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KUTNÁ HORA

A nyní také zubní krém Alpa přichází, aby doplňoval působení franoovky Alpa ve službách zdraví, krásy a
hygieny. Dostalo se mu vší péče, aby také on sloužil ke cti jménu Alpa, aby též on se ukázal hodným důvěry,
která se pojí k tomuto jménu. — Alpa hledí na své poslání vážně. Proto neslibuje věcí, kterých může dosáhnouti
jen lékař, nikoli zubní krém. Lékař léčí zuby a odstraňuje zubní kámen. Zubní krém Alpa splňuje pak vše, co
může splniti dobrý, jemný, účinný zubní krém. Alpa zubní krém zabraňuje rozkládání zbytků jídel, chrání před
vznikem a šířením zubního kázu, dodává dechu svěžest a vůni čistoty, je vydatný, jemně vláčný, bohatě pění.
Má tudíž všechny vlastností dobrého, jemného zubního krému pro opravdu úspěšnou péči o chrup a dutinu
ústnf. Zaslouží si, abychom jej vyzkoušeli.

číčo tn u sočřit új poryt!'
Jistě peněžnímu ústavn, který požívá plné důvěry I Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učiniti první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžce
nastřádané úspory. Je jím

VZÁJEMNÁ ZÁLOŽNA, zapsané spol. s r. o. v Praze I, Kozí 15 n. (Bílkova 20)
Přijímá vklady na vkladní knížky nebo na běžný účet, zapůjčuje
bezplatně vkusné střádanky. Poskytuje zápůjčky všeho druhu, zpro
středkuje též koupi a prodej cenných papírů a losů. Záložna pro
vádí veškeré druhy peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.
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16. října 1937

Émile de Nolva:

HLEDÁNÍ KRÁTKÉ VÁLKY
Od neblahé porážky u Jeny, kdy armáda
Bedřicha Viléma III. byla zničena v jediném
dni, pruský generální štáb uvažoval stále
o prostředcích, jak provésti krátkou a vítěz
nou válku ve svůj prospěch. Inspiruje se na
učením napoleonské strategie došel k přesvěd
čení, že jediným prostředkem k dosažení toho
to cíle je obchvat na křídlech, směřující k to
mu, přerušiti protivníkovy spoje se zázemím.
Maršál von Moltke použil skvěle této metody
o 60 let později u Sadové, pak se mu podařilo
obklíčiti v roce 1870 francouzské armády
v Metách a u Sedanu.
V roce 1914, ačkoliv vzhledem k francouzsko-ruskému spojenectví se stalo zcela nezbyt
ným dobýti ve Francii rychlého rozhodnutí,
Německo nemohlo počítati na převahu čísel
nou, aby provedlo se zdarem současný útok na
obě křídla francouzské armády. Rozhodlo se
tedy napadnouti Belgii s hlavní masou svých
sil a obejiti levé křídlo francouzské. Překva
pení nemohlo přijití z náhlého prohlášení vál
ky, jejíž bezprostřednost dávala tušiti perioda
politického napětí, ani dokonce ne ze znásil
nění Belgie, jež četné známky dávaly předvídati, ale ze síly masy, která byla pověřena ob
chvatem. Této síly bylo dosaženo tím, že proti
všem předpovědím vystoupily na scénu vedle
aktivních sborů i reservní sbory. Zde překva
pení bylo úplné a osud války by se byl málem
rozhodl v několika týdnech.
Přesto veliký berlínský generální štáb před
neúspěchem svých operací, aniž se snad vzdal
operací na křídlech, jejichž úspěch byl u Tannenberga zdrcující, měl se orientovati jiným
směrem, a požadovati rychlé vítězství na jiné
válečné nauce. Jde o methodu, které se říká:
náhlý útok.
Musíme věděti, v čem tato methoda útoku
spočívá, vzhledem k obavám, které musí budit

mezi národy, které jsou této methodě vysta
veny.
Generál von Seeck, který řídil po 6 let osu
dy Reichswehru a položil základy k vojenské
mu znovuvzkříšení své země, soudil, že válka
s velikými masami vojsk, analogická válce
z roku 1914, by se ukázala jako tehdy bezmoc
nou k vyvolání rychlého rozhodnutí. V roce
1931 napsal: »Dnešní státník musí položití
svým generálům tuto otázku: Když připustí
me, že se nerozvine méně síly a méně energie
než v minulosti, je možno dovésti budoucí
válku v krátkém čase k dobrému konci?«
Generál von Seeck odpověděl na tuto otáz
ku, kterou si sám položil, kladně. Je nutno
přepadnouti beze vší výstrahy nepřátelské síly
chránící území a přepadnouti nepřátelskou ze
mi, aniž by něco dalo předvídati podobný
útok. Žádná perioda politického napětí, žád
né ultimatum a žádné vyhlášení války, ale
náhlý vpád, který protivníka ohromí a uvede
ho do nemožnosti provésti svou mobilisaci.
To je jediným prostředkem zmoci v krátkém,
minimálním čase těžkou mašinérii národních
armád.
Jako akční prostředek doporučoval užiti vy
soce kvalitní armády o dvou nebo třech tisí
cích mužů, vybavených ultramoderní výzbrojí
a všemi potřebnými prostředky, nárazové
armády tvořené Reichswehrem a policií, zesí
lenými svými zálohami. Když by se tato masa
vrhla dopředu, domobrana, Grenzschutz, by
se zároveň mobilisovala na hranicích v někokolika hodinách a zajistila by ochranu domá
cího území, jsouc při tom připravena obsaditi
území, dobyté sbory z povolání. V úkrytu za
těmito dvěma armádami by bylo zatím mobilisováno všechno obyvatelstvo. Továrny by
spěšně přistoupily k výrobě válečného mate
riálu, a celé Německo by bylo připraveno če-
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liti dlouhé válce, kdyby náhlý útok nedal oče
kávaných výsledků.
Takový byl systém von Seeckův. Chyboval
zřejmě početním nedostatkem nárazového sbo
ru, který přes svou pohyblivost si mohl dělati
nároky na obsazení jen malé části nepřátelské
ho území, aniž by byl schopen zabrániti pro
vedení mobilisace v neobsazených krajích. Do
poručovaná válečná methoda tedy vyvolala
při svém objevení více zájmu než strachu. Byla
pokládána za úplně nemravnou, protivící se
všem pravidlům užívaným mezi civilisovanými
národy.
Přesto von Seeckova myšlenka měla dojiti
uznání. Hned v roce 1932 němečtí vojenští
spisovatelé na ni hleděli již příznivě, poněvadž
prý umožňovala zajistiti »rychlé a bezbolest
né odzbrojení«. Aby mohla vstoupiti do obo
ru praktického uskutečnění, stačilo by, »aby
vláda dala Německu prostředky, které ještě
chybí, aby tato strategie budoucnosti byla
uvedena v činnost«.
Toto přání se mělo brzy uskutečniti vyzbro
jením hitlerovské říše.
Říšská aktivní armáda, tak jak je dnes organisována, se hodí vskutku pozoruhodně pro
úlohu, kterou generál von Seeck přenechával
své nárazové armádě. Čítá asi 1,000.000 mužů,
má potřebí přijmout jenom velmi málo zálož
níků, aby mohla přejiti k akci, má k disposici
velmi zdokonalenou výzbroj, a může úplně
mobilisovati, jsouc kryta zákony, které jí
umožňují učiniti tak za nejhlubšího tajemství.
Zásah mocného letectva, z něhož asi polovina
ze 3000 strojů, jež čítá, je určena k bombardo
vání, by doprovázel její vstup do boje, nebo
by mu předcházel.
Domobrana, která také může býti mobilisována, aniž by to vzbudilo pozornost, díky
pružným ustanovením vojenského zákona
z května r. 1935, by byla zároveň připravena
hráti svoji úlohu. Vzadu za těmito sbory by
byla rychle vycvičena ta část obyvatelstva, kte
rá versaillskou smlouvou unikla veškerému
vojenskému výcviku, a která zůstává ještě ne
schopnou vstoupiti do rámce nových vojen
ských jednotek, aby Německu umožnila vydržeti, podle slov von Seeckových, »eventuel
ní nezbytnost dlouhé války«.
Celá země je připravena. Hospodářský život
německé říše pracuje již v době míru, jako
kdyby již byla válka, a při mobilisaci by se ne-
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Prohlášení.
V Článku otištěném v tomto časopise dne
16. dubna 1937 pod nadpisem »Vraždění ne
vinných« dotkli jsme se těžce cti paní Marie
Majerové, spisovatelky v Praze. Velice lituje
me, že došlo k otištění takových urážlivých
tvrzení a neváháme jí proto poskytnouti plné
zadostučinění. Odvoláváme veškerá křivá ob
vinění, jimiž paní Marie Majerová byla na cti
dotčena, prohlašujíce, že ji ani v nejmenŠím
nemůžeme viniti z toho, co jí v Článku proti
pravdě bylo vytýkáno.
Aloys Skoumal, odp. red.

musel tvořiti žádný nový důležitý organismus.
Dnešní činnost průmyslu by omezila na mini
mum trvání přípravy na výrobu určenou k zá
sobování mobilisované armády, a tak umožňu
je připojiti k výhodám náhlého útoku výhody
války, jejíž datum bylo předem stanoveno.
Zdokonalený von Seeckův systém může býti
od nynějška proveden, ježto dnes zmizely vše
chny nedostatky, které kdysi činily náhlý útok
tak závislý na náhodě. Hitler prohlásil ve
řejně: »Napadnu znenadání, v noci, rychlostí
blesku.« Je tedy mimo pochybnost, že Třetí
říše se rozhodla využiti všech výhod, které
skýtá náhlý vpád, připravený do všech detailů,
aby dovedla k dobrému konci válku o krát
kém trvání.
Nemine dne, abychom neslyšeli říkat kolem
sebe, že válka vypukne co nejdříve. Toto
tvrzení je příliš přesné, než aby bylo správné.
Válka je jistě vždy možná a je nutno býti na ni
připraven. Nesmíme se dětinsky domnívati, že
potlačíme nebezpečí, nebudeme-li chtít je vi> dět, jak se to dělalo až do dneška, anebo nebudeme-li na ně ukazovat, jako to děláme teď
my na těchto stránkách. Nesmíme říkat: Není
války, jako pastýř u La Fontaina křičel: Není
vlka, a opakoval to stále, když již vlk ho sežíral, když byl snědl jeho poslední ovci.
Podívejme se tedy na věci, jak jsou. Řekli
jsme před chvilkou, že válka není pro zítřek,
a dokážeme to, dodávajíce, že tato hypothesa
by mohla býti změněna, jak dále uvidíme.
Na prvním místě, jestliže německá armáda
byla pečlivě přizpůsobena novému způsobu
války, její možnosti vpádu nejsou již ty, které
se nabízely malé, vysoce kvalitní armádě von

