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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. Pošt, spořitelna: šek. účet 35.500, „Vyšehrad“, s. s r. o., Praha II.

REDAKČNÍ

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

ČTRNÁCTIDENÍKU „TAK“ JE V PRAZE II, KARLOVO NÁM. 5.

Při patisku 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.
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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 také zubní krém Alpa přichází, aby doplňoval působení francovky 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 neslib uje 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 kazu, 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
ústní. Zaslouží si, abychom jej vyzkoušeli.

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

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

Tak

30. října 1937
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Zdeněk Kalista:

K DISKUSI O STŘEDXÍ EVROPĚ
NA OKRAJ KNIHY H. RYT. SRBIKA „MITTELEUROPA”.

Žádný jiný díl evropského kontinentu — ani východní Evropu nevyjímaje — nebyl událost
mi let 1914—1918 tak hluboce proměněn, pokud jde o jednotlivé státní útvary, jako střední
Evropa. Bylo to přirozené: zde bylo pásmo t. zv. centrálních mocností, které ve světové válce
byly poraženy, a zde destruktivní důsledky války musily se projevit nejintensivněji, protože
útok proti starým útvarům politickým byl veden netoliko z věnčí jejich zahraničními ne
přáteli, ale i z vnitřku silami, které se tu byly nahromadily v průběhu předchozího dějinného
vývoje a byly pak ještě mnohonásob zesíleny jednak nesnázemi vnitřními, válkou vyvoláva
nými, jednak pomocí poskytovanou jim z vnějšku, z tábora stojícího proti centrálním moc
nostem a konečně ne v poslední řadě (v Maďarsku a v Rakousku hlavně) i depresí a vůbec
psychologií blížící se katastrofy a porážky.
Není divu také, že znovuuspořádání středoevropského pásma, tak jak k němu došlo v letech
1919—1921, přineslo s sebou řadu těžkostí. Takové obtíže vyskytují se vždy a všude, kde po
dobným způsobem, jako tomu bylo ve střední Evropě, došlo k změně dosavadních poměrů,
kde určité, ustálené už a organicky zpevněné historické útvary jsou poraženy či dokonce
úplně zmařeny a ve vývoji oblasti nastává prudší zlom. Kdybychom chtěli vzpomenouti velké
ho příkladu z minulosti, mohli bychom tu uvésti na příklad rozbití římského impéria a jeho
jednotné oblasti kolem basénu středozemského, na jehož důsledky tak pěkně kdysi ukázal bel
gický historik Henri Pirrenne, dovodiv, jak hluboko zasáhlo rozrušení tohoto velikého politické
ho útvaru i do kulturních dějin západoevropského lidstva. — Ve střední Evropě důsledky roku
1918 byly pak ještě ztíženy tím, že v nové době, při snazším styku jednotlivých oblastí, jsou tyto
ještě více odkázány jedna na druhou, žijíce jakousi dělbou nejen práce, ale i produkce — než
tomu bylo třeba v takovém úsvitu dějin západoevropských, kdy hospodářský život byl mno
hem a mnohem primitivnější a následkem toho také soběstačnější. A i rozvinutější kulturní
život, který nedovoluje už tak snadno jednotlivým národním zlomkům sžíti se v nových poli
tických útvarech s kulturně opět svébytnými hlavními národními nositeli jejich, přidává
nesnází.
Jde o to, jak tyto nesnáze řešit. Nikdo rozumný si dnes už patrně nepředstavuje, že by to
bylo možno prostým návratem do bývalých poměrů, prostou obnovou střední Evropy — tak
jak byla r. 1914. Příliš mnoho věcí se od té doby změnilo. Není už druhého císařství Hohenzollernů, Habsburkové, kteří šli ruku v ruce s nimi, by dnes musili státi (a, pokud mají politic
ké aspirace, také de facto stojí) proti dnešnímu Německu, je tu nová Itálie, je tu Polsko,
přesahující příliš hranice bývalé rakouské Haliče, než aby bylo možno je prostě přilepit k obno
venému útvaru soustátí domu habsburského atd. Přenést se do poměrů z r. 1914 je možno
jen — ve snu.
Ale pokud jde o nové řešení, názory jsou velmi rozdílné. Zhruba bylo by je snad možno
rozlišiti ve dvě skupiny, z nichž jedna přeje si přece jen více se sblížit s tím stavem věcí, jaký
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byl ve střední Evropě před válkou (k skupině té, jak je pochopitelno, hlásí se především ti,
kdož byli do roku 1918 v mocenské převaze v oblasti středoevropské), druhá pak, třebaže
uznává, že v nejednom bodě je třeba přiblížit se minulosti, aby vývoj mohl organičtěji pokračovati, chce vycházet především z daného stavu věcí a na něm budovat střední Evropu novou,
novou organisaci tohoto kontinentálního ústrojí. Leč ani v těchto dvou hlavních proudech,
jejichž názory se dosti široce rozcházejí, není úplné jednoty, ba jeví se divergence velmi pod
statné. Zcela jinak si představuje otázku, resp. její řešení, dnešní oficiální představitel Třetí
říše, který ve střední Evropě a její organisaci (či chcete-li: reorganisaci) vidí především mož
nost či prostředek k rozšíření hegemonie německé nad územím mezi Baltem až Bosporem, jehož
faktickým ovladatelem byl Berlín v letech 1914-1918 — zcela jinak rakouský monarchista,
který touží především po obnově starého soustátí podunajského jakožto nejmocnějšího prý pilíře
politické organisace středoevropské a je si vědom, že tento způsob řešení nemá většího ne
přítele, než je bývalý spojenec Rakouska-Uherska ze světové války — a opět jinak legitimista
uherský, který by byl rád, ba více než rád restauraci staré koruny svatoštěpánské, ale naprosto
není ochoten koncedovati nic z užšího, vlastního zájmu tohoto státního útvaru ani ve prospěch
bývalé říše domu rakouského, tím méně pak ve prospěch dnešní Třetí říše, nebezpečně dolé
hající na životní tepnu starého Uherska — na Dunaj.
A přece není pochyby, že záležitost střední Evropy potřebuje určitého dohovoru a aspoň
pokusu o nějaké společné řešení. Dvě nebezpečí hrozí dnes netoliko tomuto ústrojí, ale vlastně
celému evropskému kontinentu: nebezpečí komunismu na jedné straně, které je tím větší, čím
hlouběji se dotýká opravdu samých základů evropské kultury, a nebezpečí německé nespo
kojenosti, která vzala na se podobu národně-socialistického státu, a při dynamice, získané v po
měrech poválečných, byla by s to, aby velmi hluboko rozvrátila zdravý vývoj svého okolí.
Pro obě tato nebezpečí poskytuje nepevné skloubená a souvislosti živého organismu postrá
dající střední Evropa situaci opravdu velmi povážlivou, otevírajíc jim dveře způsobem nej
rozličnějším.
Není ovšem kouzelníka, který by mínění, tak rozrůzněná, jako jsou, jak jsem už pověděl,
mínění o střední Evropě a její reorganisaci, dovedl bez odporů smířiti — ani při pohledu na
právě dotčená nebezpečí, z neshod tu plynoucí. Ale přece jen třeba si uchovati aspoň jistou
vůli k dorozumění. Třeba pozorovati rozdílná stanoviska jednotlivých stran i jednotli
vých výraznějších duchovních zjevů, které se v diskusi o tomto problému setkávají, odhadovat
i snažit se pochopit motivy, tato stanoviska určující, a především ovšem rozlišovat: na jedné
straně to, co by nás mohlo na cestě k společnému cíli snad spojit, na druhé straně to, co nás
dělí, co je pro tu či onu skupinu, pro toho či onoho politického činitele na věci zúčastněného
nepřijatelné. Jsem přesvědčen, že tímto vzájemným poctivým výkladem stanovisek — i když
se snad nedojde přímo k cíli, přece jen přispěje se aspoň k jistému vyjasnění a sblížení, jež
také nebude v tomto případě bez významu a bez ceny.
Jedním z nejvážnějších hlasů, které se v poslední době o problému střední Evropy v diskusi
ozvaly, je do jista hlas německého historika, profesora university ve Vídni, Heinricha
rytíře Srbika. Srbik je dnes v německém historickém světě autorita velmi vážená — a to
nejen v německém světě historickém: i v německé veřejnosti vůbec. Jeho jméno má svůj dobrý
zvuk jak v zemi, kde dodnes působí, tak v dnešním Německu, kde dostalo se mu v poslední
době ne nezávažných vědeckých poct. Je to vědec, který má za sebou nejen velmi rozsáhlé
vědecké dílo, dotýkající se nejrůznějších údobí i odvětví rakouských dějin, ale který honosí se
i vysokým rozhledem a odvahou koncepce, povznášející jeho produkci nad úroveň běžných
prací jeho oboru.
Srbik zabýval se v poslední době problémem středoevropským mnohokrát. Už vlastně v jeho
»Metternichovi«, rozsáhlém to dvousvazkovém díle, bylo lze postřehnouti některé myšlenky,
prostoru středoevropského a jeho uspořádání se týkající. Ještě více však poutala se k tomuto
předmětu d vous vážková práce »Deutsche Einheit« (s podtitulem »Idee und Wirklichkeit vom
Heiligen Reich bis Kóniggrátz«), vydaná v Mnichově r. 1935 a 1936, případně přednáškový
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triptych »Österreich in der deutschen Geschichte«, vydaný tamže loňského roku. Letos konečně
vydal Srbik v známém výmarském nakladatelství »Hermann Böhlaus Nachfolger« knihu, či
lépe brožuru, která má přímo nadpis »Mitteleuropa« (s podtitulem »Das Problem und die
Versuche seiner Lösung in der deutschen Geschichte«) a která v zhuštěné formě (je to otisk
přednášky, kterou měl Srbik letos 12. února při výročním shromáždění Gesellschaft für
Rheinische Geschichtskunde a pracovního společenstva porýnských historických spolků,
Arbeitsgemeinschaft der rheinischen Geschichtsvereine) shrnuje výsledky jeho předcházejících
studií a knih, zavrcholujíc je jakýmsi návrhem nového uspořádání střední Evropy.
Mám za to, že aspoň této poslední publikace Skrbikovy, k prostoru středoevropskému se vížící,
musí si naše veřejnost povšimnouti podrobněji a že zejména český historik má povinnost, aby
jednak s jejími myšlenkami seznámil české obecenstvo, jednak hleděl rozborem jejím formu
lovat vlastní svoje stanovisko k ní. Řeknu hned, že s knihou nesouhlasím. Ale to nevadí mi
nikterak, abych uznal, že jde tu o hlas závažný a že nad ním je opravdu třeba se zamysliti,
případně sledovati jej až do jednotlivých jeho vývodů. Německé, či přesněji řečeno nacionálně německé stanovisko, které Srbikova »Mitteleuropa« výrazně zastává, nelze při pokusu
o dorozumění nad problémem středoevropským přecházeti bez pozornosti, i když je nepřijí
máme kladně. Naopak právě naší povinností je, abychom s tímto stanoviskem — právě proto, že
s ním nemůžeme souhlasiti — seznámili se co nejdůkladněji a mohli mu oponovat nejen prostým
položením své these, nýbrž důvody, jdoucími přímo do důvodů jeho. Jen takovouto oposicí
můžeme také dojiti — je-li to vůbec možno — k dorozumění.
*

