasti a znovudobytí její. Ale
skutky dokazuje, že katolické náboženství vstu
puje jako podstatný prvek do jeho programu.
Počínala si také dosud zcela katolicky. Znovu
zavedla náboženské vyučování do všech úřed
ních středisk a dala zavěsiti kříž do škol; zrmšila prakticky laické zákony a uznala práva
církve, jejích služebníků a všech věřících. A do
dejme, že opět pokřesťanila vojsko, přičlenila
k němu katolické kaplany. Vláda, která takto
postupuje, je ušlechtile katolická, třebas to slav
nostně neprohlásila.

3. Národní vláda plní povinnost vlasteneckou,
lidskou a náboženskou.
Toto tvrzení je vlastně důsledkem toho, co
již bylo řečeno. N. vl. podstupuje hroznou vál
ku, aby osvobodila vlast z otroctví sovětského
— koná tedy vlasteneckou povinnost. Poněvadž
však komunismus je nepřítelem všeho lidstva,
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1. Není dovolena přímá nebo nepřímá podpora '
Lidové fronty.

Lidová fronta je špatná sama v sobě, špatná
svými cíli a zvláště zhoubná by byla, kdyby do
sáhla vítězství. Podporovat ji je opravdovým
hříchem.
a) Lidová fronta je nestvůrný konglomerát
politických stran, vesměs protikatolických, které
se proto spojily, aby strhly neoprávněně na sebe moc a zřídily tyranskou vládu, potírající vlast
a pronásledující církev. Z toho vyplývá, že je
Lidová fronta špatná sama v sobě.
b) Její cíle jsou zřejmé z činů, které provedla
v krajích Úpicích pod jejím jhem: zavést mate
rialistický humanismus v nejsurovějším slova
smyslu, otevřít brány sovětskému komunismu,
zaprodat vlast a vyhubit katolicismus v našem
národě. Ať se nikdo nedá klamat, nasadí-li si
masku civilisace nebo kultury, protektorky proletariátu, ničitelky tyranství a p.
c) Kdyby Lidová fronta zvítězila, nedá se vy
počítat, jak zhoubné následky by mělo její ví
tězství pro vlast, církev i lidstvo. Španělský ná
rod by ztratil svou vlastní osobnost i nezávis
lost, kdyby byl zaprodán sovětské moci. Špa
nělská církev by se musela uchýlit do katakomb,
nechtěla-li by býti úplně vyhlazena. A lidstvo
celé by cítilo nebezpečí, že bude pohlceno jícnem
sovětského netvora. Kdyby měla Sovětská unie
ve Španělsku pevný opěrný bod, snadno by pro
jeho příznivou polohu sevřela ostatek Evropy
do hrozných kleští, její vliv by pak zasáhl
i Ameriku a celý svět by s hrůzou očekával bol
ševickou zátopu. Na toto nebezpečí neúnavně
upozorňuje náměstek Kristův, přepečlivý o dob
ro lidstva a církve.
d) Je proto naprosto nedovoleno spolupraco
vat o vítězství tohoto nesmírného zla, jehož ná
sledky by byly velmi zhoubné, ba nenapravitel
né. Byť bychom tím chtěli dosáhnouti nějakého
dobrého cíle, nesmíme ani nepřímo podporovat
Lidovou frontu, neboť účel nesvětí prostředky.
Je jednomyslným názorem katolických moralistů,
že jakákoliv spolupráce o zlu je nedovolena, ani
dobrý nějaký účel nesvětí špatné prostředky.
Mnozí z nevědomosti pomáhají Lidové frontě

dosahovat jejích zvrácených cílů. O těch platí
slova Písma: Pane, odpusť jim, neboť nevědí,
co činí.
e) Neplatí skrývat se za plášť legálnosti a
práva.
Tohoto argumentu se často užívá na svedení
neopatrných, vždyť prý byla vláda Lidové fron
ty zákonitým způsobem zřízena. Na to třeba
namítnout, že zákonitost je slovo volné a klam
né, nebéře-li se zřetel na sám pojem opravdové
spravedlnosti. Nespravedlivý zákon není zákon,
zní základní princip všeho práva. Je třeba nejen
hledět na materiální stránku zákona a tak vele
benou některými právníky, nýbrž i na obsah
spravedlnosti, která je ctnost mravní a z níž
musí lidský zákon bráti svou závaznou moc.
Právo, které se neživí spravedlností, které usi
luje zaměnit věc spravedlivou za zdání práva,
je maskou bez duše, může jen v duších farizej
ských, kterým jest litera víc než oživující duch,
vzbudit směšné skrupule. Už dříve bylo pouká
záno na to, jaká je spravedlnost na straně Lido
vé fronty, která je zcela nespravedlivá svým
původem i svou tyranskou činností.
2. Není dovoleno za současných poměru stavět
se proti Národní vládě.

Už byla dokázána její zákonitost. Je ovšem
pravda, že je možno za jistých podmínek odpo
rovat zákonité vládě. Ale v přítomné chvíli ne
jsou tyto podmínky dány.
Národní vláda uskutečňuje veliké dílo vlas
tenecké, lidské a náboženské, jak už bylo
řečeno, musí bojovat proti velmi mocnému ne
příteli prostředky neúměrnými. Proto každý,
kdo, místo aby ji nepodmínečně podporoval, se
proti ní staví za nynějších těžkých poměrů a
snaží se oslabiti její úsilí, zkrátiti její moc
a ochromiti její činnost, může se považovat za
zrádce vlasti, za člověka nevěrného svému nábo
ženství a provinilého vůči lidstvu. Jako Spanělé,
jako křesťané i jako lidé jsme (praví autor)
povinni Národní vládu podporovat.
Z toho je patrno, že kdo maří dílo Národní
vlády, je spoluvinen na jejích neúspěších, ba
může býti —■ nedej to Bůh! — vinen její poráž
kou. Nic, žádný důvod, žádné částečné právo,
skutečné nebo domnělé, neopravňuje k odporu
proti ní.

V.
Baskičti nacionalisté jednají nedovoleně ~
jako křesťané, ne-li jako Španělé — chápajíce
se zbrani proti Národní vládě po boku Lidové
fronty.
Toto tvrzení je jen použitím hořejší zásady na
zvláštní případ Basků. Byť bychom i připustili,

že Baskové mají právo na autonomii, tvrdíme,
že jejich nynější válečná činnost je nedovolená.
a) Vzájemná pomoc, kterou si na území baskickém poskytují Lidová fronta a baskičti nacio
nalisté, bojujíce společně proti vojskům národ
ním, ukazuje zřejmě, že tu jde o skutečnou spo
lupráci, a ta je zcela nedovolená, jak už bylo
dokázáno. Ať nikdo neříká, že Baskové jako
katolíci zaručují existenci náboženství a zava
zují spojence, aby je respektovali, potlačujíce
jejich výstřelky a nedovolujíce jim šířiti tam
komunistické zásady se všemi jejich důsledky.
Byť by se jim i podařilo uchránit své území této
nákazy, ač je to nepravděpodobné, přece jen
pomáhají Lidové frontě k vítězství v ostatní
části Španělska, k vyhubení národností a nábo
ženství. Tato spolupráce o zlu tak nesmírného
dosahu nedá se nijakým důvodem ospravedlnit.
b) Baskičti nacionalisté bojují za dosažení
vlastní samosprávy, kterou považují za dobro
(za dobrý výsledek) a za tím účelem se spojují
s marxisty, aby jim pomáhali k vítězství za věc
velmi špatnou. Položme si mravní otázku: Je
dovoleno konati nějaké dílo, jež bude míti dva
účinky, jeden dobrý a druhý špatný?
Moralisté se shodují v tom, že by ono dílo
bylo dovoleno, kdyby byly splněny čtyři pod
mínky: 1. Slo by o dílo dobré nebo indiferentní.
2. Účel jeho by byl dobrý. 3. Dobrý účinek by
z něho vyplýval přímo, špatný jen nepřímo.
4. Dobrý účinek by převyšoval nebo aspoň vy
važoval účinek špatný.
Nuže, zkoumejme, zda společná ofensiva baskicko-sovětská slučuje všechny čtyři podmínky.
Obraťme zřetel hlavně na podmínku třetí! Zvítězí-li Lidová fronta, spojená s Basky, dosáhne
se přímo obou účinků, spíše však možno tvrditi,
že se dosáhne nejprve účinku špatného — vítěz
ství Lidové fronty ■— a účinek dobrý, autonomie
Basků, bude jen důsledkem účinku špatného.
Už z toho vysvítá nedovolenost této činnosti. —•
Zkoumejme čtvrtou podmínku! Dobrým účin
kem by bylo dosažení autonomie, předpokládej
me, že její výhody budou skutečné, přece jen
prospějí poměrně malé krajině a v ohledu čistě
časném. Naopak zlý účinek —■ to bude vítězství
komunismu v ostatním Španělsku, jeho časná,
mravní i náboženská zkáza a z ní vyplývající
nebezpečí pro ostatní lidstvo. Může někdo tvrdi
ti, že tu dobrý účinek aspoň zdaleka vyváží
zhoubné následky, spojené se zavedením komu
nismu v národě španělském? A zvítězí-li ve Špa
nělsku komunismus, mohou očekávati Baskové,
že jím nebudou sami zavaleni a že při té vše
obecné zkáze nepřijdou o práva, která považují
za nejsvětější? I vidíme, že tu chybějí podmínky,
které by dovolovaly jejich spojenectví s mar
xisty.

Přeložil F. S. Horák.
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V krvi a plamenech
Francisque Gay: V krvi a plamenech. Dokument, studie o událostech španělských. Přeložil a vlast, nákl. vyd. L. Sáňka v Brně. Str. 185