Seeckově. Jeden po druhém, všichni sousedé
Německa poplašeni jeho vyzbrojením pocítili
nebezpečí.
Francie vyplnila mezery, které existovaly
mezi jejími opevněními. Vytvořila pevnostní
armádu, rozvinula pohyblivost a počet své
aktivní armády, učinila opatření pro zrychlení
své všeobecné mobilisace. Její letectvo a její
výzbroj se zdokonaluje den ode dne. Pozna
menejme, že za tyto čtyři poslední roky vydala
již pro svou bezpečnost 57 miliard franků
(prohlášení poslance Chappedelaine před par
lamentem, červenec 1937).
Belgie zvýšila počet svých obranných jedno
tek, rozmnožila opevnění na svých východních
hranicích a spěchá dokončiti kanál Alberta I.,
který uzavře na severu díru Antverpy—Lutych.
Holandsko se organisuje pro ochranu přecho
dů přes Yssel a přes Maasu. Švýcarsko zesílilo
výzbroj své armády, zrychlilo mobilisaci svých
sil, vytvořilo pro ně opevněné opěrné body.
Ačkoliv v principu se staví proti myšlence stá
lé armády, pochopilo hrozbu, jíž ho vystavuje
útok, stanovený na pevné datum, aniž by ně
jaké diplomatické napětí dalo předvídati jeho
rozpoutání. Zřizuje tedy zvláštní setniny dob
rovolníků, kteří v každé době hlídají přecho
dy přes Rýn.
Anglie zrychluje nyní o překot zvýšení své
ho loďstva, a rozvoj své vzdušné moci. Fakt
ještě významnější: prohlásila zřejmě svůj
úmysl podporovati Francii a Belgii, úmysl,
který kdyby byl znám v roce 1914, byl by za
bránil válce. Prohlásila neméně jasně, že jí
»není lhostejným osud Československa«.
Konečně na východ od německé říše Polsko
a Malá dohoda upevnily své svazky s Francií
a doplňují svou materiální výzbroj. Náhlý
útok nenalezne již před sebou otevřeny ty
průchody, kterými mohl ještě na podzim roku
1936 vrhnouti vlnu svých obrněných jednotek,
které by otevřely cestu motorisovaným divisím.
Tak ať napadá v jakémkoli směru, Němec
ko se vydává v nebezpečí, že najde proti sobě
systém sil, které v celku převyšují jeho síly a
mají při nejmenším stejnou materiální a mo
rální hodnotu. Nesmíme se tedy diviti, že po
litická strana, která tlačí Hitlera k extrémním
rozhodnutím, naráží na nejvyšší velení, které
je si vědomo skutečnosti a stará se o svoji
prestiž. Taková situace, díváme-li se na ni

s vojenského hlediska, nese v sobě možnosti
míru a nedovoluje přílišný pesimismus někte
rých lidí, poněvadž nejistota o výsledku útoku
je dnes jako včera schopna učiniti, že myšlen
ku na něj opustí. Pospěšme si však říci, že tato
situace může býti pozměněna italsko-německým sblížením. Tato význačná událost je ne
bezpečnější, než jak se zdá, a lidé si myslí; je
tím pozměněna celá politická a vojenská rov
nováha Evropy. Podám krátce, jak se toto sblí
žení zrodilo.
Vztahy mezi Německem a Itálií prošly v le
tech 1919—1935 rozličnými alternativami, od
návštěvy Hitlerovy v Benátkách až po vyslání
200.000 italských vojínů na Brenner. Dvě vý
znamné události způsobily sblížení: habešská
válka a nacionální revoluce ve Španělsku.
Když Itálie se pustila do své velké operace,
Anglie, starostlivá o své zájmy ve Středozem
ním moři, stejně jako věrná ženevskému paktu,
neodvážila se přesto vystoupiti vojensky proti
Itálii. Francie, připoutána na své závazky
v Evropě, toužící zachovati si britské přátel
ství a neztratiti při tom přátelství italského,
pokusila se o zprostředkování, ztroskotala
v něm a konečně opustila Itálii. Německo, čí
hajíc na příležitost, chopilo se této příznivé
příležitosti a ujistilo o své podpoře Itálii, jež
byla dojata v hloubi srdce.
Španělská revoluce spojila obě země ve spo
lečné akci; obě země dříve již morálně sblíže
né se nyní sblížily prakticky. Oceňujíce stejně
a v jeho skutečné hodnotě nebezpečí, jež pro
civilisaci znamená komunismus, obě země se
snadno shodly o pomoci, jež se měla poskytnouti nacionalistům. Anglie a Francie, země
demokratické, v nichž jsou dovoleny nejkraj
nější strany a názory, trvaly na principu neintervence. Hlavně Francie prohlašovala ofi
cielně svoji přísnou neutralitu; poloúředně —
poněvadž vnitřní politika si osobovala suve
rénní práva — dovolovala, ne-li usnadňovala,
posílení vládního vojska.
Tak se vytvořilo dnešní napětí mezi oběma
skupinami velmocí, Anglií a Francií, Němec
kem a Itálií.
Osa Řím—Berlín, nebo spíše italsko-německé sblížení, říká se, je vratká, neboť obě země
mají protichůdné zájmy na Dunaji a na Balká
ně: není tedy nebezpečná. Dovolím si nesdíleti toto mínění. Nikdo nepopírá, že Německo
a Itálie mají protichůdné zájmy ve střední a
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východní Evropě. Ale to jsou zájmy na dlou
hou lhůtu. Dnes se jedná o bezprostřední zá
jmy a o přesné cíle: pro Německo o konec
jeho osamocení; pro Itálii o uznání jejího
afrického impéria; pro obě země o křížovou
výpravu proti bolševismu. Každý z obou států
udělal druhému nutné ústupky a dohoda se
mohla na společném programu lehko uskutečniti.
Tato změna rovnováhy v souboru nynějších
vojenských sil tvoří fakt nepopiratelného vý
znamu. Ústřední blok z let před rokem 1914,
který dělil Evropu na dvě části, je vytvořen
znovu podle osy Řím—Berlín, s Německem
aspoň tak silným jako před válkou, s Itálií sil
nější a připravenou k činu, s velmi slabým
Rakouskem sevřeným mezi oběma, které by
v kritickém okamžiku velmi těžko zachovalo
svoji svobodu jednání.
Veřejné mínění si neuvědomuje dostatečně
pokrok, učiněný italskou armádou, a jakou
cenu představuje. Jaké falešné předpovědi se
dělaly v Praze, právě tak jako v Paříži, dokon
ce i v nejinformovanějších kruzích, o trvání,
dokonce i o výsledku habešského tažení! Udá
losti vyvrátily tyto předpovědi. Do detailu
připravené tažení bylo pozoruhodně vedeno.
Úspěch, který je korunoval, se vysvětluje ne
jen převahou, kterou v pravidelném boji skýtá
vycvičené vojsko a moderní materiál nad hor
dou improvisovaných bojovníků, ale také methodickým spojením a rozumným užíváním
všech prostředků, potřebných k rychlému do
sažení cíle.
A jak bylo dostatečně politicky využito, a
jak falešně, určitým tiskem guadalajarské po
rážky! Pro toho, kdo zná fakta, vyplývají z ní
ovšem chyby velení, hlavně co se týče bezpeč
nosti ze vzduchu, ale přesto nijak nezmen
šuje hodnotu sborů. Italská armáda (pozemní
a také vzdušná) je silou, s níž se musí počítati, a která podala důkazy své hodnoty. Její
výcvik i její zdatnost a její výzbroj ji staví na
úroveň velikých evropských armád. Co se týče
jejích mravních vlastností, jsou to ty, které
Mussolini uměl vštípiti národu, z něhož vyšla.
Taková je vojenská moc, kterou události mo
hou zítra postaviti proti nám.
Francie tedy musí počítati na alpských hra
nicích a na přilehlém pobřeží Středozemního
moře s počtem divisí dostatečných k zajištění
integrity jejího území. Tyto divise musí býti
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vzaty na bitevním sboru, který o to bude osla
ben. Je však nutno věděti, že aspoň na počát
ku Francie musí počítati na sebe samu. Itálie,
nejsouc pravděpodobně ohrožována na svých
východních hranicích, neshromáždí ostatně
možná své síly v Alpách, ale pošle určitou
značnou část na sever. Tato část se připojí
k německým oddílům, jejichž frontu prodlouží
a přinutí Francii, aby prodloužila také svoji.
Tyto rozličné možnosti tvoří právě tolik ne
snází, jež přináší italsko-německé sblížení pro
vypracování francouzského operačního plánu
— a to i v případě, že by Itálie zůstala neutrál
ní a pouze nepřátelsky nakloněnou Francii.
Jestliže německá armáda, kterou osamocení
státu nutilo, aby bojovala sama, byla až dosud
silou, která měla zajištěnou protiváhu — jsouc
spojena s italskou armádou a tak zvětšena
v poměru aspoň 2:3, dnes mohla by býti ne
bezpečím pro mír Evropy. Je pravda, že evrop
ská válka by ihned rozpoutala také námořní
a vzdušné síly. Ale ovládnutí vzduchu je pře
chodné a nemůže vyvolati konečného vítěz
ství. Svoboda moří, jejíž význam se nepopírá,
působí příliš pozdě. Bitvy, na nichž závisí
osud národů, se budou odbývati na zemi, a
mohou býti rozhodující, dříve než se dají pociťovati výhody získané jinde. Proto, mimo
chodem řečeno, Československo si nesmí dělati příliš veliké iluse o pomoci sovětského
letectva.
Evropská atmosféra je jistě bouřlivá. Mož
ná, že se musíme méně obávati principielních
sporů než banálního incidentu. Náhodný, ne-li
vyprovokovaný incident může na jedné i na
druhé straně se dotknouti národní sebelásky,
a dohoda se může státi nemožnou.
Francie se oddělila od Itálie, nebo Itálie se
oddělila od Francie: je nutno toho litovati pro
jednu právě tak jako pro druhou. Je zlo ne
napravitelné? Nenáleží nám se o tom vyslovovati, ale srdečně si přejeme nápravy.
Itálie má starost především o své africké
impérium. Staré anglicko-italské přátelství ne
bude moci již nikdy býti oživeno a přinášet
lepší výsledky než nenávist a boj.
Itálie pro Anglii postupně zaujímá místo
tak dlouho obsazené Francií: místo pevnino
vého nepřítele č. 1.
Nelze se však domnívat, že by Anglie byla
dosti šílená, aby utratila 250 miliard korun
proto, aby obnovila znovu své panství na

Středozemním moři, jež může dobrými slovy
a dobrými prostředky obdržeti právě tak v Ří
mě jako v Paříži.
Kdybych byl římskou vládou, nebál bych
se jistě, že dostanu za 250 miliard anglických
granátů na své kostely a na své památky. Ni
koliv! Přesto bych se něčeho bál, ano, bál
bych se, že malý kousek z tohoto bájného miliardového kusu zlata bude jednoho dne věno

Norbert Dada:

váno na financování politické revoluce v Itá
lii, asi takové, jako Anglie provedla ve Francii
v roce 1789, v roce 1830, v roce 1848, v roce
1899: na rozbití fašismu; na zničení duceho,
na to, aby bývalý anarchistický Parlamentaris
mus byl znovu obnoven ve svých předstíra
ných právech. Mussolini však neodvrátí tuto
ránu, když se spojí s Berlínem a když se vzdá
Vídně a Brenneru.

U
mění Třetí říše

Jsou vládci tiše z Nibelungů vzati,
jich rod je stár a dokonale íist,
jim rýnské s krvi dávalo se k piti
a tuti maso nepeíené jíst.

Pohanský kultus zdravější než mnohá
z oVřelých, smutných, asketických vér,
v obsahu jeho nejen plnost žití,
ale i spása synů všech a dcer.

V nich s ryzosti se zachovala rasa
a, dá-li Bůh, už nic ji nezkalt,
až skonti turné, povelí sám Odin
k parademarši stžedem Valhaly.

Však jako víra podlehla své zrněné,
umění též se rázné očistí,
budou je hlídat v museích i Školách
vachtmistri jako Štábní gážisti.

Jim slouží všecko k propagandě bytí,
jemuž dal vzniknout teutoburský hvozd,
kdo není Germán, záhyn, nebol nemá
žádného smyslu brát ho na milost.

Nepozná jisté ani sebe samo
umění loňské proti letošku,
už ani slepým ztit se nedovolí
Rottluffa, Grosze nebo Kokoschku.

Mazale zvrhlý, zanech extrémností,
bláznivých svojich pokusů se vzdej;
akt musí míti vnady Kriemhildiny,
ryšavé copy jako Loreley.

