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TAK

vychází dvakrát měsíčně, v létě dvojčísla. — Předplatné na celý ročník i s poštovným (400 stran) činí
Kč 43*20. Jednotlivé číslo stojí Kč 1*80. Post, 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. MÁLY, PRAHA-BREVNOV, ŘÍČANOVA 32.
ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii, karlovo nám. 5.
Při patiska všecka práva vyhrazena.

Do 2. čísla »TA KU«, vložili jsme složenky pošt, spořitelny se žádostí o poukázání
předplatného. Prosíme proto všechny, kteří posud předplatné neposlali, aby tak uči
nili co nejdříve. Děkujeme předem. - Roční předplatné obnáší Kč 43'20.- Administrace.

J. TUČEK

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

r. 1859

KUTNÁ HORA

............. a nyní též Alpa zubní krém. — Známá továrna na francovku Alpa rozšířila svoji působnost na výrobu
zubního krému. Tak jako Alpa francovka, tak také zubní krém Alpa jest vyroben z nejlepších čistých surovin.
Není tuhý ani rosolovitý a nadrobí se jako pasta, nýbrž je pěkně vláčný jako opravdový krém. Jest prosycen
nejjemnějšími aromatickými látkami, které dobře desinfikují ústní dutinu. Má zvláštní kořennou chuť a po po
užití zanechává pocit příjemného osvěžení'. Bohatě pění a dobře čistí zuby. Zubní kámen odstraňuje lékař.
Alpa zubní krém zamezuje rozkládání zbytků jídel v ústech. Tím, že si čistíte zuby zubním krémem Alpa, ztužujete dásně a upevňujete zuby. Alpa francovka i zubní krém jsou jakostní výrobky. — Známá vkusná, sym
bolická úprava výrobků Alpa vzbuzuje sympatii. Jméno a dobrá pověst značky Alpa zaručuje hodnotný zub
ní krém.

3C()/nii wěřit ús pori/ ť
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učiniti první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžoe
nastřádané úspory. Je jím

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

Tak

22. září 1937
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ZEMŘEL NÁŠ PRVNÍ PRESIDENT
„President Masaryk zemřel - ať žije Československá republika!”
E. Vanderwelde v „Le Peuple°.

Již funkce prvního presidenta v obnoveném
státě československém by byla stačila, aby
jméno T. G. Masaryka navždy se skvělo v čsl.
dějinách na předním místě. Tím spíše pak
tedy, když tento první president jest i před
stavitelem našeho zahraničního odboje za svě
tové války, takže se mu dostalo čestného ti
tulu Osvoboditel, a když nadto byl i po celý
svůj život neobvykle plodným filosofem mi
mořádného formátu! »Ať historikové hledají
v dějinách národů ještě jednoho, jehož cesta
životem v každé své etapě by byla tou stále
stoupající a logicky se vinoucí drahou zápasů
i útoků, a jež by vyvrcholovala v tak závratnou
výši mravního, politického a válečného úspě
chu jako životní cesta Masarykova,« řekl mi
nisterský předseda dr. Hodža, a má úplnou
pravdu. Tak bohaté množství intelektuálních
schopností, pracovní energie a slavných úspě
chů jako u Masaryka — vskutku jen vzácně
kdy je spojeno se jménem jednoho člověka —
a T. G. Masaryk jistě již proto vždy bude moci
býti vrcholným vzorem a příkladem mužné
výkonnosti a úspěšnosti.
Nicméně však je třeba i v tomto tak jed
notně velikém osobním osudu rozeznávati
dvojí skutečnost a dvojí hodnoty, jež pro ná
rod a jeho budoucnost mají význam a dosah
v určitém smyslu rozdílný. Neběží o rozdíl:
člověk a dílo, jak bývá někdy. Dílo je dvojí.
Je sice stejně mohutné a rozsáhlé jak svým
výkonným rozmachem, tak i svou specielní
působností, ale má dvojí ráz funkční i jakost
ní. Lví podíl na našem zahraničním odboji a
funkce prvního presidentství jsou na jedné
straně, a filosofická i politická koncepce jeho

knih a jeho presidentské prakse je na druhé
straně.
T. G. Masaryk jakožto první president a
Osvoboditel, jest již dnes postavou takřka le
gendární, a jeho jméno u nás vždy se bude
vyslovovat s nejvyšší úctou a hlubokým doje
tím. — Nejslavnější den Masarykova života:
21. prosinec 1918, kdy celý národ bez rozdílu
smýšlení a stran nadšeně vítal šťastného dovršitele svých dlouhodobých osvobozovacích
snah a vděčně i štědře vkládal celý svůj další
osud do jeho žehnaných rukou — byl nepo
chybně zároveň i nejslavnějším dnem celé
naší dosavadní poválečné samostatnosti.
Druhá část díla Masarykova: jeho spisy a
praktická politika — nepatří již a nebude ni
kdy patřiti do sféry legendární, nýbrž jen do
sféry prostě historické a dynamicky proměn
livé. A poměr každého jednotlivého posuzovatele i každé příští generace a každé příští
doby k Masarykovým spisům bude asi zpra
vidla vždy přesně týž, jako jejich poměr ke
vnitřní i zahraniční politice československé
v době Masarykova presidentství, protože
Masarykovo praktické pojetí demokracie a
jeho praktický poměr k nacionalismu, socia
lismu, náboženství, kultuře — a jeho diplo
matický poměr k Německu, Rusku, Anglii a
Itálii — zkrátka, veškerá koncepce jeho prak
tické politiky poválečné je v základních ry
sech táž jako u jeho spisů a jako i v jeho ce
lém díle předválečném. Charakteristická směs
demokratického mysticismu, socialismu a užit
kového moralismu, kterým v podstatě se
vyznačují nejvyšší kriteria čsl. poválečné po
litiky vnitřní i zahraniční, je v základních

Vak
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rysech tak věrně obsažena již i v předváleč
ném díle Masarykově, že doba Masarykova
presidentství skutečně i v tomto smyslu plným
právem se může nazvat dobou Masarykovou.
T. G. Masaryk sám to ostatně bezděky po
tvrdil, když v »Hovorech« za své nejvyšší život
ní štěstí prohlásil skutečnost, že »ani jako
hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho,
več věřil a co miloval jako student, učitel,
kritik, politik« a že i »stoje u moci, nenašel
pro sebe žádného jiného mravního zákona
ani jiného vztahu k bližnímu, národu a světu,
než jaké ho řídily předtím«.
Nuže, obdařen z rukou vděčného národa
mimořádnou mocí i autoritou, Masaryk sku
tečně řídil po celou dobu svého presidentství
budování a organisování obnoveného státu s
celou svou příkladnou opravdovostí a zralou
i klidnou rozvahou. Bylo-li zejména na po
čátku především třeba, aby mezi úskalími ro
zevlátých situací ovládal státní kormidlo muž,
který by kromě jiných nezbytných vlastností
měl především také organisačně věcný a stříz
livý smysl pro běžnou praksi politickou i so
ciální, hospodářskou i vojenskou, byl i k tomu
právě T. G. Masaryk nad jiné vhodný. Však
také jistě i jeho zásluhou je, že u nás dnes
přes všecky oprávněné nářky přece jen celkem
se žije slušněji nežli v nejednom jiném a star
ším státě!
Upevněný státní základ, slušné živobytí,
demokracie a lepší sociální poměry samy sebou nejsou arci ještě všecko. Ale co při tom
našemu národu chybělo do vlastní vnitřní
velikosti, do náležitého duchovního stylu a
do žádoucího mezinárodního profilu, nahradil
T. G. Masaryk na mezinárodním fóru do
značné míry svou velikou osobní reputací
»dobrého a vynikajícího Evropana«. Neboť
i většina ostatní Evropy byla první čas po
*

válce v podstatě téhož duchovního charakteru
jako Československo.
Ale teď zemřel. Smrtí nijak se nezměnila
a nezmění Masarykova osobní velikost legen
dární — spíše ještě poroste. Ale o republice
bude již nyní možno a nutno soudit jen, jaká
opravdu je — a nikoli, jak byla promítána do
jména Masarykova. Nesmíme připustit, aby
nepietní a ignorantská poklona, která za hra
nicemi někdy bývá kolportována, totiž: že
T. G. Masaryk »stvořil svůj národ z ničeho«,
mohla být nyní doplňována dodatkem, že i po
jeho smrti náš národ nemá daleko k nule. Nic
není nemožného, co je reálné, a tedy ani to,
aby tisíciletý, byť často přerušovaný a poru
šovaný základní ráz naší národní povahy se
znovu zaskvěl v celé své tradiční plnosti a aby
touto svou zděděnou cestou nabyl podobné
mezinárodní prestiže — jako měl již i za časů
Karla IV.!
Z Masarykova díla, ať podle pravidla dia
lektického či ne, zajisté může růst a vyrůst
i to všecko dobré, co neřekl, nevykonal a ne
domyslil, protože mu v tom bránil jeho zvlášt
ní duchovní ráz. Z mnohých vlastností, kte
rými v devatenáctém století T. G. Masaryk
prospěšně vynikal nad své okolí, bylo také, že
budil potřebný zájem nejenom pro vědu, filo
sofii a otázky politické i sociální, ale i pro
skutečnosti a hodnoty ethické, náboženské a
všelidsky mezinárodní, třebaže nikoli ve smys
lu katolickém. A že tak činil metodou skuteč
ně realistickou, byť nikoli realistickou ve
smyslu všeobsáhlém a nikoli nesporně. I nej
neústupnější filosof — Friedrich Nietzsche —
svým přátelům o sobě říkal, že jeho opravdo
vými žáky a pokračovateli mohou býti teprve
ti, kdo s jeho silou a po jeho způsobu dove
dou jiti nad něho!
R. I. Malý.

*

Není nic obtížnějšího, než promyslit osobnost Masarykovu podle zařádění, několikerého
zařádění, které prosáklo naše představy o něm. V nejnižší kategorii navyklých označení je
Masaryk pokrokářský realista, positivista a pacifistický humanista, kategorie to názorová
a nejšířeji tradovaná, která dovedla způsobit, že mnozí se také z tohoto zjednodušeného
náhledu od Masaryka oddalovali. V generaci, která ještě zcela čerstvě může kontrolovat tato
učitelská tvrzení — podle rodu laicisačního učitelská, nikoli podle východiska — není tento
kontrolovatelný vykladačský postup nejtěžším proviněním. Hůře, měl-li by býti základem
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tradičního profilu. Nic se totiž tíž nevyvrací, než takové zlidovělé představy. Masaryk sám byl
v odboji proti takovým kolejnicovým navyklostem a byla by to urážlivá ironie jeho významu,
kdyby Masaryk této nejnižší výkladové kategorie byl nejšíře tlumočený.
Lépe už postihuje kus lidské plnosti, někdy z opravdovosti, někdy z hledání originálnosti,
vyslovovaný názor, že Masaryk byl v podstatě typ romantický, zkázněný velikou racionalistickou erudicí a racionalistickým ethickým prostředím. Není bez významu tvrzení o Masarykovi
státníkovi, že byl právě jako státník typem klasickým, schopným spojit téměř romantickou
koncepci s reálnými požadavky všedních dnů.
Až bude zřejmější rozdíl mezi Masarykem podmíněným v čase, který realisticky a reálně
odvažoval jak dané skutečnosti, tak funkcionální potřebu té které skutečnostní situace
(a ovšem i podle osobních sympatií), a mezi základní tonalitou jeho povahy, která je před
znamenána více křížky, než jak soudí stylisující současnost, pak bude klasičnost Masarykova
profilu patrnější. Masaryk byl totiž právě funkcionální realista, který měl sice svá uměřující
měřítka, svůj proporční kánon, modulus úměry absolutní, avšak který přirozeně přiměřoval
dopadovou sílu svého projevu ve směru pro tu dobu a pro ten čas nejkratším a nejúčinnějším.
Nejsme navyklí nazírat na Masaryka příměrově a přece příměr Jana Masaryka, že život jeho
otce byl jako hudební skladba, postihl pravdu; vpravdě totiž v hudebním díle rozvádějí se
posuvky v čase nejkratším a nejúčinnějším.
Opomíjíme-li při smrti velké osobnosti jednotlivá vlastnostní adjektiva, která vybarvovala
osobnost do stínů a opomíjíme-li to, co v čase a v časové praksi Masarykově bylo sporné, ba
nepřijatelné, činíme tak proto, že je nyní třeba uvědomit si sklad a skladnou působnost a roz
dílnosti zformulovat opravdu věcně bez zatížení kladnou i negativní tradicí příležitostnou.
Zatím co nejnižší vykladačská kategorie, nejvíce zaujatá zase dnešní taktickou účelností,
ne tak ethicky zaměřenou, jako byl Masarykův zřetel účelnosti, užívá právě časově podmíně
ných projevů Masarykových k rekonstrukci osobnosti, a tedy uzákoňuje Masarykovy odezvy
na skutečnostní a zkušenostní prožitky jako úhrnný názor osobnosti a z toho odvozuje jeho
nadskutečnostní normy: nemůžeme my být dost opatrnými při revisi těchto výkladů.
T. G. Masaryk je jako každá plná osobnost a dokonce barvitá osobnost — což zaniká
v černobílém čarování oficiální grafiky — v čase nepostižitelný. Nejvyšší evidence je v jeho
výkonu, který tuto osobnost činí nepochybně jedinečnou, příznačnou a světového významu.
V čase pozorován, je summum protikladů i ve svých osobních vlastnostech. V tom je dokonce
srovnatelný, jak se ani na první pohled nezdálo, s F. X. Šaldou. Kdežto u F. X. Saldy proti
klady se setkávaly jako roviny ve hraně, u T. G. Masaryka byly sloučeny jakoby chemicky
k účinu. Ethická síla Masarykovy osobnosti, síla spoléhající na Prozřetelnost a metafysické
poslání, vytvářela onu prvotní sloučivost. Modulem úměrnosti k jednotě byl výklad mravní.
A i když se v době proměňoval a prohluboval a i zlidštil zorný bod této mravnosti, přece síla
mravní jistoty, která je aspektem absolutním, byla neměnná. Jak by se to teprve po
chopilo, kdyby Masarykův život byl znám do důsledků. Jistě by ponětí o něm jako o plném
člověku, ba i osobně zaujatém, zbohatlo. A především by zurčitěla jako funkční vlastnost jeho
citovost i citlivost, která je zastírána postojem docírujícím a která tolikrát, ať již v přemáhání,
ať ve zdůraznění, měla vliv na jeho rozhodování a která dokonce leckdy způsobila onen dojem
ztrnutí z chladu, jež je navozeno studem před projevením nejhlubšího. Z této citlivosti vznikaly
i instinktivní animosity.
Jakože teprve bude umělec, který by v pomníkové platnosti trefil Masaryka, tak teprve
přijdou generace, které ho uvidí v plnosti. Touto plností naplníme sklad kladných a záporných
vlastností, jak se projevily funkčně.
Růžena Vacková.

Masaryk byl člověk věřící v Boha. Prozřetelnost ušetřila zkušenost Nejvyššího Atheismu
dlouho umrtvenému státu, který v svou obnovenou mladost vcházel se zbujnělou, čerstvě

oprášenou předválečnou liberalistickou veteší v duchovní zbrojnici. Pro ohromné dílo odbojnické a státnické promíjeli svému pánu vzdálení přisluhovači záhy svémocně dorostlí na
spoluvládce s nonšalantní shovívavostí, nepochopitelnou jim slabost realistovu: religiositu.
Dokonce o ní svým sociologům dávali badati, ba dokonce tato badání i tiskli a rozšiřovali.
Vždyť nekonečně rozřeďovaná linie »Hus, Chelčický, Komenský« hověla stejně protestantům
jako všem volnomyšlenkářským podučitelům, chovajíc tolik možnosti pro útočnost proti Církvi!
A o to jim běželo nadevše! Ale pochodeň, která si po nadprůměrný lidský věk zachovávala
nezhasitelné ohnisko: speciem aeternitatis, nerozžhavila svým nezvratitelným směrem nahoru
okolí, samospasitelně zahleděné do pozemskosti. Nedorostli nikdy, byť chválili až kolem
dýmalo vývařisky fenomenálních ješitností. Teprve, když se v klidu dvou posledních let díval,
už zas jen filosof a kontemplativ, uspěli pod cizím — jako vždy — tlakem ti plnými ústy, ne
činy, jeho vyznavači, k primitivní toleranci směrů s náboženským základem veřejných věcí.
Ale již myslitel ostré jemnosti, Karel Vorovka, uvažuje o české náboženské chudobě, ukázal
právě skalním masarykovcům, jak si jeho náboženský názor učesali, aby jej zbavili věci hlavní
a podstatné: že pravý poměr člověka k člověku lze nalézti teprve poměrem člověka k Bohu!
Pro tuto zářivou pravdu se k Masarykovi jakožto vladaři na stolci českých králů hlásíme:
radostně, protože obnovil povšechnou tradici jejich, tesklivě, protože k jejímu plnému roz
záření chybělo snad jen to jediné, ale neopominutelné — paprsek latinity, který by pronikl
anglosaský šedý chlad.
Bohumír Lijka.