Tuto knížku by mel číst každý, kdo se za i všecky nauky, které svou protináboženskou
jímá o dnešní Španělské události. A kdo by povahou usnadňují revoluci a válku. Odsoudil
se o ne nezajímal, vždyť přátelé a souputníci nejen komunismus, ale i protináboženskou Čin
obou stran vědí neb aspoň tuší, že tam neběží nost nacionálního socialismu. Fr. Gay praví,
jen o Španělsko, ale o celou Evropu, a tedy že tisíce vypálených kostelů a povražděných
i o nás. Tyto dny, plné napjatého očekávání kněží přispěly více k roznícení jednomyslného
a trapné nejistoty, je to až příliš zřejmo.
rozhořčení světa proti rudým, než všechna ví
Kniha Gayova byla by s to umlčeti nej fa tězství vojsk Francových. Členové a přátelé
natičtější stoupence frente popular, kdyby ne frente popular rádi omlouvají tato Šílená
byli hluší k mluvě nezvratných fakt a nezka- zvěrstva větou, že jsou to excesy neodpověd
leného rozumu i citu.
ných živlů. Proč je tedy, praví Gay, vláda
Kdo chce rozuměti španělským událostem, aspoň neodsoudí ? »Žádné jasné, zřetelné a od
musí znáti především, jak vznikly a co bylo suzující rozlišení odpovědnosti nepopřelo do
jejich příčinou. A to právě ukazuje naprosto sud, že se ideál Španělských stoupenců manestranně a přesvědčivě kniha Gayova.
dridské vlády neztotožňuje s „lovci“ lidí. Žád
Její autor, Francisque Gay, redaktor nezá né působivé a výstražné odsouzení nebylo vy
vislého katolického deníku pařížského »L’au neseno. Státní soudy vynášely rychlé a nemi
be«, je upřímný republikán, což dobře vědí losrdné rozsudky smrti nad vzbouřenci a daly
i jeho odpůrci. Je také upřímný katolický křes je také ihned prováděti ve jménu zákona aneb
ťan, proto je mu nesnesitelná pomluva, vědo jako odvetná opatření. Pro krvežíznivce,
mě Šířená ve světě anarchisty a komunisty, že oplzlé násilníky, hanobitele mrtvol, svatokrád
církev nebyla v španělském sporu od počátku ce, obrazoborce, žháře, zloděje nebylo ani vy
nestranná, že se postavila na stranu povstalců puzení ze země, ani zatčení, ani proces a od
a že se kněží zúčastnili vzpoury proti vládě, souzení. Mluví-li se o anarchistech a uliční
učinivši z kostelů tvrze.
cích, je to omyl nebo lež. Jedná se ve skuteč
S upřímným rozhořčením odpovídá komu nosti o lidi ozbrojené úřady, kteří se vrhli na
nistickým intelektuálům, redaktorům revue boření a plenění, aby Šli do boje. Jedná se
»Vu«, zejména pánům J. Cassouovi, J. R. tedy o buřiče, ba o desertéry, kteří se nadto
Blochovi, A. Bayetovi a M. Domingovi, na oddali banditství. Kdyby se chtěla sehráti ko
jejich cynické omluvy, že kde se kácí les, lítají medie se zákoníkem v rukou, mohly by se
třísky. — Církevní úřady i věřící přijali repub rozmnožovati soudy, aby odsuzovaly tuto zra
liku loyálně, bez odporu, ale ani nový režim du a hanebnost zároveň. Místo toho však tyto
nevystupoval s počátku proti církvi nepřátel „chaotické a temné“ síly jsou u moci a nepře
sky. Boj začali vládní systematickým pálením stávají jednati jménem „loyalismu“ se znám
kostelů a klášterů, hromadným vražděním a kou „legálnosti“.«
mučením kněží, jeptišek i věřících. Tak se
Fr. Gay je tak spravedliv na obě strany, že
dělo již roku 1934, dva roky před povstá neváhá kárati i povstalce, živly monarchisticním Francovým! Události za revoluce měly ké, konservativní a karlisty. Rozumnou refor
tedy dlouhou předehru, kterou by přátelé mou sociální, spravedlivější úpravou poměrů
frente popular tak rádi popřeli. Hnusná agi majetkových bylo by se mnohému zlu zabrá
tace přinesla ovoce. Fr. Gay uvádí nesčíslné nilo. Ani Francovi vítězové od Badajozu ne
doklady pálení, vraždění a mučení, dovolávaje pochopili, že křesťanství zakazuje utápěti ví
se úředně zjištěných fakt. Je jasno, že od po tězství v krvi. Papež sám, praví Gay, učinil
čátku šlo o fanatický, šílený boj anarchisticko- vše, aby odloučil církev od výstřelků naciona
bolŠevického materialismu s křesťanstvím. listických i socialistických.
Právě v této nestrannosti, v tomto opravdo
Což toho neznáme na př. z Ruska nebo z Me
xika? »Jedinou překážkou rozvratných sil je vém, posvátném rozhořčení je síla Gayovy kni
nauka katolická,« konstatoval papež, který je hy. Účinek jeho fakt a jeho důvodů je zdr
nad stranami, který odsoudil válku, revoluci cující.
Stépán Jež.
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Prof. dr. V. Láska:

FILOSOFIE A PRAVDA
V úvahách o světovém názoru bylo naznačeno, že filosofie, luštíc záhady světa, dopracovává
se jenom poznatků povahy záporné, neboť není schopna dáti nám plnou pravdu. Filosoficky
stejně jako vědecky poznáváme vše jen nedokonale a proto nemůžeme se diviti, že v ní odpo
vědi na naše otázky — představují nakonec opět jen otázky nové. Dokazují to nejen dějiny
filosofie, avšak i dějiny ostatních věd. Filosofie jeví se v nich jako neustále se měnící Próteus
a její výsledky jsou spíše poznáváním než poznáním, a spíše hledáním než dosažením pravdy.
Doby, v nichž byl positivismus oprávněnou filosofií učeného světa, již minuly. Dnes staráme
se jen, aby risiko našeho rozumování bylo co nejmenší. Lidská věda není totiž schopna formu
lovat otázky tak, aby mohly býti zodpověděny kategoricky, poněvadž vše chápeme lidsky
a proto nedokonale.
Klasickým toho příkladem jsou fysikální teorie a jejich dnešní rozcestí, charakterisované
protikladem teorie kvant a teorie elektronů, z nichž prvá představuje dokonce akausální a nenázorný svět, ač její schémata jsou rovnocenná se zákony klasického positivismu a proto
schopná stejně přesně a nedvouznačně určití vše, co se děje v kausálním světě času a pro
storu. Tak dává nám dnešní fysika dva protichůdné, avšak teoreticky stejně oprávněné obrazy
kosmu: názorný svět elektronů a nenázorný svět kvant, aniž bychom mohli rozhodnouti, zda jeden nebo druhý je skutečností. Ba docela se zdá, že nenázorný svět kvant,
jenž jest fysikální obdobou světa duchovního, jednou vybuduje most mezi názorným světem
přírody a nenázorným světem entit, na nichž jsme vybudovali svůj světový názor.
Rozumí se samo sebou, že i filosofie, která má vysvětliti, proč věci jsou takové, jakými se
nám jeví, nemůže vůči dnešnímu stavu vědy zůstati lhostejná. Tím se stala otázka, jakou
noetickou cenu má ryzí forma pro filosofii, základem moderního roz
umování a uvažování. Dříve mohl člověk býti znamenitým filosofem, aniž potřeboval o mate
matiku, v níž ryzí forma hraje hlavní roli, i jen zavadit. Dnes je to naprosto vyloučeno, neboť
každý filosof musí ovládat matematiku, a to nejen povrchně, neboť matematika se stala zá
kladnou správného a opravdového filosofování. Problém poměru matematiky k logice bude
proto také jedním z hlavních témat letošního všenárodního kongresu filosofického v Paříži,
jenž se bude obírati hlavně formou a metodou filosofie, a tó na pamět René Descarta,
jenž první hleděl pomocí matematiky dospět k jasným a jednoduchým základům filosofického
uvažování a tím i ku pravdě. Zjednodušení musí býti heslem všech vědeckých metod. Neboť
jak jinak mohli bychom ovládnouti dnešní tak bezměrně se zmáhající svět svých zkušeností,
který není nadto pro myslícího ducha přímo dán, nýbrž musí býti z bezpočtu vjemů, zážitků
a vzpomínek pracně sestrojován ?! Proto neznamená také moderní nesmírné rozmnožení našich
zkušeností a studijních možností a na nich založená moderní fysika snad kapitulaci neb resignaci před racionalismem kosmu, nýbrž jen snahu odděliti poznatelno od nepoznatelna a tím
i usnadniti cestu k dosažení konečného cíle lidského vědění, t. j. oné teorie, v které bude nám
vše samozřejmé. Proto mohl B. R u s s e 1 konečný výsledek svého šetření: o kolik dovedla
moderní fysika přiblížiti svůj svět světu našich vjemů a o kolik přiblížil se skutečný svět světu
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dnešní fysiky, vysloviti takto: hmota jeví se nám v dnešních fysikálních teoriích méně hmot
nější a duch méně duševnější, než jak se dříve připouštělo.
Proto nejen filosofie, ale i věda, luštíc záhady světa, dopracuje se jen poznatků povahy zá
porné a není ani jedna, ani druhá schopna býti důkazem absolutní pravdy. I dospíváme k zá
věru, že ani věda, ani filosofie nemůže řešiti otázky transcendentna.
Žádný soudný člověk nemůže tudíž, jako to činí na př. prof. dr. J. Král ve své právě
vydané vysokoškolské rukojeti československé filosofie, bez udání bližších
důvodů, vysloviti svůj nesouhlas s nějakým náboženským přesvědčením, o jehož správnosti
nebo nesprávnosti ani filosofie, ani věda rozhodnouti nemůže. Každá polemika toho druhu
má býti psána způsobem ryze vědeckým a nemůže býti, stejně jako kritika, vyčerpána jedno
duše protivědeckým postojem. Také však nesouhlasím s tím, aby (jak tomu chtěl K. V o r o vk a ve své studii o Masarykově filosofii) každý o těchto věcech filosofoval jak sám chce,
neboť náboženská filosofie nikterak není jen věcí subjektivního rozumu a svobodné vůle.
O ní nemůže člověk rozhodovati sám, jako nemůže rozhodovati o povaze světla anebo o stavbě
a existenci elektronů. Ani filosofie, ani »příroda« nemůže proto řešiti náboženskou otázku
a k správnému náboženství dospíváme jen Zjevením. Úkolem filosofie může býti jen: poně
vadž tak zvaných »zjevených« náboženství máme mnoho, rozhodnouti, které lze z nich považovati odůvodněně za nejsprávnější. Náboženství založené na pravdě vědecké bylo by právě
tak nedokonalé jako vědecká pravda sama. Poněvadž však teprve náboženství dělá lidský život
i kulturu úplnými (Masaryk) a jest proto i nezbytnou potřebou dne stejně jako filosofie,
kterou potřebujeme, abychom se stali rozumnějšími a lepšími, musíme o něm uvažovati co
nejseriosněji.

Émile de Nolva:

FRANCOUZ, Čech a NĚmec
„Německo se učí, ale nemění.” (R. I. M.: Kříž nad Evropou.)

Německé myšlení je simplistické a naivní.
Pojem národa a rasy na příklad je ztotožněn
a všude, kde je germánská rasa — a je jí dosti
na povrchu zeměkoule — ta má vstoupiti do
lůna Říše s výjimkou zaoceánských zemí.
Němce zajímají Němci a vždy jen Němci.
Je to isolovaný blok, který nechce bráti nic
v úvahu než tento nedotknutelný blok, kde
vládne jen vůle k moci, a jako hrdinové Wagnerovi, Němci budou stále vycházeti z Walhaly s kopím v ruce a s přílbou na hlavě. Je
to v nich tak neodolatelným citem jako stěho
vání u ptáků, kteří v určité době odlétají do
zemí světla.
Čech, právě tak jako Francouz, je hluboce
lidský. Je zajisté Čechem, ale zajímá ho osud
lidstva. Zařazuje se do něho. Spojuje se s ním.
Miluje nebo nenávidí, chvěje se však při po
myšlení na lidstvo. Lidský rod, ke kterému ná
leží, tvoří celek, který by chtěl velkodušně a
vášnivě zlepšit.
Němec je většinou úplně lhostejný k myš-
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lence lidstva a v tomto bodě se úplně liší od
Čecha a Francouze.
Dovolte mi uvésti zde dvě fakta, která uka
zují lépe než kterákoliv jiná, úzké společenství
ideálu a citu, které spojuje v témže duchu oba
národy, francouzský a český.
Nejdříve velmi starou událost, která doka
zuje, že Čechové již dávno se postavili do slu
žeb lidstva, právě tak jako Francouzi, aby
uskutečnili svůj ideál míru: 16. května 1464
slavný český vládce, velký vojevůdce, Jiří
z Poděbrad, poslal do Francie poselství ke
králi Ludvíku XI. Tito poslové přicházeli na
vrhnout francouzskému nejkřesťanštějšímu
králi, aby svolal z lásky ke křesťanství a k lid
stvu shromáždění všech křesťanských králů a
princů, aby jim umožnil dorozuměti se a vyříditi své spory mírumilovnými prostředky.
Konečně jiná, novější událost: v roce 1871,
když Francie po porážce byla nucena postoupiti
Němcům dvě francouzské provincie, Alsasko
a Lotrinsko, našel se v celém světě jediný