Jaroslav Cubra:

NA OSUDOVÉ KŘIŽOVATCE
(NĚKOLIK DALŠÍCH POZNÁMEK K DUCHOVNÍM PROBLÉMŮM NÁRODNÍ BRANNOSTI)

Přiměřené uspořádání hodnot určujících jednoznačně problém národní brannosti bylo
v předcházejících rozborech*) povšechně stanoveno formulováním pojmu duchovního
a duševního národního potenciálu, jehož jednou složkou jest válečný po
tenciál, daný faktory strategickými, politickými a hospodářskými.
Letmý pohled zpátky, do ohnisek posledních třiceti, nejvýše padesáti let dějin Evropy
ukázal mimo to, že veškerá základní rozhodnutí uvádějící v pohyb velké meziná
rodní nebo mezistátní síly evropské a světové byla dána soustředěním kolektivních vůlí národ
ních celků v jednom, či několika jejich nositelích a představitelích. Důsledky těchto rozhodnutí
byly dobré či zlé, blahodárné nebo zkázyplné, naprosto ve smyslu čiré spravedlnosti a podle
toho, jaký byl duchovní i duševní stav či potenciál dotyčného národa nebo národních skupin.
K ověření tohoto zákona budiž znovu rozveden klasický případ rozhodnutí, jehož důsledky
se vinou poválečnou historií Evropy až do dnešních dnů a jejichž konečnou likvidací se marně
,Tak” č. 4 a 6-7.
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zabývaly nejbystřejší mozky evropských kabinetů. Je to zápas o Středomoří, o životní dopravní
tepnu anglického impéria. Jestliže panství nad středomořským basénem jest pro Itálii otázkou
imperiální prestiže, jest ztráta svobody středomořské plavby pro Anglii otázkou bytí či nebytí
panství nad druhou polovinou světa a sestoupení k úrovni ostatních evropských mocností.
Důležitost tohoto zápasu pozorujeme nejlépe v relativním nezájmu Anglie o průběh součas
ného konfliktu japonsko-čínského, přesto že na východě jsou v sázce nesmírné anglické inves
tice a ohrožení anglických mocenských posic v západní části Tichého oceánu. Vývoj událostí
zajisté nasvědčuje, že Anglie i tentokráte ještě vyhraje svoji při; málokomu je však známo, že
je tomu sotva 21 roků, kdy jediné rozhodnutí mohlo způsobiti porážku Anglie ve světové
válce a likvidaci její světové moci. Winston S. Churchill ve své »Světové krisi« neuvedl —
zřejmě z dobře uvážených příčin — ve své mistrovské analyse Falkenheynova rozhodování se
o strategických cílech Německa na přelomu válečných roků 1915—16, že v řadě možností
kynoucích Německu po vítězném zakončení válečného roku 1915 nebyla uvážena ona nejhlav
nější a nejosudnější, objevivší se ostatně ještě jednou v roce 1917 po porážce Itálie u Kobaridu:
kromě možných cílů spočívajících v dobytí a využití východních prostorů Ukrajiny, břehů Čer
ného a Kaspického moře se všemi nesmírnými zdroji obilí a politickými důsledky v oblastech
za Kavkazem, vtažení Rumunska a jeho nafty po bok ústředních mocností, zesílením balkánské
a maloasijské fronty bylo též možno provésti podepření a úplné dokončení tehdejší rakouské
ofensivy v oblasti Trentina. Část německých divisí marně rozbitých v granátových jamách
verdunských mohla v téže době způsobiti úplnou porážku Itálie a ovládnutí Apeninského
poloostrova. Logickým závěrem takové akce byl by útok do francouzského boku a pravdě
podobná porážka Dohody, neboť Anglie bez transportů vojska i surovin středomořskou cestou
nemohla dále vésti válku. Je též otázkou, jakou odezvu by mělo takové německé vítězství
v anglických koloniích obývaných mohamedány, kde se v té době šířila obratná německá pro
paganda, usilující o svátou válku islámu proti Anglii pod pláštěm Prorokovým.
Falkenheyn se však rozhodl pro svůj Verdun, a tak tento nejdůležitější moment světové
války — jemuž ostatně vděčíme v jistém smyslu i my za svoji státní samostatnost — nás přivádí
k otázce, dotýkající se kmenového kořene věci: jest myslitelno, aby rozhodnutí jednotlivcovo,
nebo skupiny jednotlivců, pokud ve svých důsledcích určuje uspořádání osudů milionů lidí,
celých národů nebo států, jejich život, svobodu, porážku, vítězství, samostatnost nebo poddan
ství jest možno, aby takové rozhodnutí bylo pouze výslednicí přirozeného seskupení sil mate
riálních a duševních, nebo se sluší hledati a viděti zejména v takových případech základní
prvky věčného řádu spravedlnosti? Jestliže nechceme opustiti bezpečnou půdu zdravého
rozumu, musíme zde zahlédnouti a přiznati stopy působení Boží Prozřetelnosti, která se ne
odvolatelně protiví pyšným, srovnává pahorky a povyšuje údolí a dává každému, což jeho jest,
ať již jde o pouhého jednotlivce nebo o celé národy.
Výše uvedené schéma, osvětlující novým a překvapujícím světlem jednu z nejúžasnějších
a nejtragičtějších událostí nedávné minulosti, má svoji zákonitou platnost i pro všechny ostatní
události a rozhodnutí, a člověku, snažícímu se o absolutní myšlení, jest též kriteriem pro posu
zování hlavních sil, určujících i náš duševní národní potenciál a pro zjištění, probíhá-li jeho
vývojová křivka nad všeobecnou duchovní osou, nebo pod ní.
Hledíme-li na daný problém tímto zorným úhlem a snažíme-li se o zaujetí co možno největ
šího odstupu za účelem dosažení a zachycení jeho obecných a úplných forem, dojdeme k zjištění
základní skutečnosti: ideová nadstavba řízení a vedení tohoto státu, hlavní směrnice součas
ného životního vývoje obou státních národů a celá jeho struktura zákonodárná, právní, admi
nistrativní i výkonná jest v principu zakotvena v řádu materiálním. Chceme-li tutéž věc vyjádřiti formulací negativní: tento náš stát a národní život v jeho rámci není vědomě založen
a tím méně řízen principy nadpřirozenými, smyslem a odkazem české a slovenské tisícileté
tradice a národním prozřetelnostním posláním. Jeho duchovní a duševní národní potenciál
jest zakotven v řádu přirozeném a jest vsazen pod srovnávací duchovní osou.
Nedávný pohřeb presidenta Osvoboditele naznačil a dokázal jedinečnou svornost a jednotu
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myslí i srdcí většiny národa, lidu všech vrstev a stavů, seskupeného v demokracii a demokracií
řízeného. Kdo se však pozorně díval na celou onu tragickou událost, kdo se soustředil až k za
chycení srdečních tepů onoho zvláštního tichého projevu národního smýšlení, nemohl nakonec
necítiti hrozný, ničivý ledový chlad, který sálal z celého velkolepého ceremonielu pohřbu.
Chlad hmoty, která jest relativní, která pomíjí, která jest pouze odrazem v zrcadle, která »spolu
stená, očekávajíc blahého vzkříšení«. Ano, zde bylo opravdu již dosaženo relativní jednoty,
zde bylo již uposlechnuto volání k seskupení všech od prava až do leva, zde byla vskutku
naplněna jedna z etap humanitní demokracie. Služba všech všem a dobro pro všechny, ale
pouze pro tento život, pro těchto konkrétních čtyřicet nebo šedesát let, neboť vyznavači huma
nitní demokracie věří pouze daným a hmatatelným skutečnostem a nemohou, ani nechtějí
promítati tento svůj positivní svět do oblastí řádu nadpřirozeného, porovnávati a usměrňovati
jej pravděpodobnými záměry Prozřetelnosti Boží a jeho nesrovnalosti vyrovnávati absolutními
zákony věčné spravedlnosti. Humanitní demokracie! Člověk, až se ukáže, že přece jenom není
od přirozenosti nakloněn k dobrému, bude vhodnými zákony usměrněn k tomuto přirozenému
dobru, a jeho život řízen právě tak, jako budiž řízen, usměrněn a vědecky organisován celý
život národa i státu.
Zajisté! My, lidé svobodní duchem, kteří hledíme s důvěrou a plni naděje přes oněch
šedesát let do věčného veletoku života v Bohu a jeho království v nekonečném a všeobsáhlém,
marně voláme a marně ukazujeme všem od leva do prava na ruku píšící výstrahu na bílých
stěnách národní věže. Marně ukazujeme, že katastrofální biologický úpadek životní síly národa
nemůže býti léčen organisováním ani řízením, že nemůže být zastaven ani penězi, ani jakoukoliv
jinou odměnou, kromě naděje na odplatu věčnou.------Je marné ukazovati neustále na jednotlivé podrobnosti neodvolatelného úpadku, nebude-li
demokracie humanitní vědomě a plánovitě nahrazena kvalitativní demokracií křesťanskou,
která jest také zaměřena k dobru lidu, jemuž byla dána veškerá moc od Boha, ale jejíž těžiště
jest umístěno nikoliv v tomto relativním pozemském putování, nýbrž v absolutním životě
věčném.
V nejbližší době bude rozhodnuto o nesmírně důležitém zákoně o branné přípravě. Má to
býti zákonem usměrněná mobilisace veškerých duševních i hmotných zdrojů národa k obraně
státu. Zvláště však má býti vedena a řízena mládež. Uvědomíme-li si nesmírný dosah takového
usměrnění a řízení, nesmíme zamlčeti důraznou, hlasitou a neutuchající výstrahu i radu:
stojíte na osudovém rozcestí; máte zákonnou možnost říditi, organisovati, usměrniti a vychovati národ a především mládež v jednotném duchu k projevu jednotné vůle. Ne
dopusťte proto, aby tato vůle, až se jednou projeví a vykrystalisuje v jednom nebo několika
nositelích, byla zaměřena k cílům malým, hmotným, pozemským, aby odporovala pradávné
tradici a poslání národnímu, aby byla v odporu s plány Prozřetelnosti Boží. Katolíci pracující
ve všech službách národního a státního života po léta vám ukazují, že ocelovým nosným
trámem, protínajícím národní organismus Čechů a Slováků jest svatováclavská víra, nikoliv
jako tradiční sentimentální legenda, nýbrž jako životní národní princip a že prozřetelnostním
posláním Čechů a Slováků jest vytváření spojovacího mostu mezi Západem a Východem,
pokračování v práci a odkazu cyrilometodějském. Neobávejte se, že zaměříce organisování
základních činů státních k nadpřirozenu, zanedbáte konkrétní úkoly obrany a přípravy, neboť
zde a především zde platí úhelná slova Našeho Pána: »Hledejte nejprve království Božího
a spravedlnosti jeho a ostatní bude vám přidáno.«-----Závěrem chci ještě říci, že jsem, bohužel, jist, že tato slova, vyvěrající ostatně jenom z ryzí
lásky k vlasti, pominou a zaniknou v prázdnotě, hluše a bez jakékoli ozvěny, jako zanikla
a zanikají tisíce daleko výstižnějších a důraznějších slov, nabádání a výstrah katolických mužu
povolanějších a vzdělanějších, činných a tvůrčích duchů ve všech frontách náboženských,
kulturních i politických. Budiž to však řečeno znovu a tisíckrát opakováno v naději a pevné
víře, že naše volání přece konečně nakloní srdce těch, kteří jsou povoláni k vládě a že ani pán
a údělný kníže náš, svátý Václav, nedá zahynouti nám ni budoucím.-------
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Ladislav Švejcar:

KUS statistické
Zákon o újezdních měšťanských školách je
jeden z nejlepších Školských zákonů českoslo
venských. Kdyby bylo možno brzy jej provésti,
přiřadil by se tím náš stát ke Školsky nejpo
kročilejším státům severským. Síť možnosti vychoditi Školu měšťanskou byla by rozhozena
po republice tak, že by jí byl zachycen každý,
kdo má k tomu aspoň průměrné schopnosti.
Ale i pak zůstanou zde děti, které nepůjdou
na Školu měšťanskou buď proto, že zůstaly
hodně pozadu a nebudou míti naděje, že by
zde prospívaly, nebo ty, které rodiče určili
k tomu, aby v nej podřadnějším postavení ze
mědělských dělníků nejnižších ztrávili celý
život.
Tyto děti velmi nepatrného počtu zůstanou
na Škole obecné, představujíce na Školách
ménětřídních šestý, sedmý a osmý Školní rok.
Velmi Často jsou mezi těmito dětmi děti po
hlavně převyspělé, s erotickými zkušenostmi,
krajně nebezpečné dětem mladším. Zanedba
né, bez domácí výchovy, nebo vychovávané
přímo v nenávisti ke škole, která zabraňuje
svými pokutami, aby jich mohli rodiče, Či do
konce jiní zájemci užiti jako síly pracovní.
Osnova nařizuje pro tyto děti látku blízkou
látce učebné tří tříd školy měšťanské rozsahem,
když již ne systematickou osnovaností. Látku
tu má učitel pro tuto hrstku »sedáků« probrati se vší vážností při učebném úkolu pro
děti ostatní předepsaném a vyučovací úspěch
u těchto dětí jest součástí jeho kvalifikace. Na
Školách ménětřídních nelze tohoto úkolu do»síci jinak, než nepřímým vyučováním. Spra
vedlivý učitel nemůže dáti těmto dětem ze své
ho velmi spoře vyměřeného času nic více pro
přímé vyučování, než kolik asi tvoří procento
těchto dětí ve třídě. Nelze u nich použiti nové
metody samoučení, protože není pro to učeb
nic a učitel nemá prostředků ani Času k tomu,
aby učebnici svou vlastní prací grafickou na
hradil. Konečně pro vyučování fysice a příro
dopisu nemá většina dvoj- i trojtřídek dosti
prostředků názorných. A kdyby bylo všechno
to: úsilí učitelovo bude se rozbíjeti o indolenci
většiny těchto dětí, které Školu považují za
kriminál.
Jsou kraje tak chudobné a tak hospodářsky
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zanedbané, že nelze se skutečně diviti, poČítá-li zemědělská produkce s těmito dětmi
jako pomocníky, krmiči dobytka, opatrovateli
svých sourozenců i jiných dětí, ba i jako
s mladšími čeledíny a děvečkami. Neviděti
této skutečnosti jest lháti samému sobě. Časté
absence těchto dětí se přezírají, ano ani nezaznamenávají, aby nezvyšovaly procento vyne
chaných půldnů a aby řídící nepoŠtval na sebe
upomínkami a pokutami rodiče těchto dětí,
obyčejně nevybíravé v debatě, kterou jen
s největším sebezapřením neučiní manuální.
Jsou však dosud inspektoři, kteří docházku
vtělují do kvalifikace jak správce Školy, tak
učitelovy, což je asi stejně tak spravedlivé,
jako by jim k tíži připočetli neúspěch ve stu
diích svého vlastního dítěte, studujícího na
střední škole.
A tak tento balast, vynechávající školu při
každé příležitosti, aby jednou okopával bram
bory a po druhé »erteple«, nutí se do učiva
skoro měšťanské Školy, ačkoliv nešel na Školu
měšťanskou jen proto, že nedosáhl při své
indolenci ani v triviu požadavků kladených
na třetí Školní rok. Vždyť jistě mnohý učitel
i správce Školy má ve svých vzpomínkách tátu
nebo mámu takového dítěte, která přišla se
pokutou předplatiti na příští absenci,
»protože vědí, vona ji Mařena vydělá v pasece
za den a může vostat měsíc«.
Nelze jistě z důvodů zásadních a konečně
i kulturně prestižních učiniti výjimku z povin
né docházky Školní u těchto dětí. Ale abychom
si nelhali do statistik jak té které Školy, tak
také do statistiky úhrnné, bylo by sluŠno
snížiti roční docházku na počet půldnů oběma
stranám přijatelný. Přestávka v polních pra
cích jest od počátku listopadu do konce břez
na, to jsou Čtyři měsíce, čili asi beze svátků
140 půldnů. Ty bylo by dítě takové povinno
ztráviti ve Škole a jen nedosažení tohoto počtu
bylo by pro rodiče trestno.
Ve Škole obrátil by učitel svoje vyučovací
úsilí k tomu, aby tyto děti ovládly bezpečně
trivium tak, jak tomu chce pátý Školní rok,
aby je tichým čtením přístupné dobré litera
tury ve Škole naučil zájmu o knihu a o čtení
a při tom působil na ně jak poučnou, tak

mravní stránkou čtené knihy. Aby je naučil
počítati i kalkulovati v počtech denního ži
vota, jak krásně navádí Bradáč v »Didaktice
trivia«. Aby zkrátka nedostatky, pro které
zůstalo na Škole obecné, byly co možná brzy
nahrazeny.
Jsou snad ovšem vzácné kraje tak zapadlé,
že dětem není za dnešního stavu věcí dobře
možno jiti na Školu měšťanskou. Zde by měl
zákon přidržeti školní obec k tomu, aby ná
vštěvu takovou umožnila pomocí sběrného

vozidla, jezdícího buď pravidelně nebo příle
žitostně, umožňuje vhodným technickým opat
řením užiti i aut nákladních, na kterých, jak
známo, přítomnost cizích osob jest zakázána.
Jest jisto, že důsledné provedení zákona
o újezdních Školách měšťanských napraví
tento stav. Ale — visí mnoho věcí ve vzdu
chu, které jsou pro národní existenci naléha
vější, a proto nutno přemýŠleti o trvalejším
provisoriu.

Václav Kameník:

NÁŠ FOOTBALL
Mluvit a psát o řootballu je u nás od nějaké
doby nebezpečné; zároveň je nebezpečná situ
ace našeho řootballu. Podle výsledků v I. kole
Středoevropského poháru jsme nejhorší kopáčskou zemí v střední Evropě; pod svou
čáru nemůžeme klást ani Rumuny, ani Jugoslávce, protože ti měli v soutěži po jednom
mužstvu, kdežto my jsme měli tři. Předčili nás
také Švýcaři, země málo výrazného footballového slohu a přece takových mravních kvalit,
že dovedli svými dvěma mužstvy vykonat více,
než my se třemi. Mimo nás všichni staří účast
níci poháru udrželi úhrnem své posice; tento
fakt potvrzuje skutečnost nám nepříznivou: že
v soutěžích s cizími mužstvy, zorganisovaných
na dobré základně sportovního bojování, ztrá
címe odolnou houževnatost a upadáme i v krá
se hry, i v citové vyrovnanosti hráčské a organisační, i konečně v technické oblasti výkonné
kopáčské vůle; pak žádné reklamní chlácho
lení nebo dráždění nemůže zastřít průzračný
fakt, že to s naší kopanou v pořádku není.
Hledat příčiny těchto nesnází je u nás sice
teoreticky možno, když se přizpůsobíme poloenthusiastické formě kopáčských reklam, avšak
prakticky ztroskotává každý pokus o oprav
nou vůli; zasáhnete-li totiž prakticky do věcí
naší kopané, bude to bezmála vypadat tak
jako scéna v biblickém městečku: budou vás
kamenovat kameny ze současné hromady poloenthusiastické reklamní machy, na níž záleží
víc, než na mravní výchově kopáčské genera
ce; snad chápete, proč: o tom se přece u nás
nesmí psát; u nás je pouze dovoleno vytrvale
kazit football.
NáŠ ctitel řootballu, vychovávaný rekla

mou, přese všecky jednostranně pěstované
»davové pocity« — není slepec; ví do po
drobností a umí pořádně zkritisovat všecko,
co se v posledních letech u nás s kopanou dě
lalo a jak se především Špatně hospodařilo
s tím, co on sám představuje: s obecným zá
jmem o sportovní football. Toto pří
davné jméno má dnes ve řootballu skoro pří
dech revoluční: mluvte s kýmkoli ze ctitelů
footballu, poví vám bez skrupulí, že je pro
sport a proti obchodu; a dozná se vám s bo
lestnou upřímností, že jeho důvěra k footballu
upadá úměrně s jeho zobchodňováním. Pobesedujete-li si s footballovým lidem, v němž žijí
ještě staré iluse o ryze sportovním footballu
KoŠkově nebo Jandově, a který ve slově sport
vidí nejen jakost vůle a páteře, ale i jakost
citu a nadšení, přesvědčíte se, proč to žádá a
proč touží po vysoké úrovni těchto mravních
hodnot: není to k uspokojení pouze sebe,
svých jednostranných pocitů, nýbrž k uspoko
jení zájmu obecnějšího, přesahujícího jeho in
dividuální a subjektivní žánr — do sfér nad
osobních, jichž stěží zažívá ve své oblasti ci
vilní; a právě tyto sféry, zapojené do bojov
ného objektu, výkonu a jakosti jedenáctky,
jíž straní, uvádějí ho do týchž sportovních
ilusí, jakými byl prosycen kulturní život an
tický a jeho boj o mravnost, soustředěný v sou
těži atletů; sport tomuto ctiteli z lidu je tudíž
docela jinou věcí, než jak jej dělá zákulisí: je
to jeho setkaná »s vyšším životem«, a jestliže
nejsou jeho podmínky splněny, pak i »vyŠŠí
život« ctitelův je na cucky rozbit. Proto však
žádá sport, vysokou jeho jakost, jakost nad
osobní, a sáhnete-li mu na to, jste kazisvěty.
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Mezi footballovým lidem převládá mínění, logie a zvědečtělé metody jejich footballové a
že dnešní ¡situace byla zaviněna škálou nesná tělesně kulturní přípravy. Avšak často se za
zí, počínajíc zavedením profesionalismu. Mys pomene na to, že spoléhání na tento rozbor
lilo se, že skončením boje proti lžiamaterismu nestačí a že je třeba rozvinovat nade vší pří
se odstraní to mravně špatné, čím byl pod pravou a odbornými zjištěními především
vracen football před deseti lety; a zatím se opravdový boj. Narychlo koupeným hráčem,
vplulo do dlouhodobých mravních pří, jimiž i kdyby byl sebe lepších odborných kvalit, ne
se footballu neprospělo. Šlo se sice vpřed lze řešit nedostatky ve výchově k boji; tato
v úpravě sociálních podmínek hráčů a vybu výchova je podmíněna bdělostí klubů o dorost
doval se jakž takž footballový právní řád, dá a všecka mužstva, netoliko o mužstvo nejlep
valy se konstrukce a reálná forma věcem do ší; tedy tím, co se vkládá do klubových ko
sud úhorovitým a zanedbávaným; také se zvý lébek ne jako úloha, již je možno odřít nebo
šila péče o výcvik mužstev a změnil se názor odhrát řemeslně, nýbrž jako poslání a dar
na footballovou techniku, jež nepadá shůry, ducha, nadání a charakteru, jímž jediné se
nýbrž je docilována namáhavě za vedení od může změnit naše footballová realita a získá
borníků. Odbornictví a školení jest od zave vat vytrvalá úroveň našich snah sportovních
dení profesionalismu předností našeho foot- a mravních, jež už nepředstavují jen jeden
ballového řádu, avšak přesto — náš football úsek naší skutečnosti, nýbrž jsou zapojeny svý
stále ještě není pokládán za hodnotu té úrov mi vlastnostmi a hodnotami do úhrnné sku
ně, jaké bychom byli schopni; pořád na něm tečnosti národní. Klesá-li bojovnost a spor
tkví »dětské nemoci« moderně přetvářeného tovní dobyvatelství ve footballu, je to zřejmě
footballu 1. rázu administrativního, 2. výkon nepříznivý úkaz, který nepůsobí povzbudivě
ného, 3. mravního. Pokud jde o správní po a neinspiruje lid svým posláním a aktivitou
zornost klubovou, dopouštěla se chyb hlavně svého nadání; je to úkaz slabosti, která roz
proto, že nevedla sektářskou klubovou zaníce- laďuje.
nost k taktní gentlemanské vyrovnanosti nově
Do krise našeho footballu ozdravně zasáhla
orientovaných sportovních povah, nýbrž k mo reorganisace ligy, kterou byla podnícena vůle
rálce handlířské, jež měla své různoznacné k vyšší výkonnosti a sportovnímu dobyvateLdůsledky v životě klubu i footballové veřej ství venkovských klubů. Avšak pořád ještě
nosti; to vedlo k chybám i jinde, k opatřování nejlepší krajinský football nepředstavuje ty
a kupectví s hráči, kteří v jiném klubu vyni pickou sportovní nadanost svého kraje; do
kali, ale v novém se stali méněcennými hráč předních klubů jsou totiž najímáni muži, prošlí
sky a morálně; místo sportovních charakterů prostředím zcela odlišným a zavádějící v kra
rostli totiž ve footballu radikální a svéhlaví jinských klubech morálku, proti níž vlastně
spekulanti, předem již zneschopňovaní pro krajinský football by měl mít mnoho námitek
výchovu, jaké jim bylo třeba, aby mohli být a z principu ji odmítat. Není ještě letos, kdy
muži naší mravní a lidské potřeby.
se už chápe nebezpečí z tohoto počínání, žád
Před lety na to upozorňovali sami staří nou vzácností, že dva, tři hráči venkovského
hráči, stěžujíce si, že upadlo v klubech kama profesionálního klubu dojíždějí z daleka na
rádství; dnes si opět stěžují na zdvořilost, za zápasy a kdy kluby hledají posily pro sezónu
niž je možno skrýti leccos nepříjemného. třeba i v Maďarsku nebo Rakousku, aby v sou
A pak na to, že různými spletitými vlivy těži obstály. Pouze amatéři se řídí ryze regio
i přemrštěným vztahem některých fanatických nálními zásadami, jež by po letech dobré vý
ctitelů footballu k hráčům byly rozvráceny chovné práce mohly přinést užitek našim spor
podmínky pro sportovní dobyvatelství a bo tovním snahám ve footballu a pozvednout při
jovnost: v klubech se zná do detailů hra riva rozený růst tělesné nadanosti v jednotlivých
lů, rozmary hráčů, způsob jejich tréninku a krajích. Zatím v této výchovné praksi se
soustava jejich hry a čelí se jim jakousi diplo osvědčilo především Kladensko, dodávající
macií, vyzráváním a spekulací; před důležitým z řad svých amatérů mnoho bojovných talentů
bojem se zajisté musí vše uvážit a rozbor od- pražským i jiným ligovým klubům. Avšak
půrčí hry a hráčů patří k nutnostem, jaké na v posledních letech i tam klesá domácí výcho
učila koneckonců naše kluby moderní psycho- va k bojovnosti a do předních mužstev jsou
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přijímáni muži převládajícího u nás typu
pražského a internacionálního, takže i regio
nální football kladenský se odlisuje od svého
typického charakteru a bojovného slohu; zdá
se, že toto zevšeobecňování, kterým se chce
dosáhnout úroveň pražská nebo středoevrop
ská, bude porušeno vpádem nových talentů,
rozvíjejících se již na ryze regionálních pod
mínkách sportovní výchovy, a že to bude zna
menat příchod nové footballové generace
i nové bojovnosti, neporušené nedostatky, vy
plývajícími z velkoměstské nebo z internacio
nální odbornosti footballových řemeslníků.
Nelze také zapřít obecné společenské vlivy
ve footballu, jak jsou dány naším sociálním
a občanským vývojem: náš football prodě
lává krisi mezi duchem liberalismu a novým
svým řádem, dosud morálně i lidsky málo jas
ným; přechod, v němž se ocitá společensky a
lidsky, je dán sférou, kterou by Šlo nazvat nej
vhodněji maloměŠťáctvím. Ve footballové
morálce i v morálce footballistů nalezneme
morální a sociální odrazy všeho, Čím žijeme
občansky, tedy i stopy zápasů o budoucího
kvalitního Člověka; ale zatím trpíme všemi
příznaky tohoto přechodu, do jehož časových
rozporů zavádějí football lidé maloměšťác