Paul Claudel:

Svatý Jakub Menši
Všichni Apoštolově odešli, Jakub, bratr Kristův, zůstal jen
v tom Jerusalemě, jenž pravými Izraelity byl opuštěn,
v tom městě teď dokonalém a plném, málem ze nepřetéká,
lidu, na který padla Krev a který na smrt ieká.
Chrám rouhačný tam stojí a má ještě čtyřicet roků stát.
Lid je shromážděn, hlava na hlavě, cist a připraven, a je rád,
že bude obsévati svět po ítyřech stranách, všude, kam Ježíš proniká svým hnutím,
svým právem, svou žalobou, svou vírou a svým odmítnutím.
Jakub, bratr Ježíšův, který prý za babičku měl touž svátou Annu
a nezáludnou přímostí se podobá Petru a panickou citlivostí Janu,
modlí se bez ustání za svůj lid, ač ví, že jeho modlitba bude bezvýsledná as.
Neslyší žádné odmítnutí Boha, slyší jen prchající Čas,
zůstává na svém místě, ví, má hrůzu a modlí se zas a zas!
Stal se dlužníkem s krátkou lhůtou, jemuž se účtuje okamžik každý.
Modli se, ne jen na deset leť, ale až do konce světa a navždy.
Dokud mezi Mequinenzou a Yokohamou, mezi San Franciscem a Varšavou
je jediný Žid, jenž není obrácen na víru, na pravou,
dokud je jediný Žid, který v ohavné ruce a na mrzkém rameni
drží Písmo, jež Bůh dal Mojžíšovi, a nepopiratelné znamení,
dokud nesmiřitelný, jenž dovede Čisti a jejž Šalba ni násilí ne uchvátí,
neupustí písmo a Bohu Jeho Slovo nenavrátí,
tak dlouho je zítřek tohoto hříšného světa zajištěn,
tak dlouho, jako ostatní v prostoru se zmítají, Jakub stále jen
pevně před Bohem klečí a zatíná zuby, na Něho zahleděn!
Přeložil Otto F. Babler.
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Dr. Karel Hanuš:

€IVILISACE A HUMANISMUS
Všechny civilisace dosud, i ty nejskvělejší, žily ve znamení nouze. Pokrok a existence něko
lika vyšších jedinců byly nevyhnutelně vykoupeny těžkým zotročením většiny občanů. Proto,
vzdáleni od sebe 2000 let, Aristoteles a Nietzsche mluví stejná slova. První z nich, kdy se
pokusil ospravedlniti jakž takž otroctví, na konec přiznává: »Pokud mlýny nebudou se otáčeti
samy od sebe, bude nutno míti otroky«; a Nietzsche soudí, že zotročení většiny je nezbytnou
podmínkou vysoké kultury.
Všude, jakmile lidé se chtěli pokusiti o zdokonalení organisace společnosti, všude se krůtě
pociťovalo otroctví tělesné práce. Ve starověku skoro vždy byl nedostatek pracovní síly. Tvrdí
se někdy, že římské impérium zahynulo na nedostatek technické vynalézavosti. Neboť tíže jeho
spočívala jenom na rukou jeho otroků, kteří umírali při práci. Římané promrhali lehkomyslně
nesčetnou pracovní sílu, kterou jim přinesla jejich vítězná vojenská tažení. Když tento pramen
pracovní síly vyschl, a když počet otroků se zmenšil, neměli jiného řešení, než připoutati
rolníka k hroudě a dělníka k dílně.
Tato situace, aspoň co se týče nezbytnosti tvrdé práce, se neměnila až do nedávné doby.
Přesto všechna náboženství se stavěla proti tomu, aby člověk byl zmechanisován a dokonce
ani ti nejnižší a nejopovrhovanější nesměli se státi pouhými stroji bez duše. Katolická církev
pokračuje v této tradici. Když počíná se tvořiti kapitalismus, jeho představitelům vadí velký
počet svátků, o kterých katolická církev zakazuje veškerou práci.

*

Ale hned na začátku industrialisace, když odbytiště celého světa se otvírají evropským
výrobkům, přišlo se na to, že stroj vyrábí koneckonců vždy laciněji než člověk.
Na počátku stroj byl jen ulehčením práce, není již potřeba ukládati dělníkům tak tvrdé
práce. Jejich postavení se lepší, neboť se krátí pracovní doba. Rozplynula se ona strašná
atmosféra intelektuální otupělosti a opilství, jak ji popsali Emil Zola a jiní. Práce se přijímá
s radostí: stavši se lehčí, není již přijímána jako zbytek antického otroctví, ale jako zdravá
a nutná spolupráce.
Ironie osudu chtěla tomu, že když lidé se začali smiřovati s prokletím, které Bůh vyřkl ještě
nad Adamem: »V potu tváře budeš chléb svůj dobývati«, toto prokletí již zase s lidmi nechtělo
míti nic společného. Každý nový pokrok mašinismu, přinášeje nepředvídaný nadbytek, zároveň
vytvořil množství »přebytečných lidí«.
Nepředvídala se ani jedna, ani druhá věc.
Naše instituce a naše morálka jsou stále založeny na předpokladu, že je nouze o všechny
věci, a že je třeba tvrdé práce. Dnes je mnohem více potřebí konsumentů než výrobců. Vzpo
mínáte si ještě na doby, kdy nikdo nediskutoval o tvrzení: »Zemědělství má nedostatek pra
covní síly«?
Znamená to, že musíme pokládati, že nás je příliš na světě? Ale kdyby bylo možno odstraniti
nezaměstnané na př. tím, že bychom je vytlačili někam za hranice, jejich odstranění by vyvolalo
okamžitě nezaměstnanost a novou nerovnováhu. Předpokládejme na př., co by dnes znamenalo
pro československé zemědělství odstranění dvou milionů spotřebitelů.

*

Zdá se, že dnes velkým problémem pro Evropu je přehodnocení jejích morálních hodnot,
při nejmenším aspoň revise pravidla, které se stalo základním pravidlem: pracovati co nejvíce,
láska k práci pro práci samu a nikoli proto, abychom mohli jednoho dne přestátí pracovati
a užívati ve sladkém a rozkošném nicnedělání výtěžků práce.
Někteří vidí v revisi tohoto amerického nebo všeobecně anglosaského pravidla (práce pro
práci) revoluci. Ve skutečnosti jedná se spíše o návrat k tradičním hodnotám. Láska k práci
pro práci samu, obdiv pro to, co Američané nazývají »effiency«, mánie nekonečného oboha-
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cování se, jsou relativně nové idoly, jež sahají nejdále do druhé poloviny devatenáctého století.
Až do té doby byl ideál Evropy úplně vyjádřen myšlenkou Aristotelovou: »Prázden je koncem
práce.«
Tato tradice se uchovávala stále v rozličných formách: ideálem Římanů bylo »otium cum
dignitate«, a křesťanská civilisace k tomu přidala zálibu ve vnitřním životě a v dlouhých medi
tacích. Musíme dojiti až k naší generaci, abychom poznali lidi, kteří se stydí za to, že nic
nedělají. Až dosud se soudilo, že pro lidi určitého společenského postavení věnovati se pracím,
jež přinášejí výdělek, znamená poklesnutí. Bylo to také hříchem bráti práci těm, kteří ji mají
zapotřebí, aby se uživili. Jistě je to také problém technický; ale hlavně je to morální problém.
Evropa provede to tak, jako staří sedláci, kteří spáchají sebevraždu, když nemohou již pracovati? Cím dále tím větší místo, jež zaujímá nezaměstnanost v zájmech státníků, vydává nás
v nebezpečí, že se dostaneme na cestu hekatomb. Neboť jestliže všechny cesty vedou ke zbro
jení, nezaměstnanost je dnes nejpřímější z nich. Důvod, že existuje dnes obyvatelstvo, jež chce
pracovati a přesto mu nestačí bohatství, jež země poskytuje, stal se dnes »ultima ratio«, jež
ospravedlňuje všechna válečná dobrodružství.
Lidské masy, čím dále tím početnější mládež, kterou stále ze zvyku udržujeme v kultu
aktivity, budou vedeni do beznaděje, nedáme-li jim jiného smyslu ani jiného cíle jejich
existence. Máme dnes potřebí nové morálky, morálky prázdně: »morálka výrobců«, kterou
reklamoval francouzský filosof Georges Sorel, nebude míti dlouhého trvání. Neboť výroba
materiálních potřeb člověka stává se čím dále tím méně obtížnější a méně obdivuhodnější:
generace, jež rostly uprostřed letadel a radia, užívají jich právě tak přirozeně jako naši před
kové užívali dostavníku a hodinek.
Naše civilisace musí se znovu naučiti nicnedělání, nechce-li, aby nezaměstnanost, jež bude
od nynějška trvalá, zavedla ji do degradujícího lazzaronismu. Civilisaci nutno oceňovati podle
jakosti toho, co dělá ve volných chvílích. U národů živených humanismem najdeme znovu
přerušenou tradici prázdně.

*

Pravou metlou světa není, že má nezaměstnané, ale to, že se z toho netěší. Průměrný člověk
je tak primitivní a materialistický, že se nudí bez kanceláře, bez stroje, bez pracovních předpisů.
Zde vidíme duchovní chudobu, do jaké nás zavedl neurovnaný vývoj průmyslu, a proti níž
musíme se nyní snažiti vytáhnouti do boje. Neměli bychom tolik starostí a tolik bídy, kdyby,
jak přikazuje Stendhal, každý člověk, který má 6000 franků renty, vzdal se veškeré výrobní
činnosti a věnoval se vyšším činnostem.
Je nutno organisovati prázden úsilím naší inteligence a kulturou docíliti toho, aby lidé
po ní toužili a libovali si v ní; je nutno, abychom si osvojili na vyšším stupni tu mentalitu
Orientálců, kteří přicházeli vydëlati si několik grošů do pekla našich průmyslových měst, aby
mohli ztráviti zbytek svých dnů v klidu a meditacích, ve stinném ráji oasy.
Proč rovněž nedovoliti, aby něco fantasie vešlo do kanceláře nebo do továrny? Jaký je cíl
života pro ony přebohaté průmyslníky, kteří ztráví život obklopeni věčným panoramatem
vysokých pecí nebo oceláren, nebo pro ony staré multimilionáře, kteří diskutují ve dvaceti
správních radách bursovní spekulace nebo nový způsob výroby.
Je potřebí, aby kapitáni průmyslu, kteří vyplnili svoji úlohu s hlediska hospodářského,
naučili se poznávati jiné radosti než výrobu, aby uměli jednoho dne navrátiti se k pluhu jako
Cincinnatus, nebo nechť studují řečtinu jako Cato, nebo se odebéřou na venkov jako Washing
ton, Masaryk nebo Clemenceau.
Quizot prohlásil: »Obohacujte se prací a spořením.« Bylo ho uposlechnuto, příliš dobře
uposlechnuto a v krisi, která vzešla z této přemíry práce, říká se nám stále: »Vyjdeme z krise
jenom prací a spořením.« Nechť je nám dovoleno o tom pochybovati, neboť homéopathie není
léčbou pro národní hospodářství.
Vyjdeme z krise zdravými myšlenkami, jež si vytvoříme o práci, až vyřadíme všecka zbytečná
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úsilí a nahradíme dnešní nedobrovolné nezaměstnané dobrovolnými nezaměstnanými, kteří
pochopí, že život je jiná věc, než odsouzení k nuceným pracím, a že práce pro práci je jenom
velmi nízkou formou lidské aktivity.
Za méně než 100 let jsme přešli od romantismu k dnešnímu realismu, proč nedoufat, že
uvidíme, jak do našeho života vstupuje znovu trochu ideálů? Proč připustit bez diskuse, že
Amerika představuje »scény z budoucího života« Evropy a že Praha bude zítra míti své
mrakodrapy a své gangstery? Není možné, že by lidstvo bylo tvrdohlavým vůči neúspěchu
této materialistické civilisace, která je opila?
Je už dosti symptomů, jež nás vedou k tomu, domnívati se, že krach materialistických pře
hmatů přivede člověka na stezku rozumu, jež jsou zároveň stezkami rovnováhy a prosperity.

Dr. Marie Baušová:

DUCH Novéiio
Národní Španělsko přiřadilo se zřetelně
k zemím, které v protikladu k liberalismu a je
ho dědictví učinily základem národního a stát
ního obrození hodnoty řádu, autority a kázně.
Stalo se zvykem levicové terminologie označovati všechny tyto směry jako fašism, při
čemž se v něm spatřuje pouze nositel vlast
ností odporujících představě o základních
lidských a občanských právech, jak se tvořila
od Velké francouzské revoluce. I když mají
všechna tato hnutí některé základní prvky
společné, víme dobře, že se liší často velmi
podstatně ve svém ideovém podkladu i ve
svých posledních cílech, a to především podle
svého poměru k nej vyšším hodnotám lidského
života, jež nutno vést až do oblasti nadpřiro
zená. Zdálo by se snad, že Španělsko bude míti
velmi blízko k rodné zemi vlastního fašismu,
ke své románské sestře Itálii, a že tudíž lze
zcela oprávněně označovati národní hnutí špa
nělské za fašistické. Možno zde poukazovati
na shodnost jednotlivých bodů programu špa
nělských falangistů i na jejich vnější odznak —
svazek šípů — a dokonce i na heslo »imperio«
(říše), které se ozývá stále hlasitěji v národ
ním Španělsku. Jsou tu však i značné rozdíly.
Španělské obrodné hnutí je zcela pronik
nuto katolicitou, a až překvapuje v dnešním
světě, s jakou silou a jistotou hovoří v něm
rytířský a křesťanský duch starého Španělska
a s jakou nenuceností se dovede vlévat do
moderních forem. Setkáváme se tak opět se
známým zjevem, že Španělsko je země proti
kladů: proti bolševisujícímu, zběsile protiná
boženskému směru, k němuž dospělo levicové
Španělsko, Anti Espaňa, jak je nazývají národ