Jaký je obsah Srbikovy brožury?
Po krátkém úvodu, v němž Srbik vzpomíná známé knihy Friedricha Naumanna »Mittel
europa« z r. 1915, válečného to plaidoyeru pro vytvoření hospodářské jednoty střední Evropy
v duchu theorií Listových a Bruckových, přechází nejprve k výměru toho, co třeba rozuměli
pod geografickým termínem »střední Evropa«. Odmítá výtky většiny francouzské vědy, že
»střední Evropa« je pojem vágní, vytvořený jen za tím účelem, aby německá rasa, která má
v »středoevropském« prostoru převahu, dosáhla tu také jakéhosi titulu své hegemonie. Odmítá
však také tu část vědy německé, která o střední Evropě chce mluviti až od roku 1879. Střední
Evropa je útvar určitý, pevný, který zde trval se svými problémy a svou životní organisací už
dávno před uzavřením spolku rakousko-uhersko-německého Andrássym a Bismarckem. Je to
území, jež zabírá oblast bývalého Německa, Rakousko-Uherska, t. zv. okrajových států (»Rand
staaten« — termín dosti nejasný, pod nímž třeba v tomto případě rozuměti patrně především
drobné státy balkánské), západní Rusko a předválečné Rumunsko, oddělené od východní
Evropy jakousi »Übergangs-« nebo, jak také Srbik říká, »Mischungszone«, »Zwischeneuropa«,
zahrnující prostor mezi liniemi Gdánsko—Terst a Riga—Oděsa, od západní Evropy pak podob
ným »smíšeným« pásmem, k němuž patří úvodí levých přítoků Rýna, Rhóny, Saóny. »Tento
středoevropský prostor« — uzavírá Srbik svůj geografický, nebo ještě lépe snad: geopolitický
výměr střední Evropy — »stal se plnou převahou německou národní a kulturní pudou. A právě
tak, jako se vytvářely na západě na staré německé půdě německé kulturní provincie, rozvíjelo
svou vlastní domácí kulturu veliké německé osídlení na východě, pronikající v širokých prou
dech kolonistů na půdu novou, a vyzařovalo ji dál a dál.«
Vlastní stať Srbikovy práce je věnována historickým proměnám, kterými prostor i problém
střední Evropy jako takové procházely v minulých stoletích a pokoleních. — Středověk — vy
kládá tu Srbik — neznal vlastně střední Evropy jako pevného pojmu či pevné představy ve
smyslu geopolitickém. Pro tuto dobu existovala na evropském kontinentě v podstatě jen je
diná hranice, to jest hranice mezi církví západní a církví východní, která — třebaže se v hlav
ním rysu kryla s východní hranicí prostoru středoevropského, k jeho jasnějšímu a výraznějšímu
vytčení nepostačovala. A přece středověké řešení prostoru středoevropského bylo vlastně
nejlepším řešením, k němuž v průběhu dějinného vývoje jeho došlo. Byla to »svátá římská
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říše národa německého« — impérium, které sice mělo svoje pevné nacionální jádro v němec
kém (rozuměj: národně německém) útvaru, v říši krále německého, ale přece jen svou po
vahou bylo nadnacionální, jsouc neseno myšlenkou křesťanskou a opírajíc se — pokud šlo
o právní titul císaře — o typicky universální pojmy: pax romana a orbis christianus. V rámci
tohoto velikého politického celku byly smíšeny obě základní myšlenky, které při řešení otázky
středoevropské nutno míti na zřeteli: touha největšího národního společenství středoevrop
ského, národa německého po vlastním národním státě a vůbec po svobodném rozvinutí jeho
národních snah na půdě středoevropské na jedné straně — a na druhé straně nesporně stejné
právo menších národů středoevropských na volný a nespoutaný vývoj.
Ještě Habsburkové v době největšího rozmachu, t. j. v XVI., XVII. a počátkem XVIII.
století, byli nositeli ideje »svaté říše římské národa německého« — třebaže současně s ní žili
už i myšlence svého zvláštního, rodového státu. Princ Eugen, rádce posledního mužského
člena tohoto rodu Karla VI., měl na mysli dokonce velkorysé řešení otázky středoevropské
v jejím rámci, chtěje vybudovati velkou jednotu středoevropskou od Arden a Voges až po
Balkán a Adrii pod vedením římského císaře z rodu habsburského. Ale zatím vyvstal myšlence
starého universálního impéria nepřítel v samém táboře německém. Byl to braniborsko-pruský
stát, který začal budovati uprostřed XVII. století »velký kurfiřt« Fridrich Vilém a který pak
rostl dál, až za Fridricha II., »velkého Fritze« stal se skutečnou velmocí, zasahující hluboko
do politického života prostoru středoevropského. Tento stát byl naplněn myšlenkou moci,
které stará říše římská národa německého neznala — aspoň ne zdaleka v té míře, jako on.
Jeho vystoupení znamenalo značný převrat v atmosféře středoevropské. Už tím, že vyrval říši
habsburské Slezsko, dotkl se značně jejího universalistního charakteru, protože Slezsko zna
menalo pro ni spojku, kterou byla poutána zároveň v prostoru severoněmeckém a ztráta jeho
nesla s sebou i omezení jejího politického zájmu v tomto směru. Ale i jinak působilo Prusko
k tomu, že stát Marie Terezie začal se konstituovati — na rozdíl od staré monarchie habsbur
ské, která se cítila stále ještě především nositelem ideje imperiální, přihlížející k celé střední
Evropě — jako stát samostatný, určovaný po výtce svými užšími politickými zájmy. Důsledkem
toho všeho pak bylo naprosté rozštěpení uvnitř německého státního společenství i uvnitř střední
Evropy vůbec. Rok 1804 resp. rok 1806, jež značily konec staré říše římské národa německého,
zpečetily — pod tlakem vnějších událostí — vlastně jen něco, co zde ve skutečnosti bylo hotovouž o hodně dříve.
Osudný protiklad dvou států, jež ovládly v prostoru bývalé říše římsko-německé: habsbursko-lotrinského a hohenzollernského — stanul v pozadí všech pokusů o řešení problému stře
doevropského na řadu pokolení. Ani války napoleonské, třebaže dočasně svedly obě mocnosti
do téhož tábora a k úzkému spojenectví, nebyly s to, aby jej úplně překlenuly — ani německý
»Bund«, třebaže vyklidil Prusku — v rámci společných práv a povinností — dosti značnou
posici a prostor na západě, v Porýní, a učinil je tak jakýmsi předhradím proti Francii, jež mu
selo vždy počítati aspoň do jisté míry na spojenectví rakouské proti tomuto nepříteli.
Na jeho překážku narážely i všechny pokusy o organisaci střední Evropy — ať už to byly
pokusy povahy politické, jako byl návrh K. Móringa, který si představoval organisaci střední
Evropy jako organisaci jakéhosi spolkového státu (Bundesstaat), polouniversalistní, polonacionální (ve smyslu německém) útvar, zabírající prostor mezi mořem Severním a Středozem
ním a úvodím Rýnským až Povolžím — nebo projekty hospodářské, jako byl plán známého
národohospodáře XIX. věku Fridricha Lišta nebo jeho následovníka, rakouského ministra
obchodu v kabinetu Schwarzenbergově a později rakouského ministra financí Karla Ludvíka
Brucka, jež oba chtěly vytvořiti ze střední Evropy jednotné území ekonomické (prvý rozbil
se o odpor Rakouska, druhý Pruska). A když konečně v tomto sporu, kde Prusko, ztěles
ňující proti Rakousku myšlenku velkého, výrazně nacionálního německého státu, jak po něm
německá veřejnost od počátku XIX. věku toužila, nabývalo vždy víc a více morální převahy,
zvítězila politika Bismarckova, znamenalo to rozhodné zhoršení vyhlídek na lepší vybudování
střední Evropy, protože vyloučením Rakouska ze společenství s ostatními německými státy
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a úplnou jeho separací od prostoru německého v užším slova smyslu byly předěly v úkrají
středoevropském ještě více prohloubeny.
Bismark patrně vyciťoval, že jeho obnovené císařství je jen splněním onoho přání po
výrazně německém velkém státě — a ne řešením otázky středoevropské, či lépe řečeno: otázky
organisace středoevropské geopolitického prostoru — a hleděl proto, aby došlo k sblížení s mon
archií podunajskou (blíže se v této věci — aspoň vnějškově — poněkud starému projektu
H. v. Gagern, který chtěl řešit otázku středoevropskou kdysi zřízením dvou velkých státních
celků, pruského a rakouského, spojených arci úzce zvláštními právními formami). Výsledkem
tohoto úsilí Bismarckova byla známá spolková smlouva z r. 1879, které jsme se stručně byli
dotkli už shora. Ale i tomuto řešení vadilo, že bylo založeno po výtce na základně užších,
individuelních státně-politických zájmů říše německé a mocnářství rakousko-uherského, před
stavujíc po nejedné stránce — přes všechny hluboké rozdíly — jakousi repliku řešení metter
nichovského, které v prvé půli XIX. věku obdobným způsobem hledělo zajistit ve střední
Evropě svoji širší politiku. Nebylo to žádné řešení pro vždycky, nýbrž právě jen projekt,
postavený na určité dané situaci a jejích konstelačních možnostech, případně nutnostech. Na
nějakou hospodářskou spolupráci nebylo pomyšlení, naopak Bruckův projekt hospodářského
sjednocení prostoru středoevropského byl odmítnut »železným kancléřem« jako fantom.
A neméně příznačné je, že ani otázku národnostní neřešil Bismarok v tomto případě nějakým
středoevropským plánem, zříkaje se účinnějšího zájmu o rakouské Němce z ohledu na říši
Františka Josefa I. a o německou kolonisaci východní z ohledu na říši ruskou, která — aspoň
v počátcích — byla spojencem obou císařství. Aliance z r. 1879 i její proměny v letech 1884
a 1887 měly prostě krýti především novou německou říši a její mocenské postavení a ne organisovati střední Evropu.
Plány na organisování střední Evropy ve vlastním smyslu — v tom hlavně organisování
hospodářské — objevily se teprve v letech světové války. Ale tu už bylo na ně pozdě. Vilémovská éra v druhé říši dopustila se řady poklesků v politice zahraniční — a to v neposlední
řadě i tím, že se připoutala příliš těsně k politice a zájmům svého rakousko-uherského spo
jence — a i vnitřně byly obě centrální mocnosti rozrušeny spory, jež se rozvinuly v monarchii
rakousko-uherské a při nichž německý život v této říši — konstitutivní element její — byl
zatlačován, hlavně Maďary a jejich rozpínavostí — takže katastrofa, která se — přes všechno
napětí sil — dostavila, byla více méně přirozeným výsledkem.
Přece však — končí Srbik svůj historický přehled a s ním i svoji knihu vůbec — tragická
léta světové války a po ní následující těžké doby přinesly určité dobro v otázce střední Evropy
a její organisace — potud aspoň, pokud posílily vnitřní soudržnost této části kontinentu,
sepiavše v společném existenčním boji jednotlivé její části úže k sobě a ukázavše, jak jsou na
sebe odkázány — a pokud zároveň demonstrovaly, že na vyřešení celého problému nestačí
vůle určitého národa, i když zase na druhé straně, jak poučila právě světová válka, vůli národní
nelze přezírat, nýbrž třeba jí uvolnit co nejširší pole. »Z nejhroznější tragiky vyrůstá vědomí,
že střední Evropa je přirozená jednota a že spásu budoucnosti nemůže zabezpečiti jen historická
idea, ani protiklad nacionálně-státní a universalistně-nádnárodní myšlenky, nýbrž kombinace
obou těchto věčných myšlenek.«