sněm, který by protestoval ve jménu sebeurčení národů: byl to český sněm v Praze.
Tento ideál humanity byl také ideálem veli
kých Evropanů, tvůrců mladé republiky, za
tím co ve středu Evropy Němec zůstal podob
ným stočenému hroznýši, který tráví potravu,
kterou ulovil, a přesto, že jeho trávení je ně
kdy rušeno nezdvořilými lidmi, jeho apetit
trvá, a stane se znovu hltavým, až přijde jeho
doba.
Tento hroznýš se několikráte rozvinul Evro
pou. Odpočívá po svém posledním rozvinutí,
ale rozvine brzy své kruhy na východ a na jih.
Prostředky jsou různé. Válka není potřebná,
jestliže se daří propaganda. Ale od Malmedy
až po Memel, přes Gdánsko, od Baltického
k Černému moři, a až k Vídni, a možná i dále
německá říše vrhla svůj pohled bez úvah a bez
milosti. Je poslušná organických zákonů, tak
mocných jako stoupání moře v době přílivu.
Chtít to zastavit nebo tomu zabránit pomocí
notářských aktů a diplomatických rovnic je
jako chtít někomu smlouvou zabránit, aby ne
měl kuří oka nebo aby neměl rozedmu plic.
Ale je nutno míti prostředky, přiměřené
našim ambicím. Generál Castelnau, vítěz na
Grand-Couronné, pravil před 15 lety ve sně
movně: »Je nutno míti armádu přiměřenou
k naší politice.« Smysl je týž jako smysl poře
kadla: »Je nutno míti prostředky přiměřené
našim ambicím.«
Když Napoleon Bonaparte se pustil do rus
kého tažení, neměl prostředky, přiměřené
svým ambicím. Podle toho to také dopadlo.
Když Eden v roce 1936 chtěl dosíci pomocí
sankcí, aby Italie padla na kolena, neměl pro
středky přiměřené své ambici, chci tím říci
námořní a vzdušnou flotilu, která by umož
nila dosíci tohoto výsledku. Vychloubačství
se dnes nevyplácí.
Hrozná otázka, kterou si dnes kladou v po
litických kruzích evropských, je tato: »Má
kancléř Hitler vojenské prostředky, přiměřené
svým ambicím, tak jak je formuloval ve svém
slavném díle Mein Kampf?«
Otázka stojí za to, aby byla studována ob
jektivně a se vší možnou nestranností.
Tváří v tvář těžké hospodářské situaci své
země, Hitler by se mohl spokojiti s vystroje
ním vojenského aparátu nutného a dostateč
ného k obraně území, po kterém žádný národ
netouží. Fiihrer nechtěl této rovnováhy. Roz

hodl se naopak rozvinouti veškeru vojenskou
útočnou moc, které je schopno moderní Ně
mecko.
Clausewitz a von der Goltz jsou daleko
předstiženi. Dnešní Německo je blíže totalit
nímu pojetí ozbrojeného národa než bylo
v roce 1914 Německo Viléma II. Za prvé
proto, že příprava národa na moderní útočnou
válku zabírá dnes většinu oborů jeho činnosti.
Dále proto, že formule koncentrace, která je
přesným vyjádřením hitlerismu na poli vládní
politiky, podporuje více než kterákoliv jiná
konvergenci energií a konvergenci prostřed
ků. Konečně proto, že aplikuje bez slabosti
theorii rasismu a osvobozuje svoji zemi z pout
versaillské smlouvy, Hitler dosáhl lepší exaltace vlastenectví u německých mas než to do
vedli Hohenzollernové.
Dnešní Německo je rozsáhlým vojenským
arsenálem, kde se kuje nejmocnější válečný
stroj všech dob.
Vojenský zákon neboli Wehrgesetz, který
zavazuje k povinné službě arijské občany ve
věku od 19—55 let, dává kancléři Hitlerovi
k disposici:
— 6,500.000 mužů od 19 do 35 let k užití
pro aktivní operace,
— 3 až 4 miliony mužů od 35 do 45 let
schopných zúčastniti se podřadných operací,
— 3 až 4 miliony mužů od 45 do 55 let
schopných k zázemní službě.
Zapamatujme si tedy toto: muži, kterých se
může užít, a kteří neprodělali poslední válku,
ale kteří jsou fysicky velmi schopni pro vojen
ské řemeslo, tvoří v tomto okamžiku velkým
dojmem působící zástup 6,500.000 příštích
bojovníků. Proto, jestliže vůdcům Reichswehru a německému průmyslu se podaří vyzbrojiti tuto sílu, a zajistiti její výcvik, národ,
který byl v roce 1918 přemožen, bude míti
v roce 1938 k disposici vojenskou sílu dvakrát
tak velikou jako je vojenská síla Francie, a ná
sledkem toho schopnou bojovati na dvou
frontách.
Je-li možno býti srozuměn s drtivou vojen
skou a námořní převahou některých národů,
jejichž umírněnost a mírumilovný duch po
skytují světu dokonalou záruku bezpečnosti,
je možno skutečně, ano či ne, chovati vůči
pangermánskému Německu stejnou důvěru?
Zde minulost osvětluje přítomnost.
Dějiny dokazují skutečně, že když Němec-
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ko má sílu, nemůže si zabrániti, aby jí nezne
Perioda vojenské bezmocnosti Ruska od
užívalo, aby nevykonávalo kolem sebe sku roku 1905 do roku 1914 je označena stálými
tečnou a tyranskou nadvládu. Znamená to zkouškami síly.
zotročení druhých národů; pro ty, které jsou
Konference v Algésiras měla za cíl pokořiti
méně vojensky připraveny, znamená to povin Francii; v roce 1908 anexe slovanských pro
nost sklonit hlavu před německou vůlí. V kaž vincií Bosny a Hercegoviny Rakouskem, které
dém okamžiku je to zkouška síly, kde soused, je podporováno otevřeně Německem, pokoří
pokládaný za slabého, je postaven do nezbyt Rusko, ochránce slovanských států na Bal
nosti buď ustoupit — ať to stojí co chce pro káně.
jeho národní čest — nebo se bít.
Potom je to v červenci 1911 Agadir, a aféra
Takže v době německé převahy může válka Maroko-Kongo...
vzniknout z každého incidentu, a ostatní ná
V červenci 1914 srbská aféra, ve dnech po
rody, aby se vyhnuly válce, musí podati důkaz
sarajevském atentátě, byla novou zkouškou
velké chladnokrevnosti — a často velké resíly. Francie neměla těžkého dělostřelectva;
signace.
Rusko se nezotavilo; o Anglii, která měla
Vzpomínáme si na svárlivou a provokující
obtíže s labouristy a s Irskem, se nesoudilo,
politiku Bismarckovu vůči Francii bezmocné a
že by měla chuť zakročiti. Byl to dobře volený
isolované v Evropě po roce 1870.
okamžik, aby se Rakousko vrhlo definitivně
V roce 1893 Rusko podá ruku Francii a
na dobytí Balkánu.
Německo změní radikálně své chování, ale
Zkouška síly se tentokráte nepodařila, po
zároveň žene své zbrojení do nejvyšší možné
něvadž
všechny výpočty Berlína se ukázaly
míry.
nesprávnými
a poněvadž světové svědomí se
V roce 1905 přijde rúsko-japonská válka, a
náhle Německo se stane svárlivým a provo konečně hnulo.
Stejná methoda měření sil po roce 1918,
kujícím. Pád Port Arthuru je signálem k zá
jehož
cílem je tentokráte vyhnouti se postupe
sadnímu protestu Německa, týkajícímu se
afrického anglo-francouzského paktu, pode- ně všem ustanovením versaillské smlouvy,
psaného již skoro rok před tím, bez námitek Víme, jak se to vše úplně zdařilo.
Zbývá pokusiti se ještě o jednu zkoušku: je
se strany Německa, a který nyní odmítá uznati.
Touto dohodou Francie ponechávala Anglii to zrušení teritoriálních článků versaillské
volné ruce v Egyptě a Anglie Francii volné smlouvy: to jest nejprve zpětné získání ně
meckých kolonií, pak změna mapy Evropy,
ruce v Maroku.
Německo nemá zvláštního zájmu ani v Ma aby se mohly navrátit k mateřské zemi milio
roku, ani v Egyptě, ale chce, aby se ve světě ny »Němců«, kteří žijí mimo hranice Říše. Ale:
nedělo od té chvíle nic důležitého bez něho, aby se toho dosáhlo, německé letectvo a loď
bez jeho svolení, a aniž by se mu za to dostalo stvo musí býti silné, silnější než letectvo a
loďstvo každé možné koalice, a proto němec
kompensace.
7. března 1905 je ruská armáda rozdrcena ká armáda má už dnes k disposici více než.
u Mukdenu: 31. března Vilém II. přistane milion výborných vojáků ve zbrani, a potřeb
v Tangeru a marocká otázka vstoupí do velmi ná děla, tanky, letadla, schopná vykonati
kritické fáze. Německý vyslanec dokonce pro v každé době náhlý útok na každého míru
hlásí marockému sultánovi: »Německé sbory milovného souseda, nedostatečně připravené
jsou blíže Paříži než jsou oranští střelci k va ho na náhlý vpád. A to musíme ještě čekat, že
šemu hlavnímu městu. Spolehněte se na nás; za rok to bude ještě lepší.
Francie je naiba (podrobený kmen) Němec
»Válka přichází, kdy chceme.«
ka.«
Nesmíme se ptát, zda je to možné. Kdo pil,
27. května, když ruské loďstvo bylo zničeno bude piti. Kdo se pokoušel o sebevraždu, po
u Tsu-Šima, Francie se vyhnula válce jen tím, kusí se znovu. Je to stále případ Německa.
že propustila pod německou hrozbou svého Ani ústupky, ani mezinárodní dohody, ani
ministra zahraničí Delcassé, a že přistoupila nejvyšší soudní dvory, ani slavnostní prohlá
na předložené marocké otázky mezinárodní šení vůle k míru neměly nikdy to štěstí, aby
konferenci v Algésiras.
zaujaly aspoň po jednu minutu pozornost ně
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mecké říše, když byla jistá, že má sílu na své
straně.
Příklady? Zde jsou:
V roce 1869 Emile de Girardin, nadšený
obdivovatel Německa Goethova a Schillerova, na vrcholku své slávy, označil nebezpečí
konfliktu mezi Francií a tímto »obdivuhod
ným národem« za »výmysl«. Žádal tedy nejúplnější odzbrojení Francie, aby němečtí vlas
tenci mohli uznati pacifického ducha Fran
couzů: »Francie, psal ve svém deníku Liberté,
musí se systematicky zříci války a státi se vý
hradně velikým národem míru.«
Tak se stalo, že jedním z prvních činů kabi
netu Ollivierova v lednu 1870 — všimněme si
toho data! — bylo, že prostřednictvím Anglie
adresoval Prusku návrh na odzbrojení. Fran
couzská vláda ohlašovala zároveň, že snížila
stav armády o 10.000 mužů.
Parlament, nasycen těmito myšlenkami, od
hlasoval rozpočet, který mezi jinými úsporami
snížil o 110 milionů na 32 miliony výdaje po
třebné k uvedení opevnění na východě do
patřičného stavu; a který snížil o 6 milionů na
2 miliony výdaje žádané na organisaci domo
brany.
A ještě 1. července vládní poslanec hrabě
de Latour zdůrazňoval na tribuně sněmovny
»blahosklonné city, které mají Francouzi chovati vůči velkému německému národu«. Vy
bízel vládu, aby »jednala s cizími vládami, tak
aby dosáhla v příštím roce snížení výdajů na
vojenství, které tíží tak nesmírně evropské
obyvatelstvo«. Není to jako řeč v Ženevě?
Domnívali bychom se možná, že Bismark
a berlínská vláda se ukázaly nějak citlivými,
vůči tak dobrým citům a tak důvěru vzbuzují
cím činům.
Avšak známe fakta v jejich brutální řeči.
15. července válka padělanou depeší emskou; 6. srpna Froeschwiller, 18. srpna SaintPrivat, 2. září Sedan.
Po roce 1870 konaly se mezinárodní konfe
rence vyslanců, jež měly odstraniti nedoroz
umění mezi státy. V roce 1899 a v roce 1907
konaly se dokonce z iniciativy ruského cara
Mikuláše II. velké mezinárodní politické kon
ference, jež měly organisovati smírčí soud
mezi národy a dojiti k odzbrojení.

