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REDAKČNÍ

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

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

Při patiskn všecka práva vyhrazena.

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

Dvě podmínky zdraví. První z nich je dobrý krevní oběh. Nelze ani vypočítati všech nemocí,
které nastávají, jakmile krevní oběh v těle neplní dokonale svých úkolů........ Zdravý krevní oběh
podporují masáže francovkou Alpa. Po nich oživují také unavené nervy, pokožka lépe dýchá,
zmirňují se bolesti revmatické a neuralgické. — Druhou podmínkou zdraví je dobrý chrup a čis
tota dutiny ústní. Zde druží se k účinku Alpy francovky nyní též Alpa zubní krém. Zabraňuje
kvašení zbytků jídel, dává dechu svěžest a vůni čistoty.

^6/tm wěrit úsíporijť
Jistě peněžnímu ústavu, 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 odkládatI 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.

Tak

16. listopadu 1937
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Dr. Karel Hanuš:

NEZAMĚSTNANOST
VYSOKOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE
Otázka volných míst pro vysokoškolskou
mládež nabyla v posledních letech a dosud
nabývá znepokojující povahy. Tato choroba
má hluboké příčiny, o nichž se už často jedna
lo, a není nesnadno podat jejich přehled. Jsou
však proti ní nějaké léky? To je druhá stránka
^otázky, stránka positivní a praktická, dosud
málo prostudovaná. A přece je nutno vší silou
usilovat o to, aby byl ukončen zmatek vysoko
školáků, aby byly zmírněny potíže, které mají
s hledáním povolání odpovídajícího jejich
schopnostem. Budou později páteří republiky
a síla státu závisí na síle jeho personálního
stavu.
Nezaměstnanost absolventů vysokých škol
se zvyšuje dnes tím, že k základní příčině trva
lé se připojila další příčina, na štěstí dočasná.
Obecným a trvalým zjevem je zvýšený počet
studentů, v Československu právě tak jako jin
de. Někdy se mluví o »návalu na university«.
Ale ani hospodářská krise, zjev dočasný ne
ušetřila universit. Nezaměstnanost studentů je
částí obecného zjevu: nezaměstnanost mlá
deže veškeré, což je opět částí zjevu ještě obec
nějšího: celkové nezaměstnanosti pracovníků.
Vzhledem ke konsumpční schopnosti je příliš
mnoho intelektuálů právě tak jako dělníků.
Otázka, jež musí být řešena, je otázka nadprodukce.
Charakterisujeme-li chorobu nadbytkem kan
didátů a nedostatkem míst, je logické hledat
nápravu v omezení nabídky sil, ve zvýšení po
ptávky po nových silách a v lepší organisaci
»trhu« práce.
*
Aby nabídku pracovních sil zmenšila, může
veřejná moc užít více méně energických opat

ření, od pouhého omezení možnosti studia až
k zákazu studia.
První způsob záleží v tom, aby stát rozvíjel
zájem o povolání neintelektuální. Propast,
která dříve dělila svobodná povolání od ma
nuálního řemesla, se zkracuje. Zlepšuje-li se
hmotné a sociální postavení dělníka, řemesl
níka, malého obchodníka, zmenšuje se počet
studentů. Každá politika vysokých mezd, revalorisace zemědělských výrobků atd. působí
v tom směru znatelně. Ale brzy tu narážíme
na meze z důvodů rozpočtových, ať chceme či
ne. Má-li být vývoj trvalý, může být jen velmi
pomalý. Není ostatně záhodno, aby odliv uni
versitní mládeže v povolání už přesycená ztě
žoval nezaměstnanost trvající v těchto povo
láních: zlo by se tím jen přesunulo.
Je jednodušší a hospodárnější, aby se vláda
uchýlila k opatřením restriktivním. Tímto
směrem se také dala většina států.
Zvyšování školného snižuje počet studen
tů. Ale to je postup zakládající privilegium
bohatých a je nedemokratický. Lépe je zvýšit
obtížnost studia.
Žádá se proto, aby byly na universitě přís
nější zkoušky, buď konečné nebo spíše přijí
mací. Je opravdu lepší vyloučit úředně ty,
kteří nejsou způsobilí dokončit studium.
Někteří navrhovali »zkušební rok«: provi
sorně přijatý student by se musil na konci
roku podrobit zkoušce s úspěchem, jinak by
nemohl pokračovat ve studiu.
Němci zase, aby snížili nezaměstnanost —
ale také za účelem vojenským — zavedli přís
ná restriktní opatření. »Povinná služba pra
covní« nutí studenta obojího pohlaví, aby
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ztrávil šest měsíců v táboře, kde se učí ručním
pracím, dříve než může vstoupit na universi
tu. Universitě se tím uvolní a určitý počet stu
dentů se rozhodne pro povolání praktické,
jemuž se v táboře učí. Ostatně byla zavedena
opatření ještě drakoničtější: hitlerovský re
žim uplatnil přísně zásadu »numerus clausus«.
Velmi úsporná opatření byla provedena ve
všech evropských zemích, aby byl snížen po
čet úředníků, a mladí vysokoškoláci byli takto
postiženi tím, že jim byl znesnadněn přístup
do správní služby.
»Nešťastná mládež,« řekneme. »Má takto
veřejná moc projevovat o ni péči?« Na štěstí
se činnost státu neomezuje snižováním po
ptávky po nových silách pracovních, nýbrž
doplňuje se také působením na nabídku míst.
*

Každá obecná politika protikrisová prospí
vá ovšem i vysokoškolské mládeži. Obnova
hospodářské činnosti znamená nová zaměst
nání inženýrů, techniků. K tomu se však při
pojuje, jak správně poznamenával F. Maurette,
ředitel Mezinárodního úřadu práce, nepřímý
účinek: i částečný návrat prosperity podporuje
rozvoj kupní síly spotřebitelů. »Nesmíme si
činit o tom žádných ilusí, napsal Maurette,
je-li kupní síla spotřebitelů vůbec oslabena,
trpí tím potřeba intelektuální práce nejdříve:
profesor je dříve nezaměstnaný než pekař,
protože hmotný chléb se pokládá za nutnější
než chléb duchovní... Za krise spotřebitel,
jehož kupní síla se oslabila, omezí nejdříve
výdaje na položky, o které mají zájem umělci,
spisovatelé, pak výdaje na vyučování, a vzrůstá-li krise, omezí i výdaje na zdravotní péči.
Plyne z toho pravda příliš viditelná, než aby
chom ji tu musili zdůrazňovat: zvýšená život
ní úroveň všech vrstev má sama sebou za ná
sledek zlepšené postavení intelektuálních pra
covníků.«
Překonat krisi by bylo prostředkem nejlep
ším, protože však se to většině států nepo
dařilo — je nutno se spokojit s částečnými
prostředky, které rychleji tomu neb onomu
odpomáhají.
Ve Francii se použilo různých prostředků.
Zákonodárství o cizincích bylo zpřísněno,
zvláště pokud běží o výkon praxe lékařské.
Věk pensionování úředníků byl snížen, aby se
uvolnila místa mladým. Pravidlem je, že ve-
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řejný úředník odchází do pense v 55. nebo
60. roku podle druhu služby. Opatření to je
povážlivé, neboť zbavuje státní službu úřed
níků nejlepších, kteří si získali velkých zkuše
ností. Opatření je i nákladné pro stát, neboť
spojuje náklady pensijní s novými výdaji na
činné úřednictvo.
Je tedy lepší usilovat — jak se také děje ve
Francii a v Belgii — o zvýšení poptávky po
pracovních silách.
Tak se pro některé služby, dosud vykoná
vané úředníky bez universitních hodností, vy
žaduje nyní vysokoškolský diplom, na příklad
v ministerstvu války pro službu redaktorskou.
Tvoří se místa nová. Na příklad: nově vzni
kající organisace volného času u dělníků (v Itá
lii se nazývá dopolavoro), vytváří pomalu insti
tuci místních a krajových středisek, obor čin
nosti, který by mohl být vyhrazen absolven
tům vysokých škol. A proč by se nemohl do
programu rozsáhlých prací veřejných v Česko
slovensku i jinde, pojmout obor vyhrazený
intelektuálům? Zde se často na ně zapomíná.
Rovněž vývoj instituce praktikantů umož
ňuje zaměstnat užitečně mladé lidi na konci
studií před volbou povolání. Mezinárodní
konfederace vysokoškolských studentů usilu
je o to, aby veřejná i soukromá správa zvět
šila počet míst praktikantských.
Někteří dávají přednost řešení originálněj
šímu a účinnějšímu, jež záleží v tom, aby se
zřídil kompensační systém mezi různými ze
měmi. Jestliže některá země má nadbytek inte
lektuálních pracovníků, je jich jinde nedosta
tek. Běží tedy o problém kolonisace. De Michelis, francouzský delegát ve Společnosti
národů, doporučuje »triangulární systém«,
který umožňuje, aby mladé země využily ne
zaměstnaných a úvěrů starých zemí. Myšlenka
je šťastná, ale její uskutečnění vyžaduje urči
tého dynamismu.
I Francie snad konečně pochopí, že jest
její povinností a jejím zájmem, aby rozvinula
rozsáhlý program zužitkování kolonií. Doho
da mezi Francií a Československem v této věci
by nebyla nesnadná. Čechoslováků, usedlých
ve Francii, je víc než 75.000. Proč nejdou
Čechoslováci také do francouzských kolonií?