*

Není pochyby, že na těchto výkladech Srbikových je mnoho zajímavého, ba že jsou tu i rysy,
které nelze přijmouti — s naší strany — než sympaticky. Odborný historik jistě s živým po
rozuměním povšimne si na příklad poučené i poučné paralely Srbikovy mezi Metternichovým
a Bismarckovým řešením otázky středoevropské, jehož jsme se stručně dotkli shora, jeho pole
miky se »středoevropským« výkladem aliančních plánů »železného kancléře« z r. 1879, jeho
postřehu o posile, jíž se dostalo pojmu »střední Evropy« ve světové válce a jiných ještě po
drobností jeho pojednání. I v jeho posudku dualistického systému v bývalé monarchii habsbur
ské, který se netají odporem proti tomuto řešení otázky soustátí podunajského, připouštěje jej
sice jako »Augenblickslósung«, ale odmítaje jej rozhodně jako zřízení trvalé (»ais Dauerein-
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richtung wirke er vernichtend für die zweite der mitteleuropäischen Grossmächte«), v jeho
kritice politiky Bismarckovy, pokud tento systém podporovala, a v zřejmém odporu proti Ma
ďarům a jejich politice v bývalé Translajtanii, která působila jen a jen destruktivně jak na
vnitřní sílu Rakousko-Uherska, tak na vnější situaci této monarchie a vůbec t. zv. centrálních
mocností, protože svým brutálně násilným postupem odcizovala myšlence státní důležité
národní elementy, jako byli dotud loyální Chorvati, a doháněla Rumunsko k odklonění se od
jeho bývalých středoevropských spojenců — nalezne český historik jisté zadostiučinění, zejmé
na vzpomene-li na př. na staré výklady Pekařovy (ještě v známém memorandu císaři Karlovi
z r. 1917) o zhoubnosti dualistického systému a maďarské nadvlády pro Rakousko-Uhersko.
Zejména však musí oceniti — a to tentokrát nejen historik, ale i politik s české strany —
Srbikovo základní stanovisko k otázce středoevropské, jež odmítá (aspoň theoreticky) řešiti
tuto na základě nějaké přímočaře nacionální politiky, ve formě nějakého národního státu ně
meckého či vůbec státních útvarů jednonárodních a zdůrazňuje znovu a znovu, »dass das natio
nalstaatliche Prinzip, das Sichdecken vom Volk und Staat für Ostmitteleuropa nicht anwendbar
ist« — »že nacionálně státního principu, zásady, že pojmy národa a státu se mají krýti, nelze
pro východní část střední Evropy použiti«. To je v podstatě to, co jsme hlásali my už po léta
a proto čemu se v zahraničním tisku německém i u nás (zejména v nacionálně radikálnějších
kruzích německých) ostře bojovalo lineárně přiostřeným výkladem národního sebeurčení.
Tato místa výkladů Srbikových třeba konstatovati jako kus společné půdy, jako názorovou
základnu, na níž bychom se mohli s německým historikem dohodo váti. Ale na druhé straně
není možno — přes všechno toto odborné uznání, i přes zadostiučinění politické, jež při
některých partiích jeho výkladu můžeme cítit — upustit od vytčení míst, se kterými nesou
hlasíme, ba v nichž vidíme a musíme vidět nebezpečí záludnosti — ať už chtěné či nechtěné.
Nemám tu na mysli zajisté drobná nedopatření, jež by odborný historik mohl snad právem
Srbikovým výkladům vytknouti, jako je třeba chybná zmínka o dynastii Karaďorděvičů, jejímž
koncem vzala prý za své rakousko-uherská převaha v Srbsku (správně by mělo býti: Obrenovičů), nebo chybný obrat, jehož Srbik užívá na str. 8, mluvě o tom, že Habsburky byly prý
v XVI. století Uhry »znovuvčleněny v Říši« (»dem Reiche neu eingegliedert«) — místo
správnější fráze, která by byla plněji práva zvláštnímu státoprávnímu postavení koruny svatoštěpánské k svaté říši římské — a podobné detaily. Jde o nedorozumění hlubšího rázu a vý
znamu, ba jde o sám výsledek, vyústění jeho úvahy.
Už při Srbikově výměru toho, co jest střední Evropa, podtrhl jsem vědomě citátem místo,
kde Srbik označuje středoevropský prostor jednak co německou národní půdu (»Volksboden«),
t. j. půdu, osídlenou přímo kompaktním národním celkem německým, jednak co německou
půdu kulturní (»Kulturboden«), t. j. půdu, jež není sice v držení německého živlu, ale na níž
se tento účastní jaksi neviditelně svými zásluhami o její dnešní vzhled, její dnešní vyspělost
a pod. A zde, myslím, jest bod, k němuž jest třeba především se upříti, máme-li vyjádřiti plně
svůj poměr k Srbikovu pojednání, resp. k thesím jím hájeným. Není pochyby, že these Srbikova o střední Evropě jako německé jednak národní, jednak kulturní půdě, už tak, jak jest
položena, je značně jednostranná. Jedině možné zajisté jest říci, že ve střední Evropě jest ná
rodní půda německá i kulturní půda německá vedle národní a kulturní půdy jiných národu,
se kterou se namnoze rozličným způsobem proniká a mísí. Ale ještě jednostrannějším jeví se
výklad Srbikův, povšimneme-li si důsledků, jež ze své studie vyvozuje, zejména pokud jde
o kulturní půdu německou a morální titulus z ní plynoucí.
Patřím jistě sám nejméně mezi ty, kteří by chtěli popírati či jen zmenšovati nějak význam
německé kulturní práce v našich zemích a ve střední Evropě vůbec. Je to historická skutečnost
a jako takové patří jí nesporně naše uznání stejně jako třeba kulturní práci vlašské v jižním
Německu, u nás a vůbec v naší části evropského kontinentu nebo třeba zase francouzské kul
turní práci v Porýní atd. Jsem ochoten dokonce viděti v ní cosi, co nás s našimi německými
sousedy uvádí do jisté duchovní přízně a co by se mohlo státi i důvodem našeho sblížení. Ale
zdá se, že Srbik by se tímto uznáním nespokojil.
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Srbik je přesvědčen, že německému živlu patří ve střední Evropě role větší, než jaké se mu
v ní dosud dostalo. Už z jeho výše zmíněného stesku na bismarckovskou politiku, která prý
podřídila sobecké raisoně státního prospěchu, prospěchu Druhé říše nacionální princip
»a vydala baltské Němectvo stejně jako Němectvo rakouské jejich vždy těžšímu osudu«, je dosti
dobře vidět, že Srbik považuje na příklad postavení, jehož Němci požívali ve starém Rakousku,
za málo rozhodující nebo aspoň málo zabezpečené a že by si přál pro svůj národ postavení
mocnějšího. Ještě výmluvněji pak ozývá se toto přesvědčení resp. přání v ostrém útoku na
»Taaffův systém« v předlitavské polovici monarchie habsburské, který prý znamenal zatlačení
německého elementu v Rakousku s jeho oprávněného vůdčího stanoviska. A zcela jasně ko
nečně mluví jeho svrchu již také dotčená kritika maďarské politiky a vůbec dualistického sy
stému v Rakousko-Uhersku, podepřená, ne, jak bychom snad mohli čekat, výkladem, že toto
řešení existenční otázky mocnářství bylo nespravedlivé k neněmeckým a nemaďarským národ
nostem a proto musilo ztroskotati, nýbrž tvrzením, že tento systém selhal, poněvadž zneuznával »historickou skutečnost, že německý národní element byl největším stavitelem a pod
porou říšského celku od jezera Gardského až po Sibiř, v sudetském prostoru {!}, v Haliči
a Bukovině i v Uhrách«: Zde je postulát německé hegemonie na území bývalého mocnářství
rakousko-uherského vysloven už beze všech skrupulí a je podepřen — což je právě významné
— o německou kulturní zásluhu v minulosti, resp. o její diasporický život ve všech územích
bývalé monarchie — o kulturní půdu krátce, o které byla právě řeč.
V tomto smyslu bychom ovšem kulturní půdu německou ve střední Evropě jako titul ně
mecké hegemonie nad touto částí kontinentu uznati nemohli ani jako historici, ani z důvodů
politických. A ani Srbikův návrh, v nějž jeho úvahy o střední Evropě vyúsťují, nemůže nás
zlákati, abychom jej následovali do jeho zdánlivě ideálně organisovaného středoevropského
prostoru: Ona kombinace principu nadnárodního, universalistního a principu nacionálního,
kterou viděl ztělesněnou v staré svaté říši římské národa německého a v níž spatřuje i dnes
jediné opravdové řešení problému středoevropského — není po pravdě ničím jiným než ro
mantickým fantomem, postrádajícím úplně jakéhokoliv reálného podkladu. Dnes není zde to
základní, co tvořilo — jak Srbik konečně sám postřehl — první předpoklad její: jednotného
kulturního světa západoevropského, jednotného »orbis christianus«, který dával takovému řím
skému císaři titul jeho jako pořadatele křesťanstva a ochránce »pacis romanae«, není tu celého
spirituelního pozadí této moci, které — připomínám — tuto moc také podstatně vázalo a ome
zovalo svými etickými požadavky. Takovou instituci, jako byla hodnost císařská, mohl míti
jen krajně individualistický středověk (mluvím vědomě o krajně individualistickém středo
věku) — tak jako hovořil jsem o něm kdysi ve svém pojednání »Vývoj individuality v rene
sanci« ve Filosofické revui 1935), kde jednotlivec platil prostě z titulu své osobní moci,
dané mu osobně Bohem, za kterou byl také osobně odpovědným Bohu — a ne kolektivistický dnešek, u něhož každá moc je dána domněle lidem, ve skutečnosti spíše davem
a jeho zájmy. Dnes by to byl a musel býti ne spravedlivý soudce, povznesený nad všechny,
nýbrž exponent určité skupiny národní — zosobnění její hegemonie. Tomu však právě se musí
me bránit co nejvíce — tím spíše, že víme, že ani ta stará středověká říše římská národa němec
kého nebyla pro nás řešením vždy ideálním, nýbrž přinášela nám určité nebezpečí.
I my ovšem chceme střední Evropu, přesněji: dobře organisovanou střední Evropu, která
by nejen nahradila všechny životní souvislosti navršené velkým životním převratem v této
oblasti v letech 1918—1921, ale znamenala i eventuálně pokrok proti situaci předválečné. Ale
k dohodě o ní je třeba, aby se s druhé strany upustilo ode všech falešných či falešně pojíma
ných předpokladů, jako je Srbikův předpoklad německé kulturní půdy ve střední Evropě —
a aby se odložila všechna domněle universalistní a domněle nadnárodní řešení, jako je »svátá
římská říše národa německého«. Jen z dohody rovných s rovnými, upřímné, nezáludné a po
rozumivé dohody může vzejiti skutečné dorozumění a uspořádání poměrů středoevropských
v dnešní době.
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Ladislav Jehlička:

BLOUDĚNÍ
FRANCOUZSKÝCH KATOLÍKŮ
V názorech na francouzské katolictví do
pouštějí se čeští pozorovatelé dvojího omylu:
jednak toho, že se domnívají, jako by fran
couzský katolicismus byl uvnitř i navenek nej
dokonalejší katolickou frontou světa — to je
mínění, které vychází z někdejší slavné tradi
ce, dále z letmého pohledu na francouzské
katolické organisace, zejména na mládež
(JOC) i studentstvo (JEC), a které v nepo
slední řadě je založeno i na jménech, jako
jsou: Bloy, Hello, Peguy, Psichari, Maritain,
Mauriac, Bernanos atd. Zde však je nutno si
uvědomit, že první čtyři z jmenovaných mužů
jsou na neštěstí mrtvi a že i domnělá síla ka
tolických svazů, měřená absolutně a podle na
šich poměrů, se velmi podstatně zmenší, uvažujeme-li o ní se zřetelem na celkový počet
francouzského obyvatelstva a všimneme-li si
jejího skutečného významu v národním životě
země. A konečně — že tradice je sice krásná
věc, ale nemůže ospravedlniti omyly přítom
nosti.
Pochybenost druhého mínění o francouz
ských katolících je však ještě povážlivější: šíří
se totiž u nás — a zdá se, že záměrně — názor,
jako by jejich situace v rodné zemi byla nej
výš růžová. Tato domněnka byla utvrzena
zvláště po návštěvě papežského legáta, stát
ního sekretáře Vatikánu, kardinála Pacelliho,
na oslavách svaté Terezie z Lisieux, kteréžto
návštěvě byl — i u nás — určitou propagan
dou dáván smysl, kterého naprosto neměla.
Je pravda, že kardinál Pacelli byl vládou Li
dové fronty uvítán se všemi patřičnými po
ctami; ale bylo by velikým a nebezpečným
omylem, kdybychom se domnívali, že tyto
pocty a všechny další markantní projevy pří
zně byly se strany francouzských zednářů, kte
ří nejen že tvoří většinu členů vlády Lidové
fronty, ale jsou vůbec této fronty inspirátory
— znamením nějakého zvláštního přátelství
ke katolictví či snad dokonce znamením jejich
konverse. Ve chvíli jasného vidění své smrtel
né agónie vyložil dominikánský týdeník
»Sept« velmi dobře smysl těchto poct: fran
couzští státníci si prostě uvědomují, že kato-
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lictví je dnes ve světě mocí nejen duchovní, ale
i faktickou, opírající se o masy věrných věří
cích (a tyto masy zbožného lidu jsou pro fran
couzské socialisty, vychované v naukách zbož
nění davu, podívanou nejen nepříjemnou, ale
i poučnou!) a že s touto mocí je nutno počí
tat a jí si vážit. Mezinárodní posice francouz
ského socialismu je pak prostě zoufalá: je dnes
zřejmě ztraceno Španělsko. Anglie je spojenec
nade vše pochybný a nejméně náchylný dívat
se shovívavě na výstřelky socialismu; hrozí
Německo a také Itálie; těžký kapitál byl »so
ciálními« reformami Lidové fronty posílen ví
ce, než bylo zdrávo; francouzská pravice,
i když neschopná, přece jen není silou, kterou
by bylo možno přejít bez povšimnutí. A tak si
prostě francouzští levičáci nemohou dovolit
boj ještě na jedné frontě, na frontě nábožen
ské, i kdyby k tomu měli sebevíce chuti; a ná
chylnost ke »smířlivosti« je konečně nic ne
stojí, zvláště když jde o »nepřítele«, který ni
kdy neměl útočných a bojovných úmyslů.
Odtud určité ochlazení protikatolického boje,
i když pravé smýšlení francouzských zednářů
zůstalo nezměněno, jak se ukázalo třeba jen na
zákazu oslav sv. Johanky z Areu, světice,
rovnající se významem našemu sv. Václavu.
Bohužel, taktika Lidové fronty zmátla i mno
hé katolíky. Neurovnané poměry v Německu
vzbudily i u nich domnění, jako by každá
demokracie už sama sebou byla katolic
tví příznivější než režimy ve státech autorita
tivních. Odtud pak pramenil u mnohých —
a nikoliv nevýznamných! — francouzských
katolíků téměř bezvýhradný souhlas s vládou
Lidové fronty. Francouzští katolíci zapomněli
na to, že se velmi často za demokracii vydává
leccos, co jí není. Demokracie není pouhou
formou slušného chování mezi lidmi různých
politických názorů, ale má vždy i svůj konkrét
ní obsah, svou ideovou náplň, která se řídí
smýšlením vládní koalice a její nejprůbojnější
skupiny: a tato náplň je ve Francii velmi zře
telně levicová. Vzpomeňme jen, že formální
demokracií je na příklad také Mexiko, že za
demokracii se stále vyhlašuje i valencijské