Jedině systematická oposice Německa způ
sobila, že všechny šlechetné iniciativy ztrosko
taly. Dokonce Vilém II., veselý »Willy«, po
smíval se při této příležitosti otevřeně svému
naivnímu bratranci »Niky«, a shrnul své císař
ské pohrdání pro tyto podivné projekty ve
větě, kterou indiskrétní lidé vynesli ven:
»Mezinárodní konference a dohody, já na
to ....«
Rozumí se samo sebou, že hitlerovská ná
rodně socialistická nauka mohla přijati jen
s nadšením takovéto pravidlo jednání; vytvo
řila dokonce novou theorii poctivosti. Němec
ká poctivost, »deutsche Treue«, nespočívá
v tom, že by se mělo držeti dané slovo vždy,
ale pouze vůči tomu, komu jsme přisahali
věrnost. Německá poctivost je tedy věrnost
vůdci a přátelům, možnost nebo povinnost
nedržeti slibů učiněných jiným lidem. Je to
přesně to, čemu se jinde říká nepoctivost, zna
mená to vrátiti se několik století nazpátek,
k methodám starověkého pohanství, odsouze
ným od mnoha století všemi spravedlivými
duchy: etiam hosti fides servanda est.
V nacistické nauce smlouva může býti po
važována za platnou jenom, pokud stát má
zájem na jejím zachovávání. Je to ostatně je
nom logický důsledek zbožnění státu, jediné
ho Absolutna. S těmito principy nemůže býti
pochyb o německém chování. Když německá
vláda myslí, že bude moci beztrestně roztrhati
nepříjemnou smlouvu, nemešká tak učinit;
zdá se dokonce, že jí to působí radost, utíkati
se k takovým Machtproben.
A potom nezapomeňme, hlavně v Česko
slovensku, praktickou konsekraci jiné devisy,
podle níž malé státy jsou parasity předurče
nými ke zmizení. Tu se klade tato otázka
v Praze již velmi dlouho diskutovaná: Může
mezi Československem a Německem existovati trvalá dohoda, dohoda bez postranních
úmyslů? Nenáleží mně, abych odpovídal na
tuto otázku. Pro okamžik, brutální probuzení
pangermanismu a masivní vyzbrojení Třetí
říše, která se stala nejhroznější vojenskou
evropskou velmocí, staví Československo a
Francii před vážnou situaci. Zbývá nám nyní
jen uznati otevřeně a klidně tuto situaci, která
je výsledkem našich chyb a naší neznalosti
dějin.
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Růžena Vacková:

INTELIGENCE A DVOJÍ BŘEH
Právě včas, jako vědecký základ k věcné
debatě, vyšla kniha prof. dr. A. Bláhy »Socio
logie inteligence«, která rozbírá dnešní spo
lečenskou funkci inteligence. A tu dnes, kdy
ve všech politických stranách, i v těch, které
prohlašovaly za krisi inteligence to, že nebyla
dost služebná, i v těch, jimž sociální prestiž
inteligentů se zdála privilegiem a nadprávím,
které bylo nutno nivelisovat a ochuzováním
soustavně lámat, objevuje se vědomí ne
zbytné pomoci, ne-li vůdcovství profesionál
ní inteligence, máme vědeckou oporu sou
zení. Dobový sklon politiky po vzniku nepře
ceňujeme, neboť stále ještě je úloha inteligen
ce oceňována jenom užitkově; jde především
o věcné poradce a odborníky, a ani nutné pro
gramové revise stran nepřiměly strany k po
chopení úlohy prakticky neužitkové inteligen
ce duchovědné. A přece v ní je vlastní jádro
inteligence jako společenského činitele — což
právě i kniha Bláhova velmi včas zdůrazňuje
— a hlas této knihy přichází také na pomoc
zmatené a znechucené inteligenci, již prostě
proto, že dává pevné analytické doklady
úvahám.
Rozbírá sociologický obsah pojmu inteli
gence, odděluje širší sociologickou výměru
pojmu inteligence od užšího obsahu inteligen
ce profesionální, vzdělanecké. Zjišťuje habi
tus inteligenta vůbec, jako člověka intelektu
álně nad průměr nadaného, duchovně zdat
ného, prohlédavého, bystrého v pochopení
souvislosti věcí a situací, schopného syntetic
kého souzení, kritického, se schopností zdů
vodnit podstatu i motivy svého myšlenkového
i mravního postoje, směřujícího k vyšší spole
čenské, zvykové i estetické úrovni a hlavně
jako člověka s vyhraněnou tendencí odosob
něné posuzovat ideje, věci, životní okolnosti
a jevy. Tato inteligence je rozprostřena ve
všech společenských vrstvách, lišíc se ovšem
předpoklady vzdělanosti a materiální úrovní,
a je vlastním tmelem společnosti. Je jím již
proto, že jsouc kritická a odosobňující, dovede
uplatnit i při své přináležitosti filosofické, po
litické a sociální zřetele nadstranické. Vytváří
totiž pojivé pásmo, jímž prochází a navozuje

se kulturní prostranství společnosti od nejhořejších vrstev svrchované profesionální inteli
gence až do vrstev společensky nejnižších.
Tato výměra vylučuje sama z plnosti obsahu
sociologické inteligence ony školské vzdělan
ce, kteří jsou jimi pouze podle školského profesionalismu a vyplňujíce sice svou pracovní
oblast, náležejí spíše ke složkám materiální vý
stavby společnosti nežli ke kulturní. Přiroze
ně, že parafrasujeme pouze velmi složité a po
drobné výklady Bláhovy, pokud jsou obecné
ho dosahu.
Velmi zajímavé je zjištění, že inteligence
kterékoli vrstvy a zejména inteligence profe
sionální, spontánně vyžaduje a vytvořuje si
vyšší sociální standard (sem patří i tak řečená
lidová tvořivost), již proto, že jsouc duchovně
i esteticky náročnější a vypjatější, má větší cit
livost vzhledem ke svému fysickému okolí.
A patrně proto, že zurčitění a vypěstění »in
stinktů« inteligence je závislejší na podmín
kách výchovy a vyššího typu bytí, dodává vyšší
sociální a intelektuální prostředí, t. j. vrstva
středního a vyššího stavu, a to zejména u nás,
daleko největší procento inteligence profesio
nální, než nižší stavy. Což bylo ovšem zjišťo
váno jenom na osobnostech zcela vynikajících
již nad dobrý průměr skutečné inteligence, na
učencích, umělcích, politicích a podobně. Tím
to východiskem z prostředí vysvětluje Bláha
také jednu stránku skutečné krise inteligence,
neboť inteligence, zbavená pauperisací sobě
nezbytných kulturních podmínek, propadávala
společenské pasivitě, nebo služebnosti utili
tárním článkům společnosti. Přirozená pak
touha inteligence po vyšším typu sociálního
bytí, která nebyla ukojována, nýbrž stlačována
pod průměr, umocnila naopak ještě v inteli
genci úzkost o jedině zbylý sociální prestiž,
takže inteligence neudržovala svou hospodář
skou rovnováhu v neúměrně zhoršených pod
mínkách, stávala se pak poplatnou a navykla
si místo absolutních postojů postoj užitkový,
slevujíc i ze svého tvořivého kriticismu. Pod
sugescí užitkového milieu neudržela si svou
nadvládu intelektuální a morální. Krise inte
ligence — jak zjišťuje Bláha — neměla však

daleko tak veliký rozsah, jak se obecně tvrdí,
a zasáhla ze skutečně duchovní inteligence
daleko méně jedinců, než jak se jeví.
Již tato analytická zjištění Bláhova mají da
leký dosah, avšak základní these k debatě je
dána jeho syntetickým dovozováním společen
ské funkce inteligence. I zde rámcově napros
to souhlasíme s tím, že inteligence má úlohu
především spiritualisační v rozprostření po
všech vrstvách společnosti na každém úseku
společenského celku, funkci totalisační, scelujíc částečná hlediska k vytvoření optima ve
řejného blaha. Zde schopnost odosobnění sta
novisek dělá z inteligence naprosto hlavního
činitele veřejného. Souhlasíme, ovšem se zdů
razňováním kritické funkce inteligence i její
úlohy sociálního pacifikátora, s tím, že inteli
gence má i úkol laicisovat závěry vědy a po
znání filosofického, a že jest šiřitelkou este
tických hodnot a výchovy. Zdůrazňuje vesměs
kolektivní sílu nadstranickou u inte
ligence a soudí, že v tom je její syntetisující
vliv. Skutečně, všechny podobně povšechné
závěry je možno přijati bez výhrady.
Jinak je tomu však s latentní směrnici knihy.
Pro tu jsme na opačném břehu než její autor.
Nenápadně prosakuje totiž v jeho knize mí
nění již normující, že rozvojový (opustil na
štěstí, ač ne bez výhrad, slovo pokrok) inte
ligent bude stát na straně, již jsme si vlastně
v obapolném praktickém dorozumění výměry
navykli nazývat levicí.
Jsme na jiném vývojovém stanovisku, pře
svědčeni, že po dnešním smyslu a logice vý
voje nejsme zpátečničtí my, nýbrž lidé, kteří
se oddali socialistické ideologii. Ne že by nás
medaile konservativismu nebo zpátečnictví
omrzela. Je dokonce obtížnější víme-li, že křes
la, na nichž sedíme, nejsou úctyhodnými křesly
zkušených senátorů, nýbrž židlemi státních zá
stupců dějinné pře.
Bláha na příklad soudí, že hlavním dějin
ným problémem dnes je problém společen
ské spravedlnosti. Zcela tak. Jsme však pře
svědčeni, že v české kultuře jenom velmi málo
lidí soudí jinak a lpí na výsadách, které jsou
jen privilegiemi. Jsou to snad ti, kteří žili svůj
rozkvět v jiných sociálních a hospodářských
poměrech, ti, kteří svým původem nejsou
schopni odmyslet své individuum od vnějších
zděděných a nenabytých gest pána. Leč je jich
maličko. Ti, co tak často vypadají, mají nedů

věru hlavně k metodám řešení. Nuže, sku
tečně, zrovnomocnění působnosti čtvrtého
stavu při řešení hospodářské a kulturní stavby
společnosti je sociologickým smyslem dnešní
společnosti. Právě proto se však bráníme dik
tatuře proletariátu, poněvadž zaměňuje bojo
vou taktiku za skutečnostní realisaci společen
ské rovnováhy. Je banálně známo, že diktu
jící proletariát vytvoří bezprávný čtvrtý stav
nový a jenom na kratičko z těch, kterým sebral
moc. Aby nebylo snad nedorozumění, tedy
Bláha sám je velmi rozhodně proti tomuto ex
trému. Toto vytváření nové chudoby a nové
nadprávnosti je sice samozřejmostí, avšak ta
musí přes zkušenosti z Ruska být dnes stále
zdůrazňována. U nás je však teoreticky tato
dějinná skutečnost vybojována a je skutečně
jen věcí hospodářskou a — etickou. Jsme však
přesvědčeni, že právě etická stránka věci je
lépe obhajována těmi, kdož žijí v oblasti tra
dice skutečně duchové, než těmi, kteří jsou
zmateni pozadím materialistickým. Ostatně
toto zde bylo soustavně probíráno R. I. Ma
lým a opakovali bychom jeho analysy a soudy.
Jak vidno, není tedy tento sdílný zřetel dě
jinně vývojový rozhodující, aby tak řečený roz
vojový inteligent stál na stanovisku socialis
tickém, a mlhavějším levém. Je to skutečně
jenom věcí jeho kultivovaného smyslu pro
spravedlnost, aby pomáhal na dějinné výstav
bě ze svého protisocialistického postoje. Jsou
naopak vážné překážky, aby se obával postavit
se na stranu druhou.
Obavy zcela zásadní. Co míní vlastně Bláha
funkcí spiritualisační, si leckde musíme jenom
domýšlet. Je to ovšem poukazování na du
chovní podstatu jevů, zdůrazňování hodnot
nadreálných a udržování hierarchie duchov
ních hodnot, klasifikace jevů mezi ideí a užit
kem, a jak již bychom to snad měli vyjmeno
vat. Leč kde je zdroj těchto kriterií? Naprosto
nemůže být v oblasti materialismu. Nelze zduchovňovat, stavím-li existenci duchovna vý
hradně do látky. Kdyby se u materialistů vy
šetřovaly různé postoje tak řečené idealistické,
přišlo by se na to, že buď nejsou idealisty,
nebo že nejsou materialisty. Fakt však je, že
i idealista v oblasti materialismu je v čistotě
svého duchovního prapostoje nějak zkorum
pován a zneurčitěn. Nelze postavit celý svůj
život do služby hmotným výhodám lidstva, nejsem-li při tom přesvědčen buď o tom, že nic
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jiného stejně není na světě a pak nezduchovňuji, nebo jsem přesvědčen, že jenom upravuji
lidské podmínky, aby co nejvíce lidí bylo zba
vením přítěže hospodářského minima přizpů
sobeno, připraveno k péči o ducha a o duši.
Zduchovňující funkce inteligence je tedy
v prapodstatě ochromována v oblasti, která
rozhodně nebo vlažně váhajíc přijímá za svůj
postojový základ základ materialistický nebo
užitkový.
I totalisační funkce inteligence obsahuje
v sobě postulát přísného stanoviska transcen
dentního. Jenom kdo prozírá za blahem veřej
ným, za rozvojem společnosti splňování metafysických příkazů, má plnou mocnost a pře
svědčivost, aby vyrovnával, aby udržoval spo
lečenskou rovnováhu. Ovšem, Bláha měl
hlavně na mysli intelektuální přesvědčování
a dovozování věcných dílčích nezbytností,
proti stranickým požadavkům, předsudkům a
zaujatostem. Avšak stěží si dovedeme předsta
vit a stěží známe socialistického inteligenta,
který by nenasákl stanoviskem třídy do té mí
ry, že by se neusměrňoval podle své věci jako
hlavní. Neupíráme tím sice socialistické inteli
genci smysl pro státní nezbytnosti a její vý
znamnou úlohu na výstavbě tohoto státu,
avšak stejně přesvědčeně tvrdíme, že její nej
vnitřnější postoje a stanovisko třídní ohrozilo
velmi často rovnováhu společnosti a její scelení. Polosocialistickou inteligenci počítáme
tam. Její intelektuální bystrost byla opravdu
jenom v hájení dílčích postojů a právě proto,
že byla bez linie, prohřešila se často ve smyslu
totalisačním. Sociálním pacifikátorem nebyli
rozhodně ti vyhranění, třebaže v tomto smyslu
velký taktický význam měla inteligence libe-