Španělska

ní Španělové, povstal v celé své mohutnosti
tradiční duch národa, zdánlivě udušený náno
sem cizích myšlenkových proudů, které si
učinily španělskou společnost od 19. století
svým rejdištěm.
Právě letos se slaví svátý jubilejní rok ve
chrámu sv. Jakuba v Compostele a celý národ
vzývá svého odvěkého patrona, pod jehož
záštitou vybojoval ve středověku svou zemi
na Arabech, založil jednotu své říše a zapsal
se největšími činy do světových dějin. Generalisimus Franco prohlásil svátek sv. Jakuba,
připadající na 25. červenec, svátkem národním
a jeho zástupce generál Dávila přišel do compostelské svatyně v tento den, aby jeho jmé
nem vzdal apoštolu Španělska hold za celý
národ a odevzdal mu tradiční dar, který zde
od pradávna podávali každoročně vládcové
země. »Universální význam, který
má v dějinném řádu apoštol sv.
J a k u b,« praví Francův dekret, »p r o j evuje se obzvláštním způsobem
ve Španělsku, jež jest místem je
ho kázání a jež mu vděčí za nej
větší činy své slavné minulosti.
V době vzkříšení našich tradic
jest v prvé řadě ta, kterou za
vedla stará království a která
se zatemnila pouze ve chvílích
hrubého materialismu. Nařizuji
proto: ČI. 1. Za patrona Španěl
ska se uznává s v. Jakub a 2 5. čer
venec se p r o h 1 a š u j e k a ž d o r o č n ě
za národní svátek. V tento den
bude odevzdán obětní dar v su
mě a formou, jaká je udána v krá-
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lovském výnosu ze 17. července
r. 1643 a v dekretu z 2 8. ledna r.
1 8 7 5.1) ČI. 2. Předsednictvo vý
konného výboru, sekretariát vál
ky a ústřední vláda vydají pří
slušné rozkazy k splnění tohoto
nařízení. Dáno veVilla del Prado, 2 1. července r. 193 7. Francisc o Franc o.« — Veškeren tisk vítal s na
dšením tento čin a v jeho projevech ozývá se
stále vůdčí motiv obrodného hnutí: nastolení
vlády ducha místo vlády hmoty, křesťanský
idealism. Nejvýrazněji to vyjádřil článek
v Diario Vasco z 25. července t. r.: »... Sv.
Jakub jest a bude vždy základním vzorem pra
vému Španělu, který půjde jako neúnavný
misionář za dobrodružnými činy hlásání evan
gelia, který touží dobýti světa, nikoliv však,
aby mu vládl, ale aby jej zaplavil světlem: aby
jej zdokonalil a vytříbil nejvyššími ideály víry,
inteligence a lásky. To je imperialism
sv. Jakuba, a tím též imperialism
španělský... Apoštol, misionář, učitel,
spisovatel, umělec zanícený civilisačními tuž
bami, vytrysklými z vlastní španělské civilisace: takový jest pravý syn ohrožujícího se
Španělska, formovaný jakubským vzorem.
... My Španělové budeme vždy pokračovati
v cestě za dosažením lepšího lidství, jedouce
na mystickém koni sv. Jakuba a idealistické
Rocinantě, vyhublé a vystřebané jako je oběť
a odříkání ...«
Oficielně došla výrazu pevná vůle budovat
nové Španělsko na hluboké víře ústy generála
Dávily, když v zastoupení generalisima Franca
podal při ofertoriu pontifikální mše svaté
v chrámu compostelském stanovený obětní
dar, pronášeje na kolenou vzývání sv. Jakuba:
»...Svaté tělo Apoštolovo, kte
ré Jsi bylo od s v é h o z áz r a č n é h o
nalezení majákem naší víry a cí
lem poutníků! Světce, kterého
jsme volali v nejtěžších chvílích
svých válečných dějin a který
Jsi dával novou sílu bojovní
kům: Synu hromu, Páně bitev,
Patrone rytířů, Zasevači naší
víry, Zachovateli našeho ducha,
přijmi hold, který Tivzdává ná
rod statečně bojující o to, aby

mohl kráčet po cestě Tebou vy
mezené, a hájící svou osobitost
a svou hodnost ve světě!... Pod
ochranou Nejvyššího, který do
dává našemu jednání sebedůvě
ry a pevnosti ačiní naše bojov
níky nepřemožitelnými, dosáh
neme utvrzení své víry, a zabez
pečeny budou, jako po novém
hlásání Evangelia, ony nepohnu
telné zásady, na nichž spočívá
jednota a velikost Španělska...«
Tato místa zásvětné modlitby generála Dá
vily vyložil ve své skvělé řeči celebrující špa
nělský primas kardinál Gomá jako »výraz nezlomného předsevzetí napojiti národní život
čistými a plodnými proudy katolické myšlen
ky ..., neboť katolická myšlenka
v řádu sociálním a státním jest
myšlenkou Boží o životě a osu
dech lidí a národů; a tato myš
lenka, které bývá odpíráno, jest
jediná, jež může národy učiniti
velkými...«
Velmi poučné pro poznání ideových prou
dů nového Španělska jsou také projevy civil
ního guvernéra baskických krajů markýze de
Rozalejo, vzdělaného a vskutku osvíceného
šlechtice, který byl povolán k tomuto úřadu
z bojiště, kde sloužil jako dobrovolník. V pro
slovu do radia 23. července t. r.2) praví mezi
jiným: »Sjednoceni v řádu chceme budovati
příští Španělsko, které bude státem vpravdě
lidským, státem sociálním, státem křesťan
ským. Španělsko, které si bude vědomo, že
Kristus nestanovil pouze kult a vnější formy,
nýbrž určil především povinnosti svědomí, po
vinnost bratrství, povinnost jednoty duší a
společenských tříd, protože před Bohem jsme
si všichni rovni, před Vlastí jsme si všichni
rovni...« Markýz de Rozalejo podává pak
karakteristiku generála Franca, v jehož osobě
vidí záruku, že tyto ideály budou splněny:
»...Vede nás křesťan, který žije
jako takový. Který nemluví pou
ze o křesťanství, ale dovede je
plnit. Dovede je plnit ve své ro
dině, dovede je plnit ve svém ná
boženském životě. Který zná po
vinnosti, jež nám náboženství

’) Tento obětní dar obnáší 1.000 dukátů.

’’I Jest uveřejněn v Diario Vasco dne 24. července t. r.

vytyčuje, povinnost oběti, po
vinnost práce, povinnost lásky
a spravedlnosti...«
Nuže, jak vyjadřuje své záměry tento hlavní
vůdce nového Španělska, jehož nám markýz
de Rozalejo tak krásně představil? — Pře
devším tane mu na mysli ideál vojenských
ctností, které však mají být ochranou křesťan
ských ctností pokojného života. K 357. výročí
založení Buenos Aires, hlavního města Argen
tiny, poslal generál Franco tamější odbočce
Falangy poselství,3) v němž — navazuje na
onu událost — vyslovuje takto své zásady:
»...Jest historickým zákonem,
že nelze uskutečnit žádné velké
kulturní dílo, aniž by mu před
cházely slavné činy zbraní: Špa
nělsko dovedlo tomuto vývojo
vému zákonu vtisknouti znak
karakteristické krásy, poněvadž
naši vojevůdcové nedali nikdy
vzniknouti mezidobí mezi váleč
ným triumfem a řádem mírové
práce. Tak také Garay, když při
šel se svým vojskem, překonav
ším námahy, k řece Vlast i,4) v ysoko tasil meč a v zápětí zasadil
strom do získané země, aby ve
stínu zbraní kvetlo jaro a spra
vedlnost. Zrovna tak my, španěl
ští vojáci, vidouce, jak se zde na
rodné půdě ničí vše, co vybudo
vala námaha našich předků, jak
je občanský zákon pošlapán a
jak vládne nepořádek a anar
chie, tasili jsme meč a již dříve,
než by skončila válka dovršením
vítězství, zasadili jsme strom
spravedlnosti pro lid: pro lid,
který i při všech nákladných vá
lečných potřebách, aniž by bylo
uloupeno a promarněno zlato,
jako to učinil nepřítel, má do
statek chleba a přesně vykoná
vanou spravedlnost, protože nad
ním bdí stát ve zbrani. Vizte, na
še území je bohaté pouze na hr
diny; ale díky organisaci a před-

vídavé bdělosti stalo se též bo
haté na úrodu a nechybí v něm
nic, neboť každému se dostává
cti a každodenního chleba: ry
tířské cti na poli bitevním a
chleba křesťansky rozdíleného.
Rudí naproti tomu, ačkoliv je
jich území jest bohatší, nemají
slávy, kterou by sklízeli, ani
chleba, který by jedli. Je to lo
gické, neboť, chybí-li duch a ví
ra, hroutí se zároveň hodnoty
mravní i hmotné... Zakladatel
Buenos Aires zanechal jako je
diné dědictví pluh a meč. To je
též dědictví naše: pluh, jímž by
byla obdělávána španělská ze
mě, a mužné zbraně, které by ji
bránily.«
Franco vydal heslo: »Pro vlast, chléb a spra
vedlnost«, a prohlásil, že v novém Španělsku
nesmí býti krbu bez ohně a stolu bez chleba.
Ve své řeči k výročí války 18. července t. r.
podal přehled sociálního díla, jež bylo vyko
náno během roku ve prospěch pracujících tříd
a v interviewu k tomuto výročí vyložil svůj
sociální program do budoucna zdůrazniv, že
všichni Španělové budou míti právo na práci.
Vůdce národního Španělska opakoval již ně
kolikráte, že je to především dělník, který mu
leží na srdci. Činy národní vlády na sociálním
poli ukazují, že se nejedná pouze o nějaké tak
tické fráze.
A je to opět zmíněný již markýz de Rozalejo,
který se důrazně přimlouvá za práva chu
dých :5) ». ..V novém Španělsku bu
de se těšit přední pozornosti
dělník, budou se jí těšit chudí,
neboť to jest smyslem naší vál
ky, smyslem naší reconquisty,6)
která není pouze znovudobytím
území, ale především znovudo
bytím duší, duší otrávených od
loučením tříd, které se mají sjed
notit v lásce bratrské, v lásce
národní, v lásce sociální, v lás
ce křesťanské... Kdyby chtěl jednou
někdo vystoupit se sobeckým zájmem proti

’) Uveřejněno ve F. E. dne 16. června t. r.

guvernéra baskického území 13. června 1937 uveřejněná v Hoja
Oficial del Lúnes ze 14. června t. r.

4'' Narážka na založení Buenos Aires.
’’I Řeč markýze de Rozalejo při nastoupení úřadu civilního

a) Narážka na znovudobytí - reconquistu - Španělska na Ara
bech ve středověku.
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velkolepému smyslu našeho hnutí, naší velké
národní revoluce, nechť uváží, že bylo
mnoho chudých, kteří za ni po
ložili život. Proto musíme mys
lit nejdříve na tyto chudé a je
třeba, aby tito chudí viděli, že
hnutí povstalo především k vůli
nim...« Neboť jest záměrem generalisima
Franca »vytvořit velké a svobodné Španělsko,
sjednocené v úsilí lásky a oběti, v němž by ne
majetné třídy dosáhly nejvyšší možné úrovně,
jakou dovolí naše vzkříšené národní hospo
dářství a oběti velkomyslně přejaté majetnými
třídami. Láska a sociální spravedl
nost je totéž jako spravedlnost
křesťanská...«
A ještě jeden rys, tryskající z křesťanského
ducha, postihujeme v oficiálních projevech ná
rodního Španělska: vůli k odpuštění a odhod
lání přispět ke smírnému uklidnění duchů.
Když kardinál Gomá tlumočil ve své compostelské řeči smysl národního výprosného
daru, uvedl nejprve prosbu za mír, »který jest
základním dobrem národů«. »M í r přede
vším, hluboký mír zbraní a du
chů, který jest jediným plodným mírem. A ž
přijde hodina tohoto míru — mů
žeme to tvrditi, protože známe velkomyslné
srdce generalisimovo — nebude slyšeti
po rozrytých pláních Španělska
volání starých pohanů: Vae v i ctisIBěda přemoženým! Bratrská ne
návist nesmí zůstati rozprostřena nad starými
bitevními poli; ani pod zemí zoranou granáty

nesmí doutnati žhavý popel starých politických
a sociálních sporů, které by mohly oživiti hroz
nou hranici budoucích válek ...Každý člo
věk dobré vůle bude mít právo
nalézti na uklidněné půdě Špa
nělska místo míru, aby mohl žiti
v pokoji...« A tuto myšlenku neuznal
za vhodné vyslovit jen církevní kníže, nýbrž
i baskický guvernér v oficiálním nástupním
proslovu: »... Ve Španělsku budou vládnout
nakonec spíše odpuštění a pochopení bludů
než hořkosti...«
Španělští biskupové uveřejnili soubor pas
týřských listů o současné válce,7) kde vydávají
svědectví o španělských poměrech a o povaze
národního povstání s hlediska křesťanské mo
rálky. Shodují se v názoru, že za vládnoucí
situace bylo nejen mravně oprávněné, nýbrž
přímo mravním příkazem obrany nejvyšších
statků člověka. Srovnává-li salamanský biskup
ve svém pastýřském listě válčící tábory s dvě
ma městy Augustinova slavného díla »De ci
vitate Dei«, s dvěma koncepcemi života, jimž
daly vznik dvě lásky — láska pozemská, vrcho
lící v sebezbožnění a odmítnutí Boha, a láska
nadpozemská, milující Boha a ochotná k se
beobětování — a pokládá-li zápas o nové Špa
nělsko za obdobný boji města synů Božích
proti synům tohoto světa, musíme přiznati
oprávněnost tomuto srovnání. Neboť duch
nového Španělska nese na sobě viditelné
znaky oněch vlastností, jež přisuzoval velký
Afričan pravé křesťanské společnosti a jejím
vládcům.

Prof. Dr. Clément Haraoui :

Manifest španělského episkopátn
Jenom pravda má prostý a tragický přízvuk
tohoto monumentálního hromadného listu,
adresovaného episkopátu celého světa 43 špa
nělskými kardinály, arcibiskupy a biskupy. Je
ohromující. Stanoví pravý charakter událostí,
které se rozvíjejí na poloostrově od července
roku 1936, a jež jsouce vědomě nebo nevědo
mě zneuznané nebo překroucené velkou částí
tisku, i katolického, ponechávajíc veřejné mí

nění na vahách a ve zmatku. Je to dokument,
sepsaný s umírněností, podepřený o nepopi
ratelná fakta, jenž podává nejsrozumitelnější
obraz této občanské války a těchto pěti let
revoluce.
Autoři listu nejdříve vyvracejí určitý počet
předsudků. Je nesprávné, že církev katolická
a náboženské řády byly vlastníky velké části
národního území. Držely z něho jen několik

’1 Český překlad vyšel právě pod titulem: Vítězné hnutí za osvobození Španělska. Tiskem Zmatlíka a Paličky, Praha - Letna.

bezvýznamných parcel, o něž je ostatně na
dobro obrala revoluce v roce 1931. Je ne
správné, že církev se stavěla proti republice.
Přijala ji hned na začátku slavnostními pro
hlášeními, a bylo by nemožno dokázati nějaký
nepřátelský čin s její strany. Je nesprávné, že
byla solidární s konservativní stranou a se
zlořády starého režimu. Anarchistické povstá
ní mělo nejnásilnější a nejkrutější ráz v Katalonii, kde sociální dílo bylo nejvyvinutější a
kde Katolická akce byla nejinteligentnější a
nejenergičtější. Je nesprávné, že církev byla za
svěcena do vojenského spiknutí. V tom pří
padě bychom si nevysvětlili, že by učinila tak
málo opatření a že by se vystavila s napřaže
ným hrdlem represáliím, o nichž věděla, že by
byla jejich první obětí. Konečně je nesprávné,
že by španělský lid choval ve svém celku di
vokou nenávist vůči kněžím a vůči nábožen
ství. List uvádí zajímavý fakt: mezi poprave
nými revolucionáři nebylo na Majorce více
než 2%, na jihu více než 20%, na severu více
než 10%, kteří by odmítli náboženskou pomoc.
*
Španělská revoluce, jež začíná v roce 1931
a jež v roce 1936 dojde k nesnesitelné situaci,
jejíž důsledkem bylo civilně-vojenské povstá
ní největší části země, vděčí za svůj ráz třem
spojeným příčinám:
První příčinou je neschopnost, nedostatek
mravních a intelektuálních hodnot, úplné po
hrdání spravedlností a právem u členů parla
mentu, kteří se ujali řízení státu po pádu mon
archie. Byla zde neschopnost a paralysa stát
ní moci. — Anarchie shora dodávala odvahy
anarchii zdola.
Druhou příčinou je metodická a plánovitá
činnost sovětského Ruska. List potvrzuje v té
to věci fakta, jež jsou obecně známá a ostatně
nepopiratelná.
Konečně třetí příčinou je síla anarchistické
strany, která zabírala ve Španělsku velkou
část dělnické třídy a rozhodovala ve většině
odborových organisací. Ještě dnes tato strana
čisté negace dává sílu a tón organisovanému
vzbouření, jež od července 1936 zabralo místo
vlády. Španělský lid je krajně individualistický, a jestliže rozumí křiku revolty: »Ani Boha,
ani pána!«, pedantské teorie marxistické jej
nechávají skoro lhostejným.