Španělsko, že určití lidé s oblibou nazývají
demokracií i Sovětský svaz. A vzpomeňme si
třeba, jak se vedlo po převrate katolíkům
v Československu, a přece již tehdy Českoslo
vensko bylo státem demokratickým. I nutno
říci, že je velmi ošemetné mluvit o demokracii
jen tak všeobecně; to i Hitler může mluvit
o »der wahren Demokratie«. I nezbývá, zavádí-li již někdo na toto oblíbené téma řeč, zeptati se vždy přesně, co a jak; a začne-li se
všelijak kroutit a mluvit třeba o Španělsku,
pak je nejlépe zanechat rozpravy. Katolíci tu
mají ostatně velmi dobré pravidlo z minula,
připisované ať již právem či neprávem T. G.
Masarykovi: pravidlo, které říká cosi o prá
vech, která se dobývají.
Této velmi cenné zásady si nebyli vědomi
mnozí francouzští katolíci. Jejich pramalý
odpor k levicovému charakteru, který Francie
dostává den ze dne zřejměji, hraničil tu s ne
opatrností vskutku trestuhodnou. (Slovem »le
vicový« není tu míněna jen levice stranickopolitická : myslíme tím všecky ony určité a zře
telné prvky, jež pronikají do všeho národního
života a dávají mu ráz, prvky, které podle je
jich směru nazýváme kulturním bolševismem.)
Výsledky této zvrácené a nešťastné výchovy
objevily se nejzřejměji v otázce postoje k udá
lostem ve Španělsku. Zůstane věčnou hanbou
katolické Francie, že v době, kdy ve Španěl
sku se bojuje vášnivý zápas o bytí či nebytí
Církve, kdy hrozí nebezpečí zkázy křesťanské
civilisace v jedné z nejstarších a nejhrdinněj
ších zemí katolické západní Evropy, určitá —
a velmi významná — část francouzských kato
líků přiklonila své sympatie — anebo alespoň
svým zmateným a nerozhodným chováním vy
volávala takový dojem — k zuřivým nepřáte
lům Církve. A jestliže pak tomuto omylu
částečně propadli i duchové tak hlubocí jako
Jacques Maritain nebo François Mauriac, je
to dokladem strašlivého zmatku v hlavách
i srdcích, zmatku, na nějž ne neprávem byla
vztažena slova »kdyby bylo možno, byli by
oklamáni i vyvolení«. Pro stanovisko ve vě
cech španělských musil býti — a lze dnes už
veřejně říci, že na církevní pokyn, nikoliv pro
obtíže finanční — zastaven i nejrozšířenější
a vskutku jinak hodnotný týdeník francouz-

ských dominikánů »Sept«, jenž v životě kato
lické Francie hrál před svým úklonem do leva
úlohu velmi významnou.
Druhou chybou francouzských katolíků je
nepochopitelný a nesmyslný strach před mocí
či snad zřetelněji strach z moci. A to niko
liv z moci cizí, nýbrž z moci vlastní. Je
to ve Francii — a rozšiřuje se to i u nás —
něco jako jed v ovzduší: jenom ničím
nebýt, jenom nic neznamenat, je
nom nic nechtít. Klesli to podivně ná
stupci Bloyovi! Stálé ohledy na »ty druhé«,
úzkostlivá snaha po objektivitě, na kterou se
s druhé strany kašle, nejapné výklady o křes
ťanské lásce, která se v jejich smýšlení mění
v praobyčejné slabošství — to všechno zavini
lo, že dnes, jak se zdá, francouzští katolíci ne
rozeznávají již dobře ani svou vlastní cestu.
Řev starého nebojácného »francouzského lva«,
Paula Claudela, přichází tu skutečně jakoby
odněkud z pouště.
Nebyli bychom však francouzským katolí
kům zcela právi, kdybychom nepoukázali ještě
na třetí příčinu jejich mylné duchovní orienta
ce. Tou je komplikace s otázkami sociálními.
Katolíci kolem revue »Sept« vypozorovali
dobře — snad i chtěnou — nemohoucnost
živlů, Církvi jinak ne zvlášť nepřátelských,
v řešení otázek nového, spravedlivějšího so
ciálního řádu. Francouzská pravice je v tomto
směru vzorem ničemnosti. Duchovní ztrnulost,
neochota k nutným reformám a zejména ne
smírný osobní egoismus odpuzovaly skutečně
katolíky sociálně cítící od těchto živlů. Tento
spravedlivý odpor hnal je však — a to byla
zásadní chyba — do náruče směrů, které řešení
nového sociálního řádu přinášejí jen zdán
livě. Vlastní cesta by tu bývala ze všech cest
jedinou. Ale k tomu je potřeba odvahy.
A to je vlastně i příkaz pro nás: zůstat svý
mi. Platí zajisté dodnes slovo Kristovo: kdo
není se mnou, proti mně jest. Nevěřit příliš
lehkomyslně projevům přízně, které vyplynu
ly jen z okamžité nutnosti a u nichž lze prá
vem pochybovat, vyvěrají-li ze srdce. Je jen je
diná Cesta, Pravda a Život. A chceme-li »instaurare omnia in Christo«, pak je zřejmo, že
tuto obrodu mohou provésti jen křesťané
sami, nikdo za ně ani s nimi.
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R. 1. Malý:

VÍRA A POLITIKA
i.
I
Katolíci na základě svého církevního pří
slušenství zásadně a předem nejsou ani nut
nými přívrženci, ani slepými nepřáteli které
hokoliv režimu a kterékoliv politické teorie,
strany, soustavy. Katolická Církev se nestotožňuje se žádným světským režimem politickým
a sociálním, protože »cílem světského režimu
jest obecné dobro časné, kdežto cílem Církve
je spása duší«. O dobrém či špatném poměru
katolíků ke kterémukoliv světskému režimu
rozhoduje fakt menšího zla a celkový ráz toho
či onoho režimu s hlediska duchovních cílů
katolictví. Katolíci tedy mohou býti za dobře
s každým světským režimem, který se nepříčí
dobrému dílu Církve a který za daných okol
ností jim je nejvhodnější oporou proti nábo
ženské, mravní a sociální destrukci.
»Uplatňujte Kristův zákon, zachraňte jed
notlivce — a zachráníte národ, rasu, stát!«,
řekl před dvěma lety panující Svatý Otec Pius
XI. v interview s redaktorem »Le Mois«.
Církev jen žádá, aby světské režimy nezasaho
valy do její kompetence a nerušily jejího úsilí
o spásu duší. Pius XI. jasně a stručně vyjádřil
celkový poměr Církve k státu a politice při za
hájení světové výstavy katolického tisku v Ří
mě 1936, když řekl, že katolická Církev ani
nechce ubírati politice, co jí vzhledem k jejím
cílům náleží, ani sama nechce býti vyloučena
z blahodárné činnosti právě tam, kde je jí nej
více třeba: mezi mládeží, v rodině, ve škole,
tisku i v širokých davech lidu. Církev uznává,
řekl tehdy dále Svatý Otec, že stát má své
zvláštní pole působnosti a proto nařizuje, aby
toto pole bylo svědomitě respektováno: nemů
že však připustit, aby politika se obešla bez
morálky a nemůže zapomenout příkazu bož
ského zakladatele, který jí nařídil, aby sama
hleděla »zmocniti se morálky« všude, kamkoli
vkročí a vkročiti má (Matouš XXVIII, 20).
Tato slova nijak předešlým neodporují. Ale
naznačuje se jimi ovšem již zcela určitě pro ka
tolický poměr ke světským záležitostem i cosi
mnohem víc a něco zcela jiného než by byla
pouhá trpnost a neutralita, k nimž snad by
mohly svésti předešlé citáty. Katolík nemá jen
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duši, ale i tělo. Katolíci jsou stejně konkrétní
lidé jako všichni ostatní. I když se starají pře
devším o věčnost a spásu své duše, po každé
přece jen jsou také lidmi i občany svého státu
a mají své časné potřeby, starosti, svazky a zá
vazky jako všichni ostatní občané každého stá
tu a celého světa. A proto nemohou býti lho
stejní k ničemu, co je reálně lidské a co se jich
tak či onak soukromě i veřejně dotýká. Ani je
jich náboženství, ostatně, nemá jen obsah
transcendentní a čistě duchovní, ale je totál
ním světovým názorem, v kterém i praktická
mravnost a otázka sociální a hospodářská tvoří
neodlučnou součást. Právě katolictví je nejdo
konalejším příkladem integrálního realismu a
religiosnosti (religere!), neboť se snaží uvésti
každého člověka do nejsprávnějšího svazku
jak s Bohem a věčností, tak i se zemí a bliž
ními.
Skutečnost duchovní a skutečnost hmotná
jsou navzájem nepopiratelný a spojeny. A pro
tože tedy i katolíci jsou konkrétními občany,
kteří mají své lidské povinnosti a potřeby, a
protože dále i samo katolictví má své určité
soudy a názory o správném občanství, svou
určitou doktrínu sociální a chce býti silou soci
ální — je jasné, že katolíci, chtějí-li tyto své
potřeby, pravdy a zásady prakticky hájit a
uplatňovat, musí živě a uvědoměle se účastnit
všech složek života veřejného a tudíž i poli
tického. Naprostá neutralita, kdyby vůbec
v životě byla možná, by tu ve skutečnosti zpra
vidla byla vlastně totéž co zrada. Nejenom so
ciální a hospodářské, ale i mravní a nábožen
ské ideje je třeba také prakticky hájit a uplat
ňovat. To je samozřejmé. Jde jenom o to, j a k.
Spravedlivé zájmy je třeba hájit a uplatňo
vat. Dobré ideje je třeba realisovat. K tomu
však je třeba především také politického vlivu
a moci. Politická moc není sice všecko, ale je
mnoho. Sociální, kulturní a hospodářská krise
je po každé především také krisí nejenom
mravní, ale i politickou. Co jsou platný sebe
lepší programy a plány hospodářské nebo so
ciální, které by nás možná skutečně dobře
z krise vyvedly, když v celém státě není poli
tické moci, která by je prosadila! (Dobrými
hospodářskými theoriemi a radami je svět nyní