ralistická. Leč to je opravdu úloha jenom po
litická. V tom je také nebezpečí, že zdůrazňo
vané nadstranictví by mohlo vést k závěrům,
že liberalistická taktika je totéž jako liberalis
mus, který u nás povětšinou je socialisticky
natřený. Je nutné, aby se odlišila přirozená
rozumnost inteligence a schopnost logicky,
věcně a slušně vyjednávat. Jsou věci, kde se
skutečně lidé sejdou zcela přirozeně. Jinak by
nemohlo trvat společenství a nemohla by být
budována kultura. Toto věcné souručenství
však je samozřejmostí a nesmí být užíváno
jako agitační postulát levice.
Kritická funkce inteligence je jen tehdy
možná, stojí-li za kritikou vyhraněný světozor
a postoj. Bude splňována daleko účinněji člo
věkem osobnostním nežli intelektuálním.
Mravní rozhodnost je daleko intensivnějším
podnětem ke kritice, než jenom rozumová
bystrost. Ale zde zkušenosti dovolují pochy
bovat právě o mravní kompetenci tak řečené
levice. Ani zde není, co by nás volalo k při
znání této rozvojové barvy.
A zase dále — estetisující funkce inteligen
ce? Není této funkce, kde jsou pomíšeny hod
noty. A tu, na druhém břehu, činilo se vše,
aby umění bylo zbaveno své etické podstaty
a byla mu podkládána buď estetická samoúčelnost nebo působnost pouze sociologická. Ti,
kteří jakkoli působili ve světě uměleckých
statků na levici, činili to tak, aby zbavili umě
ní jeho duchovního poslání. Zde jsou dokonce
nejlítější boje mezi tímto a druhým břehem a
dost důvodů, abychom se odvraceli od této
protivnické směrnice vývojové. A tyto důvody
také uvádíme při jednotlivých věcech a jevech.

Dr. Konst. Miklík:

„DEMOKRACIE JE DISKUSE«
Kdybychom byli z těch, kdo si troufají dobrým jazykem zdolati každou pravdu, musili
bychom si i »demokracii« redukovat na toto umění a nazvati ji třebas »diskusí«. Je demokracie
diskusí? Proč ne?! Demokracie není nic určitého (Stalin, Caballero, Roosevelt i Baldwin
mluví o ní svorně!). Proto můžeš beze všeho tvrdit, že demokracie je třeba diskuse. Jest
opravdu diskuse? Jestli ano, pak chápeme, proč jsou parlamenty místo sněmů a volby řečníků
místo voleb spravedlivců. Ale pak se má říkat, ovšem se znamenitou nadsázkou, raději lidomluva místo lidovláda, a dvacet nejlepších, případně nejbohatších advokátů a majitelů listů
má býti veřejně uznáváno za skutečnou vládu říše třebas tak obrovské, jako je britské impérium.
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Namítnete, že v demokracii je možná dohoda mezi několika rozumnými pány. Pak je zřejmo,
že jednušková parlamentní demokracie jest pouhé bezvládné slovo, a že je třeba hledat jiných
cest k slušnému ovládání mas a k dobrému řízení státu. Je to jistě docela v pořádku, protože
řeč o tom, že vládne lid, a že vládne dokonce veškeren lid, není nejenom potvrzována zkuše
ností, nýbrž odporuje rozumu. Je nemožno, aby všichni vládli: někdo vládne, a někdo je
ovládán. A těch, kteří jsou ovládáni, musí být mnohem víc než těch, kteří vládnou.
Ostatně, ať v parlamentě, ať ve sboru vůdců lidu, vždy je demokracie diskuse, a to je osudné.
Máš věci jasné jako poledne, máš zákony nezrušitelné jako vesmír. Nikdy by ti na mysl
nepřišlo, abys hýbal věcmi, na nichž stojí veškeren řád světa, a které, jsouce vysunuty ze své
polohy, přivozují katastrofy. To nikoho nenapadlo, dokud nebyla vynalezena demokracie.
Dnes, je-li ti něco nepohodlné a víš-li, že je to nepohodlné také tisícům jiných lidí, dej to do
parlamentu. Pravdy se stanou předmětem diskuse, stanou se pochybnými, stanou se pravdě
podobně horšími než jejich opak. Přistoupí »vůle lidu«, a ta rozhodne o jejich pravdivosti či
nepravdivosti, závaznosti či nezávaznosti, zrušení či ponechání, náhradě či úplném odklizení.
V nejlepším případě se sbor vůdců lidu dohodne v diskusi, že tu nastupuje kompromis: zpola
se boží zákon nechá, zpola se odstraní; co bylo ponecháno, zahyne samo sebou nebo se od
straní ve vhodnější chvíli později.
Příklady: Manželství je nerozlučitelné, ale demokracie je dovede rozloučit. Člověk jest
právní tvor, ale demokracie jej může dovolit zavraždit ještě před narozením. Samozřejmě, že
to činí z humánních důvodů: chrání silnějšího, slabší se může ochránit sám. Demokracie —
jak je to podivné! — vždy chrání silnějšího. Život člověka jest vyhrazen jeho Stvořiteli, příroda
se leká smrti a oddaluje ji co nejdéle podle zákona Stvořitelova, demokracie však má moc
dovolit usmrtit člověka před smrtí, ne pro nějaký zločin, ten vznikl zatížením, nýbrž z citu
lidskosti, z citu, který pohrdá slabým, který nesnese pohledu na slabost, který chrání jen silné,
který uzdravuje jen ty, kteří kypějí zdravím. Náboženství jest nedotknutelné, ale demokracie
může uznati kterékoli náboženství a může jakkoli zacházet s pravým náboženstvím, protože
veškerá moc vychází z demokracie a veškeren rozum rovněž z demokracie.
Naproti tomu je známo, že vše, co jest v demokraciích kloudného a soudného, jest diktováno
rozumem a zkušeností proti demokracii. Na příklad zásada, že ke změně ústavy je třeba dvou
třetinové nebo třípětinové většiny parlamentních hlasů. Podle zásad matematické demokracie
jest vůle lidu, to jest vůle matematické většiny lidu, zdrojem veškeré moci a veškerého práva.
Zde to však neplatí. Ti první zákonodárcové byli privilegovaní, jejich vůle platila a platí víc
než vůle skutečných lidí dneška. Vládne tu cosi z minulosti, cosi, co už fysicky ani nežije, cosi,
co se tak velice podobá tradici, jež nepodléhá demokracii. Je to často k dobru, ale ne vždycky.
Chce-li už lepší většina národa, dokonce většina matematická a kvalitativní zároveň, změnu
ústavy k lepšímu, stojí v cestě článek ústavy, že pouhá většina nestačí ke změně ústavy. Ústava
tedy trvá vůlí menšiny, ačkoli veškerá moc vychází z většiny, a ačkoli žádná moc nevychází
podle demokracie z nějakých psaných textů, nýbrž jen a jen z vůle lidu.
Demokracie se ukazuje při každém hlubším studiu slovem, nikoli pevnou pravdou. Rusům,
vrženým v revoluci, stačilo, že se přestalo užívati slov car, sudar a gosudar, a že se místo toho
zavedlo slovo továryše. Despotismus, proti němuž revoluce mířila, zůstal, revoluce se vybila
v slovu. Lenin a Stalin nejsou méně monarchy než bývali carové, nejsou méně absolutními
vládci resignovaných, zotročených a neschopných mas než bývali pravoslavní císařové. Nikdy
tak snadno neupadl v carovu nemilost zasloužilý maršál, jako upadl v nemilost Stalinovu na
př. rudý Napoleon Tuchačevskij. A byl Lenin nebo je Stalin méně obávaným, méně hroz
ným a méně krvavým carem než byl Ivan IV.? Nuže, také tento, a snad hlavně tento samoderžavný holoubek pomáhá zachraňovati demokracii ve Španělsku!!!------Zajímavá je demokracie anglická. Všiml jsem si toho při korunovaci krále Jiřího VI. Král
má přisahati na to, co jest následkem porušení korunovační přísahy Jindřicha VIII. Přísahu
tu vyžaduje arcibiskup, vysvlečený ze své hodnosti v době, kdy se Anglie vysvlékla ze své
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jednoty s apoštolskou církví a kdy zrušila všecky přísahy, učiněné Nejvyššímu Strážci přísah.
A teď: Odkud tyto anachronismy? Odkud odjinud než z vůle demokracie, z vůle anglického
zákona, odhlasovaného anglickým parlamentem, zvoleným od anglického lidu. Opravdu lidu?
I ne, tenkrát to nebyl lid; lid je to dnes, protože to nechává v platnosti. Není to demokracie,
je to špatná a nikoli nejstarší tradice, protože lepší a starší tradice byla opuštěna a zrazena.
»Chcete, seč budete, hájiti protestantské reformované náboženství, stanovené zákonem?« Ná
boženství, stanovené zákonem! Jak je to možné? Proč se neříká místo toho něco, co neodpo
ruje zdravému rozumu, na př. zákon, stanovený náboženstvím? Protože parlament může od
hlasovat každý zákon, buď z vůle lidu, nebo z vůle samovládcovy, nebo z vůle mnoha pánů.
Může jej odhlasovati z jakékoli lidské libovůle, aby jím pak byl vázán člověk, který má nej
více vládnout, ale jenž nesmí vládnout podle práva a rozumu, nýbrž podle zákona parlamentu.
Žádný přítel tohoto systému neřekne, že toto všecko musí být, protože to chtějí anglikánští
biskupové. (»Chcete chrániti anglické biskupy a duchovní a kostely, svěřené jejich péči, vše
chna jejich práva a privilegia, jak jim podle zákona přísluší nebo budou příslušeti?«)
Každý řekne: To jest vůle anglického zákona, anglického parlamentu, anglického lidu, anglic
ké demokracie. Nuže, i anglická demokracie patří, mezi ty, které chrání stará pohanská, ďábel
ská a protismyslná náboženství, které vytvářejí bílou a rudou barvu, moudrost a mravnost,
hřích a neřest, sňatek a rozluku, právo a bezpráví, svobodu a otroctví, křivdu i dobrý čin
lidskosti, burskou i habešskou válku a každou válku, která kterýkoli národ na světě oslabuje
kromě národ anglický.
Anglické volby a anglická demokracie mne uvádějí na myšlenku, že v naší demokracii jsou
i některé věci dobré. Nejen ty, které jsou nám a Angličanům společný, jako na př. právo vě
decké kritiky, nezastavující se nikde a před ničím, právo uniknout hlouposti tím nebo oním
způsobem, jen když je originální, právo běžet proti stádu, mluvit proti stádu a třeba i střílet
proti stádu, když by to bylo stádo vlků, neodpovědných za zločin napadání klidně jedoucích
saní nebo povozů. Proti Anglii jsme napřed (ovšem jen za našich okolností), že máme poměrné
zastoupení všeho voličstva. Systém anglický je snad odůvodněn ve správě okresu, nikoli ve
vládě království. A přece je daleko více možno v Anglii než u nás uplatnit myšlenku, zdravý
smysl, přirozené právo, zdatnost jednotlivce, dobrý důvod, zkušenost tradice, božský zákon,
lidské potřeby, křesťanský cit i katolickou pravdu! A to i přes všechnu hamižnost, přes všechen
utilitarismus politický i soukromý, jenž ovládá ohromnou většinu nejschopnějšího a občansky
nejzachovalejšího národa na světě.
Několik slov o demokracii francouzské, německé, italské a polské. Francouzská demokracie
to dopracovala tak daleko, že místo nejkřesťanštějšího krále vládnou nejstarší dceři církve a
nejpatriotičtějšímu národu — židé a jejich otroci. V Německu se ten Hitler, který se stal pro
naše komunisty symbolem čehosi neuvěřitelného, dostal k moci pomocí demokracie, a nikdo
nemůže říci, že by nevládl z vůle německého lidu, německé většiny a německých voleb. Stal se
opravdu německým kancléřem účinkem řádných německých demokratických voleb, a v tom
okamžiku, jakmile se od něho odkloní většina, zdravá většina německého národa, v tom oka
mžiku se zakolísá jeho postavení a on se buď nakloní k té většině, nebo padne. A nebudě
k jeho pádu potřebí ani žádné demokracie! Je zbytečno a směšno říkati »Hitler« tam, kde se
má po právu a podle skutečnosti říkati: »většina německého národa«. Dosahovati toho, že
většina německého národa nechce nic jiného než její kancléř, jest jen pokračováním onoho
umění, jež způsobilo, že se většina německého národa prohlásila pro Hitlera a pro to, co jí
Hitler sliboval. Hitler jí vyšel vstříc: postavil Německo do řady velmocí, které se nikoho ne
ptají, co smějí a co nesmějí, a zbavil Německo hanby, jež na něm ulpěla ze světové války. Toť
tajemství Hitlerova úspěchu a Hitlerovy pýchy, protože je to pýcha německého národa.
V Itálii a Polsku se neuchýlili k demokratickým metodám, aby zachránili vlast, ohroženou
největším nebezpečím. Může mít kdo za zlé Mussolinimu nebo Pilsudskému, že raději odvrá
tili zlo a zkázu od svého národa, než aby jej nechali na pospas stranám, hádkám a anarchiím,
jen když by bylo zachráněno jméno demokracie? Kdo tak soudí, soudí vedle smyslů; národ
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není pro demokracii, nýbrž demokracie jest pro národ. Bezbožci, kteří se domnívají, že jeden
člověk drží na uzdě celý národ pouhou brutální silou, jsou nejen na omylu, nýbrž věří v zá
zraky. Je to síla rozumu národa dobrého nebo slabost vůle národa špatného, co dává vůdci
národa moc téměř neobmezenou a co vytváří fašismus nebo stalinismus. Podle demokratické
ideologie měl však Mussolini raději počkati, až anarchismus sežere Itálii, a Pilsudský měl počkati, až nastane, k vůli rozkvětu politických stran, nové dělení Polsky. Tím neschvaluji ani
jeden z výstřelků fašismu, jenom je srovnávám se stíny konkrétních demokracií,
a nalézám, že »výstřelky« fašismu jsou značně nevinnější nežli činy národů, propadlých demo
kratickému blouznění, z něhož nemají schopnosti se vymanit.