Všechny tyto síly destrukce se rozpoutaly
příšernou silou, když vojenské povstání, vy
volané nejcyničtějším a nejzločinnějším bez
právím státní moci, dokončilo desorganisaci
nečestné a neinteligentní vlády.
Španělské revoluci, která dosáhla svého
vrcholu v roce 1936, porozumíme, jen když
v ní budeme viděti ne pokus o společenskou
výstavbu, jako v Rusku, mající za cíl nahraditi starý řád jiným řádem, ale dlouho připra
vovaný pokus o destrukci, řízený především
proti církvi. Filosof Taine mluví ve své knize
o spontánní anarchii. Zde se jedná o řízenou
anarchii. Je možno pochopiti, že by bez da
ných rozkazů a bez plánovité organisace moh
ly býti zapáleny v rudém pásmu všechny kos
tely bez výjimky, všechny náboženské před
měty pečlivě vyhledány a zničeny, a skoro vši
chni kněží, mniši a jeptišky masakrováni s ne
slýchané krutou rafinovaností a pronásledo
váni jako dravá zvěř. »Žádná válka, praví
španělští biskupové, žádný vpád barbarů, žád
né sociální hnutí v žádném století nezpůso
bily ve Španělsku podobnou ruinu. Je pravda,
že k tomu bylo užíváno prostředků, jež ne
byly po ruce v žádné době; vědecká organi
sace ve službách strašného podniku ničení,
hlavně věcí božských, a moderní technika do
pravy a ničení na dosah každého zločince.«
Ale je nutno zdůrazniti, že toto plenění bylo
ve skutečnosti dílem jen vědomé a zběsilé
menšiny. Ostatek musí býti přičten na účet
rozpoutaného zvířete, na účet »gorily«, o níž
mluví Taine, jež dříme v každé lidské bytosti,
a která, jsouc jednou osvobozena od spole
čenského nátlaku, rozvášní se zápachem krve
a ohně a neví již, co činí. Určitý druh soupe
ření v odvaze, aby se dalo najevo osvobození
od všeho nátlaku, plodí nejhroznější ukrut
nosti, jež revolucionářští vůdcové neměli jistě
zapsány ve svém programu, ale jimž nemohou
zabrániti. A zde vidíme význam civilisačního
díla, jež provádí náboženská idea, poněvadž
nepřátelé této civilísace se vrhnou pravidelně
nejprve na ni.
Tváří v tvář této zdivočelé menšině, jež ne
přestala růsti od neblahých (ostatně zfalšova
ných) voleb v únoru 1936, dala se čekati
reakce, a nemůžeme se divit, že iniciativu této
reakce vzalo na sebe jediné těleso, které žů-
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stalo ve Španělsku nedotčené a zdravé, t. j.
armáda, ihned následovaná většinou národa.
Biskupský list ospravedlňuje toto rázné roz
hodnutí theologickými argumenty, jež jsou
o mnoho lepší než argumenty Jacques Maritaina a argumenty Mauriacovy. »Lidská při
rozenost a řád božské Prozřetelnosti (až do
sud nic jej nemohlo nahraditi) jsou takové,
že válka, ač jedna z nejstrašnějších ran lid
stva, je někdy hrdinským lékem, jediné mož
ným, aby věci byly přivedeny do řádu sprave
dlnosti a do království míru. Proto církev ka
tolická, zůstávajíc dcerou Krále míru, žehná
odznaky války a založila vojenské řády a
organisovala křížové výpravy proti nepřáte
lům víry.« Protestuje rovněž energicky proti
stále opakovaným pokusům, pokusům stále
opakovaným nikým jiným více než některými
katolickými spisovateli, položití na roveň pří
ležitostná bezpráví, jež mohla býti spáchána
Francovými oddíly, a systematické vyhlazení,
jež bylo předmětem anarchistických direktiv.
Konečně list španělských biskupů protestu
je proti výstředním projektům o zprostředko
vání, vyslaným některými mysliteli, jako kdy
by byla možná jakákoli dohoda s lidmi, je
jichž principem je sama negace mravního a
společenského řádu, princip, který má přímo
za cíl zničení státu a vlasti. Generál Franco
nemůže přistoupiti na to, aby jednal jako rov
ný s rovným s Basky, s Katalánci a s anar

chisty, právě tak jako američtí federalisté by
nebyli mohli přistoupiti na vyjednávání s po
vstalci z Jihu.
»Komunismus,« praví nedávná encyklika
Pia XI., »je podstatně zvrhlý, a nemůžeme připustiti, aby s ním spolupracovali na jakékoliv
půdě ti, kdož chtějí zachrániti křesťanskou
civilisaci.« A biskupové z tohoto principu vy
vozují tento závěr: »V tomto okamžiku není
pro Španělsko jiné naděje dobýti znovu spra
vedlnosti a míru a dobrodiní, jež z toho ply
nou, než triumf národního hnutí. Možná dnes
ještě méně než na začátku války, poněvadž
protivná strana, přes všechno úsilí svých lidí
ve vládě, nedává žádnou záruku politické a
sociální stability.«
»Poněvadž Bůh,« dodávají, »dovolil, aby
naše vlast byla pokusným polem pro ideje a
systémy, jež chtějí dobýti svět, chtěli bychom,
aby škoda zůstala omezena na naši zemi a aby
ostatní národové unikli ruině.«
Přejeme si, aby tato nejvyšší láska byla pů
sobivá a aby tyto křesťanské hlasy ze Španěl
ska byly slyšeny! Přejeme si, aby všechny ná
rody světa pochopily, že národ, který odvrhne
základy civilisace stanovené Prozřetelností:
náboženství, spravedlnost, autoritu a dokonce
smysl pro čest, ztroskotá ihned v hromadném
divošství. Ani vlci se navzájem nežerou tímto
způsobem.

Ladislav Švejcar:

MY A POLSKO
Znamenitý článek dra Svítila-Kárníka v minulém čísle t. 1. osvítil vzájemný poměr dočasně
rozvaděných bratří s mnoha stránek a ukázal, jak duchové tak znamenití, jakým byl prof. Pekař,
viděli správně do příčin této diverse. Náš pokus chce jiti po prapříčinách a nechce z nich zastříti ani jedinou.
Je jisto, že od XV. století šel náboženský a vnitropolitický vývoj obou států po cestách
naprosto odlišných. Polsko bylo a zůstalo katolickým, a to nejen z důvodů hluboce nábožen
ských, ale také politických. Bylo to náboženství, které prudce odlišovalo tuto západní mocnost
slovanskou od rusko-byzantského světového názoru a od exklusivnosti tohoto náboženství,
které bylo carům nejen mocnou ochranou před »zkažeností« světa západního, ale i jistým
druhem duševního vězení celého národa ruského. Ničeho nemohli carové potřebovati méně
než totality a universálnosti katolictví, tak politicky mocného v západní Evropě. Ruské církvi
jest katolictví nejodpornější formou herese a staré carské úkazy mluví přezdvořile o tomto
náboženství: »budušči on jevrejom, ili katolikom«. V říši, kde hranice na západ tála v neko
nečnosti rovin a v kaleidoskopickém smíchání přechodných nářečí, bylo náboženství náhradou
hraničních mezníků: co je katolík, je Polák, kdo je pravoslavný, je Chochol nebo Moskal.
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Polsko nemělo a nemohlo míti národní reformace náboženské, nejen proto, že kněz, mocný
ochránce a pěstovatel národní kultury, byl všemocným strážcem orthodoxie, ale také proto,
že reformaci chyběly podmínky sociální. Zatím co drobná zemanská šlechta česká byla míčem
v rukou svých mocných pánů lenních, uhájila samostatnost drobné šlechty polské zásada »kníže
ve hradě a zeman v zahradě«, také její nezávislost na lidu obecném, i když často polský armalista měl daleko méně než chlop, maje jediné svého koně a svoji karabelu.
Šel-li vznik měst a industrialisace Polska stejnou cestou, jako v Čechách, t. j. cestou německé
inkolace, ukázal vývoj, že Polsko nepotřebovalo na absorbci svých Němců revoluce, ale že
stačila evoluce. Naši pokrokovci mírného ražení, ochotní uznati husitskou revoluci za národní
neštěstí, nepřestanou tvrditi, že čechisace, tak žalostně ostatně přechodná, byla kladem válek
husitských. (My jsme vůbec kuriosní ve výkladu svých dějin: germanisace přemyslovská je
velkým neštěstím, o patolízalské germanisaci luteránské stydlivě nemluvíme. Podobně kon
fiskace pobělohorské, kdy majetek přecházel do rukou českých, jsou větším neštěstím, než kon
fiskace Valdštejnská, která právě sem přivedla cizáky a dobrodruhy.) Poláci jsou skvělým dů
kazem, že silný národ si pomůže od cizího živlu sám bez problematického potěšení národního
a sociálního rozvratu. Tohle je část nechuti našich levých, zrovna tak nepřiznávaná, jako
nechuť pro »zelotské« katolictví Poláků.
Polákům zůstala jejich šlechta, nesoucí prapor »ojczyzny« a mroucí oddaně za něj, i když
vlastní prostý lid dal se proti ní poštvati. Dvoje reformace připravila nás o národní šlechtu
dokonale, vydávajíc nás bezbranné do rukou habsburských, a zanechala v nás dokonce nechuť
proti urozenosti, a to nejen proti naší inkolované šlechtě, ale proti šlechtě vůbec. V antago
nismu těch, kteří si u nás opravdového přátelství s Polskem nepřejí, je také tento prvek,
patrný ostatně často i z úšklebku nad »szlachtou z Půlkozic«.
Na tomto faktu nemůže nic změniti nadšení českých vlastenců pro polský boj za svobodu
proti Rusku. Toto nadšení, nesdílené ostatně rusofilskými vůdci národa, bylo rétorické, duté,
a stálo na příliš divadelním kothurnu. Gros národa bylo a zůstalo rusofilské. Je kletbou čes
kého liberalismu jeho panslávství, chápané jen a jen pod ruským pláštěm. Bylo to hluboké
neporozumění kořenům ruské duše, která nemyslila a dosud ani neumí myslit po evropsku.
Toto naše ruské horování odcizilo nám Poláky z Haliče, ano vmetlo je do náruče Němců.
Polskou odpovědí byla okázalá neutralita v našem existenčním zápase s všeněmectvím rakous
kým, neutralita, která zabíhala až do deutschfreundlišství. Naší odpovědí bylo rusofilství ještě
trucovitější a neporozumění dvou slovanských kmenů blížilo se až rasové nenávisti. Ukážeme
ještě, jak se nám plete tento politický omyl pod nohy ještě dnes.
A konečně: nesmíme zapomenouti, že my i oni dobyli jsme si politické svobody stojíce ve
dvou táborech se zbraní vlastně proti sobě. Nelaskavost polská při ústupu českých vojsk
rakouských z východního bojiště vytvořila zde ovzduší, ve kterém se šlo do srážky těšínské
con amore.
Autor má v blízkém příbuzenstvu Poláka, ovládajícího češtinu dokonale a obeznámeného
s literaturou českou a s českou historií z českých pramenů tak, jako je s ní obeznámen český
intelektuál. Nepředpojatého žádnou oficiální propagací a vládními nákypy umělého nechu
tenství, ostatně i organisovaného politicky ve straně, která se netěší lásce současných vládců
Polska. Mohl si pohovořiti do libosti tedy o tom, co cítí normální a spravedlivý občan Polsky.
Nuže, chování našich komunistů a socialistů za vpádu maďarských bolševiků na Slovensko
naplnilo polskou inteligenci takovým odporem a hnusem, že je nám, kompromisními polév
kami nakrmeným, tento odpor až nepochopitelným. Naše blahovolná neutralita k sovětskému
Rusku za války rusko-polské a zákaz průvozu válečného materiálu naším územím je ovšem
největší závadou lepších styků. Nesmíme zapomenout, že tehdy neběželo o válku regu
lérní: vojáků v honosných šinelech s čepicí, podobnou piklhaubně, ještě nebylo: byli jen civilové s páskou a vintovkou na špagátě nebo popruhu od nůše. Hladoví a drzí jako cikáni,
panicky zbabělí po prvním lepším zásahu granátu nebo letecké bomby, i se svými ženskými
průvodkyněmi, táhnoucími sebou pro potěšení a také pro horší práci. Celé tažení bylo spíše
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třídní šikanou než válkou, jsouc bezduchou kopií dobrodružství Bély Kuhna. Tím větší hořkost
zůstala po ní proti nám za naše chování.
Odmítnutí polského, prý, návrhu na spojenectví je věc, kterou nám naše oficiální veřejnost
zapomněla oznámiti. Toto odmítnutí nebylo v zájmu ostatních států, sdružených v Malou do
hodu, a je vykládáno celou veřejností polskou jako nechuť dvou stran a jistých osob
v Československu, a i oposiční politikové polští váží si polské generosnosti vládní, která
i v nejtvrdší protičeské kampani nejmenovala ani osobu, ani strany. Jest československou ne
upřímností, vykládá-li si polské zajištění se strany německé jako protislovanský čin.
Polák, i když není veřejně politicky činným, není s to pochopiti, jak je možno, že ve
státě demokratickém zahraniční politika jest ovládána koaliční menšinou, která jest zároveň
nepatrnou menšinou v národě, jak je možno, trpěti sovětomilství, když většina národa jest
proti tomuto těsnému spojení. A to je věc, která činí polské uši důvěřivějšími systematické
německé propagandě.
Vzájemné dorozumění jest však ztěžováno nejen polskou legislativou, ale také i administra
tivou. Svobodná Polska neměla úřednictva kromě některých petentů z řad legionářských, které
bylo možno umístiti stejně jen ve službě počáteční, protože ani Německo, ani Rusko netrpělo
ve státních službách Poláků kromě těch, kteří byli vyloženými renegáty. Úřednický etat bylo
nutno převzíti z Haliče a z rakousko-uherských ministerstev, tedy z míst, kde bylo velmi málo
lásky k Čechům. Těmto lidem jest dnes od 45—60 let, ale slouží i ti, kteří by měli u nás přeslouženo, protože dosud není pro ně zapracované náhrady. A to jsou ti, kteří z Varšavy vy
tvářejí pohraniční »ovzduší«, tolik nepříznivé dobré shodě. Proto polský inspektor, který má
dozor nad školami české menšiny na Volyni, bojí se strpěti češtinu v jiných předmětech, než
v ní samé a v náboženství, protože má strach ze zemského inspektora, který je Haličan.
Nápravu poměrů s naší strany je stejně tak těžko provésti, jako se strany polské. Ani na
jedné straně, ani na druhé není v oficiálních kruzích ne chuti, ale málo ochoty z důvodů osobně
prestižních odvolati napáchané omyly. A tato nemohoucnost jest s obou stran zastírána tím,
že lidé, kteří mají na jedné i na druhé straně stranickopolitické důvody k tomu, pouštějí se
do boje bez zakřiknutí a trpí se jim slovní siláctví bez censury.
Pro smír jest nutno pracovati přes hlavy monopolně myslící. Polsko je zemí přiznané a hrdě
katolickou: ejhle, úkol, jehož zdaru by jistě požehnal Bůh svou milostí k prospěchu obou zemí
skoro stejného jazyka.

Tllilldoil
Frantisek Hrbek:

Odcházeti
To sotva postřehnuté, letmé gesto bylo,
spíš náznak jen, jak list když lehce zachvěje
se vetru dechem, tvrdou řezbou však se vrylo
do temné lesknoucí se plochy kameje.

Co rytmem kroků tvých se vlní stvoly trávy,
slov tichým zurčením je zcela prosycen
Čas odpoledni, medové jenž zlátne, plavý.
Tvůj úsmév navždy zachyť prostý bílý rmen.

Cím v minulosti víc je čas odchodu tvého,
tím přít omnejŠí jsi. Vod Černá zrcadla
podrží navždy jas pohledu smířeného
a vůní vlasů tvých jsou srdce kvétá mdlá.