kého osudu a jeho lhostejnosti k budouc
nosti; pozorujeme-li, jak poklesl zájem o mo
rální jakost a hodnoty ve footballu a zvedl se
zájem o jednání a praksi, obrácené k nim
takřka zlobně zády, jako překážkám a zábra
nám handlířství, pak jsme doma: je to duch,
jejž zavádí do naší skutečnosti, prolnuté prou
dy dnešních bojů, nešťastná mystifikace s pe
simismem za krise, jež stála i náš football
mnoho statečných duší a přinesla mimo hrů
zu rozvratu a odbojů stonavé archaičnosti a
alegoričnosti leccos tragikomického, podvod
ného a lživého. Maloměšťáctví — tak to,
tuším, řekl Gorkij — je choroba; nikde ne
bylo tolik příležitosti pozorovat, jak pravdivé
je toto obvinění, jako v úpadku statečnosti a
odvahy, podporovaném tuctovitým naříkáním
ať skutečně nebo domněle chudnoucích povah.
Avšak — za krise to byla choroba hromad
ná, jež zachvacovala kde co, a také duši a po
vahu našeho footballu: na tom, jak zpesimistictěl, mohli jsme sledovat účinek maloměš
ťáctví, metody lhostejnosti k bojování, metody
nářků, předstírání a zbabělosti, jež se nemůže
zmoci, i když má všechny podmínky k existen
ci a dokonce k rozmachu.

František Kropáč:

Monografie o Březinovi, Šaldovi a Bezruěovi
Rok 1937 je neobyčejně bohatý na monogra
fickou literaturu. Je to zásluha především Stát
ního nakladatelství v Praze, které založilo Sbír
ku monografií, redigovanou dr. Štěpánem Je
žem, a v krátké době vydalo již tři obsáhlé mo
nografie — o K. H. Máchovi z pera prof. Al
berta Pražáka, o F. X. Šaldovi, jejímž autorem
je František Gótz, a monografii o Petru Bezru~
čovi, která je dílem Františka Sekaniny.
K nim přistupuje kniha Pavla Fraenkla
Otokar Březina, kterou vydal v květnu 1937
Melantrich. Tato kniha je samostatnou částí
úhrnného díla o Otokaru Březinovi. Ve své
předmluvě uvádí Pavel Fraenkl, že chystá dal
ší, rovněž samostatnou monografii březinovskou, která by postoupila od přípravné doby
mládí a přerodu básníkova k Březinovi vlastní
mu. Mimo to dotýká se zde Pavel Fraenkl me
tody, jíž používá při své práci, zdůrazňuje při
tom teleologický charakter svého díla. Teleologie je mu »hledání organisujícího principu
tvůrčího a poznání jednotícího zákona, který

záměrně a tedy k jistému cíli uspořádal dílo
básnické v tvar a zaručil mu při veškerých vý
vojových změnách jeho docelující smysl vnitř
ní«. Pavel Fraenkl rozdělil si celou látku na
dva díly, jež nazval Družnost a sebehledání
a Samota a věrnost sobě.
První kapitola líčí prostředí, do něhož se do
stal 151etý Březina, když přišel do Telče na
studie. Je to široký, podrobně propracovaný
obraz starobylého města v letech osmdesátých.
Zde poukazuje Fraenkl na rozvinutí Březinova
smyslu historického, při čemž hrálo nemalou
úlohu také tradiční telečské vlastenectví a škola
(Leandr Cech). Ale Pavel Fraenkl nenechává
bez povšimnutí ani vlivy a popudy daleko méně
znatelné, jako na př. hudbu a zpěv. Tu jest se
zmíniti o Březinově poznání hudby Beethove
novy, jejíž polyfonická struktura se objevuje —
samozřejmě v jiných obměnách — v hymnických slohách pozdějšího mystického extatika.
Fraenkl zachycuje pak první pokusy o veršo
vání, vykazující zřejmý vliv Svatopluka Čecha,

Fjak
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Rudolf Medek:

U studny Jákobovy
V ten horký odpoledni čas nablízku Sicharu
stanula před Tvou tváři samaritská zena. . .
Ach, lidská dušičko až po dřen obnažená!
Ach, srdce trnoucí, jež hravou kytaru
svých hříchů malebných rveš nyní tesknými,
vilnými ječte prsty! Však s tebou stená
přesmutný lidský rod před zraky jasnými,
před nimiž pýcha jeho klesá přemožená.
A dvacet bludných véků volá teď
ke studni opuštěné blízko Sicharu.. .
Ó Pane, jakou jim dát můžeš odpověď?
Svět dneška záštím rve a v krve výparu
se dusí jeho duše ujařmená . . .
Svét dneška pýchou nelidskou se nadýmá
a jako růjná krvechtivá fena
na nebe Štěká s očima vpadlýma ...
Ponuré propasti se otvírají,
temnotný nad zemi nastává čas.
Miliony, ó Pane, na Tvůj Čekají hlas .. .
Úzkosti hynou srdce — jak duše k pádu zrají!
Ohnivý zmatek, v nJemž si ďábel hoví . ..
A všichni proti všem zuřivé zvou se k boji, ■
syn na otce se strojí —
a Zemé — hvězda divoká — se kolísá a třese.
Ach, Pane, dáš jí piti zázračnými slovy----------------- milujte se!...?

prvotní zřetel Březinův k reálným věcem, a po
sléze »mocnou koncentraci niternou, která ze
světa zevně rozptýleného, náhodného, těkají
cího bude tvořit svět zřetězený a učleněný ve
smyslu řad umělecké obraznosti«.
Z pozdějšího období samoty, k níž se Otokar
Březina vychoval, zdůrazňuje Fraenkl »postup
ně stále mocnější zesubjektivisování vlastního
já a výlučné zaměření ducha k výšinám umění«.
Básník tu šel za sebou samým. Pronikal do ne
známého podsvětí duše, aby dospěl k mystické
visi světa. Opouští svět, aby dosáhl vlastního,
absolutního duchovního domova. A to byl první
krok na cestě k básnickému cíli, k mystickému
symbolismu, který je základním předznamená
ním celého básnického díla Březinova. Pavel
Fraenkl objevuje ve své knize inspirační zdroje
Březinovy poesie. Jeho kniha je vlastně podrob
ná analysa básníkova mládí a jeho vnitřního
života.
Monografie Františka Götze Franti
šek Xaver Salda (vydalo Státní nakladatelství
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v Praze) se podstatně liší od knihy Fraenklovy.
Zatím co Fraenkl usiluje o podrobnou analysu,
při které se zdá důležitým každý sebe nepatr
nější zjev, směřuje František Götz hned od za
čátku k úhrnnému a — je to nutno zároveň zdůrazniti — silnému účinku. Obírá se každým
úkazem a každou skutečností s přísnou ekono
mičností, dovede každý zjev správně zařaditi a
zhodnotí ti jeho význam pro celek, takže kniha
je nesena rychlým tokem fakt, soudů a vývodů.
Toto základní usměrnění díla má za následek
ovšem také jasný a přesný sloh, v kritických
a estetických pracích tak vítaný. Kniha Fran
tiška Götze se čte tedy velmi plynně. Její části
historické mají svěžest vypravování; části kri
tické pak přehlednost a jasnost.
Na začátku díla líčí Götz — jak je v mono
grafiích samozřejmo — mládí a rodinné poměry
Saldovy. Tu zaujme zejména jeho poměr k mat
ce a otci, jeho studia v Praze a návštěvy ven
kova. Salda byl zprvu přitahován zjevem Jaro
slava Vrchlického a také první báseň Saldova,
uveřejněná v červnu 1885 v Lumíru, vykazuje
všechny znaky básnické školy Vrchlického.
R. 1892 začíná Salda svou výbojnou kritickou
dráhu v moravských »Literárních listech« a vy
tváří přátelskou skupinku básníků, prozaiků a
kritiků (Jar. Borecký, Vil. Mrštík, Ant. Sova,
H. G. Schauer a j.). Ale již tehdy směřuje
k novému pojetí poesie. Tato cesta vede ovšem
přes přísné soudy tehdejších literárních koryfejů,
zejména J. Vrchlického, J. V. Sládka a Svato
pluka Čecha. Jen Jana Nerudu Salda uznával.
Pro mladé měl porozumění a klestil cestu ze
jména Ant. Sovovi, J. S. Macharovi, Karlu Hla
váčkovi, S. K. Neumannovi, Karlu Tomanovi a
Otokaru Theerovi. Pronikavě viděl hned od po
čátku Viktora Dýka a Jaroslava Hilberta. Tuto
kapitolu Götz uzavírá těmito slovy: »Byl to
kritik nejen intelektuálně pronikavý, ale i ne
smírně lyricky a nervně citlivý. Vzal na sebe
poslání generačního kritika a obětoval mu na
dlouho svou básnickou tvorbu.«
Götz zdůrazňuje, že Salda si musil vytvořiti
základy literární kritiky sám, opíraje se z čes
kých předchůdců jen o Masaryka a Schauera.
Zjišťuje dále prameny kritické erudice Saldovy:
Saint-Beuve (kritika biologická), H. Taine (kri
tika sociologická), E. Heunequin (ortopsychologie). Z jmenovaných spisovatelů nejvíce na
Saldu působil Heunequin a později John Ruskin.
Saldovo filosofické pojetí člověka a umělec
ké tvorby osvětluje Götz protikladem k pojetí
Březinovu, vyjádřenému v »Hudbě pramenů«,
a osvětluje oba tyto směry takto: »Svět u Bře
ziny nazíraný monisticky, je u Saldy pojat plu
ralisticky a dynamicky, je mu svazem sil, které
si tvoří nejrůznější formy, aby je pak zase bo
řily a tvořily si formy lepší a svobodnější.«
Dobu Saldovy tvůrčí zralosti vymezuje Götz
knihou »Duše a dílo«, z roku 1913. Dotýká se