*
Neběží o to, usilovat o rozmnožení nabídky
nebo o snížení poptávky více méně umělými

mužů, ve městech bylo vždycky více služek,
guvernantek, zpěvaček, učitelek a opatrovniček ženských než mužských.
Pokud běží o intelektuálky, umělkyně, spi
sovatelky, nalézáme již ve starověku, v VII.
století naší éry, mohamedánské ženy, které
vyučovaly theologii na arabských fakultách.
Zvýšený počet žen ve svobodných povoláních
jde ruku v ruce se zvýšeným počtem mužů
v těchže povoláních a souvisí s rozvojem
funkcí moderního státu, vyžadujícího více
úřednictva i s obecně zvýšenou úrovní vzděla
nosti; není to tedy zjev autonomní a nezá
vislý. Nebylo-li dříve tolik dělnic, bylo to
proto, že nebyl ještě vyvinut velkoprůmysl;
bylo-li méně prodavaček a kancelářských pra
covnic, bylo to proto, že nebylo velkoobcho
dů a velkých podniků obchodních.
Konečně uzavřeme důvody zřetelným dů
kazem, že mezi profesionální prací žen a ne
zaměstnaností mužů není souvislosti: v Ně
mecku, kde byl počet nezaměstnaných snížen
vypuzením židů a osob politicky nevítaných
a zároveň byla zvýšena výroba zbrojařská a
stavba nových strategických silnic, rozvíjí se
Rovněž omezení ženské soutěže se v mnoha
nezaměstnanost znovu, ačkoli byla práce žen
zemích navrhuje jako dobrý prostředek. Muž
zamezena drakonickými prostředky, jež by
v kanceláři, žena u krbu — není to ideálem?
bylo zbytečné tu vypočítávat.
»Místa, zaujímaná ženami, nechť jsou roz
Usilovat o zamezování dvojího výdělečného
dělena mezi nezaměstnané muže.« Taková je
zaměstnání je politikou vhodnější a spravedlthese mírných antifeministů. Je to formule
nější. Je pobuřující, vidíme-li v době neza
svůdná, ale s dvojího hlediska mylná.
Předně, pokud běží o příčiny, práce žen městnanosti, jak se jeden a týž člověk věnuje
není v dějinách zjevem novým. Měnily se jen několika výdělečným činnostem. Pokud běží
její způsoby, právě tak, jako se měnily způso o veřejné zaměstnance, snaží se nedávná úpra
va ve Francii zamezit takové zneužití.
by práce mužské a není tedy příčinou neza
Mělo by tomu tak být i ve službách soukro
městnanosti vysokoškolské mládeže.
Za druhé tato these je chybná i jako pro mých. Dlužno zde poznamenat, že otázka dvo
středek nápravy, neboť kdyby byla ženám za jího platu zajímá málo vysokoškolskou mlá
kázána určitá výdělečná povolání a ženy na dež. Spatný příklad přichází se shora: jsou to
hrazeny nezaměstnanými muži, ukázalo by se vysocí úředníci, presidenti správních rad, kte
to v praxi neproveditelné a spojené i s nebez ří kumulují výdělečná místa mnohem více
pečím, že takové opatření zostří krisi sníže než mladí lidé, kteří začínají svou kariéru
skromnými místy.
ním spotřeby.
*
Profesionální práce žen byla známa všem
dobám a změny, jimž byla podrobena zároveň
Nezaměstnanost vysokoškolské mládeže je
s prací mužskou, týkají se spíše kvality než tedy zlem obecným. Organisuje se obrana a
kvantity. Tak na příklad mohly být ženy člen každý stát usiluje nalézti proti ní lék. Některé
kami cechů města Londýna ve středověku a státy reagovaly na tuto věc důrazně, jiné dá
cech lékařů a barbířů sdružoval roku 1390 valy přednost vyčkávání a mírným prostřed
mnoho pramátí dnešních našich doktorek. kům. Bez energického úsilí nezaměstnanost
V zemědělství pracovaly ženy vždycky vedle mladých intelektuálů nutně stoupne. I když

prostředky. Záleží na tom, aby byly poptávka
a nabídka navzájem přizpůsobeny. »Trh prá
ce« nelze srovnávat s trhem peněžním. Nedo
statečná reklama nedovoluje odhadnout po
třeby různých odvětví výrobních a různých
krajů. Vezměme na příklad nové lékaře, lékár
níky nebo zubní lékaře. Všichni se chtějí usa
dit v Praze, zatím co je jich v mnoha větších
městech a vesnicích málo. Proč dávají před
nost Praze? Protože se domnívají, že tu budou
mít větší výdělky. To je chyba. Dovední mladí
lidé, kteří se usadili na venkově, vydělají si na
slušný život, jsou-li dostatečně schopní.
Záslužné úsilí rozvíjené odedávna odbor
nými spolky studentskými a v posledních třech
letech Universitní statistickou kanceláří (Bu
reau Universitaire de Statistique) zřejmě ne
stačí. Bylo by třeba je rozšířit, opatřit s pomo
cí státu, jak se stalo v Německu, přesnou sta
tistiku ukazující i graficky stav poptávky a na
bídky v celé zemi i v jednotlivých krajích a
informačním kancelářím opatřit co nejširší
zveřejnění.
*
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konec hospodářské krise se zdá blízký, a to
bude znamenat patrně okamžik uklidnění,
počet posluchačů na vysokých školách stoupat
nepřestane a vysoké školy budou musit brzy
čelit tomuto novému přílivu. Pak se bude
musit uplatnit přísný výběr, přestože demo
kratické národy cítí málo sympatií k takovému
postupu.
Připomeňme si, že v Praze mnoho mladých
lidí, kteří po absolvování střední školy ne
mohli nalézt místa, pokračuje jen proto ve stu
diích na vysokých školách, mimo to i někteří
studují dále na fakultě druhé, nepodaří-li se
jim nalézt včas zaměstnání praktické.
Ti, kteří se však domnívají, že by měl uni
versitní titul poskytovat právo na určité po
stavení, budou toho litovat. Nejvznešenějším

posláním vysokoškolského vyučování je šířit
vzdělanost bez ohledu na praktickou užiteč
nost. »Diplom není důvodem pohledávky,
kterou máme u společnosti,« pravil jeden filo
sof. »Vím, že se odedávna studium pokládá
za povýšení v hierarchii sociální a nikoli v hier
archii ducha. Bude třeba se v budoucnosti
rozhodnout pro to, učit se jen z vedychtivosti... Oddělme praktický profesionální zá
jem od vznešeného poslání vysokých škol, jež
záleží v co nejširším šíření vzdělanosti a hu
manismu.«
To je hledisko filosofické. Mládež musí
uznat jeho platnost, ale, bohužel, musí počítat
i s naléhavou životní skutečností: »Primum
vivere, deinde philosophari«.

Ladislav Švejcar:

ŠKOLSKÁ STACHANOVŠTINA
V posledním čísle »Paedagogického věstníku« napsal prof. Heidrich, že rozdíl mezi paedagogikou nynější a dřívější je v tom, že dřívější paedagogice byla metodika prostředkem, kdežto
paedagogice nynější je cílem. Že snažení na tomto poli je sice velmi čilé a snad i plodné, ale
vede k formalismu a přemírou metodiky stává se vzdělání mladého učitele nyní formalistnějším, než bylo kdykoliv dříve.
Příčina jest jasná: Poválečné lidstvo nejen v umění, ale i v politice vyměnilo formu za obsah
(všimněme si jen formalismu novodobého hudebního umění, kterému se spílá »novoklasicismus«, přesto, že fugy, symfoniety, gavoty a ostatní hudební formy znějí přes přesnou hudební
formu jako ladění javanského orchestru); nynější lidé mají rádi symbol, zkratku, ba dokonce
formulku, co možná nejvíc matematickou formulku připomínající. Tento chvat žiti ve zkratce
vede k tomu, že dnes nikdo nemá času na hlubší přemýšlení, nemá klidu studovny, v níž
spekulací se rodí nové a směrodatné myšlenky. Je proto pokrok věd technických a přírodních
nepoměrně větší než pokrok věd duchových, a to i proto, že v oněch vědách má čím dále tím
větší místo přesně měřící a pozorovací stroj. I zde nahradila kreslící ruku, která dovedla zdůrazniti právě to, co zdůrazněno býti mělo, dokumentární fotografie i mikrofotografie a ruční
výkres dnes v exaktních vědách sám od sebe zapáchá švindlem.
Chvat, se kterým chceme dosáhnout největších výsledků v době co nejkratší a jistý, řekli
bychom, rekordismus přenesl se pak i do takových odvětví lidské práce, kde nejen že nemá
co dělat, ale kde je přímo škodlivý. Docela stejně tak, jako se snaží sport, aby v době co nej
kratší byla proběhnuta stoyardovka a aby sériový stroj projel aspoň 110 km v hodině, dnes
snaží se i paedagogičtí sportsmani, aby dítě se naučilo v době co nejkratší číst, psát, počítat
a záhadám měkkého a tvrdého i.
Přirozeně, že bez ohledu na přirozenou, protože vývojem a růstem danou váhavost dítěte,
bez ohledu na únavu zavedené jednoduché frekvence, bez ohledu na stále horší stav dětských
dychadel a dětských nervů a srdce. Paedagogičtí sprinteři dovedou se velmi farizejsky hádat
ještě dnes, že je nutno před látkou učebnou věnovati pozornost dítěti, ale mnohým není dítě
ničím víc než pískem, do kterého při svém běhu za inspektorstvím zarážejí hřebíky svých
střevíců.
Jedním takovým vynálezem moderního chvatu v paedagogice je tak zvaný test. Kdyby byli
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Binet a Simon, měříce pomocí testu dětskou inteligenci a její kvocient, věděli, jakou nebezpeč
nou hračičku dávají do rukou paedagogických pokusníků, byli by jistě svých testů nechali*).
Aby čtenář seznal: Oba zmínění autoři užili metody testu roku 1912 k tomu, aby mohli vyjádřiti kvocient inteligence. Ten je dán poměrem věku shledané inteligence k věku fysickému:
Tak dejme tomu člověk třicítiletý s inteligencí dítěte desítiletého má kvocient inteligence
Na pokus Binetův stejně je nutno se dívati jako na omyl materialistické psychologie, která
se domnívá, že duši lze měniti jako proudovou intensitu nebo délku světelné vlny. Výsledek
zkoumání Binetových byl i tak kritikou uznán jen za silně přibližný, ale ne absolutní a byli to
zvláště lékaři, kteří brali jeho pokusy s nedůvěrou.
Testu však se zmocnila paedagogika současné doby a učinila tento způsob zkoušení generál
ním způsobem vyzkoušení schopností žáků, test je jediným měřítkem dětských schopností
a svým procentovým úspěchem jest generálním posuzovatelem dětské budoucnosti.
Je v živé naší paměti nějaká ta »zvoraná kompona« podle našich schopností buď řecká nebo
matematická. A víme také, že ještě při pohledu na záda profesorova, který odcházel ze třídy,
odnášeje plody našeho ducha, vzpomněli jsme s hrůzou, že tam mělo býti paroxytonon místo
prosperispomenon, nebo že jsme spletli úsekový tvar rovnice přímky s normálním. Stačilo k to
mu několik desítek vteřin klidu, který se dostavil po odevzdání práce, abychom si uvědomili
chybu, která nás netrkla po desítky minut, po které jsme byli v komposičním transu. Je ostatně
zajímavo pozorovati dívky při matematické komposici: Děvčata, která jsou jako krev a mléko,
jsou bledá jako dámy s kaméliemi, na bleďoučké líci »šplhounek« rozkvétá hektický ruměnec
rozčilení.
Nuže, dnešní sedmi- a osmileté dítě je vystaveno tomuto martyriu dnes a denně. Neboť jsou
školy a celé okresy, kde test je ultima ratio didacticae. Jsou testy z hlasitého čtení, jsou testy
ze správného vidění předloženého obrázku (hroznou chybou tady je, nenakresliti do huby
žirafy lísteček, o kterém jest zmínka v průvodním článku k obrázku), jsou testy, které se odbý
vají jako zkouška před panem vikářem anno dazumal, před celým sborem učitelským, který
s řídícím »hospituje ve třídě testového bažanta, který předvádí své vydresírované pejsky«.
Hotové rigorosum se zívajícími zkušebními komisaři, rigorosum, které dělá osmileté dítě, které
je doma jako v bavlnce a které maminka přivedla do školy chráníc je před záludy řvoucích aut.
Kluci, resignovaní kluci si zvyknou, pokud to nejsou nervosní děti velkoměsta, zvyknou si
tím spíše, protože velmi brzo vystihnou sportovní stránku testování. Jsou však děvčata, vlastně
děvčátka, svědomití, starostmi zatížení tvorečkové, kteří uklidí po sobě hračky a stůl, rozvážní
a trochu váhaví, kteří nejen že se třesou přejímajíce cyklostilovaný testový blanket, ale třesou
se napřed, přistupujíce doma k učení, zoufajíce předem nad tím, že by se jim mohl podařiti test.
Druhá věc je zde diferenciace třídy na tři oddělení podle nadání. Věc, která by byla docela
správná, kdyby posouzení dítěte dělo se obvyklým starým způsobem, to jest posouzením jeho
schopností podle ústních odpovědí i podle jeho písemných prací, konečně i podle sociálního
prostředí a možností, které mohou dáti dítěti rodiče. Ale test je taková moc šikovná věc a svým
procentním hodnocením zrovna se tlačí, aby se stal sám tím posouzením. Když již jsme v tom
věku matematiky a procent, proč nestanovití, že děti nenadané jsou ty, které odpoví na test do
33 procent, středně nadané do 66 a nadané do 99 procent?! Při tom však jedna testová chyba
může představovati 7 procent! Sklouznouti tedy přes osudnou procentovou mez a nechati se
degradovati se všemi konsekvencemi, to jest s přemístěním do méně hodnotné skupiny a při
rozeným dětským vyšklíbnutím nad nezdarem, je tak snadno! A to ovšem jsou také špatné
předpoklady duševního klidu, nutného pro dětskou práci.
A nyní: Rekordní krácení času, vyměřeného ke zpracování testu podle většiny výkonů.
Přesně tedy tak, jako v továrně, kde stopnutý výkon rekordního dělníka se stává normálním
výkonem, nařízeným pro dělníky ostatní.
*) V letošní vídeňské „Ars medicína” v čísle červencovém, hodnotí se podobným způsobem tonometr, stroj k měření krevního
tlaku- Autor nepovažuje za vhodné, že se tento přístroj dostal do rukou praktického lékaře. Dnes podle tonometru řádí i mrtvice,
ač i dnes jsou lidé o vysokém tlaku krevním, velmi mladí, kteří jsou schopni rekordních sportovních výkonů.
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Je přece každému jasno, že ústní odpověď na danou otázku děje se v poměrném klidu, že je
zde vyměřena delší doba na rozmyšlení, že vědomí, že dítě bude podchyceno dodatečnou otáz
kou zvyšuje klid odpovědi. Písemná zkouška jest a zůstane vybranou příležitostí, při níž žák
dokáže, jak zmocnil se probraného a procvičeného učiva, při níž skutečný paedagog vyměří čas
tak, aby písemnou zkoušku mohlo vykonati dítě středně nadané v daném čase. Test je nedo
myšlený pokus, který mnohým zbrklým mladým i starším lidem jest vhodnou příležitostí, aby
si pohodlně vyzkoušeli za generálního šetření vlastních hlasivek, které musí při procvičování,,
jak se jim zdá, zbytečně namáhati.
Věc má ještě jeden hluboký stín: To jsou osobní listy, nutné pro přechod jak na střední, tak
dnes i na měšťanskou školu. Mnohozvídavý osobní list má zde plno rubrik, vyžadujících a před
pokládajících nejen svědomité a důkladné poznání dítěte, ale i nepředpojatost, nemá-li dítěti
být ublíženo. Vyplňují-li se ovšem rubriky na základě věčných testů, pak může býti dítěti ublí
ženo hodně a rozhodně. Autor sám zjistil vícekráte, že celkové posouzení osobního listu ne
odpovídalo průběhu zkoušky přijímací, a to nejen při pochvale žákově, ale dokonce, a to je.
horší, při jeho nepříznivém posouzení.
Několik testových nezdarů z přílišné svědomitosti, přirozené a neodstranitelné trémy, a hle,,
osobní list, který žáka nedoporučuje. A tak možná mnohý rozvážný, trémě podléhající malý rozumec, který doma mnoho přečetl, mnoho slyšel, ale neumí to v čase vyměřeném dobře podatir
bude po celý život vzpomínatí za pultem nebo frézovačkou, že se nedostal na střední školu
jen proto, že v čase nejkratším nedovedl vyjmenovati 4 přítoky Vltavy s levého břehu, protože
zapomněl na veletok Kocábu, nad níž stála kolébka páně učitelova.
V paedagogickém pokroku bylo by velmi často méně zároveň více. Většina dnešních učitelů
považuje starou školu za naprosto zaostalou a staří učitelští rutinéři s bohatou školskou zku
šeností a v posuzování pokroku zdravě rozvážní jsou považováni za hříšné sabotážníky ne
proto, že by na jejich žácích nebyl patrným úspěch, ale protože nechtějí se podrobiti diktátu
pana inspektora, který dernier cri paedagogické módy považuje za kánon nepřekročitelný.
Test je pokusem. Může sloužiti velmi dobře k rychlé orientaci o nedostatcích celkových, které
nutno doplniti, ale naprosto nemůže zůstati jedinou formou zkoušení, k jaké se současná di
daktika čím dál tím více dostává. Stachanovský výkon utahá dělníka o dvacet let dříve, ale
stachanovský výkon zničí nervy našich dětí v útlém mládí dříve, než skutečný a čím dále tím
zimničnější život jim naloží na bedra tíži vahou prokletí.
Uvažujte, raďte se s lékaři, pozorujte sami! Podrobte se sami zkoušce: luštěte v určeném čase
dejme tomu křížovku bez encyklopedických pomůcek a ručím za to, že přestanete se svými
věčnými testy!