takřka již zcela zamořen — a přece to nikam
nevede, protože vedle rozvratu mravního je
tu i »vyvážená« a všecky své složky navzá
jem ochromující anarchie stranicko-politická.)
Anebo: co je platné určitě vědět a pevně věřit,
že náboženská výchova dětí je lepší než laická,
a že každá neznabožská kultura je v podstatě
zcela nekulturní, když větší politická moc a
větší politický vliv umožňují odpůrcům, aby
šířili a prakticky uplatňovali názory zrovna
opačné? Starat se o spásu vlastní duše a dávat
svým životem příklad — je ovšem primům vše
ho : tak se udržuje pravda i v dobách nejsmut
nějších a nejnesnadnějších. Ale katolíci mají
i povinnosti a odpovědost v nejširším smyslu
kolektivní. Mají odpovědnost za celou lidskou
kulturu a především za osudy své vlasti. A ne
jenom za budoucnost, ale i za přítomnost. Ne

může jim býti lhostejno, jestliže politická moc
v rukou nekatolíků poškozuje i hubí mravní a
duchovní charakter nynějších spoluobčanů a
jestliže tím zavádí i příští osudy vlasti a celé
národní kultury na špatnou cestu.
Úhrnem řečeno: katolíci se musí co nejener
gičtěji účastnit i života politického. A nedovedou-li se sjednotit tak, aby sami svou veřej
nou silou a politickou vahou mohli své učení
realisovat, musí aspoň vždy dobře si rozmyslit,
s kým mají jít a jakými zřetely se mají řídit.
Co má při posuzování politických stran, do
kterých hodlají vstoupit anebo s nimiž hodlají
spolupracovat, být pro ně rozhodující a co
mají od svých stran žádat? Co je hlavní a co
je podružné? Co je silou, dobrem a co je
zradou?

Antonín Pimper:

BOLESTI STÁTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Státní hospodářství ve všech zemích prodě
lává v dnešní době velmi těžké chvíle. Zvykli
jsme si sice všichni po světové válce na přímo
astronomická čísla v rozpočtech států, ale přes
to při klidnějším uvažování se nám často nad
těmito závratnými ciframi zatočí hlava a ptá
me se, kdo má vlastně zaplatiti všechny ty
enormní náklady, jež si vyžádala světová vál
ka, kdo uhradí soukromému hospodářství
v jednotlivých zemích ztráty způsobené svě
tovou hospodářskou krisí, jak budou na konec
kryty stamiliardové sumy na poválečné vy
pjaté zbrojení a kde se mají získati prostředky
na sociální a kulturní potřeby kolektivní, jež
v dobách předválečných v takovém rozsahu,
jako je tomu dnes, vůbec neexistovaly. Změnily
se ovšem v posledních desítiletích názory na
úkoly a poslání moderních států a změnily se
i názory některých národohospodářů na škod
livost a neúnosnost mimořádných výdajů ve
řejných.
Tyto nové názory nechtějí připustiti, že jde
dnes o tíživé zatěžování veřejnými břemeny na
účet nynějších a příštích generací, nýbrž tvrdí,
že jde o nový způsob hospodářské dynamiky,
jejíž cíl spočívá v tom, že se rychle a ve větším
rozsahu dostávají peníze do oběhu a tvoří se
intensivněji statky nové a zvyšuje se i kupní

síla širokých vrstev. Theorie tyto ovšem nepo
čítají se stabilitou peněz jako měřítkem hos
podářských hodnot a plaidují pokud jde o ve
řejný i soukromý úvěr pro nejnižší úrok anebo
jsou zásadně proti úrokům vůbec. Tempo,
s jakým se dnes zatěžují některé evropské i zá
mořské státy na účet příštích generací, je tak
prudké, že je sotva pamatuje lidská historie.
Za starých časů, chtěl-li některý panovník vyvolati se svým sousedem válku, musel se ohlížeti po úvěru u bohatých jednotlivců, zvláště
u židů, anebo musel svému obyvatelstvu ukládati mimořádné kontribuce a nutiti domácí
šlechtu, aby si vydržovala určitý počet vojáků
na svůj vlastní náklad.
Dnes mají panovníci, zvláště diktátoři i re
publikánští vůdcové, situaci mnohem pohodl
nější. Vypíší buď dobrovolné anebo nucené
půjčky a přemění část národních úspor na
státní hodnoty splatné během 40—60 let a
problém vojenských nákladů, veřejných inves
tic, po případě financování chystané války je
vyřešen. Jestliže domácí peněžní trh není
schopen uhraditi vypsané půjčky, přikročí se
buď k půjčce v cizině a když tato není možná,
k dávce ze jmění. Podobné financování zbro
jení a snad i válečných příprav vidíme na př.
dnes v Německu, Japonsku a v Itálii. Jinak se
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dnes obyvatelé všech států v Evropě bez roz
dílu vládních režimů přímo prohýbají pod tíží
řádných a mimořádných výdajů státních a bře
meno jejich domácích i zahraničních dluhů
neustále narůstá. Kdo si dovolí předpovídati,
k jakým koncům spěje finančně a hospodář
sky celý svět a kdo na konec z dnešního
enormního zbrojení vyjde hospodářsky jako
vítěz anebo poražený?
Moderní války se nevyhrávají pouze vojen
sky, nýbrž také hospodářsky. Situace některých
států v Evropě je dnes taková, že se ve veřej
ných výdajích vůbec nepočítá a že se odpo
vědní státníci příliš nestarají o to, kdo všechny
tyto, za poměrně krátkou dobu nadělané dlu
hy, zaplatí. Je zde ovšem jeden v poválečných
letech namnoze už osvědčený recept, jak snížiti obrovská břemena veřejná, a to jsou infla
ce a devalvace. Občané, kteří celý svůj život
střádali a odpírali si namnoze i to nejnutnější,
jsou jednoho dne postaveni před holý fakt,
že jejich ušetřené peníze platí jen nepatrný
zlomek toho, co platily v době, když si je
u peněžních ústavů ukládali, po případě po
nechávali i doma. Touto cestou na příklad
byli v prvních letech po světové válce ožebra
čeni o miliardy střádalové v Německu, Ra
kousku, Polsku, Maďarsku a o málo výhodněji
byli na tom i občané jiných států, které poz
ději prováděly devalvaci svých měn. Česko
slovenští střádalové a malí rentiéři na př.
ztratili za války plnou sedminu dřívější hod
noty svých úspor a počítaje v to poslední dvě
devalvace, můžeme mluviti o pouhé desetině

peněžního jmění, která jim zbyla z peněžního
majetku dřívějšího. Při tom všem občané naší
republiky byli na tom ve střední Evropě po
měrně nejlépe, neboť dík Rašínově finanční
politice v letech 1920—1921 byli jsme uchrá
něni peněžní inflace.
Je otázkou, zdali všechny tyto měnové
experimenty a s nimi i šílené výdaje na státní
a veřejné potřeby působily příznivě a dyna
micky na evropské hospodářství a povede-li
neustálé zadlužování jednotlivých, zvláště
chudších států, národy k blahobytu. Šílené
zbrojení Německa v posledních letech a mimo
řádné náklady na armádu ve všech zemích
v Evropě, přivádí lidstvo k obecnému zchud
nutí, jež se může projeviti teprve v budoucích
letech a které skončí buď obecným finančním
krachem anebo při nejmenším nutností, že
občané jednotlivých států, jež za války a po
válce udělaly obrovské dluhy, budou po celá
desetiletí pilně pracovati a šetřiti, aby to, co
dnešní generace hospodářsky zničily, daly ge
nerace příští zase do pořádku. Hospodářský
a finanční vývoj světa, zvláště Evropy, nespěje
za dnešních poměrů k příznivým koncům,
i když jej posuzujeme střízlivě a bez sebe
menší zaujatosti a předsudků. Obrovské fi
nanční ztráty v letech válečných a pováleč
ných letech krisových musí se na konec ně
jakým způsobem objeviti v úbytku majetku
občanstva jednotlivých zemí anebo v obecném
snížení jeho životní míry a také na úkor jiných
důležitých sociálních anebo kulturních kolek
tivních potřeb.

Tfiiillelvv
Paul Claudel:

Svatý Jan Evangelista
Jan, který se tázával Ježíše, kdykoli pochybnosti přišly na něj,
proto, že byl nejmladŠi, a proto, že byl miláčkem Páně,
se Štolou po boku, vážný a tichý jako kněz, jenž vysvěcen býti má,
naslouchá Synu Božímu, jenž se modlí a jenž slavnostně promlouvá.
Ted ustanovuje Mši, než bude dokonán Kříž.
Jan přijal Chléb, přijímá kalich a pije již.
Pije až do dna svého přítele, pije svého mistra, Boha svého ssaje!
Pije duši i tělo, pije božskou krev, zavřeny oci maje.
Tak otvírá se naše srdce a někdo tam konečně vniká,
zde je Ježíš u Jana, zde je Bůh u svého učedníka.
Můj Bože, zde je proslátek Jan, abys s ním jedno byl na duchu i těle!
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Není vétší lásky, než zemříti za přítele,
není výměny hlubší, než dvojité splynutí mezi námi.
Jan je obětí s Tebou a přijímá pod obéma způsobami.
Toho Ježíše hmatatelného po pravici, téhož, který je jeho Pánem, jak ví to,
právě ho celého vypil a ví také, co v Jeho srdci je skryto.
Ví, co je v Jeho srdci a že útulku se v nem dožil.
Nalezl navždy své sídlo a místo, kam hlavu by složil.

Ted je Jan velmi starý, má bílý vous a vlas,
a také jeho obličej je tak bílý, jako by z něho vycházel jas.
Je vidét, jak na nem se dokonává dílo stárnutí podivného,
divná záře na kmetu belořasém, jenž Serafem už se stává dozajista,
Orel napolo rozvinutý mezi Šesti křidly, jež se rodí z něho.
Říká toho jen málo a k mlčení se chystá.
Jan, víc než apoštol — syn a hlasatel télem se stavšího Slova,
jejž Ježíš na Golgotě ustanovil, ai matku jeho v ochraně chová,
Jan, jenž videi všechno až do konce a na rozhraní zůstal klečet
mezi zemí a mořem, když roztržena byla Sedmá pečei,
Jan má pro nás už jen jediné slovo, a vše je obsaženo v nem:
»Déti moje malé, vy milujte se navzájem /«
Je celý bílý. Je večer. Je to v Efesu. Pod smrkem tam sedí.
Stará koroptvička v jeho kline ruku mu zobe a mírné na ného hledí.
Přeložil O. F. Babler.