Neb v líbeznosti chudobek a lučních kvétů
tvůj vdék je véčnou svou přítomností jist.
Ač ješté váhavá, v podzimním ptáků letu
znamení odchodu se odhodláváš Číst.

Dr. V. Hellmuth - Brauner:

Martenova česká otázka
Koncem měsíce Července bylo některými listy a odbornými časopisy vzpomenuto 20. výročí
smrti Miloše Martena, význačného českého essayisty, básníka a kritika z počátku tohoto století.
Milot Marten byl básník a myslitel, jehož dějinné pojetí, řešení české otázky a hluboké vniknutí
do psychologie teské duté by nemělo býti ignorantsky přehlíženo a zapomínáno. Proto zde chci
podati některé základní rysy jeho mytlenkového vývoje bez zřetele k uměleckým kvalitám, nebol
právě tato myšlenková koncepce Činí z Milotě Martena zvláštní a charakteristickou postavu v dě
jinách předválečné teské literatury.
Milot Marten nebyl z těch kritiků, kteří se spokojí analysou díla, kritickým osvětlením doby
a literárních vlivů. Sel dokonce dál než F. X. Salda, jenž předpokládal poznání koloritu tvůrtího
ducha, jeho psychologického založení. Marten jde dál, jde za duti, hledá prvky, z nichž byla stvo
řena, instinkty rasové, které se v ní ozývají, samotné kořeny, z nichž rostla, všechny pudové složky
národní, jimiž tvoří. Proto z kritika díla stává se někdy psycholog tvůrti osobnosti, a z psychologa
tvůrtího jedince psycholog duševní struktury celého národa.
Je pochopitelné, že takovéto založení muselo Martena přivésti k otázkám, stojícím i mimo lite
raturu. Ale dostal se k nim po předchozím studiu děl a dutí, když narazil v nich na cosi, co musel
domyslit do důsledku.
Kniha »Akkord«, nejtypičtějši literární práce Milotě Martena, je východiskem k dalšímu řešení
otázky, kterou si zde položil zatím pro oblast literárně-kritickou: co je češství, ti spíte slovanství,
jak se projevuje a vyvíjí v dílech tří básníků: Máchy, Zeyera a Březiny, kteří jsou mu představiteli
vývoje teské literatury, v nichž tato psychologická linie tvůrti pod povrchem cizích forem je nejmarkantnějtí. A již zde rýsují se mu poznenáhlu tvůrti hodnoty slovanství i jeho negace života
a řádu, možnosti jeho nejplnějšího uplatnění i důvody jeho destrukce. Zpytuje jednu osobnost po
druhé, stopuje prameny krve, jíž tvořili, přichází pomalu ke svému problému, k teské a katolické
otázce. Statí stručný pohled na jednotlivé tvůrce v »Akkordu«, abychom si ujasnili Martenovo
pojetí Češství a katolictví v literatuře. Tak Mácha je mu uvolnitelem lyrických pramenů teské poesie,
horečným probuzením citu, rozlitého v soucit a bratrskou lásku k bližnímu, typickým propuknutím
citových složek slovanství, které vyznívají tónem, jemuž podobný slyšíme v dílech Dostojevského
a všech velikých tvůrců ruské literatury. Ale Mácha byl zasažen nepochopením, vyrůstajícím z půdy
jeho národa, proto, že sáhl k západnímu romantismu, aby ho naplnil krví svého Češství. Byl to
jakýsi hlas negace, »duch národní nesvobody«., který se ozval v Čechách, negativní instinkt teské
krve, cítící nepřátelství a renegátství v každém zapojení v řádu, a tudíž i v západní
kultuře, a v přenesení jejího vlnění za hranice vlasti, přehlédnuvší k tomu rasovou Čistotu síly, jíž
se tak stalo. Takto procitlou poesii, plamen vypadlý z rukou tohoto »sladkého raněného«, převzal
Julius Zeyer, aby již vědomě tvořil těmito složkami. Jsa dále již na vývojové linii, uvědomil, ba
možno říci formuloval si své Češství, podstatu toho Činu tvořil, co v něm citově vřelo, téhož, co
Mácha cítil jen instinktem v náhlých citových otřesech svého nitra. Poznal klady, ale i zápory
Češství a slovanství v sobě, i mimo sebe a měl odvahu je vyřknout. Byly mu pesimismem, isolativností, nedůstojným ponížením před sebou i otatními. Sám pak vytušil spíše nežli si uvědomil, že
negaci v České krvi, touhu po isolaci, jež trhá každou disciplinou, možno přemoci řádem, pevným
duchovním svazkem, v němž by se uplatnily všecky tvořící citové síly ČeŠství a který by vylučoval
jeho zápory. Jeho charakter umělecký klíčil ze západního romantismu, z jeho středověku, v němž
se Zeyer našel nejplněji. Směřoval tudíž umělecky tamtéž jako Mácha — k západu, k jeho řádu
a obrodě, ale byl dál než Mácha. Vycítil v západu římsko-katolicismus! V Církvi, která mu byla
výrazem řádu a kultury západu, našel pevný svazek, jejž hledal jeho nepokojný duch, ale nedošel
k němu zcela. Zakotvil v něm, ale toto zakotvení bylo Čistě citové, Intuitivní hledání pevné base
víry před bolestí srdce. Přišel pouze citem tam, kam se mel zapojit pevnou, záměrnou myšlenkou,
překonat tím nejistotu své rasy, jako Paul Claudel překonal nejistotu svého věku. Zeyer nevyprostil
se z chaosu, jenž prolínal krev jeho národa k úplné duchovní harmonii, obrodě a optimismu. NeTjak
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překonal v sobe zcela negaci, která stála mezi nim a řádem. Slovanský nihilismus, jeho tvrdošíjná
isolativnost a pesimismus překonává se harmonii a řádem.
Otakar Březina byl básníkem, který dokonal úsilí Máchovo a Zeyerovo. Vystřelil vysoké oblouky
vzdušné gotické katedrály do výše, které sepnul vírou v Boha, stvořil harmonii bytostí řád života
a ducha inspirovaný Církvi, v nimž vybila se všechna nejistota, slily se všechny pochybnosti v Široký
hymnus světového dění, zpívaný něžným a horoucím hlasem Slovana. — Česká gotika, napadlo
Martena při studium tohoto básníka. Totéž spětí citu j jasnou konstruktivností západu. Nová hod
nota! Jasný, logický řád, v němž je cosi slovansky měkkého. A přichází k výslednici: Slovanství
kladné ve své citovosti, negativní ve své vzpouře a odporu proti každému svazku a disciplině,
obrozuje se jedině pevným a jasným duchem latinským, který vylučuje tuto negaci a sám získává
kladem, jež slovanství obsahuje. Jinými slovy: Slovanství obrozuje se vůlí západu. Po tomto
resumé bylo třeba dát myšlence ještě přesné pojetí dějinné, vyslovit ji básnicky, a to tím spíše,
ze některé kruhy počaly Martenovi upírat jakékoliv cítění národnostní. Zatím nastává válka, chaos
uchvacující národy a problémy, jez viděl a řešil zatím jen umělecky, zpřitomnují se mu neobyčejné
jasně. Cítí snad blížící se smrt i nutnost říci poslední své slovo. Roku 1917, před dvaceti lety, píše
v poli v Uhrách nejprocítěnéjší své dílo, dialog »Nad městem«. Na terase hradčanského paláce,
nad Špicemi kostelů a střech rozpřede se rozhovor dvou mužů, cizince Allana a Čecha Michala,
za jejichž smyšlenými jmény skrývá se Paul Claudel, přítel Martenův, který je mu představitelem
jasné, latinské harmonie rasy, a Marten sám se všemi dobrými, citovými složkami Slovana i se
skepsí, dejaitismem a vzpurnosti, jež otravují jeho krev. Michal hledá. Hledá s pochybovačným,
rozpoltěným srdcem určení své i svého národa, v jehož prokletí a pádu vidí jen Černou nit zmaru,
démona osudu, který porobil a potlačil rasu, v jejíž vzkříšení nevěří. Je prossát skepsí, vzdává se
napřed, obviňuje historii, která zapředla protivenstvím jeho národ proto, že chtěl samostatně
myslet, že chtěl jít samostatnou cestou za cílem a myšlenkou, kterou stvořil. Allan vyvádí Michala
pomalu z jeho pochybovačných teskností. Rozvíjí před jeho očima historii světového řádu a viny
České duše, heresi, která se stala důvodem jejího bloudění. Proto trpí tento národ, že vyloučil se
z řádu, v jehož zapojení vyžíval své nejŠlastnejŠí a nejplodnější chvíle rozkvetu doby Karla IV.,
proto padl, že vyrval se z oblasti kulturního západu, spjatého svazkem církve římské. Byla to
vina, kterou Český národ se dopustil sám na sobě, byl by to byla tragická vina, jakou padá hrdina.
Byl to Čin, který způsobil přerušení vývojové linie, osamotnil, vyrval národ a uvrhl jej v chaos.
»Že jste kdysi v krisi husitství ztratili vztah k mladému úsilí tehdejší renesance, nebylo tak
osudné, jako že jste stáli trpní, vzdáleni v druhé přerodné bouři západu o dvě stě let později.
Nebol tehdy jste již nebyli sami schopni vyrovnat svůj omyl, ale cizí chtivá ruka vás držela, aby
vás obětovala,« říká Allan. Bílá hora byla důsledkem národního omylu, ba víc národní viny.
Důvod její tkví v duši Českého Člověka, je to temný odvěký hlas jeho krve, trhající každým svaz
kem, disciplinou, tkvící v »jádru národní bytosti, již zeslabuje až k smrti..., temný duch, rozně
covaný vzdorem a záporem, nepřátelský ne určitému, ale každému řádu, Samému vnitřnímu jasu
života a jeho tvůrčímu úsilí«. Proto ono zlomení, porobení a bloudění. Ale »chaos překonává se
řádem,« zdůrazňuje stále a stále Allan. »Všechny národy uchvacuje chaos — nebudíte z těch, jež
v něm utonou!« volá Allan ústy Martenovými r. 1917. »Necítíte děj zrání v kostech světa? Celý
jeho dnešek — lhavý mír, v nějž se uspává — duté modly, které groteskní knéží marné obestírají
dýmy pověry, nazývané védou — křeč lidstva, procítajícího z narkosy svobody, kterou je omámili
— tušení a tesknota řádu, jehož nemůže vytvořiti ze sebe, jehož však požaduje zouýale — nevolá
to po otřesu a převratu, nekřičí po očistné hrůze, v níž bychom se obnovili? Slastní, kdo tuší toto
vlnění sopky pod trávníky ještě zelenými, ,,mladí zápasnici" básníkovi již připraveni!« V Micha
lovi vznecuje se konečné vůle, sila překonati zmatek své duše, a vyjít z této doby pevný, scelený,
požadující život a viru v něj pro sebe a svůj národ. A konečně vytušení národní svobody, jíž se
Marten nedočkal, zní z úst Michala: »Ale vím, že jest slunce a sladkost jitra, jež se rozvije jak
leknín!«

»Nad městem« je nejhlubší zpovědí Martenova cítění národního, veliký pohled do jeho duše
i duše celého národa. Uzavírá jeho koncepci nacionálně-katolickou, již vyřkl a vytušil ve svých
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kritických essayích. Je básnickým úvodem k Pekařovi, myšlenkou, kterou se Pekař sám inspiroval.
Dovršuje problém, který nejen ve svém konečném řešení, ale i v celé své struktuře a krystalisaci
byl po prvé takto vysloven v české literatuře.

Václav Renč:

Sigrid Undsetová
Rádi bychom tu načrtli literární profil Sigrid Undsetové, ale stavějí se nám do cesty jisté
nesnáze. Předně nám nebyl vyhrazen dostatek času k důkladnému rozboru díla tak rozsáhlého.*)
Ale to by nebyla hlavní nesnáz, kdybychom se spokojili prostě s konstatováním určitých rázo
vitých znaků. Větší nesnáz je v tom, že Undsetová není jen spisovatelka. Je to osobnost výji
mečného formátu, osobnost universální, pro kterou se během jejího růstu stalo spisovatelské
umění ničím menším a také ničím větším, než prostě výrazem. Nástrojem ducha, jenž se chce
učinit srozumitelným, když se ujímá určitého svého poslání. A tak črtat literární profil Undse
tové by znamenalo odezírat od toho nejzávažnějšího, na čem její dílo spočívá a co nám chce
říci. Anebo by to bylo prostě vůbec nemožné. Protože dílo Undsetové, resp. jeho literární
význam, je neodlučitelně srostlý s universálním duchovým, myšlenkovým posláním, které nám
přináší. A tak nám nezbude než vrhat ojedinělé paprsky na tuto velkorysou, jednolitou osob
nost a její dílo, paprsky, které máme přibližně za základní stanoviska, s nimiž je možné k to
muto dílu přistupovat.
Opravdu, tohle udiví čtenáře Undsetové nejvíce, když se s dostatek zahloubá do její lite
rární tvorby: ta jednolitost, ta hluboká souvislost a gradace, pro niž jaksi ani nemáme příkladu.
U nás rozhodně ne. A v cizině bychom musili pro ni nacházet obdobu v nikom menším než
v takových Claudelech.
Je dobře si uvědomit, z jaké doby a z jakého prostředí Undsetová vyrůstá. Při začátku její
literární práce stojíme v prvních letech tohoto století. Naturalistické tendence 19. stol, slaví
své poslední orgie, to, čemu u nás říkáme dekadence a co se tak intimně u nás pojí s impre
sionismem, t. j. s postojem, jenž není postojem, nýbrž výrazem, ale čemu vlastní duchovní
postoj chybí, to se rozžívá i v Norsku a ruku v ruce s tímto ušlechtilým a politováníhodným
polotvarem jde podvědomý proud neochabujícího romantismu. To je dokonalá tříšť, z níž
vyčnívají jako pahýly něčeho, co by chtělo být velkým, asi tyto základní myšlenky: vědomí
rozkladu lidské společnosti a jejích hodnot a s tím spjatá křečovitá, intelektuálská ironie;
vznešené a nekonkrétní sny o velikosti, hrdinství a veliké lásce; a sen o umění jako samospasiteli z nudy a ošklivosti života, o umění jako protiváze životního neřádstva, o umění jako
jediné čisté hodnotě, až morbidně čisté a velkolepě neužitečné; a také přebujelá myšlenka žen
ské emancipace, která mohla vzniknout jen v době, kdy muži se vymkli nadobro z mezí řádu,
přestali věřit v osudnost a duchovost svého poslání a v objektivní nutnost své práce, a ztratili
tím ihned v očích ženy své autority; neboť autorita muže nejde z něho samého, nýbrž je mu
propůjčována, platí potud, pokud muž zůstává věren plnění svého svěřeného úkolu: vytvářet
hodnoty.
Toho si musíme velmi dobře všimnout, protože tyto myšlenky tvoří duchovní prostředí, do
něhož vstupuje mladá, statečná, střízlivě věcná, sebevědomá Sigrid Undsetová. Ale všimněte
si také, jak se nyní logicky rozvíjí. V svých prvních románech, »Paní Marii Dulieové« (1907),
»Šťastném stáří« (1908), v »Jenny« (1911), v »Jaru« (1914), »Harriet Waagové«, »Paní Hjeldové« činí Undsetová z těchto více méně obecných myšlenek osnovu díla. Je příznačné —
u nás si můžeme klidně vzpomenout na Růženu Svobodovou a na první prózy Šaldovy — že
nositeli děje jsou téměř napořád intelektuálové a z valné části přímo umělci, kteří tu v dialo
zích řeší to, co nebylo dobře možné nebo k čemu nebylo síly rozřešit s apodiktickou určitostí.
Nacházíme tu i ten mravní rozklad společnosti, opovržení s její lživostí a snahu po příkré
Stať byla koncip. pro přednášku.
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pravdomluvnosti a po mravnosti autonomní; nacházíme tu, třeba ironicky přišlápnuté všedním
životem, sny o mravní a tvůrčí velikosti, o veliké, osudové lásce, které je dlužno obětovat vše
a vše od ní očekávat, nacházíme tu sen o kráse a vykupitelské moci umění jakožto aristokra
tické výsady povolaných a konečně i plytkou, ale pochopitelnou myšlenku emancipace.
Intelekt Undsetové je však příliš břitký na to, aby se dal navždy sytit touto chudou stravou
bledničkovitých idejí, zhola neproduktivních. Undsetová hledá pro ženu místo a hodnotu jiné
než bědné soupeření s muži, kteří přestali být muži. Dochází nutně k mateřství jako
k hodnotě pro ženu ústřední. Ale co je to mateřství? Setrváme-li na něm jako na jevu psycho
logickém, nemůžeme přece mluvit o žádné hodnotě, jako není hodnotou to, že má člověk dvě
ruce. Vidíme-li tedy v mateřství hodnotu, pak to znamená, že se soustředíme na jeho
stránku duchovní. Na kontinuitu duševních rysů, na tradici, na činorodou lásku, na péči o vý
chovu — na odpovědnost.
Nuže ano, zde to slovo padá po prvé. Odpovědnost, kterou jednak pociťuje a jednak objek
tivně má matka za své dítě. Od této chvíle je cesta Undsetové již přímá. Undsetová bude nyní
hledat prameny této odpovědnosti a hlavně její úběžník, a shledá, že není jen odpovědnost
matky, nebo, šíře, rodičů, nýbrž že tato odpovědnost jest jen částí jakési odpovědnosti obecné,
vztahující se k něčemu mimo nás, k určitému středu nebo řádu, jenž musí být neměnný.
A nyní jde o to, najít tomu středu jméno a tomu řádu tvar. S tím se setkává při studiu k své
velké trilogii, svému nejproslulejšímu dílu, »Kristině Vavřincové«. Koncipuje román, jehož
ústřední myšlenkou je opět onen sen o veliké lásce z doby kolem 1900. Román hluboce roman
tický, jejž umisťuje do norského středověku. A jak už řečeno, při dlouholetém studiu k tomuto
románu, při historickém zkoumání tehdejšího vnitřního i vnějšího uspořádání narazí na křes
ťanskou církev. A ejhle, rázem spatřuje, že jméno onoho obecného, absolutního středu je Bůh
a tvarem toho pevného, všeobsáhlého a všeplatného řádu křesťanství a jeho živoucí systém
nadpřirozených příkazů, církev.
Proč nám tak záleží na tom, abychom si zopakovali tyto začátky díla, jež bude gigantické?
Proto, abychom se stali alespoň zpovzdáli svědky jednoho růstu, který je rovněž gigantický.
Vidíme předně, že se hned od samého počátku nedá mluvit o díle Undsetové jen jako lite
ratuře. Knihy Undsetové jsou jen výrazem vzniku a růstu její osobnosti. A uvidíme dále, že
tu je vskutku růst: plynulý proces, procházející logickými etapami k stále širšímu rozvinutí
a ke stále větší obecnosti.
Odpovědnost, o níž jsme mluvili, nabývá stále objektivnější a obecnější platnosti, není to
už pocit nebo vědomí, nýbrž objektivní řád. A jmenuje se nadále spravedlnost. A Undsetová-básnířka? Jak ta si počíná, nyní, když stojí tváří v tvář těmto ideám, konec konců ab
straktním? Bude je nyní obrábět, nalepovat na ně hlínu, která má být tělem, bude vytvářet
thetické komposice, jež bude dodatečně zabydlovat lidmi a jejich osudy? To je právě to velké,
že se s ničím takovým neshledáváme. Undsetová rostla, nuže, také její osoby porostou a jejich
osudy porostou. Prostě tak, samy ze sebe, zdánlivě, jako roste obilí zdánlivě samo ze sebe.
Ten objektivní řád, řád křesťanský, řád absolutní spravedlnosti a absolutní lásky, není žádnou
ideologickou kostrou a umělým řečištěm, které nutno dodatečně zavodňovat skutečností. Ten
prostě jest, je sám skutečností. A všechno se děje, ať chceme nebo nechceme, v jeho rámci.
Všechno, co se děje v tomto světě, prostě a docela přirozeně, samo sebou ten řád naplňuje,
nebo lépe uskutečňuje, nebo ještě lépe, činí zjevným.
Takový »Olav Audunssón«, toť přímo tragedie lásky a viny a absolutní spravedlnosti. Ale
marně byste hledali toto schéma v celé té rozlehlé čtyřsvazkové komposici v této nahé formě;
stejně jako byste marně hledali schematický diagram v živém květu. Nevím, vyjadřuji-li se
dostatečně srozumitelně, ale pozastavuji se zkrátka s údivem nad tím, jak složitá souhra náhod,
tak osudných v tomto nejmohutnějším a nejjednotnějším dílu Undsetové, je při vší překvapivosti logická, jak v těchto náhodách není nic nahodilého. Co to je náhoda? Je to příležitost,
osvědčit pevnost toho, co máme za pevné, uvést v pohyb síly dosud dřímající, příležitost do
honit, co jsme zameškali, napravit, co jsme pokazili, uvidět, co jsme dosud neviděli nebo

993

pochopit, co jsme dosud nepochopili. Není to tedy koneckonců nic jiného než pokyn milosti,
zásah Boží vůle do počínání člověka ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí, že toto počínání člověkovo
ustrne nebo se začne točit do kolečka. Z toho jednoduchého důvodu jsou naše náhody zpra
vidla takové, jací jsme my, neboli, jak říká Bernanos: »Náhoda je k našemu obrazu.« Náhody
jsou k tomu, aby zjevovaly zákon. Tak je tomu v životě, nazíraném s dostatečné výše. A tak
je tomu v románech Undsetové. Čímž chceme říci, že řád a zákon, jejž objevila, jehož se do
bojovala, jest čímsi živým, o sobě i pro ni. Není mnoho spisovatelů, jejichž díla by s tohoto
hlediska obstála. Jsme zhusta svědky toho, že romány, vznešeně koncipované a vroucně životné,
ztroskotávají právě na tom, jak zůstávají bud' schématem, chudým na proměny a dynamiku,
anebo shlukem nahodilostí, z kterých se zřejmě hlásí libovůle autorova. Lidé, ani ti, které
jsme postavili do románu, nejsou hříčkou jakékoliv libovůle, jsou v každém případě něčím
svrchovaně úctyhodným, stejně jako jsou v tomtéž smyslu, ale s opačného hlediska, čímsi
svrchovaně politováníhodným. Ani sám Bůh nezachází s člověkem libovolně, a poruší-li v na
šich očích zákonitý běh života mocným zásahem, je to jen proto, aby ještě znásobil pevnost
a sílu svého zákona.
Tahle organičnost a přirozenost románového díla, které je přitom koncipováno z poznání
rozumového, je něčím, čemu nestačíme vzdávat dosti chvály. Tím spíše, jde-li o ženu, musíme
obdivovat neúplatnost její rozumové koncepce. Musíme mít dojem, jako by se Undsetová
dívala na osudy i tváře svých hrdinů již s druhého břehu, s břehu smrti. Všechno, co se nyní
děje, vidí již smířeno, dovedeno v tvar, dovršeno a dokonáno. Její osudová dramata nás sice
strhují tak živě, že ne jako čtenáři, ale jako přímí účastníci prožíváme děje románových postav
s úzkostí a vyčerpávajícím napětím. Ale zároveň ustavičně pociťujeme cosi konejšivého, co
mluví ze dna těch zkoušených duší: nermuť se, ale nepovoluj — všechno se skončí dobře,
protože všechno se skončí spravedlivě — a spravedlnost je dobrá. To je podivné. Takový
pohled, cítíme to vskutku, sahá přes propasti, ten už neútočí, ten se vrací, tam z toho dobytého
místa, na pomoc těm, kteří útočí ještě.
Ale co jsme tím zvláště chtěli říci: že Undsetová došla svou cestu až nakonec, až tam, kde se
úsilí stává přirozenou skutečností. Osvojila si srdcem to, co poznala rozumem. Stala se kato
lickou básnířkou v nejvyšším slova smyslu, t. j. básnířkou, které se všechno docela zákonitě
a bez násilnosti uskutečňuje v řádu evidentně katolickém. Je pozoruhodné, že většina katolic
kých romanopisců uzavírá své dílo ve chvíli, kdy dovedla hrdinu na práh kostela; a díla tím
zůstávají otevřena, neboť to ještě dávno není poslední slovo děje. Undsetová, to je velká uchvacovatelka, pronasledovatelka duše. Zde ji má, tu duši, zmítanou »náhodami«, zastihla ji v jed
nom nestřeženém okamžiku, a už nepopustí. Sleduje ji až do konce, roste s ní a roste s přibý
vajícími, s ubývajícími dny, a ani pak, kdy duše po prvé zvítězila, jí neopouští. Neboť ví, že
po prvém vítězství jsme nejslabší a že teprve tady se rozhoduje konečný boj. Undsetová tedy
žije ve svém díle celá a zároveň podivuhodně vzdálená, jako jen nejsilnější duchové, které po
znamenal duch Boží. A zjevuje bez násilnosti životnost křesťanství v samotném umění.
Co nám říká celým svým dílem? Nic jiného, než co nám říká každá plná skutečnost. Je tu
objektivní řád, v jehož mezích se pohybujeme, ať chceme nebo nechceme. Řád není ohrožen.
Ale jsme ohroženi my, neboť si tento řád neuvědomujeme dosti nebo vůbec a neuvědomujeme
si svou odpovědnost k němu. Tito my, to je Evropa. A aby řeč byla jasná, uvedu tu tři věty,
jimiž charakterisoval dílo i poslání Undsetové Charles Kent: »Sigrid Undsetová našla své
definitivní duchovní postavení a její význam pro evropskou literaturu bude záviset na životní
síle tohoto postavení. Dobéře se Evropa antické a křesťanské tradice a bude na ní stavět dál —
nebo dobude vítězství naturalismus XIX. stol., a to, co se až dosud chápalo jako evropská
kultura, přivede k zániku? V prvém případě se bude jméno Sigrid Undsetové skvít mezi
největšími z těch, která naše doba poskytne budoucnosti. V druhém případě — inu, jak dlouho
se dá pravda zatemňovat?«

'Tjak
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Prof. dr. C. Horáček:

Jest vývoj ke kolektivismu pokrokem?
Je známo, že technický pokrok, kterým se
vyznačuje nová doba, vedle blahodárných
svých účinků pro blahobyt, zdraví a kulturu,
jakož i pro povznesení všeobecné životní
míry obyvatelstva, má s druhé strany také ná
sledky zhoubné. Jakmile se člověku podařilo
podmaniti si síly přírodní a učiniti je služeb
nými svým potřebám, učinil tak nejen k úče
lům prospěšným, nýbrž i zkázonosným. Již
středověký vynález střelného prachu dal lid
stvu do rukou účinnou zbraň k hromadnému
zabíjení ve válkách a stejně novodobé vyná
lezy chemické a fysikální v oboru výbušných
látek, otravných plynů, letadel, tanků atd. Ale
i samo mechanisování celé výroby má vedle
mnohých hospodářských výhod i Škody v zá
pětí, projevující se zejména v častějších a vždy
prudších krisích, jež za dřívějších primitivněj
ších poměrů techniky výrobní byly neznámy.
Ale jak tento technický vývoj působí ne
příznivě i na společenské vztahy politické a
kulturní, líčí d o c. d r. VI. Mandl ve
svém spise »Přírodovědná národohospodářská
teorie«.*) Pojednává o životním prostředí
dneška, zejména o vynálezech strojových, a
praví: »Život člověka počíná se utvářeti mono
tónním, opakujícím se způsobem, mizí rozdíly
místní, mizí rozdíly časové, tak jako v každé
průmyslové krajině světa převládá v zimě
v létě truchlivá Šeď kouřové atmosféry nad
hýřivostí barev přírody.« A dále pokračuje:
»Skutečná psychologická vůle ustupuje ve
významu do pozadí také proto, že ve všech
oborech převládlo rozhodování kolektivní na
úkor vlivu jednotlivcova. Na poli působnosti
veřejné i soukromé převažují jednotky hro
madné, sbory, právnické osoby. V politice
zove se tento směr demokracií. Zákonodárná
i nařizovací moc odvisí dnes od seskupení
předem známých většin ve voličstvu, dotyčně
v parlamentě, takže výsledek veřejnoprávního
rozhodování (»vůle lidu«) dán jest předem
známými vnějšími (mimopsychickými) mo
menty. Ovlivniti činnost vládní znamená vykonati davovou sugesci, t. j. použiti prostřed
ky, působící na masy, a vybrané hledě ke prů
*) Praha, 1936, str. 25, 26 až 31.
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měrně vnímavým individuím. V praksi děje se
to transplantací mechanických prostředků ob
chodní reklamy na pole politické; v demo
kracii selže každý prostředek účinkový jen
vůči mimoprůměrným lidem. A v oboru sou
kromého podnikání rovněž nabývají vrchu
hromadné právní subjekty: drahé a složité vý
robní prostředky (veliké továrny) nutí jed
notlivce sdružovati kapitál a práci.«
»Také do umění proniká kolektivní tvorba:
převládají odvětví hodící se pro spojené úsilí,
zejména architektura, oproti dílům, kde zdar
spočívá na jednotlivci, obrazům či sochám.
Sloh staveb, určených pro oči Širokého pub
lika, řídí se vkusem pospolitosti; ostatně
sloh určují budovy významnější, mohutnější,
a ty lze pro nákladnost prováděti jen na účet
asociací veřejno- či soukromoprávních, kde
při zadávání opět převažuje vůle kolektivní.
Spolupracující umělci dávají se vésti objek
tivními hledisky (účelovostí) na místě svojí
osobitosti, a tak podléhají diktátu stroje.
Umělé materiály, jakož i prováděcí a rozmno
žovací metody doporučují formy dané urči
tými technologickými požadavky; bylo by
anomálií zdobiti předměty z doby práce rukodílné. Tak objektivisují se, t. j. pozbývají
individuality, umělecká díla výtvarná a ujednocuje se vliv, který vykonávají na lidi.
Obdobný přechod od individualismu ke ko
lektivismu napadne nás při srovnání divadla
a biografu, dřívější a nynější hudby (hudba
ostatně odedávna tíhne k produkci pospolité,
orchestrální). Vedle toho ovšem film, jakož
i novodobá hudba plně se řídí požadavky
aparátů fotografických a projekčních (hudba:
radio a gramofon). Bude čím dále tím větší
vzácností, aby divák mohl vnímati přímo indi
vidualitu hercovu Či hudebníkovu bez zpro
středkování rozmnožujících a reprodukujících
přístrojů, ale i tak ještě dostane se jenom
motivů převzatých od strojů, jich tvarů, po
hybů a zvuků.«
»Nejmohutnějším zásahem působí na duši
davu mechanisace písemnictví, t. j. veliké roz
šíření (snadná dostupnost) děl literárních a