Prof. Dr. Clément Haraoui:

ANGLICKÁ POLITIKA
Byly doby, kdy vnitřní anglická politika
zajímala jen Anglii samu. Výsledky obecných
voleb nenalézaly většího ohlasu v cizině než
výsledky tradičního zápasu mezi Oxfordem
a Cambridge. Souboj mezi konservativci a libe
rály byl ostatně více sportovní než politický,
tak malé byly rozdíly, které lišily jejich pro
gramy, tak blahovolný a jemný byl protiklad
lidí, jejichž původ a výchova byly společné.
Anglická politika od poloviny devatenáctého
století do doby poválečné zažila jen několik
málo vášnivých krisí: byla to jen krise způso
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bená aférou irskou, nástupem imperialismu
a bojem, jejž zahájil Lloyd George proti lor
dům po zamítnutí svého rozpočtu.
Dnes však mají politická rozhodnutí Anglie
význam pro celou Evropu a snad pro celý svět.
Můžeme říci bez nadsázky, že osud západní
civilisace závisí v tom, rozhodne-li se Velká
Britanie k odporu nebo k resignaci. To, co se
Anglie rozhodne držet, má všecku naději na
udržení, to, co pustí, zmizí jako mnoho jiných
stop, které odplavuje příboj věků. Anglie je
v situaci římského císaře, který v amfiteátru

dával palcem pokyn o životě a smrti. Její od
povědnost je právě tak veliká jako její moc.
Být konservativní neznamená už pro Anglii
totéž, co znamenalo kdysi v XVII. století hájit
anglikanism proti disidentům nebo protekcionism proti svobodnému obchodu. To byl
konservatism místní, ostrovní. Být konserva
tivní znamená zůstat hluchý k výzvám nauk,
které se pod různými názvy rozšířily po Evropě
už před válkou, popíraly jistotu dosavadního
řádu a doporučovaly nebo ohlašovaly hluboké
přeměny sociální a hospodářské. Tyto nauky
se dnes přežily; proměnily velké národy v díl
ny nebo v laboratoře. Má se Anglie nakazit
příkladem? Sebe menší chyba, sebe menší
ústupek, a bylo by jednou provždy po veškeré
individualistické demokracii a po liberálním
hospodářství.
Můžeme říci už nyní, že se Anglie rozhodla,
že nejen vláda, nýbrž i většina národa volila
rozhodnutí, které bude ovládat dějiny těchto
neklidných let. Britskému svědomí není for
mule »ani komunism, ani fašism« pouhým
heslem, je to realita, a to realita živá a aktivní.
A všecky finanční i vojenské síly největší říše
světové jsou dány do služeb této reality. Zatím
co Německo, Rusko a Itálie přijaly formuli
soběstačnosti a totality, zatím co Španělsko
kolísá a Francie sama je sváděna autoritativ
ními ideami ať pravice či levice, zachovává
Anglie své formy neporušeny. Nespokojuje se
s tím, aby uváděla na obhajobu demokracie
polehčující okolnosti. Hájí její suverenitu.
*

Někdo by v tom mohl vidět paradox, že se
Anglie uchyluje ke konservatismu bráníc de
mokracii. Konservativcům se opravdu daří
lépe než kdy jindy, a téměř všecky dílčí volby
ukazují jejich úspěchy. Avšak ti, které udivuje
tento paradox, prokazují, že málo znají poli
tické dějiny anglické i psychologii anglického
národa.
Především je fakt, že se Anglie obracela ke
konservativcům ve všech těžkých dobách své
historie i v dobách zmatků v Evropě; obracela
se k nim z instinktu, který bychom mohli zvát
— nelekneme-li se slovní hříčky — instinktem
zachování, konservace. Tak tomu bylo ve vál
kách francouzské revoluce a císařství a později,
když se situace stala na východě obtížnou,
musil se Gladston udržet proti Disraelimu.

Liberalism nebyl v očích průměrného Angli
čana pro vnitřní potřebu. Ale když se mezi
národní obzor zachmuřoval, když byly ohro
ženy životní zájmy říše, volal po jiných léka
řích. O vlastenectví liberálů nebylo pochybo
váno, ale staré tradice více přibližovaly kon
servatism srdci národa: konservativci byli
stranou bojovnou, rozenými obránci velkých
životních zájmů země, největšími odborníky
a nejvíce zkušenými lidmi ve věcech diplo
macie.
Největším štěstím pro Anglii je to, že se
může provádět změna vládního směru, změna
stráží podle okamžité potřeby, bez nárazů
a v tiché dohodě téměř s celým národem.
Dnešní silná posice konservativní strany ne
znamená žádné zásadní a neodvolatelné odsou
zení strany Práce (Labour). Až se vrátí nor
mální poměry, může jí být rytmus, ovládající
anglický život politický, příznivý. Nutno však
přiznat, že tato strana nemá dosud lidí, kteří
by se mohli uplatnit jako rozhodčí v Evropě.
Snowden zemřel, Henderson i Ramsay Mac
Donald rovněž a Thomas je vyčerpán; major
Attlee umí kritisovat Edena, ale nepřináší níc
konstruktivního. Rozhodně jeho politika by
byla příliš odvážná, aby spojila celý národ.
Jediné konservativní strana je s to, aby usku
tečnila nutnou, třebas dočasnou synthesi.
Potřebnost konservativní strany je zvyšo
vána tím, že sociální protiklady, zmítající tolik
zemí, jež vzdorují formulím totalitním, jsou
neznámy Velké Britanii. Odborové hnutí (syndikalism) požívá všech výhod v Anglii, neusi
luje však přehánět je tak daleko, aby ohrožo
valy národní zájmy. Šťastný empirism, jejž
tvoří více technika než politika, ovládá anglic
ký obchod i finance. Ve světě zchudlém, zou
falém a podrobeném tolika donucením, může
Anglie s dobrým svědomím hlásat náboženství
úspěchu. Její socialisté jsou opravdově ná
rodní, žárlivě angličtí. Její konservativci by se
cítili uraženi, kdyby je někdo nazýval reakcio
náři. Všichni jsou zdatní strážci míru.

První z pravidel, která ovládají anglickou
diplomacii, je, že Anglie nemá dovolovat žád
nému národu ani skupině národů, aby vyko
návaly nad Evropou rozhodnou nadvládu. Zku
šenost poučila Anglii, že každý národ, který
dobude takové převahy, stává se brzy jejím
odpůrcem. To platí o Španělsku v XVI. sto-
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letí, o Francii v XVIII. století, o Německu
v XIX. Anglie si přeje udržet v Evropě jakousi
rovnováhu sil: to je stará teorie o »rovnováze
sil« za Jindřicha VIII., vytvořená kardinálem
Wolseyem.
Jak se tato nauka, která je dosud účinná,
aplikuje na dnešní poměry? Osa Řím—Berlín
spojuje dvě mocné síly. Kdyby tyto síly ovládly
úplně pevninu, octla by se Anglie v nebezpečí.
Snaží se proto obnovit rovnováhu těsnou do
hodou s Francií. Měla by jistě obavy, kdyby se
ve Španělsku usadila střední Evropa. Obává se
však také Evropy ovládané koalicí krajní le
vice, a kdyby se někdy takové řešení zdálo
pravděpodobné nebo možné, postavila by se
Anglie všemi silami na druhou stranu. Její
sympatie pro Francii bude tím stálejší, čím
lépe bude francouzská politika zachovávat
rozumnou orientaci.
Druhým tradičním a neměnným pravidlem
britské politiky je chránit námořní cesty, nemá-li být Anglie vydána hladu a zkáze. Anglie
se může vyživit jen pomocí obchodního loď
stva; pouta vížící britskou říši může udržet jen
pomocí válečného loďstva. Proto vyvolalo pi
rátství ve Středozemním moři mnohem živější
reakci ve Foreign Office, než události špa
nělské. Avšak admiralita se organisuje tak,
aby za války se mohla obejít pro zásobování
Anglie bez Středozemního moře. To nezna
mená, že by vyldizovala toto moře jako bo
jiště, naopak: válečné lodi jsou tím osvobo
zovány od služby doprovázet obchodní lodi,
aby měly úplnou volnost útočných operací.

Konečně zůstává Anglie přes všecka zkla
mání věrna Společnosti národů. To pro ni ne
znamená, jak se domnívají mnozí cizinci, puri
tánskou ideologii. Pravda je, že Ženeva je je
diné místo, kde Velká Britanie a Dominia
mohou mluvit o světových záležitostech způ
sobem uspokojivým pro všecky národy říše.
Některé z nich by nerady viděly, kdyby jejich
zahraniční politika byla řízena pod předsed
nictvím anglického ministerského předsedy.
Nabývají v Ženevě rovnosti, která je jim
drahá. Anglie však potřebuje spolehlivé po
moci dominií. Politika, kterou dělá Chamberlain a Eden, politika, která spojuje zbrojení
vnucené událostmi s upřímným přáním oživit
jednou ženevskou instituci, je dominií pod
porována.
Můžeme také říci, že kromě několika bez
významných výjimek je tato politika podpo
rována všemi třídami národa. Pan Eden je po
pulární ministr. Je pravda, že čas od času
strana práce žádá energičtější činnost; v tom
záleží její oposiční úloha. Ptáme-li se však je
jích vůdců, zda by šli za svými city až k roz
poutání evropské války, je jejich odpověď ne
gativní. Anglický lid nežádá od svých vůdců
ani hlučných řed, ani útočnosti, nýbrž pev
nosti, důstojnosti a pokud možno udržení
míru. Je to přání, které je velmi blízké tomu,
co žádá většina československého národa. Jde
o to, jak válce zabránit. A zde ovšem názory
na anglickou taktiku diplomatickou mohou se
rozcházet a také se rozcházejí.