potom nárazu generace, která vystoupila po r.
1910 (bratří Čapkové, Frant. Langer atd.) a
k níž Salda nikdy nenalezl blízkého poměru, a
později generace poválečné, jíž byl Salda vůd
cem, rádcem a ochotným podporovatelem.
Povídkovou a lyrickou tvorbu Saldovu sle
duje Götz současně s analysou jeho činnosti
kritické. Jeho románu a dramatu věnuje však
zvláštní kapitoly.
Dobu absolutního dozrání Saldova klade Götz
do doby Zápisníku, t. j. od r. 1928. Salda tu
píše mnoho lyrických básní, což vysvětluje Götz
tím, že úporně usiloval o harmonisaci sebe; říká:
»Ani dnes není Salda lyrický melodik milost
ných okamžiků a světelných zázraků obrazi
vých. Ale v jeho nové lyrice přímo hmatáte pří
liv živelnosti. Neboť jeho verš souvisí přímo
s hygienou jeho duše, jež se jím harmonisuje
a jednotí.«
Götz uzavírá svou monografii synthetickou
kapitolou nadepsanou Osobnost. Poukazuje na
dvojitý charakter bytosti Saldo vy. Salda je mu
duch universální, ale je v něm protikladná síla,
kterou by bylo možno nazvati prometheovs k o u. »Prometheovská energie jeho duše ome
zuje jeho synthetický pud universalistický; a ro
manticky odbojný duch prometheovský v Saldovi se harmonisuje a usmiřuje jeho universalismem.«
František Sekanina uvádí svoji kni
hu Petr Bezruč (jako 3. svazek Sbírky mono
grafií vydáno ve Státním nakladatelství v Pra
ze v září 1937) předmluvou, v níž říká, že by
chtěl drahého básníka přiblížiti všem, kdož mají
rádi opravdovou poesii, poesii živnou a k srdcím
promlouvající.
Líčí básnický debut Petra Bezruce, motiv
vpravdě novelistický, protože tajemný a do
konce dramatický (konfiskace). A zakrátko
po tom byl Bezruč básníkem uznaným téměř
jednomyslně: » . . . v těch třech letech vlastního
tvoření básníkova podal se Petr Bezruč z grun
tu a celý, skutečný a hotový básník, jedinečně
stojící mimo každého, kdo byl kdy před ním
a přijde po něm.«
Sekanina evokuje tajemnou atmosféru kolem
záhadného pseudonymu Bezručova a prozra
zuje, že Jan Herben, vlastně »objevitel« Petra
Bezruce, docela náhodou zvěděl pravé jméno
básníkovo, když asi r. 1904 navštívil Brno a
zašel si na představení Janáčkovy opery »Její
pastorkyňa«.
Poměrně obsáhlá kapitola se zabývá přímými
popudy a příčinami, z nichž vznikala poesie
Bezručova. Bída lidu na Slezské straně, ústup
národnosti a útisk obyvatelstva přivandrovalci
z Modré a Polské (z Pruského Slezska a z Ha
liče) vzbudily v Petru Bezručovi již v dětských
letech silnou bolest a lítost, ale také
prudký hněv a vzdor. Bezpříkladné sou
středění básníkovo na úzký pruh země podél

horské Ostravice vymezuje František Sekanina
takto: »Je to jakési úžasné zvýšení synekdochální ■— tato záměna velkého celku otčiny československé za deset, dvacet měst mezi
třemi či čtyřmi řekami a několika horami pod
Beskydem . .. Ale snad právě tou mocí, úžasně
zužující synekdochy národní a kme
nové se mohlo stát, že síla poesie . . . nabyla
tolik živelné údernosti.« Autor věnuje patřičnou
pozornost také čistě osobnímu prvku v poesii
Bezručově. Je to dodnes plně neosvětlené mi
lostné zklamání, jehož zažil Petr Bezruč kdysi
v mládí. Tomuto prvku přikládají někteří teore
tikové literárně-psychologické školy, zejména J.
V. Sedlák, značnou důležitost. Z něho tryská
také onen čirý a jímavý tón Bezručových mi
lostných básní, jež charakterisuje Arne Novák
v »Přehledných dějinách literatury české« jako
poesii vzácně čisté inspirace a jedinečné cud
nosti mužného srdce.
Vlastní kniha je uzavřena zajímavými po
drobnostmi ze života Bezručova v Brance a
ukázkami z jeho korespondence z vídeňského
vězení. Ke knize je připojen přehled jednotli
vých vydání Bezručova díla, jakož i přehled
literatury o Bezručovi. Sekaninova monografie
o Petru Bezručovi je vítanou pomůckou pro
hlubší poznání básníkova díla.

*
Vydání všech tří monografií je ziskem v ne
jednom ohledu. Je to především značné oboha
cení naší knižní produkce, protože jde o díla
vážná. Monografické a kritické edice literární
svědčí o stupni národní vzdělanosti; a právě
u nás je doposud nepoměr mezi vzdělaností a
mezi počtem knih jednajících o literární kritice
a zejména knih monografických. V tom ohledu
je významný čin založení samostatné sbírky
monografií ve Státním nakladatelství, jež již
samo zaručuje pravidelné vydávání. Dále pak
je kulturním ziskem ocenění a oslava básníka
tak silného národního citu a uvědomení, jak je
tomu právě u Petra Bezruce. A pokud
jde o F. X. Saldu? Zde je oceniti nejen Gótzovo přísně objektivní zhodnocení jeho jako lite
rárního kritika a umělce, ale také uvedení Sal
dova kritického postoje k důležitým otázkám
poválečným (str. 122 a 123), k marxismu, proletářské poesii (str. 124) a pod. Nimbus F. X.
Saldy byl za jeho života poněkud přeexponován — odtud také plynulo bezvýhradné při
vlastňování F. X. Saldy naší kulturní levicí.
František Gótz v zájmu historické pravdy ne
potlačil ničeho z názorů Saldových. Nezamlčel
také nic ze svých — byť řídkých, ne zvláště
podstatných a naprosto korektně pronesených
výhrad, především pokud jde o osobní vlast
nosti Saldovy (str. 45). A ovšem také zlomil
kopí pro něho jako básníka, prohlašuje, že Sal
dova lyrika není doposud u nás správně
oceněna.
'Ocdz
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Kniha o Slovensku
Střední Slovensko. Napísal J. O. Novotný.
Vydalo nakladateístvo L. Mazáč v Prahe.
Stráň 352, 32 kried. příloh. Kč 45.—■, viaz.
Kč 65.—.
Dějiny miest sú dějinami národov. V nich
zračí sa vývoj, úpadok i vzrast národa. V mi
nulosti boly to tým viac mestá, v ktorých kon
centroval sa život spoločenský, národný, poli
tický i vojenský. Obohnaté hradbami, žily si
životom svojským a vytrvaly vo svojom pro
středí tie zvláštnosti, ktoré dnes obdivujeme
v ich historii a architektúre. Boly srdcom celého
okolia, ktorému vládly po dobrom i zlom. Boly
semeniskami kultúry a vzdělanosti.
Takto sa do dějin slovenských popři Bratisla
vě, Levoči, Trnavě, Banské Bystrici zapísala i
Banská Stiavnica. Žila na strednom Slovensku
svoj bohatý život a prispievala značnou hřivnou
k rozvojů národnému. V nej sa spájaly osudy
kraja, počnúc Levicami a končiac Kreminicou.
Jej život bol zvláštně podmienený bohatstvom
a vyspělým hutníctvom. Stiavnica mala chýrne
doly — ktorých povést šla cez hranice Sloven
ska. Nie div, že do Banskej Stiavnice chodievali cudzinci z daleka. Materiálně bohatstvo
dalo možnost vzrastu vyspělého života kultúrneho, školského i spoločenského. Boli tu učenci,
boly školy, boly tlačiarne, vychádzaly noviny.
Organizovaly sa učené spoločnosti, vydávaly sa
spisy. Bojovalo sa tu s Tatármi, súdilo sa tu,
zápasilo o městské privilégia. Spriadala sa tu
romantika národná a věřilo sa vo víťazstvo
i v úlohu velebného Sitna. Tam čakali rytieri
připravení vyrazit do boja, keď bude najhoršie
národu. A rástla tu i vzácná romantika citov
1’udských, tu vznikly i podněty k vel’kej láske
Maríny Sládkovičovej.
Banská Stiavnica dnes tu stojí jako svedok

minulosti a kto chodí po jej námestiach, kto
nazre do jej kostolov, do hradieb, do opuště
ných chodieb, ten cíti pohnutie. Ozaj, je tu
velká a cenná história. A to nie len města, ale
i Slovenska.
Preto Novotného Středné Slovensko je krás
ným dielom. Je tým tichým sprievodcom, ktorý
vás povedie do dávnej minulosti a povie vám
mnoho pěkného i dramatického. Starostlivo posbieráný materiál je tu pospájaný vo film ži
vota Banskej Stiavnice. Je to vzácné propa
gačně dielo. Dozviete sa podrobné o všetkom.
Zajdete do temných dob, keď temné lesy boly
na strednom Slovensku, keď začaly prvé zákla
dy města, keď prichádzali kolonisti nemeckí »za
zlatom«, keď využívali domácí element sloven
ský, keď bohatli. Poznáte organizáciu města,
jeho spoločenské rozvrstvenie a podíváte sa do
života a spósobov štiavnických waldburgrov.
Desiatky rokov idú a dávajú pečať duchovnému
i materiálnemu životu města. Dozviete sa o súdnictve, o trestaní bosoriek, previnilcov. Po
znáte hospodářsky život, kultúrny. Město rastie
i upadá. Prichádzajú Turci, bojuje sa. Prichádzajú reformačně časy i protireformačné. Město
přežívá dobu pósobenia »Stolice československé
řeči a literatury«, »Spolku učenců řeči česko
slovenské«, přežívá dobu obrodenia sloven
ského a víťazstvo samostatnej slovenčiny lite
rárně j. Je pyšné na svojho Palárika, Sládkoviča,
na svojho Kmeťa a Osvalda.
Toto je hlavná niť, ktorá spojuje osudy měs
ta, události veřejné i súkromné. Je to krásny
obraz jednoho úseku slovenského územia, polo
žený do rámca celoslovenského. Možno len
vítať obětavost autorovu, jeho prácu a odda
nost k predmetu. Kniha je cenným príspevkom
pre poznanie Slovenska a zaslúži si, aby bola
hodné čítaná.
Andrej Bystřičky

František Moravec:

Slavia catholica
Autor masarykovského rozhovoru DUCH
A ČIN, knižně vydaného v pražském legio
nářském nakladatelství, Emil Ludwig, je
hož monografie germánského názoru na vý
značné postavy světové (mezi jinými i na Syna
člověka!) vydal ukvapeně pražský Melantrich,
velebí r. 1914 v Berliner Tagblatt světovou
válku jako zadostiučinění spravedlnosti, která
rozhodne mezí Němci a Slovany. Ludwig na
bádá, aby se válčilo s celou nenávistí a zavilostí proti všemu, co je slovanské tak, aby se
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rasa vzdala rase. Ludwig praví tam doslova:
»Používám této hodiny, abych ze srdce jasně
řekl, že nenávidím slovanskou duši!« — Hroz
ba Ludwigova nejen že je osnovou Göbbelsovy propagandy dnes, ale byla propagována již
v době, kdy Vilémovo Německo strašilo Evro
pu nebezpečím ruského panslavismu.
Ve světové válce Hindenburg najímá ve
Švýcarsku smečku židů, kteří exportují v agent
ských kufřících do Ruska bolševismus. Týž
Hindenburg uvádí však k vládě Hitlera, aby

Evropu strašil ruským bolševismem, jehož
ideologie vznikla v Němci Marxovi.
Marx infikoval Slovanům proletářskou revo
luci a současně zuřil r. 1848 v Neue Rheinische
Zeitung s Engelsem, že za zbabělou národní
vzpouru Čechů r. 1848 v Praze se jednou
Němci krvavě pomstí s nenávistí celé Evropy
v nejkrvavější válce celého západu proti Slo
vanům až k vyhlazení a k zániku.
Germánská domýšlivost o slovanské méněcennosti je odvěká. Germánská chuť na bohat
ství slovanských zemí je soustavná. Germán
ská mstivost všemu slovanskému je tradiční,
ale velkorysé nástrahy a úkladné podvody
germánského výboje budou bezmocné, marné
a zhroucené, když slovanská myšlenka se zba
ví germánských heresí a když se naplní vlastní
slovanskou velikostí, obsaženou v křesťanství,
jež je grande munus Slaviae catholicae.
Pro křesťanský svět slovanská otázka se sta
la otázkou řešenou samotnými papeži. Bismarck rozbil úmysl Lva XIII. — obsažený
v Grande munus — sjednocení církví východ
ní se západem, a Lev XIII. v Rerum novarum
odmítl Marxův komunismus názorem křes
ťanským a dal proletářům podnět k revoluci
ducha křesťanského řádu. Pius XI. v Quadra
gesimo anno obnovuje a zesiluje odboj proti
germánské proletářské heresi, která byla pod
vržena slovanské duši, aby v ní hubila křes
ťanský cit. Jako Germáni před deseti stoletími
ničili křesťanskou kulturu výboji nekřesťan
skými, tak dnes, jak dobře říká kardinál Fontenelle, ač hakenkreuzlerské Německo se
chvástá, že vede křižáckou válku světa proti
komunismu, doma ničí záměrně náboženské
hodnoty, proti komunismu jedině účinné. —
Nekatolický katolík von Papen je nám slovan
ským katolíkům politickou výstrahou, ob
zvláště pak církevní hierarchii, neboť za Heil
Hitler prodal Heil Christus — Centra němec
kých katolíků. Tento důsledek není ještě vy
řízen ani papežskou encyklikou proti novopohanství, ani proti komunismu, protože
zvláště poslední encyklika nemíří jen do
SSSR, ale i do Německa, kde obě herese se
zrodily v jedné kolébce. Komunistický Marxův

talmud je totožný s talmudem »Mein Kampf«:
Adolf Stein v knize »Adolf Hitler« jakožto
žák siónských mudrců dokazuje, že 53 citátů
v »Mein Kampf« jsou plagiáty a variace
z Protokolů mudrců siónských.
Spojme veškeré křesťanské klady v papež
ském rozpětí světa pod vůdcovstvím Lva
XIII., Benedikta XV. i největšího Pia XI. a
pamatujme, že »tábor« je program slovanské
destrukce, že »tábor« je bolševictví germán
ského úkladu k porobě národa. Idea cyrilo
metodějská stvořila říši Velkomoravskou, a
prostřednictvím svátého Václava, prostřed
nictvím jeho živé víry bylo stvořeno Česko
slovensko ve XX. století, a to z téže základny
jako říše Velkomoravská v IX. století. Do
tvrdil to i president dr. E. Beneš na prahu
velehradské křtitelnice v roce tisícího výročí
smrti svátého Metoděje. A při ženevském
soudu o vinu smrti krále Alexandra dovolal
se min. dr. E. Beneš před celým světovým fo
rem svědectví slovanského apoštola svátého
Vojtěcha proti maďarskému delegátu a vyvrá
til jeho kulturní privilegium důkazem, že svá
tý Vojtěch i Maďarům zvěstoval evangelium
Kristovo.
Roku 1939 připadne 900 let od přenesení
ostatků svátého Vojtěcha do jeho rodné země.
Bude tomu 900 let od přísahy českého národa
nad rakví svátého Vojtěcha, že bude zachovávati Desatero a zvláště přikázání VI. Splňme
přísahu i nyní a zbavme se všech odrůd ně
meckého pohanství a bolševictví, mezi něž
patří i cizoložné zákony rozlukové, školská
výchova, representované laickou morálkou, a
mnoho jiných podobných věcí.
Slovanský sjezd z r. 1848 je nutno obnovit
a rozšířit programem do současnosti a není
vhodnější doby nad svatovojtěšské výročí, kdy
by se mělo přivésti k rozmachu grande munus
Slaviae catholicae.
Jestliže náš československý národ dokázal
své osvobození, jestliže českoslovenští katolíci
byli schopni křesťanské obnovy r. 1935 celo
státním sjezdem všech národností našeho stá
tu, tedy projevu státního unionismu, dokážou
i obrození slovanské duše řádem Kristovým.

Vak
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Výstava děl B. Štorma
byla otevřena současně a v souvislosti se za
hájením V. akademického týdne a jednoznač
ně prokázala, že novodobá akce katolická ve
všech úsecích náboženské, kulturní a politické
činnosti jest konečně rovnocenně doplněna
i na poli umění výtvarného.
Břetislav Štorm zakotvil své umění v zá
kladních principech moderní katolické tvůrčí
práce, vysel z Řádu gotiky a ukázal všem, kteří
trpělivě nesou břímě dne i horka, že tento
dnešní složitý, nervosní a komplikovaný život
má vyústiti do nesmírně čisté, spanilé a jedno
duché krásy nebe. Své světce obklopuje de
chem františkánské prostoty, pokory a sva
tosti, přibližuje je tomuto světu, ale neodnímá jim nebeský plamen Milosti.

Štormovo umění dovede rozezvučeti sou
hlasné struny v duši moderního bojujícího ka
tolíka, mistrně mu ukazuje jeho konečný cíl
a nese proto všechny znaky umění služby,
dlouho očekávaného všemi, jimž se již zhnu
sily odporné plagiáty a neumělé kýče »zdo
bící« vnitřky chrámů, domů, klášterů a posvát
ných knih. Můžeme tedy doufati, že začíná
konečně odzváněti tomuto pouťovému hara
burdí, které věřícímu Člověku nedalo nic a
nevěrcům sloužilo jen k posměchu. Břetislav
Štorm je na dobré cestě, a bylo by si přáti, aby
se v tomto smyslu rozsvítilo i v hlavách těch,
kteří jsou povoláni, aby zadávali práce.
;c.

Tedy ještě jednou!

Reportáž

Národní osvobození ze 6. října bylo tak
laskavo, že v článku pana E. Vlasáka se ráčilo
zaměstnávati spíše mou osobou než mými vý
vody, jež jsem zde uveřejnil proti paedagogickým akademiím. V záchvatu podráždění
volá na mne pan Vlasák mou stavovskou
organisaci a pochybuje, že jsem slušný Člověk.
Ale to je přece již známá dnešní zkušenost, že
každý, kdo nechce věřiti v neomylnost jistých
lidí, kteří se domnívají, že mají spachtováno
československé veřejné mínění, je v naléhavém
podezření, že není slušný člověk!
Pánové se nepokusili vyvrátit:
1. Mé tvrzení, Že paedagogické akademie
jsou útočištěm existencí, které by nevykonaly
na normálním učitelském ústavě zkoušku do
spělosti.
2. Nevysvětlili, jak to přijde, že při maturi
tách na P. A., na nichž zkoušel prof. st. muž
ského učitelského ústavu V. němčinu, dopadly
maturity velmi špatně.
3. Ani zdaleka se nepokusili vyvrátit mé
tvrzení, že v Čas, kdy pánové Imrich Acz a Desider Laszlo měli dělati na P. A. zkoušku do
spělosti, pokoušeli se ochránci P. A. docíliti
za každou cenu, aby tito dva frekventanti byli
na české škole zkoušeni z jazyka maďarského
jako druhého živého jazyka místo obávané
němčiny.
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Život je slastný v síle své i néze,
než z novin kdosi do ného ti vleze
prohledat skryty, jež snad máti
vlísá se k tvoji tesklivosti touze,
a pak sežmoll to více méné dlouze
na tuctovou reportáž.

Tak jako krysa vnikne vždy a viudy
v podsklepí žití, do podstreti půdy,
cviiený nos vfe vycichá:
něco jsi skrýval, on to zvetti Hle,
nadetia jemu důležitá chvíle,
zatroubit hlučné do ticha.
Sonduje smele. Tajemství jen tuti,
vkládá prst do ran, zcela minuv duti,
nikdy jí není nablízku.
Smutné i slastné je tvé lidské žití,
hrozit se jenom, že bys sám mél býti,
jak on má ve svém notýsku.

Jan Opolský
4. Dokonce již nevysvětlili, proč vlastní za
stánci P. A. činí této škole velmi trpké výtky,
které jsem pánům v 10. čísle této revue přesně
podle pramenů citoval.
Na všechny tyto věci odpověděli mně páno
vé tím, že citovali zákon a organisaci nejen

P. A. jednoleté, státní, která pro mne není nic
víc, než zhoršeným vydáním bývalých kursů
pro abiturienty středních Škol při učitelských
ústavech, jakož i soukromé dvouleté Školy vy
sokých studií paedagogických.
Organisace a duch, který na Škole vládne,
jsou dve odlišné věci. Ani zdaleka se nepoku
sili pánové vyvrátiti mé sociální důvody
pro zachování učitelských ústavů.
Revue »Tak« je revue katolická a já se hrdě
přiznávám ke svému katolictví. Ale ve svých
článcích neharanguji ani dost málo konfesionelně a dokonce jsem otevřeně přiznal i vady
soukromých katolických učitelských ústavů,
zdůrazniv, že nebojuji jen za ústavy katolické,
ale za všechny učitelské ústavy. Páně Vla
sákovo neustálé opakování a skloňování slo
va »katolický« má tedy tutéž důkazovou cenu,
jako kdyby naopak zase něco nadšeně vychva
loval jen proto, že je to židovské!
Ani chvíli jsem nedoufal, že pánové mně
odpovědí věcně a že mé důvody vyvrátí svými
protidůvody. Pánové jsou proti mně ve výho
dě asi podobné, jako je držitel kulometu proti
držiteli ládovačky. Oni mají k disposici deník,
já revui. A ustrnuvše na mém názvu »švindlkurs«, točí se kolem tohoto slova s umíněností kapky, rejdící po žhavé plotně!
Velmi dobře, že mně byla připomenuta mo
je stavovská organisace. Seznámím tuto organisaci se svými články a požádám sekci profe
sorů učitelských ústavů, aby i oni přispěli
svým způsobem k boji, který jsem za ně za
hájil sám. Ne proto, že bych se bál býti sám:
vyřídím si svou věc zase jen sám, ale proto,
aby moje stavovská organisace věděla, jakou

sofistikou dovede si »Národní osvobození«
pomáhat z louže.
Shromažďuji materiál: přednášky, jejich
rozsah, výběr látky a zkušenosti frekventantů
Vysoké školy paedagogických studií. Věc jde
dosti pomalu, protože je nutno mnohé věci
zkoumat a dáti si je ověřiti.
Z toho, co již dnes mám, mohu říci: většina
docentů místo toho, aby způsobem encyklo
pedickým podala přehled látky a vyčerpala ji
dokonale, dává přednost partiím velmi ome
zeným, zřejmě vlastním koníčkům. V mém
oboru (přírodopis) se dosud nikdo nedostal
k systematickému probrání látky, protože kaž
dý uvízne na cytologii, srovnávací anatomii a
embryologii. Zástupce docenta, který jsa rekto
rem, neměl Čas na to, aby přednášel na V. Š.
P. S., přednášel osteologii lidskou tak, že vý
klad humeru mu trval celých pět hodin! Toldt
má ve svém atlasu humeru věnovanou jednu
a půl stránky; ani kdybych vykládal každou
ploténku obou epiphys, dejme tomu i ty, kte
ré jsou v okolí jamky loketní, nemohl bych
výklad natáhnouti na pět hodin!
Vysoká Škola p. s. chce býti Školou příprav
nou pro školy měšťanské! Kde jsou pak ony
potřebné vědomosti, které vyžaduje zkušební
komise podle jasného zkušebního řádu! A při
tom: stane se dost Často, že mnohý z pánů
docentů potká se s posluchači, kteří tři Čtvrti
hodiny marně Čekali — na schodech!
To jen zatím.
Nuže, pane Vlasáku: prof. Švejcar nene
chal v »Taku« vaše důvody běžet, ale vy vši
chni jste laskavě nechali běžet jeho výtky po
dle zásady: »Jen s tím nehýbat, smrdělo by to!«
Ladislav Švejcar.