jich standardní obsah. Tiskařské stroje určují
literární směry. Forma i obsah knihy, a tím
spíše novin, odpovídá jich rozšíření mezi vel
kou obec Čtenářů a rychlému jich zastarání,
t. j. podmínkám odbytu toho množství potiš
těného papíru, který se denně vyrábí. A tem
po, kterým se knihy vydávají, řídí se výkon
ností strojů, které je tisknou, nikoli vnitřním
popudem autorů, či potřebou čtenářstva.
Vzrušujících událostí ve světě jest denně vždy
právě tolik, kolik jich dovede zpracovati ro
tačka denních listů. Z obsahu veškeré tvorby
umělecké vane na nás neosobitost, jedno
značnost, daná odvislostí od mechanických
pomůcek; jejím vnějším výrazem, zároveň
výrazem kolektivního původu děl architekto
nických, filmů, přednesů rozhlasových, novin
i větší části knih jest jejich anonymita, t. j.
autor buď se vůbec necituje, nebo, je-li uve
den, nezískává si zájmu obecenstva. Vzpo
meňme, jak působili právě svou individuali
tou dřívější sochaři, malíři, herci, hudební
virtuosové i spisovatelé.«
Dále autor uvádí: »O rovnost schopností
duševních bojuje povinná návštěva školní pod
heslem: rovné vzdělání všem! a potom vý
chova mimoškolní, denní tisk, rádio a jiné,
všem stejně přístupné prameny poučení. Vzdě
lanost přestala býti výsadou jediné kasty;
jakmile pak život počal se budovati na pouč
kách vědy, vytvořené mechanickými pomůc
kami, šířené mechanickými prostředky do
všech společenských vrstev, již tím obdržel
základnu platnou bez rozdílu pro všechny,
na místě dřívějších zásad, různých podle sta
vů, povolání, náboženství, národností atd.
Žiti v souhlase s přírodními vědami znamená
žiti standardně. Mimochodem řečeno také
věda opouští osobitost: stavŠi se vodítkem
pospolitosti, nabyvši praktičnosti, dobyla si
uznání a podpory. Přestává býti hříčkou
privilegovaných (zvláště nadaných) jednotliv
ců, stává se řádným povoláním, pěstuje se
kolektivně v ústavech vybavených vhodnými
pomůckami a obsazených lidmi vyznačujícími
se ne tak mimořádnými schopnostmi, badar
telským instinktem, jako řádnou průpravou
teoretickou i praktickým výcvikem. Také ve
vědě pomíjí éra geniů, nositeli vědy mohou
býti zcela průměrnými jedinci, stačí píle, jako
kdekoli jinde .. .«
A autor pokračuje: »Mizí záliba ve vlastní
državě, důvěra ve vlastní síly, ve vlastní pev

nost. Mizí víra v sebevědomí jednotlivcovo,
nechápeme představu přirozených lidských
práv neb ideál nadčlověka. Průmyslový za
městnanec podléhá jen vrozenému pudu pracovati málo a bráti, t. j. užívati mnoho. Ostat
ně dá se říci, zvykl vedení, službě, životu ve
stádě; nadto vzděláním uvědomil si přísluš
nost ke kolektivitě, nutnost této a své povin
nosti k celku. Život stal se uniformovaným
jako řady obydlí v dělnických či úřednických
čtvrtích měst a tato uniformita zachvátila
i životní názory . ..« »Člověk zapadá pozvolna
tělem i duší v mechanismus novodobého řádu
společenského a hospodářského. . .« »Od
útlého mládí, kdy každému dítěti vtiskují
rodiče do ruček běžné, převážně mechanické
hračky, po dobu jinošství, kdy život se zpří
jemňuje řadou standardních zábav (lehká Čet
ba, biograf, hromadné sportovní podniky,
pospolité tábory atd.), po dobu mužství, kdy
mechanickými prostředky obchodní reklamy
vsugerují se všem stejné životní názory, t. j.
politické a hospodářské přesvědčení hovící
těm, kdo mají právě v rukou rotačku či vysí
lací stanici — až do kmetství, kde se pečuje
o každého stejnými chemickými léčivy a skýtá
se jenom ošetření ve stejných léčebných mís
tech; nepřetržitě pilují na těle a duši vlivy
ku zahlazení individuálních zvláštností. . .
Zdárný výsledek této normalisace (mechanisace) člověka nejlépe se podporuje tím, že
lidé dnes i ve volných chvílích, proti nutkání
pospolitosti, z vlastního popudu prchají od
vzdělávací četby, složitějších her a všeho, co
by mohlo vyžadovati jiskru mozku, a hledají
uspokojení v těžké tělesné lopotě namáhavých
sportů.«
Tolik dr. Mandl. Jest vedlejší a netřeba se
vším souhlasiti, co z toho všeho vyvozuje
autor pro metodologii národohospodářské
teorie. Tolik je vsak jisto, že výstižným způ
sobem líčí dnešní stav společenského vývoje
lidstva po stránce hospodářské, politické i kul
turní, třeba příliš zevšeobecňoval, ježto jsou
ještě Četné vrstvy národa, zejména zemědělské,
o kterých tento mechanisacní postup neplatí.
Ale většina obyvatelstva městského, a zejmé
na velkoměstského, je tím dobře charakterisována.
A tu se lze vážně tázati: Jest v tomto stále
větším potlačování osobní individuality a
v tomto ovládání lidstva snahami a ideami
kolektivismu skutečně hospodářský, politický
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a zejména kulturní pokrok? Není to naopak
i při všech těch technických vymoženostech
soumrak a hluboký úpadek celé kulturní spo
lečnosti? A přináší tato jednotvárnost a Šeď
celého života dnešnímu pokolení více štěstí
a spokojenosti než tomu bylo dříve?

Nezvalův most
Vítězslav Nezval vydává po druhé svoji
prvotinu Most. Kniha jest uvedena »Před
mluvou k dosavadnímu dílu«. Tento fantasmagorický traktát obsahuje zprvu dokumen
tární sdělení o vzniku prvních básní. Na za
čátku je nesen vážně se tvářícím tónem objek
tivních záznamů. Ale to netrvá dlouho a tok
předmluvy se mění v evokace dávných dojmů,
které mají osvětliti genesi jednotlivých knih
Nezvalových. Ale jsou to jen jakési lyrické
causerie, jakési nepodařené iluminace, zůstá
vající záhadou stejně jako jeho poesie (pokud
se jí nedostává oprávnění na poli fantasie).
Z prvních stránek předmluvy upoutá zmín
ka o vztahu Nezvalova Podivuhodného kou
zelníka k Apollinairovu Hnijícímu kouzelní
ku. V závěru pak je pozoruhodné sdělení, že
básník uzavírá právě jednu fázi svého vývoje,
aby přistoupil k další.
Nicméně hlavní radostí z této knihy je hrst
oněch básní, jež byly vydány pod názvem
Most. Jsou to křehké, fantasií orosené básně,
které obsahují v zárodku už všechny charak
teristické vlastnosti poesie Nezvalovy, jak se
vyvinula od jejich prvního vydání. Barvitost,
lehký úhoz, zkratka a výstižný a často pře
kvapující obraz nás provázejí celou sbírkou.
Je tu i alegorie, přibližující se lyrické kontemplaci (Most, Smrt), je tu rozmáchlý obraz
(Letnice), je tu lehká slovní hra půvabného
timbru (Bon Repos, Z pohádky) a konečně
také rétorická kreace rychlého spádu (Ko
rouhev) ; jsou zde výstižné metafory jako na
př. tato z básně Závěr: Vstupuji do lidí
nevědí o tom že pod jejich střechami bdím /
To jsou ti lidé z kterých mám okrášlenou
zemi. . . nebo tato z básně Letnice: Oblačné
nebe jak talíř plný kvasu nad ohněm slziček
se pění... Je tu více kázně a melodie nežli
v posledních sbírkách Nezvalových. A hlavně:
není zde ještě ani potuchy po oné etické
laxnosti, myšlenkové neodpovědnosti a for
mální rozkolísanosti, jež jsou hlavním znakem
rozsáhlého, ale ne vždy uspokojujícího díla
Nezvalova.
Fr. Kropát.
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Filosofický slovník
V krátké době osmi let vychází »Filosofický
slovník« ve Čtvrtém vydání. Již tento fakt sám
o sobě je jistě důkazem, jak vnitřní hodnoty
díla, tak i jeho obliby a potřeby. K tomu při
stupuje stálé zdokonalování, rozšiřování a
zlepšování této významné příručky, jež v ny
nější své podobě převyšuje již počtem hesel
i veliké podobné práce cizojazyčné. Nové vy
dání obsahuje celkem 4623 hesel ze všech
filosofických disciplin, jakož i z příbuzných
oborů. Úplnost, s jakou autoři dovedli vy
čerpat obrovskou látku, je vskutku chvály
hodná. Je třeba výslovně zdůraznit, že »Slov
ník« vysvětluje i pojmy, jež mnohdy nena
jdeme ani ve velikých odborných slovnících
cizojazyčných, tím méně ovšem v encyklope
diích všeobecných.
Také je nutno uznat, že při náležité struč
nosti hesel a přísně vědeckém jejich zpraco
vání je »Slovník« psán slohem jasným a
prostým, Čímž se stává přístupným i nej Širším
kruhům. Nové vydání je možno právem nazvati nezbytnou příručkou každého moderní
ho vzdělance, neboť míti o všem přesné a jas
né pojmy je hlavní potřebou a znakem inte
ligence.
Zvláštní důležitosti nabyl »Filosofický slov
ník« svými knihopisnými údaji, jež byly v no
vém vydání značně rozhojněny. Nalezne-li
čtenář téměř při každém hesle výběr odbor
né, hlavně nejnovější literatury, znamená to
jistě podstatné usnadnění studia. Velmi cen
ným kladem »Slovníku« jsou také překlady
filosofických termínů do němčiny, francouz
štiny i angličtiny, jež mají za účel, aby Čtenář
filosofických spisů nebyl uváděn ve zmatek
nejasnou terminologií a aby se co nejvíc
obešel bez jazykových slovníků. Do 4. vydání
byly nově zařazeny též přehledy dějin filo
sofie, jež umožňují poznat filosofické proudy
a směry u různých národů, jakož i jejich hlavní
představitele. A že je to zároveň i nevšední
dílo v celé světové literatuře, které je oriento
váno slovansky, čímž vyplňuje mezery ve
všech — i největších — spisech cizích, netřeba
při známé jednostrannosti cizojazyčných spisů
zvlášť podotýkati. Jen »katolická tendence«,
kterou dílu vytýkali na druhém břehu, je na
opak spíše až příliš skrovná než aby se mohlo
říci, že plně napravuje křivdy a zaujatosti,
které v opačném táboře páchají bez jakých
koliv skrupulí...
Dr. A. Š.

/.V/////
Frantisek Moravec:

Sport v ofsidu
Je cosi shnilého ve světě sportovním, že náš naběhlých rudou krví, nalézá ve sportovním
sport není sportem a octl se v ofsidu. Kdesi lidu, jehož krev je pěnivá, lačná po boji, senv cizině sportovní nadšenec absolvoval spor sační svůj lid, který je ochoten proměniti vý
tovní výkon tak, že se protlačil k mikrofonu křik g ó 1! v útočné hurá! Lid sportovní je
hlasatele a při brance na hřišti vykřikl gól! lidem většinou v politice analfabetickým, a
v takové hlasové exposici, že byl raněn — o politice se vyjadřuje jako o lumpárně, a
mrtvicí! Tisíce diváků na tribunách hřiště, touží býti veden v čas občanského volebního
tisíce posluchačů rozhlasových sportovních soudu politikou sportovní bojechtivosti, která
relací, sedících u půllitrů piva, pokládá se za proti lumpárně v politice lumpárnou bojuje.
sportovce poslechem, sledující bojový děj zá Tak se stává, že na politickém kolbišti čas od
pasu, aby s citem vášnivým a fanatickým až času se rodí strany se sportovním nemravem,
bez rozumu zařvali při brance g ó 1! Co debat, jenž je zanášen do politického života. Na
co zlé krve se prohýří ve sportovní horečce, sportovních hřištích vlaje státní vlajka za stej
co času se stane zbytečným povětřím a co ne ným účelem jako na politických tribunách, a
logických výtek životosprávě hráčů věnují v barvách státní vlajky má se representovati
kritikové rozborem jejich alkoholické výstřed náš sport jako naše politika svorně vedle sebe
nosti, jíž se sami dopouštějí.
na obranu státu!
Sport žije ze vzduchu a je pasivitou v du
Politika Československa by musela Středo
chovním životě hospodářství národa. Mladí evropský pohár po každé vyhrát. Sport česko
sportovci, přicházející pod vojenskou míru, slovenský jej bude prohrávati dotud, dokud
přinášejí si neschopnost zjištěnou v srdeční bude míti místo sportovců žoldnéře. Kdyby
vadě. Tělesná a zvláště duchovní hodnota politické strany si kupovaly poslance na zvo
našeho sportu je symbolisována duší kopacího lené mandáty, jako si sportovní kluby handlu
míče nahuštěnou vzduchem, protože na hřišti jí hráče, měli by se poslanci sice platově lépe,
při zápase je míč málem nejsportovnějším či kdyby byli honorováni taxou sportovních pro
nitelem. Proč? Protože hráči jsou zaměstnanci fesionálů, ale politika by se stala lumpárnou
klubů a sportují za stejných podmínek služeb opravdovou. Sportovec své starosti o chléb
ních jako nádeníci kopající příkop. Stádo di vezdejší skládá v politickou legitimaci (nebo
váků, hlídané policií, aby se nepopřálo, za v politické legitimace), aby protekcí — ne
platilo si vstupným zápas dvaadvaceti žold mocí veřejného života — sportovně ve zvrá
néřů, kteří se rvou o prémie z docílených bra ceném smyslu slova dosáhl něčeho pod pensí,
nek. Soudcovská píšťalka je hluchá spravedl kterou by si statečně vyseděl. Sportovně vzato
nost nad klubovní úmluvou předem neroz je to surovost!
hodných zápasů z důvodů finanční záštity
Očekávali bychom od mladého sportovce,
zisků, ani nezvětří hvizdem surovost mužstva že si dobude místa na slunci odborným ško
zaprodaného porážce, které se vzdalo vítězné lením, houževnatou odvahou, tréninkem prakse a výkonem zdatnosti práce ve svém povo
mu mužstvu koupí!
Sportovní fórum včlenilo se do Augiášova lání. Soukromé podnikání obzvláště zhodnotí
chléva, který ve veřejném životě nahromaděn a kvalifikuje sportovní povahu pracovníka,
je ve znamení koštěte čas od času politicky který mistrovsky docílí zdatného výkonu, a
čištěn různými taženími, zvláště předvolební ani veřejná služba není slepá k muži vynika
mi, jejichž výpravu podporuje sportovní pub jící kvalifikace v jeho povolání. Jaká potupa
likum. Politika, na sportovní téma radikálně při nadbytku kvalifikovaných sil, když bez
přizpůsobená podle výcviku vztyčených paží, ohledu na vysvědčení a praksi přijme se spor
jako salutu to diktaturám, nebo zaťatých pěstí, tovec, legitimující se dobrým kopem, na př.
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za účetního, ač účetnictví zná bídně! Důsle
dek sportovní protekce je surovost na národ
ním hospodářství, jako je surovostí na poli
tice drzost sportovního nemravu. Na kandi
dátce při pražských obecních volbách octl se
svého času sportovec jako magnet na získání
volebního úspěchu, aby politická strana na
hnala si stádo fanoušků do politického dresu.
Sportovní magnet selhal na politické kandi
dátce, ale neselhává sportovní názor na poli
tiku, která, kdyby se řídila morálkou sportov
ní, dospěla by u nás tam, kde se octla země
toreadorů.
Žádnému národu nemůže býti lhostejno,
když jeho sport více prohrává při mezinárod
ních zápasech, než vítězí. Kdyby naše politika
si dovolila podobné prohry, jsme vyřízeni.
Propaganda útočných selže, kde sport je visitkou země a představitelem její mravní síly.
Sport v zemích demokratických musí býti zá
štitou politiky zdravého rozumu. Potom jeho
ctižádosti nemůže býti služba agenturám, ob
chodujících sportem, ale zdatnosti svalů musí
záležeti na cti státní vlajky. Stát vítězných kří
del nemůže býti státem prohrávajícího pří
zemního sportu.
Veřejný život je vložen na bedra politiky,
veškeré starosti musí řešiti a je i věcí její, pro
střednictvím sportovního publika vnutiti spor
tu řád mravní, účelný jeho významu, aby ne
byl obchodním povětřím. — Papež Pius XI.
v encyklice O postavení katolické církve v Ně
mecku, v zemi důkladně sportovní, v kapitole
deváté, mluví o sportu k mládeži žhavým po
selstvím o hrdinství. Jde-li nám v českoslo
venském sportu o hodnotu řádu ku prospěchu

veřejného života, záleží nám, aby nejen byl
kříž nad parlamentem, ale i nad sportovním
hřištěm, protože jenom potom při poctivé
mravní péči o zdatnost těla nezapomeneme
své nesmrtelné duše, nedáme se přemoci zlem,
nýbrž budeme se snažiti přemoci zlo dobrem
(k Římanům 12, 21), a naší nejsvětější cti
žádostí zůstane získati věnec vítězství na zá
vodišti života věčného (I. ke Korintským 9,
24).
Ve zdravém těle zdravý duch, a zdravý
duch to je řád, který nelze povzbuzovati in
jekcemi, jak se to stalo poslední dobou hrá
čům klubu Wolverhampton, kteří stejně zá
pas prohráli. Jestliže současný sport marní
obchodním podnikáním sílu na staveništi
zítřku a nezoceluje mravní zdatnosti nezištného
jedince, jestliže vychovává prodejné sportov
ce i publikum kdejaké politické barvě, vyno
řující se ke lstnému mariáši, sport hnije pak
na smetišti zlořádů, podvracejících mravní
ideologii kázně a cti, největšího to vzepětí sil
proti nepříteli. Obranu státu, na jejímž bytí
záleží sportu stejně jako politice, lze zajistiti
křesťanskou obrodou mravnosti a poctivosti,
protože vyznavači nesmrtelnosti ke službě
křesťanské myšlenky potřebují sportem ztuže
ných svalů, jako každý občan k vojenské
službě.
Politika se nebude zabývati sportem, ale je
na čase a věcí politiky, aby rozhodla a odpískala zákonodárným soudem surovost na
hřišti státu, proti kterému se prohřešuje nejúkladněji profesionální sport, jenž se octl
v ofsidu.