Antonín Pimper:

Československé hospodářství
Československé hospodářství v letech po
válečných nemohlo býti při nejlepší vůli
uchráněno nepříznivých politických a hospo
dářských vlivů zvenčí a nese tudíž i stinné
stránky tohoto mimořádného vývoje světové
ho. V poválečných letech měli jsme před ně
kterými státy ve střední Evropě určitý náskok
v tom, že jsme byli uchráněni peněžní inflace
a že jsme měli mimořádné příjmy z exportu
cukru, skla, textilního zboží a jiných artiklů,
jež se po několikaletém válečném vyčerpání
v celém světě hledaly. Avšak i přes tuto po
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měrně příznivou dobu narostly nám však
státní a samosprávné dluhy celkem ca na 50
miliard korun a v letech krisových nejméně
o dalších 15 miliard. K mimořádným výdajům
na sociální péči a k poklesům daňových pří
jmů v krisových letech přibyly nám nyní
mimořádné výdaje na zbrojení nikoliv snad
z naší viny, nýbrž jsou to výdaje, vyvolané
jinými národy v Evropě, zejména našimi nejbližšími sousedy. Od roku 1930 hospodařili
jsme v naší republice vesměs s rozpočtovými
státními deficity, jež činily:

rok
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

minus v mil. Kč
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

283
3.127
1.890
2.209
1.388
3.044
2.316

14.257
Deficit na rok 1937 pokud jde o mimořád
né výdaje není ještě znám. Daňové příjmy se
podstatně proti minulým letům v důsledku
rozvíjení se konjunktury a depurační akce sice
zlepšily, ale deficit bude pravděpodobně zase
a přesnou číslici definitivních příjmů a výdajů
za tento rok může nám podati teprve státní
účetní uzávěrka, jež bude uveřejněna v příš
tím roce. Prozatím se musíme zabývati novým
problémem, jak uhraditi náklady rozpočtu na
rok 1938, jenž má býti v důsledku mimořád
ných nákladů na zbrojení vyšší asi o 2 mi
liardy korun, kterýžto deficit by se pravdě
podobně opakoval po několik let, jestliže by
nedošlo k uvolnění mezinárodního politického
napětí.
Rozpočtové deficity lze při šetření zásad
správného hospodaření státního uhraditi buď
domácími anebo zahraničními půjčkami, ane
bo novými daněmi. Československý parla
ment a vláda stojí nyní před vážným problé
mem úhrady mimořádných nákladů na zbro
jení i na běžné administrativní a ostatní roz
počtové výdaje, preliminované na příští rok.
Otázka zní zcela jasně. Další vnitřní anebo
zahraniční půjčky nebo nové daně? Řešení
obou těchto problémů není jednoduché. Po
kud jde o vnitřní půjčky je třeba počítati
s únosností domácího peněžního trhu, který
po velké půjčce národní obrany není dopo
sud tak mobilní, aby snesl nové miliardové
úbytky vkladů u různých peněžních ústavů,
jež by na tuto půjčku byly upotřebeny a vedle
toho musí nyní část uložených peněz sloužiti
potřebám úvěru soukromého, jež se s pokra
čující konjunkturou začíná rozvíjeti. Českoslo
vensko je státem na peněžní kapitál poměrně
chudým a při velmi rozvětvené výrobě prů
myslové a živnostenské potřebuje více peněz
nežli vysloveně agrární anebo hospodářsky
méně vyspělé země. V této kapitálové potřebě
si však musíme zejména v dnešní mimořádné

době stačiti sami, neboť s větším zahraničním
úvěrem nemůžeme nyní počítati zvláště z dů
vodů politické nejistoty mezinárodní. Jsme
dnes jedním z nejvíce politicky a geograficky
exponovaných států ve střední Evropě, jemuž
se zahraniční kapitál vyhýbá z důvodu event.
vojenského nebezpečí se strany Německa, přes
to, že jsme jinak považováni za solventního
a dobrého dlužníka. S větší zahraniční půjčkou
v přítomné době tudíž počítati nemůžeme.
Nezbývá tedy jiná cesta, nežli úhrada mimo
řádných nákladů rozpočtových novými daňo
vými příjmy, jež mají též svoji stinnou strán
ku, neboť zatěžují buď výrobce a obchodníka
anebo jde-li o nepřímé daně, zase konsumenta.
Je pochopitelné, že nové daně nejsou u po
platníků ani u politických stran populární a že
se jim každá skupina poplatníků brání.
Na každou daň v dnešní době pohlíží se též
u nás s hlediska sociální a stranicko-politické
únosnosti. Gážisté a dělnictvo obávají se
zvláště daní nepřímých, které zdražují nutné
denní životní potřeby. Jsou to na příklad daň
z cukru, masa, piva a jiných potravin, jež se
od výrobce přesunují na konsumenta ve zdra
ženém výrobku. Na druhé straně daně přímé,
jako na př. všeobecná anebo zvláštní daň výdělková nebo daně konjunkturní, zatěžují vý
robní a obchodní vrstvy a rovněž se alespoň
zčásti na konsumenta přesunují v dražších
výrobcích. Následkům daní na konec tedy
nikdo neujde. Jde však o to, kterou sociální
vrstvu buď více anebo méně potřebnou po
stihne. Proto ministři financí, vláda i odpo
vědné politické strany mají s úhradou roz
počtu na r. 1938 i léta příští mimořádné a těž
ké starosti a jak se zdá, budou to zase nové
daně přímé i nepřímé, které musí uhraditi
deficity státních výdajů v nejbližších letech.
Mimořádná opatření vojenská žádají mimo
řádné oběti na občanech státu, takový je
nutný příkaz doby, jemuž se musíme podrobiti. V zásadě však i při tomto mimořádném
zatížení je třeba bráti zřetel na to, aby z dů
vodů úzce stranické politiky nebyly zde obě
továny jen určité vrstvy občanstva, a to ze
jména tak zv. střední stav, který dnes nemá
u nás bohužel v parlamentě ani ve vládě do
statečné opory ani zastání. Stav tento utrpěl už
v době válečné ztráty na peněžních úsporách
znehodnocením měny. Úřednické vrstvy po
stihly v krisových letech velmi těžce platové
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srážky a živnostnictvo už dnes stená pod tíží
přímých a jiných daní, jež namnoze ničí exi
stence jeho příslušníků.
Ministru financí a berním správám musí jiti
u nových daní také o to, aby jejich předpisování
a vybírání příliš nezatížilo úřední aparát a aby
tyto daně dostala státní pokladna co nejdříve.
Je stále sporné, jsou-li spravedlivější pro po
platníka daně přímé anebo nepřímé. U daní
nepřímých je rozdíl v tom, že je poplatníci
nevidí a proto nejsou psychologicky tak tíživé,
kdežto u přímých daní cítí poplatník úbytek
každé koruny, již posílá bernímu úřadu složním lístkem. Na konec však všechny daně po
platníky kousají, jak to vždycky říkával dr.
Alois Rašín. Poplatníci mají ovšem mnoho
jiných námitek při placení daní, jež jsou z vel
ké části odůvodněny. Sledují na př. vývoj naší
státní finanční politiky a ptají se, proč stát
věnoval po válce tak značné prostředky na
sanace bank, jiných peněžních ústavů a druž
stev, proč platí ročně úroky z miliardových
garancií na stavební ruch, proč nejsou řádně
zdaňována stranicko-politická družstva, kdy
opravdu dojde k reformě veřejné správy, jež
by znamenala méně, ale lépe placených za
městnanců, proč stát má miliardové účasti ve
státních podnicích, jež jsou většinou pasivní
a jichž činnost se nekryje s vyšším státním
zájmem a pod. To jsou otázky stále časové
a plně odůvodněné.
Občan republiky, který miluje svůj stát
a chce jeho i svoji bezpečnost, milerád při
nese své vlasti i poslední oběť, ale žádá plným
právem, aby se s jeho penězi řádně hospoda
řilo a aby existovala pokud možno největší
daňová spravedlnost. Není na př. pro řádné
poplatníky zvláštním povzbuzením s hlediska
tak zv. daňové morálky, když vidí, že na
konec se stát s nedbalými poplatníky po letech
vyrovnává na určité procento jeho daňové
povinnosti, kdežto on již dlouho před tím za
platil plných sto procent. Obchodník nesmí
viděti, že se jinak zdaňuje jeho malý obrat
a jinak milionové obraty družstev, které už
dávno neplní ideální poslání hospodářské
svépomoci, nýbrž stejně sledují jen vysoký
zisk. Špatná daňová politika a morálka vy
chovává špatné občany. Každý sociálně spra
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vedlivý stát musí se tedy snažiti o největší
spravedlnost při ukládání daní a zkoumati
při tom sociální únosnost jednotlivých skupin
poplatnictva. Dobře spravovaný stát není
v hospodářském pojetí ničím jiným nežli
velkým podnikem, který má poměrně vysokou
osobní i věcnou režii a občané-poplatníci jsou
jeho klienty, z nichž žije a trvale existuje. Je
tudíž příkazem hospodářské prozíravosti, aby
tento podnik byl veden po stránce administra
tivní dobře a aby stát ve svých občanech-poplatnících viděl své zákazníky, pokud je to
možné, poctivé a spokojené. O společné oběti
občanů ve prospěch státu zde tak často nejde
jako spíše o zásadu daňové spravedlnosti a
o způsob vybírání jednotlivých daní.
Stát jako subjekt všem občanům drahý musí
ovšem počítati i s tím, aby břemeno dluhů
nepřesunoval jen na generace budoucí a aby
tyto dluhy nejedly občanům z jedné mísy. To
znamená, že nadělané dluhy se musí také řád
ně splácet a amortisovat. Ministr financí
i ministerský předseda dr. M. Hodža slíbili
nám nedávno zřízení pokladny pro amortisaci
státních dluhů. Této instituce je u nás třeba
z důvodů věcných i psychologických, neboť
o tom, kdo stále dělá dluhy nové a staré ne
platí, bývá na konec vždy špatné mínění a
ztratí úvěr. A »last but not least« je zde ještě
otázka, do jaké míry může býti stát sám podni
katelem, aby neubíral při tom půdy zdravému
a rentabilnímu podnikání soukromému a aby
mohl tímto způsobem zvýšiti počet svých dob
rých poplatníků. V poválečných letech se
u nás až příliš podnikalo na státní účet, státu
se naložilo příliš mnoho veřejných, hospodář
ských a jiných úkolů v neprospěch občanůpoplatníků. Dnes, kdy zdanění soukromých
podnikatelů má dosáhnouti výše přes 60 pro
cent, kdy rok od roku rostou mimořádné vý
daje a státní dluhy, je nutno hlouběji se zamysliti nad těmito věcmi, neboť jako každý
podnik, tak i stát na konec vypadá podle toho,
jak dobře či špatně se v něm hospodaří. Obča
né tohoto státu, zvláště Češi i Slováci, rádi dají
to, co státu patří a přinesou i mimořádné
oběti. Nikdo by jim však nesměl zazlívati, že
by neradi dávali své peníze do špatně spravo
vaného podniku.