Jan Opolský:

Pieta
Španělský král Filip II., vládnoucí po celou druhou polovinu Šestnáctého veku, to byla taková
smíšenina pedantické krutosti a náboženské devotnosti, že těžce pokřivila obraz Člověka, stvořeného
k božímu podobenství. Nesbližoval viry se srdcem a rozumem a dovedl touž rukou podepsati
nelítostný rozsudek proti heretikům, jako sjímati karty ve sladké a pomalé hře, která se v základech
podobá patienci.
Jenom smysl pro jakousi vyzývavou nadmernost všeho podnikání poněkud ospravedlňoval ne
blahé stránky jeho existence. To bylo aspoň něco, co se podobalo neuhaslé jiskře, temnoty světa
prošlehující. To byla aspoň cesta, po níž se ubíral přímo, ačkoliv jinak sterým zbloudéním podrobený.
A snad ani nebylo mnoho podivného na tom, jestliže muž jeho druhu s takovým zcestným běs
něním za náboženství bojující, žil podle jeho předpisů jen s mravní námahou, ba mnohdy s odpo
rem a Štítivostí. Ale chtěnou velikost ve všem, třeba nepřirozenou, jen když uchvacující, miloval
nade všecko, třeba se jeho nejhlubší nitro před živými skutečnostmi plžovité zavíjelo a zbaběle
tetelilo. Tato dvojakost jeho povahy byla s nadcházejícím stářím stále zjevnější, však nevysvětlená
a stále nevysvětlitelnější.
Praví se o jeho životním konci, že v tom tempu, jakým jeho lidské bytí ze žil uplývalo, dal se
ve svém lůžku přinášeti blíž a blíž k oltáři svého chrámu, domnívaje se býti také blíž vlivnému
okruhu nejvyŠŠí bytosti, jež vládne nad životy pomyslnými.
Ale největší dílo jeho života, neodpovídající dosti úměrně choré vyšinulosti a zpěnění jeho
představ, byla stavba obrovského paláce Escoriálu, na jehož zbudování pracovaly dvě generace,
stavitelů nepřetržitě po radu roků a pro jehož půdorys bylo vykáceno nespočetné množství polních
měr kaštanového lesa. Jeho vnitřní rozsáhlost upadala v tesknění nekonečného bludiště, ačkoli
pro věčně zlekané veličenstvo postačila cela, uzavírající čtyři kvadrátní metry.
Spletité koridory tohoto zámku, v jedno spojeny, vydaly by na délku jedno sto anglických mil.
Palác měl neméně než Šestnácte dvorů, zchlazovaných devadesáti studněmi, jež byly napájeny
z nepřístupných oblastí Sierry Quadaramy. Šeptaly, lahodící se jedna k druhé, anebo jejich voda
nabývala volnosti střapatými krky chrličů, aby se nikdy zpět nevrátila.
Vystavěn tu byl také klášter, slast a pýcha Filipova, jako by stále plynoucí ve vonném proudu
kadidla, v němž také hodlal ulehnouti, očekávaje pokynu předního archanděla.
Navarreto, nejuznanější mistr své doby, vycvičený Tiziánem, zdobil svatyni co možno nejvýmluvněji, aby služba Bohu ve smyslu životních zásad panovníkových byla zpompésněna, nebol
za to, že byl stvořen k matnému obrazu božímu, sám si tvůrce představoval po svém, co možno
nejzvučněji.
Pro jednu z chodeb, tvořících lomenou ulici za kruchtou chrámu, zakoupen byl Filipem obrovský
krucifix Benvenuta Celliniho, jehož sláva tehda Šuměla do uší všech mocných příznivců umění
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ve všech koncích světa. Byl chmurný a ohromující, ulitý z drahé spéže, jejíž přísada cínu byla
s přísnou znalostí uvážena. Proto také mohla být příjemné bita a ciselována ve své trpné podajnosti, proto přijímala též patinu jako oduševnelá líc bére na sebe svoje zasmušení.
Ale Ježíš byl — což bylo vzácným případem v dějinách umění — pojat úplné nahý, jaksi bez
nejmenší myslitelné ochrany proti nastupující pohané a utrpení. Tenkráte Cellini pracoval, nepřipouštéje si nijaké bezprávné stoudné myšlenky a maje na mysli jenom télo, Štípané v kleštích bolesti
a lidským způsobem na ni reagující.
Bylo to samo o sobě strašlivé trudné, ale svým způsobem pobuřující.
Po této stránce objevil se Cellini hodným své slávy a svaté Šero této postranní chodby zdá se, že
nadobro umlčelo vyvstalé umělecké pochybnosti a předpoklady. Klášter byl naplnén tichem,
o némž bylo možno tvrditi, že je přiváto až od hranic mrtvolnosti a mniši dominikáni, kteří tu měli
sídlo, žhaví kazatelové- a ponížení žebráci, ploužíce se k hodinkám, tleskali plaše a odměřené
svými sandály.
Byli vyhublí na kost, jaksi vnitřně strávení a jenom v řídkých okamžicích je jejich odolnost proti
náporům hříšných smyslů opouštéla. Pak ale vydoutnávalo v jejich prsou celé podzemní peklo
přeludů, kypících a vroucích jako smola do Čistých končin ducha zhoubné zatékající. Zvlnily se
chtíče tak, jako zrychlený, chorobný růst úponků, z parnatého bahna obživu beroucí, nebo jako
bledl Červi, mezi žádostí zprahlými rty se promykající.
Tak před jejich lačnýma očima viselo až do mdlobnosti vyzrálé dílo Celliniho, rozpínalo se na
břevnu kříže, rozervané krutými ostny martyria a víc nelidsky bezmocné ve své nahoté a ve svém
téměř úpěnlivé smutném odestření.
Matná mysl krále Filipa, nevyslovitelné se smrti obávající, inkvisičním horlením jedovaté roz
nícená, nemohla ovšem vnímati jemného úpění neviny, vrcholící ve slovech marné otázky: Bože
můj, proč jsi mne opustil? A také řeholníci, kteří byli vedle svého určení kazatelského i žebravými
bratry, tuze přicházeli do styku se světem hlučným a laickým, kterýmž bylo toto duchovní kvílení
přehlušeno. Putovávali na svých cestách přelidnénými městy, kde se žilo tak spéšné, že si mnozí
nemohli vžiti ani tolik Času, vhoditi hrst hlíny za rakví zemřelého. Kde se žilo i v noci k na
stavení planého života a teprve k ránu uhasínal poslední uhlík, svítící na konci tabákového smotku.
Mladé ženy až se zalykaly krátkodechostí a prudkým spádem žití, co se staré dueni hanbily za
svoji nucenou uvážlivost a léta zrádné pokročilá.
Ale ani kdyby se byla spojila nejlepší vůle těchto chudých knéží s nejtvrdší řádovou kázní, ne
mohly by docíliti u nich pravého soucitu s Ukřižovaným, jenž trpěl nade všecko jiné mukou svého
mravního pohanění.
Byl však mezi nimi živ mladý bratr, vysokého původu rodového, jemuž dáno jméno Bartolomeo,
podle svátého patrona, podstoupivšího smrt křížem v Arménii. Jeho duše byla jasná, v minulosti
ni v přítomnu ani nejmenším stínem hříchu nezaclonéná a jeho pobyt mezi klášterními stěnami
nevydal více ruchu nežli Šelest opožděného motýla ve ztichlém večerním sadu.
Nikdo nemohl tušiti, jakým se naplňuje děsem srdce mladého bratra Bartolomea při pohledu
na toto nahé télo, nečestné na kříž vbité a žádnou distinkcí své nebeské moci nepoznamenané.
Hrůzou bylo mu pohledeti do chodby j krucijixem, kde se tak vyvíjel nejtrapnéjší inkvisiční akt
na živoucí bytosti vykonaný.
Jeho nevinnost tím strádala víc a více, jako řezná rána násilné znovu jitřená a otvíraná.
Zacláněje si oči, prchal zběsile mimo, zaháněn hltavým požárem smyslů, dokud mu jeho cela,
sevřená do vzdálené podoby hrobu, úkrytu neposkytla.
Až v jedné noci, nemoha se déle vzpírati síle primitivního počinu, vyrazivšího jako světlý trysk
ze dna rajské přirozenosti, utrhl kus svého bílého, hrubého habitu, ovinul jím zneuctěný klín Ukři
žovaného, celý se chvěje zmatkem a pečlivosti.
V tom okamžení se mu zdálo, jako by byl zabloudil krásný úsměv na tvář bronzového mučed
níka, křečovité napětí svalů zjihlo a polevilo a otevřeným oknem vyslala sem kastilská plán vůni
medového vřesu, teplou a opíjející.
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Nové kiiiliy
I.
Sbírka básní Jaroslava Kolmana Cassia
Ovčín jest uvedena básní o šesti oddílech,
jež dala název celé knize. Již první verše této
svěží, dlouhým dechem nesené básně nasvěd
čují, že jde o zralou lyriku pevné komposice,
o lyriku budující na rytmu a melodii. Ač se
na mnoha místech této básně objevuje slovo
mladost a mohla by býti tedy tato poesie po
važována za elegickou, poznáme již po něko
lika prvních verších, že jde o bukolickou
lyriku nejčistšího zrna. Čtenář hned na začát
ku je pojat mocně do začarovaného kruhu
rytmu a rychlého míjení obrazů. Daktyl je tu
základním rytmickým prvkem a příčinou
rychlého spádu. Ale slova jsou vázána tak
lehce a melodicky, že rychlý tok daktylů není
na závadu plynulosti. Úvodní báseň je vzpo
mínkou na dětství. Básník říká: Na chvíli
zmlkněte, rýmy, jak zdušených polibků znění /
v noci, když k ránu se dní. Chci slyšet, co
mluví ten hlas / z hrobu mladosti mé o tom,
co bylo a musí, z tichého kvílení noci, v níž
sladce má minulost spí... / Oklikou do tebe
vpluji, zlatý můj přístave dětství, / až z náruče
smrti se smeknu v tvůj měkký a rozkošný
klín. / Ještě však kotví loď stínů. A starou
slunečnou cestou / letí vzpomínky mé jak
poštovní holubi zpět. .. Obě tyto slohy básně
jsou složeny z kontrastů: je zde noc a svítání,
je zde to, »co bylo a není«, je zde kvílení noci
a spánek minulosti, a konečně »loď stínů
a let vzpomínek slunečnou cestou«. Ano,
život je slunečnou cestou a potom i mužný
věk a stáří nepostrádají krásy.
Vzpomínka na dávno uplynulé doby a na
krásu krajiny dovede vykouzlit u Jaroslava
Kolmana Cassia tento podivuhodný obraz:
Ovíván stříbrnou třásní topolů stojících v radě
a hejny holubích křídel tam s praskotem
vzlétajícími,
ohňostroj sněhobílý v dávno pohrbeném nebi,
na prahu dnů mých stáls, v noci mé úsvitu zár.
(Oviín, III.)