Ne pouze tělo . . .
Koncem minulého školního roku byl veřej
ně a slavnostně oznámen výsledek středoškol
ské literárně-estetické soutěže. Studenti a stu
dentky, kteří zvítězili v ušlechtilém závodu,
coram publico a za přítomnosti Školských úřa
dů pochváleni a odměněni celými desítkami
cenných knih, jejich jména a fotografie pro
šly novinami, takže jejich výkon vešel v obec
nou známost a jejich žádost cti a uznání byla
náležitě uspokojena.
Rádi jsme to konstatovali a řekli jsme si, že
tak mělo býti dávno, že by tak mělo býti i bu-
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doucně. Uznává-li se obecně, že hoden je děl
ník mzdy své, proč by jí neměl být hoden
student? Uznáváme-li, že každý Franta nebo
Pepa, který trochu Šikovněji plove, skáče ne
bo běhá, má právo na to, aby jeho výkon byl
odměňován potleskem desetitisíců, aby byl ze
všech stran fotografován, interviewován, osla
vován v novinách a prohlašován za chloubu
vlasti, uznejme také, že aspoň stejné cti si za
slouží hoch neb dívka, kteří podali mimořád
ný výkon v oboru duševním.
Ovšem tyto hodnoty se dnes netěší stejné

úctě jako hmotné — jsme v době materialis
mu a kvantitativní demokracie — ale
proč bychom se i my, studenti, učitelé, lite
rární, umělečtí a kulturní pracovníci, orgánové
zemských Školních rad a ministerstva školství
a národní osvěty, měli řídit těmito hmotařskými směrnicemi?
Slyšel jsem po červnových maturitách, že i
letos slušný počet studentů a studentek ab
solvoval celou střední školu s vyznamená
ním, ba někteří měli všecka vysvědčení
(i maturitní) vesměs se známkami n e j 1 e pŠ í m i, jedničkami. Mnohý z nich dosáhl
těchto krásných výsledků za životních podmí
nek velice zlých, možná i v hladu, zimě, ne
moci a všelijakých trampotách. Neslyšel jsem
však, že by mimořádné duševní výkony toho
to druhu byly někde veřejně, v novinách ne

bo aspoň ředitelstvím ústavu a Školskými úřa
dy nějak význačněji oslavovány a poctě
nyNaši předkové, nad které se svou upachtěnou, povrchní pokrokovostí tak rádi (a často
neprávem) »vytahujeme«, bývali v tomto smě
ru lepšími pedagogy. I staré, reakční Rakous
ko vyznamenávalo mladé muže a ženy, kteří
při závěrečných zkouškách výborně obstáli,
okázalými poctami.
Pro sport na našich středních i vysokých
Školách, jehož výsledky jsou zatím dosti pro
blematické, dělá se mnoho; nehledí se ani na
nějaký ten desetitisíc Kč. Bylo by spravedlivo
i prospěŠno, aby všichni Činitelé, kterým je
svěřena výchova mládeže, uvažovali také o
tom, jak odměniti a poctíti její mimořádné
výkony duševní.
Prof. S. J.

Výchova děti
Plechové huby, otevřte se,
na plné kolo vřeštéte!
AI rostou sami komsomolci,
al není v Cechách dítéte!

V dobé už ze všech nejranejší
můžete dětskou duši hníst,
na místo mléka pít jim dáte
žlučový nápoj — nenávist.

Klící-li v kterém setba mravní,
ušlapte ji v nich poznova,
ai vidí naši zabedněnci,
co je to nová výchova.

Déčko se v novém náboženství
znenáhla jaksi oblomí,
nedejte vzniknout pojmům: Boha,
rodiny, vlasti, svédomí!

V peřince už jim naočkujte
do těla třídní, ostrý jed,
v krvavé řvoucí povijany
matkám je dejte zavíjet.

Když díté základ mateřštiny
matné už chápat zatíná,
dejte mu říkat »DžigaŠvili«,
příjmení Osip Stalina.

Komenský potom na véínosti
svou práci s vaší porovná:
břidil jsem byl jen proti tomu,
co zmůže »Détská knihovna«!
Norbert Dada.

Německý císař byl ukraden!
Ke známé kampani říšskoněmeckých novin napsal Paul Bourson v „Les dern. nouv. ďAls. et de Lorr.“ :

Není to gangsterská historie. Zpráva o tom
totiž nepřichází z Ameriky. Přinesly ji noviny
německé. Sensační krádež se prý stala v Praze
a provedl tento jedinečný kousek pan Weigner, rektor Karlovy university a profesor ana
tomie. Císař pak, který se stal předmětem

krádeže, je Karel IV., syn Jana Lucemburské
ho, příjmím »Slepého«.
Učili jsme se všichni již v obecné Škole, že
Karel IV. jest onen moudrý a prozíravý císař,
který r. 1356 vydal »Zlatou bulu« v poctivém
městě Metách. Osm let před tím Karel IV.,
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nástupce svého otce, který slavně padl u KreŠ- sitního senátu a položil na sarkofág Karla IV.
čaku, založil universitu v Praze. Po matce věnec ze zlatého vavřínu, na jehož stuze bylo
Karel velmi lnul k Čechám. Jeho matka byla věnování: »Velikému Čechu, velkému Evro
totiž dcerou Václava II., toho krále Čech, panu.«
Uher a Polska, který dal raziti pražské groše
A právě toto věnování způsobilo v němec
a byl ve stycích s králi francouzskými, aby kém tisku pokřik, že se stala loupež. Německý
tisk začal tvrdit, že loupež je zjevná a že
mohl lépe čeliti choutkám německým.
Luxemburkovec po svém otci, Čech po »profesor anatomie falšuje historii« tím, že
svém dědovi se strany matčiny, Karel IV. byl říká, že císař německý Karel IV. byl Čech
vychován a obdržel všechno své vzdělání ve a — věc zcela neodpustitelná — Evropan.
Francii. Tím se říká zřetelně, že císařové ně Wie kann man nur?
Aniž se chceme vměšovati do této německé
mečtí této doby nežili v uzavřené nádobě a
rozhodně nepraktikovali autarkii, kterou se hádky, musí nám přesto býti dovoleno, aby
holedbá tolik vůdců nynějšího Německa. Děd chom upozornili, že otázka, kdo je matka,
Karla IV. s matčiny strany byl chytrý správce. hraje roli v životě každé lidské bytosti. A dále
Jeho vnuk rozhodně ho ještě předčil v tomto je nepopiratelné, že vládce, o nějž tu jde,
oboru a historikové souhlasně v něm uznávají, dával vždy přednost Praze a Čechám. V tomto
přes některé jeho nedostatky, opravdového bodě jsou všichni (i němečtí) historikové
genia a prvořadého organisátora. Jím zapo zajedno.
Ovšem že jsme v pokušení vzdáti chválu
čala nová doba v oboru věd a umění a bylo
německým
novinám, že hájí své německé
zcela přirozeno, že duch tak otevřený a vzdě
laný založil v Praze první a vynikající uni císaře. Víme-li pak, co zcela nedávno se při
versitu, na niž střední Evropa mohla být hodilo Karlovi Velikému, obviněnému z franvším právem pyšná.
kofilství nejslavnějšími žurnalisty hákového
Karel IV. ovšem byl i císař německý, nikte kříže, bezděky nám napadá, že naši spolu
rak mu však nešlo o to, aby se podobal svým bratři zarýnŠtí nemají ponětí o směšnosti,
předchůdcům. Byl prozíravý Čech. Myslil které propadli. Což jsme nečetli v národně
opravdu na vše. Proto r. 1344 povýšil pražské socialistickém listě štutgartském, že Karel
biskupství na arcibiskupství, aby tím zajistil Veliký se dával titulovati Karlmann tak jako
Čechám jejich úplnou církevní nezávislost na skoro každý Francouz za války byl pohrdavě
císařství. To vskutku nebyl Špatný tah císař titulován Franzmannem ?
Nejen že vytýkali Karlu Velikému, že dal
ský! A dokonce byl zadobře s Římem, co by
věru zcela jistě za našich dnů nebylo pražádné popraviti Sasy witikindské, nýbrž přičítali mu
doporučení. Dáme-li si práci přečisti Články i za zločin, že se přátelil s Římem.
Nuže, jestliže některý císař německý si
»Zlaté buly«, jsme ihned překvapeni posta
vením, které v ní zaujímají Čechy. Karel IV. obdivuhodně rozuměl s Římem, byl to právě
učinil ten kousek, že zabránil právě »Zlatou Karel IV. Ten, kterého si nacisté tak hlučně
bulou« jakékoliv vnější vměšování Německa do pro sebe reklamují, byl, jak známo, zvolen za
vnitřních záležitostí v zemi své matky. Rozhodl německého císaře hlavně vlivem soudobého
také, aby čeští králové byli kurfiřti-voliči papeže. Nezaujatí historikové mu naopak vy
zajistiv tak svým nástupcům možnost, aby čítají, že byl nástrojem Říma a že se naprosto
hráli roli ve volbě císařů. A jako dal zcela nezajímal o záležitosti císařství. To, co bylo
zřejmě přednost burgundské révě před vínem zločinem pro Karlmanna v očích čistého ná
rýnským, předepsal v téže »Zlaté bule«, aby rodního socialismu, není zločinem, jde-li
český kurfiřt-voliČ byl vrchní číšník císařství. o Karla IV.!
Narozen v Praze, vychován ve Francii, žil
Musíme si opravdu myslit, a to zejména
Karel IV. téměř celý svůj život ve svém rod v těchto dnech, že berlínští vůdcové vnukají
ném městě a chtěl i v Praze odpočívat. Jeho domnění, jako by flirtovali s Vatikánem!
hrob je v katedrále svatovítské.
V Praze se tomu lidé musí smát — tím po
Nuže, tedy jednoho dne rektor university, tutelným úsměvem, kterým se smál právě
kterou Karel IV. založil, se odebral do chrá Karel IV. a kterému se říká: smát se do vousů.
mu svatovítského, doprovázen delegací univerM.
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Továrna kvalitních
pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
francovka

zmirňuje bolení hlavy a osvěžuje

MORAVSKÝ KRUMLOV

Zprostředkovatelům slevy

miHROFonfi
3L(MHU Wíťit Úípfílljt!'
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učiniti první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžce
nastřádané úspory. Je jím

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

Jistě příroda je nejmilejší
Poznejte blíže její bohatství a krásu v dílech:

NAŠE PŘÍRODA
V OBRAZECH
Dokonale ilustrovaná knižní sbírka obrazů z pří
rody.

K 80. NAROZENINÁM
SV. OTCE PIA XI.
vydal „Katolický literární klub" skvělou literární
novinku od kanovníka kapituly u sv. Petra v Římě

R. Fontenella

Svazek I.
Univ. prof. Dr. Fr. A. Novák-K. Svolinský:

PIUS XI.

Rostliny

Je psána bezprostředním pozorovatelem života
a činnosti velikého papeže, svrchovaně krásným
a něžným stylem, takže se čte jako napínavý
román, ale obsahuje i nej poslednější události ze
života sv. Otce, ku př. z jeho nemoci, takže mož
no říci, že je dnes

II. vydání. — Cena váz. výtisku Kč 45.—.
Vynikající odborníci zcela právem tvrdí, že hod
nota tohoto díla převyšuje všechny dosavadní
naše i cizí příručky a že je chloubou našeho
grafického umění. V knize jest mimo nutný text
(o výskytu, době květu, léčivosti a pod.) 158 až
osmibarevných vyobrazení, tak věrně provede
ných, že není třeba složitého klíče k určení ná
zvu kterékoliv rostliny.
Svazek II.
Právě vyšel.
Dr. Jos. Jirsík — K. Svolinský:

Ptáci
Cena vázaného výtisku Kč 36.—.
V této knize je 64 dokonalých obrázků ptáků, s
nimiž se nejčastéji setkáváme na svých vycház
kách. Všeobecně známí ptáci, jako vrabec, kos,
koroptev, a vzácní ptáci jsou zatím úmyslně vy
necháni. Barevně přesné obrázky akad. malíře
Karla Svolinského, namalované podle preparátů
nej lepší existující sbírky českého ptactva —
MUDr. A. Hořice, předsedy Čsl. společnosti ornithologické — podají Vám skutečně správný ná
zor o našich ptácích a lze podle nich naše
ptactvo poznávati a rozlišovati. Slovní dopro
vod Dr. Jos. Jirsíka k jednotlivým vyobrazením
ie tentokráte přiměřeně obsáhlejší.
Náklad na pořízení těchto děl byl ovšem mimo
řádně vysoký. Díla potěší každého milovníka
krásné knihy a stanou se i praktickou příručkou
našich učitelů a studentů.
Připravuje se svazek III.

Horské rostliny
redigovaný univ. prof. Dr. Fr. A. Novákem a ilu
strovaný K. Svolinským — 115 vyobrazení. —
Vyjde v nejbližších dnech.

Odebírejte čtrnáctideník

NAŠÍ PŘÍRODOU

nejlepší životopisnou knihou o Piu XI.
Obsahuje portrét sv. Otce a předmluvu J. Em.
njdp. kardinála dra Karla Kašpara.

Stran 356, pouze váz. Kč 44.—, pro členy „Kato
lického literárního klubu" Kč 26.70.

Čtěte spisy slavného kazatele

Dr. TIHAMÉRA TÓTHA:

VLASTNOSTI BOŽÍ
Obsahuje dvacet kázání o Stvořiteli světa. Pů
vodní název svazku, který byl již dříve oznámen
a zněl: Veliký Bůh, byl nahrazen výstižným ná
zvem: Vlastnosti Boží, jenž lépe vyjadřuje ob
sah. Slavný budapeštský kazatel promlouvá zde
o Bohu-Otci, o Bohu Trojjediném, o Bohu Stvo
řiteli, o Boží svatosti, dobrotě, pravdomluvnosti
a věrnosti, o Boží všudypřítomnosti, vševědouc
nosti, shovívavosti, nezměnitelnosti a věčnosti.
Jsou připojena tři skvělá kázání na téma Eucha
ristie a výchova: 1. Jaký je cíl výchovy, 2. Jak
pomáhá Eucharistie ve výchově a 3. Jak možno
dosíci, aby si dítě zamilovalo Eucharistii.

Zvláště vítaná jsou pro naše duchovenstvo tři
závěrečná kázání o J. Svatosti, papeži Piu XI.,
která jim poskytnou vhodně upravenou látku k
oslavám 80. narozenin Sv. Otce. — Cena váz.
výtisku Kč 35.—.

Jediný obrázkový časopis pro milovníky příro
dy. Předplatné na čtvrt roku Kč 20.—. Ukázkový
sešit pošleme.
Povolíme i pohodlné splátky.

*K dostání u všech knihkupců

Dodáme knihy a časopisy všech nakladatelů. Po
užívejte vždy služeb našeho

neb přímo v nakladatelství

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

..VYŠEHRAD«
Praha II, Václavská ulice 12

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