Mnilh-loii
Josef Berka:

Nad osením
Ó Pane, ještě chvíli nech
dnům blankyt, řekám nezná slova,
vrat noci jedovatý dech
v ocúnu ústa fialová.

V krev podzim rozmnul hvězdný prach,
údery kroků hladinami
pohnuly — ne, ach, nemám strach,
vím, v snách i v krotějích Jsi s námi!

Nechl trávník chudobu vsi chválí,
jedlové mlází k lesům zve,
sad zlaté mince větrům dá-li
v spravedlnosti horlivé.

Však pro zrn jazýčky, jež křivé
se nad lích ouvratěmi rdí,
zpět k hnízdům zavrat větry divé
a rozkaž andělům, al bdi!

František Křelina:

Jarní snili
První dni proležel, a kdyby nebylo hlubokého kašle, který mu připomínal nemoc i lékařovu tet,
hylo by mu bývalo docela dobře. Lídě neřekl zatím nic, tajil před ni také záchvaty kašle i notní
poty — ona k němu přicházela ostatně jen na skok, ač nikdy nezapomněla na svůj smích, otvírala-li dveře do světnice, kde on ležel — jak se ona dovede pořád smát! Dopoledne vařivá
a opatruje děti, odpoledne s nimi jede ven, večer je ukládá k spánku vedle v kuchyni — sám ví, že
sem nemůže přijití často. Uvěřila plicnímu kataru, nepojala ještě starost a přeje mu před jarem od
počinku, užil věru dost práce za ta léta, co jsou spolu. Ale Adolj Brojer věděl víc a přízrak rodové
nemoci mu stál v hlavách lůžka, nemohl na něj zapomenouti ani tehdy, když myslil na jiné věci,
jako nezapomínáme na světlo nebo na tmu, třeba na ně nemyslíme. Za dva za tři dni jí řekne všecko,
tak si sám umínil, Lída je statečná a on tuto lhůtu povolil spíše sám sobě než své ženě, jí toužil pro
dloužit} pouze bezstarostný Čas, ai se zatím směje, al zpívá, al se hašteří s dětmi (slyší každé její
slovo z kuchyně) — musí-li do sanatoria, bude mu nadlouho její hlas vzácný, ai ho tedy užije,
dokud je Čas.
Dalo se všechno urovnat a snadněji, než se domníval. Hlásil se mu právě výrostek na doučení,
Lída pro něj došla hned první den, a ten ted! vládne v dílně sám, když mistr leží; Lida se u něho
zastaví, kdykoliv jde okolo, a dohlédne na něj, ta se nedá prodat nikde a v ničem.
Pustil se do toho tenkrát s holýma rukama a Lída neměla o mnoho víc než svůj smích. Ale
v městečku nebyl jiný elektrotechnik a přece se tu vyskytla do roka nějaká stavba, přece se tu pro
dalo trochu žárovek a porouchalo něco přijimačů, takže se tu dalo žít. Postavili si dokonce i domek
— a jen z Části na dluh; oháněli se ted!, jak se dalo, zvláště když Se děti přihlásily tak rychle za sebou,
že první neměla kdy odrůst, než se narodila druhá. A ted! nemoc! Mohla počkat aspoň pár let, jak
si on může dovoliti postel právě před jarem, kdy se otevře jarní práce! Lékaři se snadno řekne
— sanatorium! Mohl se arci Šetřiti, ted to také vidí bez cizí rady, ale vnější vedení nutno opraviti
i za největšího únorového nečasu i tenkrát, když se právě všichni Čerti žení! Co plátno litovati,
levá strana plic je chycena od hrotů — nezačal bratr podobně před osmi lety, než ho pak odnesli
za hřbitovní zed!?
Co by si ostatně zapíral: dobře se mu leží, co postavili, nedopřál si takto postele. Je užitečné
někdy nečinně poležet, žil dlouho v takovém shonu, že neměl kdy pomyslit ani na sebe. Jak še ráno
rozední, vidí zlomek plotu, vidí Štěp, sáh zahrádky, slyší děti, jak žvatlají v kuchyni, i Lídu, která
je opatruje — jakého bohatství se mi dostalo, co mám najednou věcí i života okolo sebe; takové
myšlenky mívá při rozednění, žel, že jeho den začíná hluboko přede dnem. Ale muž se musí s ledaČím vyrovnat sám a Lída ani neví, jak brzy začíná jeho den a s jakými myšlenkami! Požádal ji
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hned, aby spala s dětmi v kuchyni, a vymluvil se, ze chce také jednou užiti klidu. „Ani ve dne je
ke mne nepouštěj, jsem hned podrážděný” poprosil ji první den, nebylo ji nijak vhod, že se od
nich tak oddaluje a taktak, že neztropila manželskou vádu; to podivné plivátko se mu zatím po
dařilo před ní skrýt a nádobí po sobě umyje sám, když ona je s dětmi venku.
Po třech dnech zkoušel trochu chodit.
Jaký ias dovede přinést březen! Kolik slunce rozhodí po sněhu ještě únorovém, po té úrodě
ještě zimní, jíž napadlo skoro po pás! A nezpíval ráno dole na kaštanech první Špaček? Netetelí se
v poledne vzduch nad zasněženými stráněmi? Nevypadá všecko Černě, dívá-li se Člověk na svět
skrze březnové zúženi, i lékař se mohl zmýlit, on býval přece zdráv jako dub.
„Nešel bys chvíli s námi,” pobídla ho v poledne Lída se smíchem; podíval se na ni pozorněji
— nemáš nějak divně okatý ten svůj smích, děvče, neprohlédlas snad něco z toho, co jsem ti za
mlčel? Ale ona nedopřála Času jeho očím, utekla jim, sotva na ní spočinuly, a strojí děti; i jemu
přinesla hromadu Šatstva, Čepici, Šál, rukavice, tak tě jistě zima nerozklepe!
Nakonec se vypravily přece drive než on. Neradil i lékař, aby vyhledával Čerstvý vzduch? Snad
je Lída blíž pravdě, než sám tuší, snad se domyslila, co on zamlčel, přemítá sám pro sebe a jde
za nimi pomalu do zahrádky. Lída ani tady nepostojí, to by nebyla ani ona, proházela cestičku,
udupala sníh a ted! se chytila lopaty a staví Sněhuláka, aby se děti radovaly. Je stále jako dívenka!
Ted! dokonce umačkala sněhovou kouli a valí ji napřič zahrádkou a klade ji pak na hromadu,
jednu, druhou, třetí — jak se mi líbívaly růže na tvých tvářích a jak se ted! rád dívám na tvé
usměvavé důlečky! Nedala mu dlouho takto postávati; al opatruje mladší dívenku, když se ne
chytá práce!
Za hodinu se vraceli, ale na zahrádce zanechali sněhuláka. Lída nanesla sněhu, že dosáhl výšky
vzrostlého Člověka, holýma rukama vykroužila hlavu, z uhlíků vytvořila oči, zuby, obočí. Sotva
se podíval ze svého okna (tak říká tomu, kterým vidí z postele), dohaduje se, že pro něj vybrala
právě místo, kam se on dívává — snad, aby mu bylo veseleji. Neví snad přece víc, než se on
domnívá? Nezvoní její smích po celý den právě proto, že poznala, co před ní skrývá?
Druhý den ráno odešla i dětmi, že jde na koupi — mohla tam přece poslati učedníka a ne
nechávat mě samotného, dost dlouhá byla noc a ted! má být také dlouhý den! Ale ne, nejsem tu
přece docela sám, mám tuhle na zahradě kamaráda, mohla směle odejít, když se mi postarala
o společnost, cha cha cha, zasmál se a záchvat kašle jím zalomcoval ze smíchu — musím jí to
říci, sáhl si na zpocené Čelo, nechci tu být sám s tím studeným patronem venku, připomněl by mi
brzy jiný chlad a jinou ztuhlost, myslí si s úzkostí, kterou marně přemáhá. Tak ho zastihla Lída:
„Tys mi nic neřekl,” přišla k němu a mrká divně očima.
„Co jsem ti měl říci?”
„Byla jsem sama u lékaře; a on myslil, žes mě tam poslal ty,” přisedla na pelest — tak ráda by
schovala hlavu na jeho rameni a opřela se o něj, ale on se vzpírá řeči po té ranní samotě, staví se
mezi ně nemoc, tato neviditelná hráz z nočních úzkostí i ranních mrákot. Co mohla dělat! Položila
na stůl prospekty sanatoria a vykládá mu o nich, jako by o nich mluvili včera i předevčírem, dva
tři měsíce to unesou, to by bylo, směje se na něj, letos bude beztoho práce jako soli.