Základní tónina úvodní básně se vine jako
Červená nit celou sbírkou. A také názvy básní,
které jsou v ní komponovány, o tom svědci:

Stará cesta, Na starý námět, Mé Čechy, Loď
snů a Hádej, hadači. Tu dovede básník vyciselovati v přísných a čistých liniích půvab
ný medailon stejně jako temnou, blesky pro
tknutou baladu. Tak říká v básni Stará cesta:
Ze staré cesty domova mého / dnes dávný
pozdrav na mne dých’, / vůně jablka rozkro
jeného, /jímž vlhce voní první sníh. A v básni
Hádej, hadači, která je tragickým dovršením
této linie, předvádí básník smělý monolog se
smrtí.
Sledujeme-li tento proud, který by se dal
charakterisovati jako mužný stesk z uplynulé
mladosti, musíme se posléze vrátiti k obrazu,
jímž se stává II. oddíl úvodní básně nad jiné
výrazným a krásným:
Mrtvi jsou ovce i stáj. Sám hospodář hřbitova
svého
utiskován jak v tvrdnoucí sádru v stárnoucí
pamet svou
obraz ten mladých dnů mých, ryk dětství mého,
jenž vplýval
s radostí svou i žalem v mecících jehňátek hlas.

Těsně k proudu, o němž byla právě řeč, při
myká se jiný, stejně výrazný a opravdový. Je
to pět či Šest básní osudových, v nichž zaznívá
tón osudu osobního i rodového. Čísla osobní
jsou dovršena touto slohou básně Milá vyčítá:
Ty nevíí, milý, jak bych mohla růst
a zrát v tvém sadé, kde pták nezazpíval:
já mohla plodem být, vonícím u tvých úst,
jenž pelynek tvé pýchy s rtů by smýval.

Je příznačné, že básník oslavuje svoji matku
obrazem jejího mládí; vidí ji jako dívku
s křížkem na černých Šatech, který se třpytí
»jak souhvězdí na sametových prsou noci«.
Hned za básní o matce následuje fantasmagorická Noční návštěva, která je temnou,
sugestivní scénou podivné schůzky živého se
sedmi mrtvými. Širokými verši, prosetými
Často apostrofami a exklamacemi, míhají se
stíny drahých mrtvých a zní jejich tlumený,
jímavý hlas: ...co tady, bratře, chceš? /
Odejdi, musím jít spát. .. Jenom jeden stín,
'Dak.
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k němuž básníka váže jiný hluboký cit, mlčí:
... A sedmý se dívá a dívá, jak východ se
červánky rdí, / ni pohled, ni slůvko, ni hles...
Nejistota doby, úzkost z otřesů, jimiž se zachvívá tento malý, ale nervní, citlivý a snadno
zranitelný díl světa, obrazí se v básni Balada
1936:
Jsi-li tak sebou jist,
ty narozený z zeny?
Už dozněl brusu svist
a nůž je nabroušený.

Jaroslav Kolman Cassius byl také zasazen
»chorobou« doby, poesií časnosti. Míjení Času
a jeho nenávratno je stále přítomno v jeho
Ovčínu. Ať jsou to vzpomínky či putování za
mrtvými, ať je to ztracená minulost či smrt,
vždy jsou nad čistými a pevnými rytmy rozlo
žena neúprosná křídla Času.

František Kropác

Román lékařův
Román Františka Skácelíka »Venkovský
lékař« (Vyšehrad, Praha 1937, str. 311) je
připsán památce autorova intimního přítele
básníka Viktora Dýka, na jehož popud byl na
psán, aby pro budoucnost zachytil v Českém
venkovském lékaři příklad obětavosti a idea
lismu. Čím více přemýšlíme o trojdílné sklad
bě, jež je tématem i zpracováním osamocena
v domácí literární produkci, tím přesvědčivěji
vynikají vztahy mezi autorem a námětem
i ústřední postavou doktora Ivana Severy.
Často téměř přímočará závislost tvůrcova ži
vota na utváření skladby má pro Skácelíka
strukturální i tématické výhody i nebezpečí.
Přednost spočívá v tom, že se autor bezpečně
pohybuje v detailně známém prostředí, z Če
hož však vyrůstá ihned umělecké risiko, že
psychologické stavy, situační komplikace, sřetězení vnějších i vnitřních událostí více méně
popíše než zdůvodní. Tato základní otázka
románové problematiky je od počátku ještě
komplikována tím, že jde o román katolické
ho venkovského lékaře. Lékařovo povolání a
poslání, venkov, katolicita tvoří hybné zdroje
vlastního děje, jsouce Čerpány rovněž z nejbližší zkušenosti. Teprve vyšetřením každé
z těchto skutečností a vysledováním autorovy
kombinační schopnosti a jeho syntetického da-
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ru je možno naznaČiti přínos i nedořešení Skácelíkovy práce.
Dykovo přání o obětavosti a idealismu ven
kovského lékaře ztělesňuje ústřední postava
Ivana Severy, který pro lásku k nemocným a
touhu jim pomáhati opouští vědeckou dráhu
a odstěhuje se na venkov, který se v mnohém
podobá prostředí u Ledče. Jeho bezpříkladná
obětavost, Šetrnost i smysl pro povinnost
jsou neustálým stykem s nemocnými jenom
zvyšovány a vedou ho dokonce i do veřejného
života, jenž byl pro něho dosud úplně nezná
mou pevninou. Při veškerém navrstvování
světla — a snad právě pro ně — zůstává
Severova osobnost důsledně jednostranná.
Nikdy nedovede spojití lékařskou praksi s po
voláním veřejným a opouští je konečně, aby
se ujal předsednické funkce sanačního druž
stva. Odtud rozkolísanost, již kryje ohledy
a závazky, přemíra citlivosti i přemítavého
sklonu, plachá nerozhodnost v citovém vzta
hu a j. Není bez symbolického dosahu, že
v době největšího vypětí a útoku na jeho oso
bu, podniknutého intrikánským inženýrem
Kordou, odchází do blízkého kláštera a roz
trpčen poměry žádá o přijetí do řádu jako
lékař v misiích.
Toto řešení, jež v poslední chvíli zvrátí
sympaticky propracovaná osobnost klášterní
ho superiora, není pouhou výslednicí nezda
řených Severových plánů a obětí, ale důsled
kem venkovských poměrů, jež chtěl ozdravěti, kterým však sám téměř podlehl. V tomto
přerodu, kdy lékař vychází z klausury svého
povolání a je strhován i formován veřejným
zájmem, začíná vlastní psychologická působi
vost Skácelíkova portrétu. Z teorie přechází
me do prakse a méně záleží na tom, že Severa
chtěl a dělal skutečné dobro, jako mnohem
více, jak postupoval proti vzrůstajícímu .množ
ství pomluv a nedůvěry, jak se probojovával
všem navzdory k jádru věcí, jak službě celku
obětoval osobní Štěstí, j'ak utrpením ocelila
jeho povaha atd. Tento vnitřní vývoj lékařovy
osobnosti, jemuž sám dával jediné etickou
náplň, je experimentům crucis románu. Autor
si ovsem usnadnil situaci zásadním kontrastem
venkovských postav, s nimiž buď Severa sympatisuje nebo které odmítá. Kromě jeho indi
viduality není však v díle typu, který by byl
vyhraněnou osobností a na který by mohla
býti přenesena důležitější dějová akce. Ře

ditel Urbach, inženýr Korda, Klára, superior,
učitel Svak a j. zůstávají více méně v pozadí
a dokreslují situaci nedořešenou Severou.
U Skácelíka není dramatické naléhavosti,
vse vyrůstá z řádu věcí a je téměř schematicky
předurčeno. Tím se román pohybuje ve stejné
výši, dej se rozlévá horizontálně a málokdy
rozezvučí citovým přiznáním. Shovívavě deskriptivní popis nezná překvapení, natož sub
jektivní podmíněnosti. Lidé žijí všedním ži
votem a neradi se zbavují ilusí, neznají ani
otřesné hrůzy, ani bezvýhradného veselí. Prů
řez smýšlení českého maloměsta je podán věr
ně a přesvědčivě. Nevadí, že přesunutím děje
na kolektivní tužby a snahy trpí ústřední po
stava na osobitém rozhodování, neboť Severova touha a soucit se bezděčně stávají poža
davkem kraje a duši jedincovu zastupuje duše
krajiny.
Vzájemnému ovlivňování podléhá Severa
i při konečném rozhodnutí, kdy se znovu
zvedá k práci pro celek. V oběti, již přináší
nejenom pro město a tisíce chudých, ale zá
roveň pro zachování cti Urbachovy rodiny, je
jasná odpověď na vlastnosti jeho hrdinství a
mužnosti, která vyvěrá z katolického názoru
světového. Katolicita Severova smýšlení dává
mu možnost úzké spolupráce, ale zároveň
ochraňuje před vulgaritou, postupuje progra
mově a odpovědně. Přemíra metafysického

sklonu doplňuje — opět kontrastem — bezzájmovost venkovského působiště, Časté úva
hy o životě a smrti, smyslu lékařského poslání,
úctě k člověku dokreslují jeho povahový typ
a dávají mu formátem přerůsti nejenom nejbližŠÍ okolí, ale i většinu druhů svého stavu.
V Skácelíkově řešení nastává tím změna v po
jetí látky i záměru. Příliš daleko se dal zavěsti
hloubalským sklonem Severovým, takže v roz
hodných okamžicích, kdy je možná jediná
akce, ustupuje do samoúčelné meditace. Ani
v jeho práci, tak široce rozvržené a uvědo
mělé, nevystupuje typ člověka, který se k víře
dotváří vlastním úsilím nebo jemuž je udělena
milostí, ale kterou chápe při veškerém odporu
k positivismu svého povolání jako samozřej
mou nutnost. Proto je tím podivnější, že
tomuto věřícímu lékaři chybí smysl pro ra
dost, nezná oddaného spočinutí v Bohu a tím
i vnitřní jistoty. Oč výraznější je po této
stránce postava superiorova nebo i doktora
Odona, jejichž konfrontací — ideovou i pra
covní — nabyl by i Severa výraznější charak
teristiky. Zůstává-li skladba pojetím ojedinělá
v tvorbě našich spisovatelů lékařů a ve vývoji
autorově tvoří dočasné centrum úvah o věr
nosti k sobě a službě celku, po stránce umě
lecké neznamená sice průboj nebo objev, ale
je to dílo příkladně poctivé, které učí úctě
k lékařovu poslání na venkově.
Bedřich Slavik.