Dr. V. Hellmuth - Brauner:

Claudelova přehlídka cesty
Že dílo Claudelovo je tak organicky vyrostlá, pevné logicky sevřená a ve vrcholu spiatá stavba
myšlenková jako lod gotického chrámu, kde vše je účelné a harmonické, je zřejmo každému, kdo
sledoval jeho tvorbu a zná jeho základní práce. Dílo vyzrálo, myšlenka se uzavřela, problémy
jsou domyšleny, na otázky jormují se odpovédi již samotným položením. Do posledního puntíku
vyřešil si Claudel problémy života a jeho určení, Boha, víru, člověka, záhadu bolesti a jejího vy
koupení, smysl každé lidské vteřiny. Není již možno přidávat nic dalšího do myšlenkové kon
strukce. Katolictví a dogma daly přesný tvar jeho latinské logičnosti a uméní byl dán smér, kde
ukazatelem je Kristus a Církev. Dnes Paul Claudel nemusí již řešit a dokazovat. Snad ani již
bojovat. Dokázal a stvořil — slovem vyřešil umélecky a myšlenkové to, o Čem byl přesvédčen.
A přece mluví a zbývá mu mnoho co říci. Je si védom, že na konci života dostává se Človéku
zvláštní posvécující schopnosti pohledu nazpět, tichého, nenáročného a přece zkoumavého a sou
dícího pohledu na celý život, vyrovnaného přehledu tvůrce, který má veliké véci za sebou.
Claudel je z těch myslitelů, kteří disciplinují myšlenku, cit i víru jasnou, vyhranénou formou,
stylisací. Proto jest jeho vztah k Bohu tak jasný a ohraničený, nesnášející kompromis, proto při
chází k Nému sice extasí citu, ale cestou disciplinované víry a myšlenky. Cesta Claudelova k Bohu
není nikdy utonutí v jeho Šíři, pantheistické splynutí a poznání jakékoli Jednoty. Je to cesta, která
vede od individua k individuu, od individua lidského k individuu Božímu, cesta dynamická, voluntární, zámérná.
Široká, jasná cesta rýsuje se Claudelovi při pohledu nazpét, při představé kudy a jak kráčel na
své spirituální pouti. »Vidím cestu« mohl by jednoduše říci, ale nebyl by to Claudel, aby neopsal
velikou křivku přirovnáni, podobenství, aby si nevzpomnél na pout svého bližního svétem, aby
jeho pohled nesestoupil ješté níže k drobným cestám, které ho vedly k nepatrným událostem
života. A zamyslí se nad jejich podobností a reflexí ve svété duchovním, nad celým ohromným

významem cesty a napíše jednu z nejkrásnějších essayí, jaká vyšla z jeho pera v poslední době,
uveřejněnou před měsícem ve »Figaro littéraire«.
»Vision de la routě« nazval tuto Svou poslední práci, odvrácenou ode všech aktualit, prýštící
z hloubky jeho ztišeného, zharmonisovaného nitra, trochu zasněného minulostí a posledním mysté
riem, jez se blíží. Cesta! Cesta řítící se do prostoru, volání cíle v dálkách, lákání k odchodu,
rozloučení a pout za druhým koncem. Vše je hnáno k onomu druhému cíli. Tok vody, proudění
vzduchu i Času, utváření klimat, růst hmoty a tvar myšlenky, vše je výsledkem míšení, pohybu,
»potřeby jiného místa a jiné věci«. I život Člověka je cesta nesčetných cest, kterou se béře za vnější
nutností, touhou, Bohem. A tato poslední, vede spletí cest, jediná a pravá, dávající smysl všem
cestám pozemským. Stojí na ní Bůh »ukřižován, jako ukazatel mezi Čtyřmi směry«. Je třeba však
si uvedomiti, že je to cest a, která k Němu vede, že cestou dostáváme se k jeho mystériu, jasnou,
ohraničenou cestou, která má kraje, hranice a cíl. Církev! Vystupuje zde v symbolu, jako konečné
vyjádřeni pojmu, nad nimž se zamyslil. Je důslednou, nejvyŠŠí cestou k Bohu »ode dveří k oltáři, od
paty ke Špičce«, cestou, kde tušeni, intuice, cit, jde napřed, jako vetření po stope, za nímž následuje
vědomí a logika, určující kroky. Takovou cestou prošel, vybudoval si ji, věří v ní. Celý svůj život,
všechno úsilí vlil do ní. Celý život! Vidí jej před sebou, stoupajícího v rovném směru cesty, která
končí smírem, prochází stříbřitou září podzimu a ztrácí se v dálce. Jako onen podivný obraz
Chintreuilův v Louvru. Stojí před ním zamyšlen. Vidí, že umělec podvědomě vyjádřil zde tahy
Štětce veliký význam cesty, o nějž se těžce pokouší slovy. Není mnoho na tomto plátně, které ho
tak láká. Jen bílá cesta zalitá stříbřitou mlhou, ústící v Širou, spíše tušenou plán, prozářenou
neviditelným sluncem. Veliký smír, ticho, tušení světla za bílou, světélkující parou, vyjadřuje
obraz Chintreuilův, který uvedl jeho myšlenku v symbol.
Pohled na život, myšlenku a jejich tvar, pohled Široký, který je přehledem, který může již po
rovnávat celek s celkem, řadit život s Bohem, poněvadž oboje poznal, ztrávil a oboje leží za ním,
odhaluje tato poslední práce Claudelova. Ale i trochu zamžení v zraku, který hledí do dálek, zta
jené slzy, které jsou jen rosou, nebo poznamenáním bolesti, jež odešla, je v tomto konečném vítězství,
vyrovnání a ztišení. Zdá se, že je to poslední ladění Claudelova umění, nebol je ještě jiná cesta,
cesta, jíž toto umění v poslední době prošlo a způsob, jak vyzrálo.
Claudel přichází ke všemu impulsivně. Nikdy by se nechtěl vpravit do harmonie, která by ne
byla vyvolána nutností jeho nitra, jeho přirozenou žízní. Proto u Claudela impuls není nikdy
vrtochem. Je vždy výsledkem přirozeného, zákonitého vývoje niterního. A proto i ladění, k němuž
přichází v posledních svých dílech, je jen logickým, přímo fysickým důsledkem jeho dnešního
charakteru.
Claudel se ztišuje a vyrovnává. Nikoli myšlenkově, nikoli v problémech, ale jako Člověk. Již
v některých svých posledních dílech, v určitých básních »Écoute ma jille«, nebo v knize dopisů
»Toi qui es — tu« připravuje se logicky tento veliký duch k všeobecnému životnímu vyrovnání,
které je vždy předpokladem a za nímž může následovat jen veliký, celkový pohled nazpět.
Jako když se ztiší proudy tekoucí vody a vystoupí řeka, zaleskne se jednolitým, bílým pásem.
A Cestu za harmonií a smírem prodělává Claudel jako každý veliký duch stejné a logicky —
sestoupením k malým, nepatrným věcem tohoto světa, zlidštěním, zdrobněním, sklesnutím zraku
zraněného a znaveného dálkami ke květinám, k dětem, k svátým, které vidí opět primitivně
a dětsky, aby v nich Četl tytéž zázraky, které hledal kdysi tak těžce od skepse a pochybnosti,
k extasi a kombinaci myšlenkové. Duch kdysi nespoutaný, pochybující až do nevěry, milující
pohansky život, jehož vášně, bolesti i rozkoše chutnal s takovou intensitou, autor »Údělu« uvěřil,
napsal »Zvěstování«, zapnul myšlenku a logiku k jedinému cíli, stvořil a domyslil a pak hotov
s boji vnitřními, s vlastní stavbou, obrátil se k přátelům a stlumeným hlasem v několika úryvcích
vypověděl jim svou víru, obrátil se ke své dceři a vnučce, aby jim vyložil o svých velikých svátých
tak bezprostředné a jednoduše, jako by vyřezával figurky jesliček. A vědom, že jeho pohled plný
velikosti je konečné hoden poznati krásu nejmenší, nejprostší a nejchudší květiny, nalézá svůj klid
a harmonii a s chutí odlétlé bolesti na rtech vypráví o cestě, kterou našel a kterou prošel.
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Prof. dr. C. Horáček:

Novodobý fetišismus
Každá doba má své modly. Zdá se býti jakousi kletbou pokolení lidského, že si vždy
vytvoří nějaký předmět slepého zbožňování a uctívání, jemuž se nekriticky klaní a v němž
vidí své božstvo a svou spásu. V starých dobách modlami byly zjevy přírody neb vymyšlené
a pak v podobě zvířecí neb lidské zobrazované bytosti. Dnes podstata model takových se
změnila. Jsou to spíše jisté ideologie, po jichž uskutečnění touží široké vrstvy, pokládajíce
je za podmínku lepšího a uspokojivějšího života.
Jsou především povahy hmotné. Nikoliv neprávem mluví se o klanění zlatému teleti. Ne
míní se to ovšem doslovně, ba i obrazně toto přirovnání kulhá. Neboť zlatý kov je dnes dobře
uschován v tresorech cedulových bank a bohatství dávno již nepozůstává v zlatých pokladech,
nýbrž v docela jiných předmětech, které někdy vůbec ani vnitřní hodnoty nemají. Ale jmění
a majetek jest, ač se zdánlivě odsuzuje, přece jen předmětem úcty a ovšem také závisti a zů
stane jím, dokud lidstvo bude nuceno hospodařiti, to jest dokud příroda sama bez práce a ná
mahy mu neposkytne všeho, co ukojení potřeb jeho bude vyžadovati, a to nebude nikdy.
Ale jsou také modly rázu nehmotného. S takovými setkáváme se zejména v politice, to jest
v názorech, jak by nejlíp upraven býti měl řád právní a společenský. Názory v tom jsou velmi
odlišné a vedou k hlubokým sporům. Jako kdysi v náboženství, tak dnes v politice mohou
různá hlediska vybočiti až na stupeň fanatismu. Jako dříve lidé se pronásledovali a ubíjeli
pro různost víry — ale zde alespoň šlo o spory v principech věčné pravdy — pronásledují
a ubíjejí se i dnes, a snad ještě ve větší míře, pro své různé politické přesvědčení. Odsuzuje
se dnes dřívější náboženská nesnášenlivost, ale dnešní politická nesnášenlivost je ještě horší.
Politický názor jest krátce modlou. Jeden je zapřisáhlý komunista a v této formě spatřuje
ideál uspořádání všech poměrů a vztahů v národě a státu. Kdo s tím nesouhlasí, toho pova
žuje za veřejného nepřítele a podle toho s ním jedná, nešetře ani jeho osobní svobody, ani
majetku, ba ani zdraví a života. A druhý jest autokrat, věří stejně fanaticky v jedinou spasitelnost svých názorů a jest opět a nesmiřitelným nepřítelem toho, kdo soudí jinak. Jiný jest
opět socialista, ještě jiný demokrat, liberál a každý pokládá své přesvědčení za jedině správné
a prospěšné národu a společnosti lidské.
Toto politické modlářství by nebylo tak povážlivé, kdyby se týkalo jen jednotlivců. Bohužel
však na základě takových ideologií tvoří se v národě politické, stavovské a třídní strany, ty
shánějí prostředky kalými i nekalými své stoupence, nabývají politické moci, ovládají stát a roz
kládají jednotu národa v odstředivé složky, jež se navzájem potírají. A to jest vážným nebezpe
čím, zejména v dobách mezinárodně nevyjasněných a kritických, poněvadž takovým stranickým
roztříštěním celek národa jest oslaben.
Ovšem nevyskytuje se takové fetišství jedině v politice. Čím jiným než fetišem jest spor
tovní vášeň dnešního mladšího pokolení? Na oběť sportu se věnují nejen veliké peníze, ale
i zdraví a životy lidské. Jistě sport má svůj vážný význam pro tělesnou výchovu, ale jen do
jisté míry. Avšak to, co dnes se věnuje sportovnictví, jest mrhání časem, penězi i lidskou silou,
jest moderní vášní, která jest více škodlivá než užitečná.
A s modlářstvím setkáváme se také v oslavě různých filmových hereček, umělců, »králů
a královen« Evropy a světa, »mistrů«, jimž se koří nesoudné davy a jejichž světovou slávu
rozšiřuje boulevardní tisk. Každá malichernost se dnes zveličí ve světovou událost, je-li jen
hrdinou jejím nějaká taková proslavená osobnost. Také mnohé umělecké směry stávají se
dnes jakýmis modlami v literatuře, hudbě, výtvarném umění, architektuře, jež není dovoleno
kritisovati, aniž by bylo lze se vyvarovati výtce zaostalosti a zpátečnictví.
A tak každá doba si vytvořuje své fetiše. Přijde někdo, kdo odstraní jejich nicotnost
a svrhne je s jejich podstavců a je pokácí? Ale netrvá dlouho a na jejich místo postaveny jsou
opět modly nové a horší snad předešlých.
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Rádi se poučíme
S některými patentovanými obhájci demo
kracie nejsou, jak známo, žerty. Máš-li jen po
někud jiný názor nežli jak velí jejich tiskový
koncern, jsi prokletý fašista. Stačí jen, abys
údivem zavrtěl hlavou nad tím, jak v Lidových
Novinách anebo v Národním Osvobození je
karikována pravda o Itálii, Rusku či Španělsku
— a již jsi jako vyvrhel na demokratickém pra
nýři. Konstatujes-li, že i v italském fašismu
je praktikována snaha o demokracii — je zle.
Řekneš-li, že i sovětská »demokracie« zůstává
v podstatě třídní diktaturou — je zase zle.
A dodáŠ-li dokonce, že i u nás máme ke kvalit
ní demokracii ještě hodně daleko, jsi úplně
ztracen a každý se dřív desetkrát ohlédne nežli
ti podá ruku... Nu, ale to je všecko tím, že
nemáš náležitých představ o tom, co je vlastně
demokracie! Proč bedlivě nečteš právě ty Li
dové Noviny a Národní Osvobození? Našel
bys tam tak jasná poučení, že bys už nikdy se
s nimi o demokracii nepřel! Tak na příklad
zrovna nedávno (2. X. 1937) v řečených Li
dových novinách takto výstižně bylo řečeno
o cílech demokracie:
V skutečné vládě lidu
každý má cenu svou.
Je-li A za osmnáct
je B za dvacet bez dvou.

Hle, co může býti jasnějšího a názornějšího?
To přece pochopí každý, jak je to demokra
tické! O lidech, kteří stejnou měrou nestojí za
mnoho, odjakživa se přece plným právem říká,
že jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za
dvacet! Je to tak jasné, tak prosté — ano, ale
přece jen ani to by ještě nebylo vše. Nestačí
jenom tento vznešený cíl demokracie á la Li
dové noviny takto prostě uznat a pochopit —
je třeba ještě také býti jím nepříčetně nadšen
a okouzlen, je třeba býti jím nezřízeně zpit a
opojen jako báječnou kořalkou . . . Slyšte jen,
jak to onehdy v neděli (24. X. 1937) pěkně
a přesně na předním místě kursivou napsalo
Národní Osvobození:
»Základem všech demokratických systémů je
opájeni se mythem.«

Teprve to-li až pochopíš a budeš ve smyslu
těchto dvou citátů z N. O. a L. N. jako pa-

pouŠek na motocyklu zručně a lomozně žvat
lal: Demokracie, ó demokracie — teprve po
tom nebudeš musit pro svou podezřelou soud
nost trčet na pranýři, ale otevře se ti měkká
náruč ruměnných brášků z Národního osvo
bození i purpurová slavobrána slavných slávů
z Lidových novin a budeš puncovaným demo
kratem.
Ivan Jaks

Nová šlechta
Slechte jsme tekli: a ted dost,
pryč s vámi, my jsme pro rovnost,
minulé nevrátí se zpátky,
rozparcelujem velkostatky!

Řečeno, uděláno hbité,
národe, zda to neteŠÍ té,
že máš dnes nejen svobodu,
ale i Šlechtu bez rodu?

Ne, nebyli jsme pro tradici,
dal Kinský zámek Winternitzi
a na hony si zváti zvyk
na místo Lobkovice Piek.
Ant. Selepa

Sláva vlasti!
Ve zpévu máme skvélou snahu,
hudebnici jsme velicí,
byl v radiu když chytneš Prahu,
dej honem jinou stanici!
Ptec národů vždy na kolbišti
žádnými nejsme chudáky:
na Jootballovém obstát hžišti —
to není úspěch lecjaký!

Mičudu kopni kam se patfi,
Kladnu dej góly, Kolíne!
ty Slavie to Sparté natři —
a Český národ nezhyne.

V. Pešek.

Musí se dobře česky mluvit, aby se dobře česky
myslelo. Takový dobrý slovník bude větší služba
národu než mnoho tak zvaných vlasteneckých hesel.

T. G. Masaryk.

Dílo, na které čekaly generace

SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO
Zpracovali P. Váša a F. Trávníček, má 1840 stran, formát 21 X13 cm, rozdělen do 2 svazků. Obsahuje
také krátkou mluvnici českou. Slovník nemá chybět žádnému, jemuž není lhostejná úroveň, čistota a ne
porušenost jeho mateřštiny. Slovník je praktický, nejvíce pak proto, že v něm najdeme přesný a správný
pravopis, jak jmen kmenových, tak i různých odvozenin. — Oba svazky stojí brož. Kč 220.—, v celoplátěné vazbě Kč 250.—, v polokožené vazbě Kč 270.—.

Monumentální

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 nejvýznamnější 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 nejranějších 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 celopergamenové pouze Kč 500.—. Dílo vyjde do konce listopadu t. r., takže
bude nejskvělejším dárkem letošních vánoc. — Vypisujeme však také ještě výhodnou subskripci. Kdo
do 1. listopadu t. r. objedná závazně celé dílo, 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 cena sešitu Kč 35.—. Podrobný prospekt zašleme zdarma.

Nový spis Dr. B. Vaška:

SOCIÁLNÍ KATECHISMUS
Dr. Vašek v „Sociálním katechismu" opravdu populárním způsobem vykládá sociální otázky se stano
viska křesťanského, takže i laik, který v sociálních otázkách nepracoval, snadno se obeznámí se zá
kladními zásadami křesťanské sociologie. Sociální katechismus je také pro tyto laiky a širokou kato
lickou veřejnost určen, a to z toho důvodu, aby každý katolík byl dobře myšlenkově připraven na myš
lenkový boj v těchto otázkách. — Cena pouze Kč 4.60. Ve 2. vydání vyšel již od téhož autora spis

„Rukojeť křesťanské sociologie". Stran 260, pouze Kč 15.—. Všechny encykliky máme na skladě.

Vyhubit katolíky, vyvrátit a zničit víru v Krista
to je cíl komunistů v současných španělských bojích! Chcete-li znáti správné informace o Španělsku a je
ho mučednících, kupte si nové dílo „Náboženské pronásledování ve Španělsku", předmluva P. Claudela. Mnoho ilustrací, původních fotografií. Cena pouze Kč 20.—. Objednejte obratem.
Dodáme vše z literatury. Objednejte vždy v našem

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