To je Lída. Směje se — i skrze slzy.
Jemu není tak lehko a nedovede zachytit její bezstarostný tón. ,,]a tam dřív napíši,” povídá
mdle a obraci hlavu ke zdi, jako by se mu chtělo spánku, nese vlastně dost nevraživé její stateč
nost, ačkoliv mu není tajno, že je víc naoko, touží být najednou sám a přece si přeje, aby tu
zůstala a nenechávala ho samotného s neživě ztuhlým sněhulákem venku.
Unavilo ho skrývati se se svou nemocí a v příštích dnech zlhostejněl ke všemu, ona musí bdít
nad jeho prádlem i nad jeho nádobím. Ležívá celý den, a když vstane, dojde jen k zrcadlu a dívá
se ne bez odporu na svůj pohublý zjev, na rozcuchané vlasy, neholené líce, vysedlé lícní kosti —
a jde si zas lehnout s pocitem úplné ochablosti v údech i v celém těle.
Nespí, ani nečte; nic. Dívá se na zed!, a když se mu zprotiví její bezduchý vzorek, obrací oči
k oknu; chtěl Lídu první den požádat, aby odklidila sněhuláka, ale smířil se s ním. Venku je
pořád hezky, venku vládne březnové slunce a sníh měkne ze své jiskřivé pýchy. Ale mohutná
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i bachratá postava pod oknem se drží i na slunci; ve dne poroztaje a v noci zas zmrzne, co mu
ubere den na objemu, noc mu přidá na tuhosti. Tak tam stoji a nemocný se na něj divá, ukaž,
kamaráde, co j tebou tropí ¿as! Smířil se s nim a zvykl si na nej, teď by mu tam chyběl, kdyby
byl poslechl prvního vnuknuti.
Sněhulák odolává, jen hlava trpí, slunce rozleptalo sníh a uvolnilo uhlíky, které představují
oti — a on se stává Svědkem pomalého rozkladu sněhové figury, s níž člověk od dětství spojuje
pocity radosti a dětských nezbedností; uhlík, tento slepý předobraz zraku, visí už zřejmě jen na
ledovém vlákně, které rozleptává slunce — spadne? vydrží do odpoledního přímrazku? Ještě
chvilku se drž a máš vyhráno, říká skoro nahlas nemocný, tak ho zaujal tento zápas slunce s po
stavou, která není najednou tak neživá, jak se domníval zprvu. Ach, spadl, teninký ledový ram
pouch, který ho vázal k otnímu důlku, neudržel jeho tíhu a uhlík se odloupl a spadl k zemi, do
sněhu, kam on nedohlédne.
Oti, oti, říká si Adolf Brojer nahlas a mimoděk vstává. Zůstal tu i odpoledne sám, Lída je
dětmi venku, ta jim přeje vzduchu a jen nerada se dá zdržeti od pravidelné procházky — oti jsou
vždycky nejchoulostivější, myslí si a jde klátivě k zrcadlu, jako by Se bál toho svědka. Ohlíží se
ke kuchyni, ale ne, vždyl Lída je venku, ta nerada vidí jeho postávání před zrcadlem, ujistil se,
a prohlíží svou podobu, zkoumá, pozoruje. Zatíná to od oti, tíká skoro nahlas a vidí, jak mu
okolo nich přibylo vrásek, jak pokožka okolo nich pohasla i zežloutla jako by se scvrkovala, jako
by jí ubývalo.
Opustil s.vůj obraz v zrcadle a opřel se o rám okna; odtud vidí sněhové postavě právě do oblitéje,
i druhé oko ji zatím vypadlo, i zuby, díry po uhlících se prohloubily — a on najednou vidí místo
otí důlky, místo zubů holé dásně a místo dásní telist. Bože, zastenal, tak mu připadlo, že se na
něj oknem Šklebí ne hlava, ale lebka, lebka, kostlivcova podoba se mu postavila právě před oknem
a obnažuje se před jeho otima do té hrozné nahoty, pod níž už nezbývá nic ze smrtelného těla
lidského.
Prohlédl ze svého vidění a nahmatal pot na svém těle; také prostydl v prádle, které se teď
lepí na jeho zesláblé tělo. Jak dlouho tu stoji, jak dlouho se dívá do toho druhého zrcadla, které
nastavilo jeho tváři jaro? Co by mi řekla Lída, kdyby mě takto zastihla, připomíná si; ví, že by
měl odejiti, rozhoditi druhou postel a ulehnout! tam, aby neviděl, a nedokáže-li to, přivírá aspoň
oti, aby přikryl ten krutý obraz. Ale marně se brání, al chce nebo nechce, musí, musí se dívati na
jarní tání i na předjarní proudění tímto dvojím filtrem smrti, vidí znovu tu podobu, která tam
trtí s prázdnými důlky, i tápe rukou po svém obličeji a nachází i na sobě místo tváře lícní kosti,
Čelisti i kost tělní, pod malýma a málo skutetnýma otima hmatá své důlky a pod chřípím nosní
Štěrbiny — a jako venku taje sníh, tak se pod jeho krutým hmatem rozpadává pokožka, svalstvo,
barva i podoba, němý děs ho obnažuje do hrozné nahoty, pod níž nezbývá nic, ani láska, ani starost
nebo bolest, ani cas, ani nemoc nebo zdraví — nic, nic ze smrtelného těla lidského.
Postavilas mi pěkného kamaráda, mluví k nepřítomné, teď místo jednoho tu stojíme dva, cha
cha cha, dva bílí hastroši, to se ti povedlo, vždyl já jsem i bílý jako on, jen bych měl být bachratější,
kde já bych se mu, holka, vyrovnal v těle! Co se ŠlebíŠ, ty bezzubý i bezoký — nepóšklebuj se,
pravím ti, mně není do smíchu z téhle naší spoletné podoby, já se z ni neraduji ani za mák! Ci
myslíš, že se budeš pořád Šklebit — ach, já ti ukážu, kdo se bude smát naposled, já ti ukážu
smích — chrtí Adolf Brojer a přistrojuje se chvějícíma rukama.
Prot se strojíš, ty nemocný, kam chceš jiti do předjarního dne, když ses ještě dopoledne ukrýval
svrchnicí až po krk! Co hledáš v opuštěné kuchyni, prot sbíráš sekyrku, když Lída už ttrnáct dni
Štípe dříví sama? Co chceš, bláhový, roztiti, když se ti ruka chvěje a když se sám potácíš mezi
veřejemi a cestou se opíráš o obrubu podezdívky?
Hle, rozíal jedinou ranou toho bláznivého rytíře, jenž trtel hrdě i tence do jarního vláni, jedi
nou ranou rozíal jeho lebku až po rozméklý krunýř! Ach, ostří sekery se neotupilo tímto jediným
rozmachem, i rozsekej na kousky též jeho trup, aí znitiŠ pahýl, když jsi nelitoval hlavy! Rozpřa
huješ se věru zbytetně na bezmocný pahýl, jejž hlodalo slunce, — ti toužíš zasáhnout! i stíny, které
přece trvají v prostoru, jejž nyní nehyzdí žádná příšera z tajícího sněhu, vždyí sám prostor, sám
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tas ti znovu připomenou všecko to, proti lemu ted bláhové napřahuješ ostří, smrtelný Člověk ani
desaterou sekyrou nezapudí od sebe kostlivcův spár------Tak ho venku zastihla Lída.
„Co děláš, proboha!” sykla jenom, když ho pojala za rámě, a to tím hlasem, kterým napomíná
děti: zlobit se nelze a nezlobiti se nedokážeš, takový je to hlas, jak by jej neznal. Ale nestačí rámě,
bere ho do nárutí a podpírajíc ho vší silou, odvádí jej domů, do tepla, mezi Čtyři stěny, k věcem,
které on důvěrně zná a které mu jsou najednou tak drahé. Lída ho balí, ukládá do postele, hladí,
opatruje, nezdráhá se této její péti, vychladl tam venku dvojnásob, a je ted tak vděíný za každý
trošek tepla: „Napiš sama do sanatoria, Lidu —” Šeptá a vyslovuje jméno, jakým ji jmenoval
i volával, když ji brával okolo pasu, a chtěl by se jí svěřiti s myšlenkami, které prošly jeho hlavou
za posledních Čtrnáct dní i které dnes protrpěl nad bláhovou podobou jejího sněhuláka, ale jeho
jazyk přičinlivého dělníka je příliš toporný pro úzkost i pro myšlenky, tiskne tedy její hlavu ke své,
jako by se chytal všeho, co mu zbylo, a Šeptá k ní málo, málo srozumitelně:
„Ai nemáme třeba nic. Člověk nemá stejně víc než čas, než svůj Čas, který dostal, to jediné
mu zbývá . ..”