Spor nad Šaldou, avšak proč?
Mezi předsedou Dramatického svazu drem
Miroslavem Ruttem a Šéfem činohry Národní
ho divadla univ. prof. drem Otokarem Fische
rem poletují polemiky mezi Národními listy
a Právem lidu. Pro vzdálenější je to spor ne
čekaný; jeho námětem je Ruttův posudek
o Šaldových Zástupech, o provedení jich v Ná
rodním divadle a o výkladové aktualisaČní
uvedení v divadelním listě. Tématicky rozvi
nul se však spor po oblastech důslednosti či
nedůslednosti kritického soudu a změny či nezměny poměru k F. X. Šaldovi živému a mrtvé

mu. Nelze popřít, že ve věci samé musíme dát
zapravdu Miroslavu Ruttemu, i když poněkud
překvapuje jeho zostřenější kritický zor na di
vadlo Národní než na divadla Městská. Ne
bylo mu totiž dokázáno, že by jeho postoj kri
tický k F. X. Šaldovi byl se nějak proměnil
smrtí Šaldovou, respektive že by bylo třeba,
aby byl odvážně pobíjel toto i jiná díla Šaldova teprve, když pádná jeho pravice vychladla.
Změnil-li se pak, ač nikoli tak podstatně jak
je srovnáváno, Ruttův soud o Šaldových Zá
stupech od prvého provedení v roce 1932,

:íi«>

pak opravdu ospravedlňuje pětiletý vývoj kri
tikovy osoby i změna okolností, aby důsled
nost obětoval novému poznání i dojmu. Jsme
zase u oprávněnosti a pravdy Zichova pozná
ní, že dramatické dílo je ono, které se právě
děje a probíhá právě v Čase, Čili předsta
vení, jehož působnost se potenciálně mění.
Stanoviska pouze textová jsou, jak je vidět,
naprosto nedostačujícími sudidly. Sekunduje
me Ruttemu také proto, že Šéfové divadel se

stávají opravdu nedůtklivými, což překvapuje
u jinak velmi korektního Otokara Fischera.
A proto se nám zdá, že byl spor velmi ochot
ně vyhledán. Snad proto, že Otokar Fischer
chtěl především odejít z Dramatického svazu ?
Doufáme ovšem, že je-li tomu tak, je tak
proto, že Otokar Fischer nechce být závislým
na žádné divadelní instituci a nikoli proto, že
by se byl přiklonil k jiné organisaci diva
delníků.
R. Vacková

Nelze jim odpočívat v pokoji
totiž navrhovatelům porot na Městské ceny;
a rušitelem klidu je, podle jejich výkladu, ha
mižná pravice. Je tak hamižná, že jim do idy
licky stále stejně opakovaného a ročně obno
vovaného pořadí porotců — navrhuje ba i levičáky; jen aby nedala pokoj. Kulturní refe
rent města Prahy pan profesor Žípek se svým
kulturním Štábem chtěli si zjednodušit práci
a tak se poohlédli zase jenom po úzkém okru
hu svých porotců, nevykazujíce v personál
ním přehledu ba i té tak řečené levice žádnou
zvláštní invenci. A najednou: oposice podává
návrh na nějaké změny! A to ne snad aby
proti politické kandidátce postavila nějakou
úplně svou a také politickou, aby bylo mož
no dělat alespoň trpitele. Ani to ne; oposiční
návrh uznal některé odborníky ofic. návrhu,

pokud byli na svém místě, a některé přidal:
celkem čtyři. A to pouze dva skutečně na vý
měnu a dva na vystřídání podvojně se opaku
jících jmen v porotě na cenu Máchovu a Ji
ráskovu. Stalo se však, poněvadž zpolitisovaná městská kultura chtěla mít pokoj, že se
oposici udělal ústupek jakoby politický, a aby
snad netrvala oposice na svém odborném ná
vrhu, tedy se ihned po druhém sedění roze
slaly dekrety porotcům. Mluvíme o tom proto,
poněvadž jsme zvyklí, že každá akce tak řeče
né pravice bývá vydávána za akci politickou
a politicky oposiční; aby se tedy vědělo: opo
siční návrh měl skutečně tendenci, a to tu,
odpolitisovat sestavy porot a vrátit
kulturní rozhodování odborníkům.

Mecenáš

Sovětské „volby46

Správní rada — ta má dílnu:
konference včera, dnes!
Kartel jeden, druhý, inu:
obchod Čili busines.

Konexe mít nutno všude,
panstvu dělat bankety,
tančit, jak se dole hude,
tisk si získat prokletý.

K dobrému též patří tónu
(slyš veřejné mínění!)
z nahrabaných milionů
podporovat »uměni«:
Kabarety, tanečnice,
Voskovce a Wericha,
všecko Štédre podpor, sice
uzííŠ zkázu Jericha.
Ant. Selepa.
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Smích zadržte, demokrati,
musilo se i to stati
na východé zmateném

pod tím rudým plamenem:

Prostíed poprav, hej a holá!
k volbám lid svůj Stalin volá.

Kdo to vezme doslova,

pozná ruku Ježova.
Skrčený lid křičí: hurá!

Demo — demo — diktatura!
Ach, ty krásný vynáleze,
befeleme pes se veze!

V. Pešek.

Továrna kvalitních
pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
MORAVSKÝ KRUMLOV

Zprostředkovatelům slevy

Alby, rochety,
plachty na oltář at.d.
na la č. lněném plátně, ručně neb strojově
vyšité, přesně a čistě vypracované dodává

nejstarší tuzemská továrna na ruční práce

Antonín Mestenhauser
Leskovec nad Moravici
u Bruntálu — Slezsko

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

r. 1859

KUTNÁ HORA

J. TUČEK
KUTNÁ HORA
Továrna na varhany,
harmonia a sklad pian
Ceníky a rozpočty zdarma
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JEDINEČNÉ DARY POD STROMEČEK
Dr. O. Stefan:

PRAŽSKÉ KOSTELY

Praha, město slavné kultury duchovní, umělecké, literární i politické, neměla až do dnešních dnů dů
stojné monografie, která by v souborném obrazu zachytila to, na čem nejlépe možno sledovali růst,
slavné i kritické doby tohoto města — neměla knihy o svých kostelních stavbách a jejich pokladech
architektonického a interieunového umění všech dob. Praze dostává se tohoto díla nyní v tomto monu
mentálním vydání. Dílo je vydáno jednou provždy v omezeném nákladu, v grafické úpravě profesora
Josefa Solara, na dokonalém papíru zvláštní výroby, ve formátu 221/sX291/2 cm. Tisk dvoubarev
ný. Kniha má celkem přes 350 stran, z čehož je přes jedno sto tiskových stran, tekstu, a mimo tekst
český, obsáhlé resumé německé, francouzské, italské a anglické, má ještě 125 listů celostranných světlotiskových reprodukcí exterieurů a interieurů pražských kostelů. Vazba každého výtisku je pracována
individuálně a cena knihy v polokožené vazbě, v ocnranném lepenkovém pouzdře, jest Kč 285.—.
Upozorňujeme, že máme na skladě jen několik posledních výtisků.

Druhým neméně významným dílem je

PRAHA - MĚSTO CHRÁMŮ

V díle je prokreslen umělecký portrét Prahy minulé a objevuje umělecké poklady Prahy současné.
Je prací arch. M. Chalupníčka, asistenta Ústavu dějin architektury prof. dra O. Stefana na Vysokém
učení technickém v Praze, který napsal vysvětlující teksty a pořídil fotografie v záběrech nejpůsobivěiších. Je to kniha, která pečlivým výběrem obrázků i dokonalou úpravou a provedením typogra
fickým potěší každého milovníka knih a znalce umění, které upozorní na mnohá neznámá arcidíla umě
ní výtvarného a architektonického v pražských chrámech. Mimo tekst český obsahuje kniha i teksty
německý, anglický, francouzský a italský, pořízené zkušenými odborníky. Je to publikace, která svým
obsahem, úpravou i polyglotním tekštem se nad jiné hodí za dar ke každé příležitosti. S dílem dra
O. Stefana: Pražské kostely, a chystanou speciální monografií dra V. V. Štecha: Umělecké poklady
pražských chrámů, tvoří kniha, Praha, město chrámů, nutnou spojku, již bude nucen znáti každý,
kdo se zajímá o kulturní život minulý i současný, a již si jistě koupí každý, kdo má rád umění a krás
né knihy. Dílo bylo vydáno jednou provždy v omezeném nákladu a nebude již opakováno. Obsa
huje celkem 148 stran formátu 221/sX291/2 cm. Tisk dvoubarevný. 64 hlubotiskových příloh, tištěných
po jedné straně. Vázáno v režném plátně, v kartónovém pouzdře Kč 120.—. Vázáno v polokožené,
ručně šité vazbě Kč 160.—.

Zvláště doporučujeme Vaší pozornosti skvělý dar letošních vánoc, dílo

UMĚNÍ NA SLOVENSKU
Odkaz země a lidu. Vrchní redaktor K. Šourek. Nezatíženo velkým textovým doprovodem vyjde toto
dílo, první souborná publikace toho druhu, jako publikace převážně obrazová. 560 stran černých re
produkcí a 10 vícebarevných příloh ve velkém formátě shrne nej významnější díla, která byla snesena
na letní velkou výstavu na pražském hradě. Obsah nebude ovšem omezen jen na tento výstavní materiál.
Dílo nebude jen sledem obrazů bez souvislosti. Každá kapitola bude uvedena slovem odborníka, v níž
stručně bude podán přehled uměleckého vývoje na Slovensku. Kromě toho zařáděny budou popisy re
produkovaných děl a mapy, na nichž bude vyznačen celkový vývoj uměleckého tvoření na Slovensku.
Dílo bude rozděleno na deset sešitů po 64 stránkách (56 str. reprodukcí a 8 str. textu), rozdělených podle
jednotlivých témat, objímajících slovenské umění od nej ranějších počátků až do XIX. století. Cena
kompletního díla, tištěného na nej lepší křídě, s více než 1000 ilustracemi, v polokožené vazbě pouze
Kč 400.—, ve vazbě celopergaměnové pouze Kč 500.—. — Vypisujeme však také ještě výhodnou sub
skripci. Kdo objedná závazně celé dílo obratem, obdrží je za pouhých Kč 300.—, v luxusní vazbě za
Kč 400.—. — Dílo je také možno odebírat v sešitech. Vyjde celkem 10 sešitů, cena sešitu Kč 25.—. Při
odběru jen některých jednotlivých sešitů oena sešitu Kč 35.—. Podrobný prospekt zašleme zdarma.
Dodáváme všechny knihy i časopisy ve všech řečech. — Zvláště nyní k vánocům máme bohatý vý
běr knih pro každý věk. Vše ochotně předložíme —* objednávky poštou vyřídíme obratem podle přání
i na ukázku. Seznamy, katalogy zdarma. Obraťte se vždy na své

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

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