Nevěříme Danaům
Vojenský vědecký ústav zahájil akci nikoli
nezajímavou a nikoli nevěcnou. Dovídáme se
arci o ní — jako o všech akcích, které mají
přes všechnu snahu o veřejnou prospěšnost
karakter tajnosnubnosti — skoro jen náho
dou. Ta akce vojenského vědeckého ústavu je
v tom, že vyzývá spisovatele, aby svým slovem
vedli národ k nejtrvalejší brannosti: k bran
nosti statečného srdce a ducha. Vojenský vě
decký ústav má pro spisovatele řadu vážných
konkrétních úkolů; na příklad, aby uvažovali
a ukázali národu cestu k povznesení mužnosti
a sebevědomí, k poctivosti a spravedlnosti,
aby určili národu jeho poslání tvůrci, svébyt
nost a nezadatelnost. Velmi krásný program
a počin.

Proč však je zpráva o něm v rubrice »Pru
ty«? Poněvadž dosud se schůzí účastnili
(neboť ti spisovatelé jsou ke schůzím zváni
a vybíráni) jmenovitě: Karel Čapek, J. Dole
žal, J. Durych, J. Hora, Edmond Konrád,
Josef Kopta, F. V. Krejčí, F.. Langer, Marie
Majerová, Rudolf Medek, M. Moravec, Karel
Nový a VI. Vančura.
A tu některým z těchto jmen nemůžeme
dobře uvěřit náhlý vztah k naší národní
brannosti. Je to vztah opravdu nějak příliš
nový. Neradi bychom, aby následkem příliš
jednostranné výživy dobrý oř naší brannosti
zchroml.
V.

Vak
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Slavik zpivá špatně
Ozval se dr. Jan Slavík v týdeníku »Sobo
ta« a vynadal mi lhářů (zastřeně) a fašistů
(zjevně) za poznámky, jimiž jsem v »Taku«
Č. 10. demaskoval snahu některých pánů
usměrnit českou vědu historickou. O tom, zda
mám pravdu já či p. dr. Slavík, se nebudu
přít: ví to dr. Slavík, vím to já, vědí to i čte
náři tohoto listu a zejména účastníci letošního
sjezdu historiků. Dovede-li pak dr. Slavík
popřít i to, že bylo vzato a proč bylo vzato
drem Grohem slovo doc. dr. Matouškovi
na sjezdu historiků, je to jeho věcí. »Fašis
mus« není koneckonců žádná nadávka a dělá-li mu dr. Slavík reklamu tím, že nazývá
»fašisty« lidi řádné a poctivé, kteří náležitě
užívají svého rozumu (ac se nikdy za fašisty
neprohlásili) — je to zase jen jeho věcí.
Říká tím nanejvýš, že proti odpůrcům pracuje
raději politickými strašáky nežli pravdou a
argumenty. Tím bychom tedy byli s drem
Slavíkem hotovi. Jen pro zajímavost bych
chtěl ukázat, jak je to vůbec s tím »věděním«
p. dr. Slavíka. »Slavíkův« (sit venia verbo)

směr v historiografii žádá prý (proti mému
tvrzení) »na historicích více empirie. Usiluje
o to, aby na př. prof. Arne Novák, vydá-li
knihu »Duch a národ«, nespokojil se básnic
kými tirádami, jde-li »o vymezení toho, co je
moderní národ atd.«. Jenže kniha prof. No
váka není žádnou »básnickou tirádou«, ale
je to kniha literárních kritik, sociologickým
pojmem národa atd. vůbec se neobírající.
Dr. Slavík si tu patrně svou důmyslnou methodou spojil název knihy s nedávnými Nová
kovými články v časopisech o nacionalismu —
a jeho »empirie« byla hotova. Kdyby byl viděl
alespoň desky té knížky, nemohl by říkat
takovéhle naivity. Co je to národ (jenž je
skutečností především duchovní), nebude
ostatně materialista dr. Slavík vědět nikdy,
tak jako nemůže atheista vědět, co je víra
nebo hluchý, co jsou housle — i kdyby je
ohmatával jakkoliv. Na tom ostatně nezáleží.
Nám tu šlo jen o zjištění toho smutného
faktu, jak se »vědecky« pracuje v zemi, kde
Často sociologie je totožná se žvaněním.
Historicus.

Cizorodý „Jih“
Téměř s vyloučením veřejnosti vychází red
akcí Karla Cvejna v Mirovících čtvrtletníček
»Jih«. Páteře v něm příliš nevidět, vedle re
gionálních zpráv přináší všehochuť bez urči
tého zaměření a s užitkem se tu čtou jen ob
časné článečky historika umění Ant. Lišky, ne
sené vpravdě jihočeskou úpornou hloubavostí.
Nepomáhali bychom mu zde také k populari
tě, nebýt Cvejnova »rozboru« sborníku »Tvá
ří k vesnici« v 4. čísle II. ročníku. Ne proto,
že se zde autor zmínil o »programu z Taku«,
ale pro jistou exemplárnost páně redaktorova
psaní a pro tendenci, která z těch pěti stránek
jeho elaborátu dává jasněji zahlédnout bastardnost některých současných »regionalismů« než celé dva dosavadní ročníky, jimiž
stále jsem i já, nevím proč, obšťastňován. Co
chce tento spasitel: chce vnést na vesnici ko
nečně pochodeň lidskosti, ale chce ji vnésti bez
klamu o vesnici křesťanské. Jak? To už nám
tak jasně neříká, jen by chtěl místo pochlebo
vání selství ukázat venkov v jasném světle jeho
pravé skutečnosti, odstranit starou selskou
zavilost, najít cestu k bědnému člověku. Zá
klad vesnice je podle páně Cvejnova výplodu
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v řádu přebujelého vlastnictví, všemocné síly
majetku: to prý je venkovská periferie, v níž
ani náboženství nemělo nikdy čisté formy.
Zkrátka všechnu čerň světa by snesla perifernost pražské levé literatury na vesnici, aby ji
mohla expropriovat pro osvícenské pokusy. Co
je mu vrcholem uznání pro venkovského bás
níka? Horovství. Vrcholný světový názor?
Sinistrokracie. Vesnice byla by spasena ne
křesťanstvím, ale nějakou formou komunismu.
Udivuje odvaha, mluvit o nelidském mecha
nismu starého řádu a hrubém materialismu,
když se jedním dechem usiluje nařídit ina ves
nici propagaci ideologie, která materialismem
a mechanismem přímo páchne. Jen uboze měl
ký pohled může z jihočeské vesnice čerpat ta
kové negace a rozšiřovat je na vesnici vůbec.
»Sociální rozdíly, dneškem nejžhavěji cítěné«
— to by chtěl oktrojovat vesnici pan Cvejn.
Ba nikoli, závist není spiritus agens jihočes
kého venkovského člověka. Tu tam vnášejí
jen agenti leváctví, mezi jejichž tiskoviny si
pokládá za čest patřit i »Jih«. Však má i na
své obálce výzvu, aby se pamatovalo na dary
»demokratickému Španělsku«!
B. Lifka.

ŽNĚ 1937
SE NA SVÉTÉ KONALY V HARMONICKÉM TEMPU:

Zatím co v jedněch zemích teprv se chystají
do práce,

v Německu i Rusku vázalo

ve Španělsku již se kosilo,

a na Dálném Východě mlátilo.

Který řecký filosof, žijící r. 530—470 před Kris
tem, vyslovil týž názor na válku jako Mussolini
a Hitler?
Kolik kilogramů vzduchu je ve vašem pokoji?
Kolik by nás to stálo, kdybychom musili platit
za sluneční světlo?
Co znamená matematicky výraz „integrální fa
šismus"?

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

SVĚŽÍ VĚDA

kově i umělecky zralé dílo:

přináší díla, která odpovídají na tyto a sta otá
zek jiných. Zasvěcují čtenáře názornými obráz^a příklady do základních principů a nových
jevů v moderní fysice, v lidském myšlení a
matematice. Při veliké srozumitelnosti slov a
obrázků není to nějaká populární věda, nýbrž
vskutku vědecké knihy přehlédnuté a doporu
čené vynikajícími odborníky a znalci.

František Skácelík:

VENKOVSKÝ LÉKAŘ
Věnováno památce Viktora Dýka.

Kniha se dotýká mnoha otázek odborných a při

Dosud vy š lo:
H. B. Lemon:

tom hodnotí vybroušenou literární formou sociál

Od Galilea ke kosmickým paprskům

lékaře, který je v ní vylíčen jako nejširší náplň

456 stran, 350 kreseb, 125 fotografií. Cena Kč
97.—, v celoplátěné vazbě Kč 122.—.
Právě tak vynikající fysik jako učitel napsal tuto
knihu, jaká dosud nikdy o fysice nebyla vydána
a která se stala přímo sensací.
Představte si vysoce zábavnou knihu o fysice,
iež je však při tom i naprosto vědecky spo
lehlivá. Knihu, která používá zkušeností z každo
denního života, jimž každý rozumí, a vysvětluje
¡¡mi divý fysiky, kteiým dosud rozuměli jen učení
lidé. Čte se jako zajímavé a přímo vzrušující vy
právění o světě kolem nás a o úžasných poznat
cích moderní fysiky v posledních letech.
Humor se mísí velmi vhodně a názorně s váž
ností i v ilustracích, vtipné kresby jsou pnomíšeny jedinečnými laboratorními fotografiemi.

W. Durant:

Od Platona k dnešku
464 stran. 16 portrétů filosofů. Cena Kč 115.—,
v celoplátěné vazbě Kč 140.—.
Život a myšlenky velkých filosofů. V této knize
jsou otázky a odpovědi, které hledáte a které
tak často, žel — nenalézáte.

ní a stavovské poslání venkovského praktického

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

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

E. Colerus:

chovalo většinou nevlídně k těžkému povolání

Od násobilky k integrálu

lékařovu.

448 stran, 70 obrázků v tisku. Cena asi Kč 85.—,
v celoplátěné vazbě Kč 110.—.
Je to vskutku matematika pro každého, z které
pochopíte jak základní matematické pojmy, tak
i t. zv. vyšší matematiku, jak je patrno již z je
jího obsahu. Nelekejte se učených odborných
výrazů, které budete čisti v obsahu díla.
Tyto tři knihy Svěží vědy poskytují tak každému
výjimečnou příležitost, aby nejen prožil krásné
dobrodružství poznávání, ale aby zvýšil i svoji
vlastní hodnotu, pro sebe i pro jiné.
Podrobný prospekt zdarma zašleme. Dodáme
knihy všech nakladatelů kdekoliv vydané i v ci
zině. Po dohodě upravíme pohodlné splátky. Po
užijte vždy služeb svého

opačný. Je v něm dokumentárně prokázáno, jak

knihkupectví „U zlatého klasu",
Praha II, Karlovo nám. 5

»VYŠ E H RAD«,

Filiálka České Budějovice,

Praha II, Václavská ulice 12

Skácelíkův

román

poskytuje obraz

velký význam v životě společností i jednotlivců

může míti venkovský lékař, plnící s pochopením
povinností 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
spoi. $ r. o.
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