sedmdesátinám Jindřicha Vodáka
K
Jindřich Vodák je nejoddanějším sledovatelem a vykladačem Českého dramatického umě
ní v tom, jak je den dá. Není události, která
by ušla jeho pozornosti; bedlivé pozornosti.
Vůbec, znakem jeho práce je bedlivost a zá
měrem jejím, užitečnost. V jubilejních člán
cích vyšlo najevo, že Jindřicha Vodáka musí
me měřit jím samým, že je svým vlastním a
specifickým typem a že jaksi není patřičné
udivovat se při rozlehlosti jeho práce nad tím,
že nenapsal knížky, nevydal svých referátů,
zkrátka, že se nikterak nesnažil sebe samého
resumovat. A tu, neznajíce ho jinak než po
osobní podobě, zarážíme se: což když je prá
vě v tom ethos bytosti Vodákovy? Což, když
on sám, poznav důkladně časovou a podmí
něnou působnost každé kritické činnosti, ve
velkorysé důslednosti a osobnostní skromnosti
měl tyto věci za neužitečné a příliš osobivé?
Což, máme-li tu proti obvyklému typu kritika,
kritika samostatné ethiky? Což když domyslil
právě s pokorou úděl žurnalistiky, věda, že
její moc, jak den dá, je sice nedozírná, že však
musí její působnost jako latentní zaniknout,
jako zacházejí výkony velkých umělců? Snad
svědek velkých dnů velkých umělců uchovává
si své mlčení proto, aby si neosobil tím, že
píše o nich ve slovech, jsa v látce sdělitelnější,
větší trvalost než oni sami! ?
Ostatně: není třeba, aby on sám sebe resumoval. Skutečně shromáždil za ta plodná a
užitečná léta své činnosti tolik materiálu, že
bude jednou materiálem pro jiného historika

350

a pak bude oceněn i kritický zapisovatel látky.
Zatím je jediná monografie o něm; a ta od
razuje od synthetického pohledu na kritika
denních dramatických dějství.
Zatím na Jindřichu Vodákovi mate vše
chny, i ostatní kritiky, jeho skrývavost. Nelze
ho prý poznat. Nevyřkne prý rozhodného
soudu: opravdu, nevyřkne. Teprve velmi po
drobným čtením však zjistíme, že soud j e
vyřčen a že jeho kritika je souborem podrob
ných argumentací. U záporných kritik je tento
tichý postup opravdu jako jedovatost. Vyřče
ny jeho soudy nejsou; jsou však jednoznačně
Čitelné z dovozování. Tento způsob dovozo
vání má ostatně rysy zajímavé interpretace:
po složkách. Jeho popis je přesný, je to ana
logie vědeckého popisu látky. Víme, že v žád
ném dramatickém jevu nechybí rys kladu,
jako nechybí záporu. Je typ kritika, který sou
dí úhrn a typ, který diagnostikuje jev. Dia
gnostikem velmi podrobným je právě Jindřich
Vodák. Slýcháváme — dnes však již bychom
tak jednoznačně nesoudili — že Jindřich Vo
dák byl prototypem realistického kritika pří
mo a oddaně služebného tomuto politickému
i náhledovému směru. Že ve jménu jeho větší
slávy neváhal pobíjet ani vyslovené hodnoty,
pokud byly protisměrové a že pak touto od
daností byl silně otupen jeho smysl pro díla
autonomně umělecká a básnická. Je možno
svědčícím současníkům uvěřiti. Mnoho se jich
v tom shoduje. Avšak Jindřich Vodák je pa
trně kritikem především Časovým •— byť ni

koliv jenom Časovým. Sloužil především
pro užitek toho kterého Času. Sloužil podle
dobové účelnosti.
Dnes již 2 této podoby není mnoho patrno,
takže v reliefu sedmdesátin pozorujeme Jin
dřicha Vodáka jako typ naukově prohloube
ného i skeptického, avšak Často též dojmově
se poddávajícího kritika. Zvláště nenapodobi
telný je jeho slovný převod výkonu hercova;
jeho obraty jsou tu vždy Čerstvé a jediný kri
tik, který zdědil tuto schopnost přetlumočení
výkonu téměř nepřetlumočitelného je Jan
Sajíc. A patrně i v tom cítíme také Vodákovu
učitelskou ruku.

Italská studie

Vodákova snaha sloužiti poctivě českému
umění činila ho snad věrným straníkem sta
rého realismu, s nímž se nestotožňujeme. Ale
Činí ho principielně i soudcem a člověkem ne
závislým. Jindřich Vodák dovede totiž pro ná
rodní službu pochopit i hodnotu svému ideo
logickému rámci vzdálenější — je-li opravdo
vá. Jeho vůle sloužit je širší a svobodnější
než jak se soudívá.
Jak bedlivost a služba, tak i znalosti a vnitř
ní svoboda jsou nejpodstatnější vlastnosti Vo
dákova ethu jakožto kritika. A to také jsou
vlastnosti právě kritikovy.

o&. knihách poslední doby

»hned na první pohled filosofa, bedlivého po
R. I. Malého kniha »Kříž nad Evropou« zorovatele, historika i politika, a nad to všecko
měla sice za hranicemi příznivý ohlas i v Polsku, člověka moderního i ethika, který dovede od
Jugoslávii, Rakousku a j., ale největší v Itálii, vážně hledět ve tvář skutečnostem.«
a to jak v tisku denním, tak i revuálním.
Analysa epochy demokracie, jak ji R. I.
Mimo jiné věnoval jí zvláště pronikavou po Malý spolu s bolševismem, hitlerismem a fa
zornost i známý slavista a bohemista prof. dr. šismem probírá, jeví se Croniovi jako rekapi
Arturo Cronia z padovské university, tulace rozkladného procesu ideologií XIX.
zasloužilý autor monumentálního spisu »Če století a zároveň jako pohled na nové doktrí
chy v dějinách italské kultury — tisíciletá ny století XX., spojený s vírou ve vítězství
žeň«, kterou loni česky vydala Česká akademie latinského kříže, který se znovu rýsuje nad
věd a umění v Praze. Zmíněná jeho nová stať Evropou, zbědovanou zbytněním materialis
kritická o čs. knihách, uveřejněná původně mu i povšechným úpadkem morálky. Cronia
v římské revui »L’E uropa Oriéntale sdílí i Malého názor na soudobý »sendwi(1937, svazek V.—VI), vydána byla nyní péčí čismus« převážné většiny inteligence v urči
»Istituto per l’Europa Oriéntale« v Římě také tých zemích, t. j. na lhostejnou či prospěchář
jako zvláštní publikace, což samo o sobě již skou její potácivost a povrchnost názorovou,
zvyšuje aktuální význam, který knize českého kdy »pan Sendwič« může zároveň býti Luthefilosofa R. I. Malého všeobecně jest přikládán. rem i Budhou a Husem i Konfuciem, Rous
Studie Croniova má název »N ote i t a- seauem, Marxem i Kantem a křesťanem —
liane in C e c o s 1 o v a c c h i a — dal arci, po každé poněkud jen a dohromady
misticismo religioso al misti ničím! Jako Rud. I. Malý, také prof. dr. Cronia
cismo politic 0«, a zabírá posudkově táhne silnou čáru mezi bolševismem (s hitleris
mimo jiné zvláště tyto tři české publikace: mem) na jedné straně a fašismem na druhé
básně Oldřicha Zemka »Svatá chudoba«, dra straně. Croniův postoj k režimu v Itálii jest
R. W. Hynka »Obrození Římem« a knihu R. I. ovšem u něho pochopitelný. Nelze však sou
Malého »Kříž nad Evropou«, které jest pro hlasit s jeho míněním, že by pro kvalitativní
její mimořádnou hodnotu věnována převážná demokracii, jak ji Malý doporučuje, byla hlav
Část textu. Prof. dr. A. Cronia ji nazývá ním vzorem a ideálem italská doktrína fašis
hned v úvodu ke své studii knihou »vysoce tická, byť byla »daleko více spirituelní než mavýznamnou« a jejího autora pak »výborným terielní«.
znalcem politiky mezinárodní, vzdělaným ve
»Kříž nad Evropou« jest Croniovi dále též
filosofii, sociologii a věcech náboženských«. hlasem autora, který, vědecky projednávaje
Chválí jeho dokonalou znalost látky, o níž po své themata, Čestně a s odvahou nezakrývá
jednává, jeho umění jasného výkladu a poho ani svých sklonů ke křesťanskému mystitovost důkazovou. »Vidíme v něm,« praví, c i s m u, (jak mylně nazývá katolictví),
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jejž vnáší i do sféry politické. Jen takto
také lze si vysvětliti, že se dostala průbojná
kniha R. I. Malého do sousedství františkán
ských básní Zemkových a římské zpovědi R.
W. Hynka, kteréžto knihy, ač jistě rovněž po
zoruhodné, mají přec jenom zcela jiný ráz.
V obou těchto případech výborný italský

kritik ovšem celého jádra knihy, českému čte
náři jasně patrného, přece jen zplna se nedobral,
a tím mu také její essencielní poslání poněkud
uniká, i když praví v závěru, že dílo toto,
»vyznačující se železnou logikou a dokumentárností . . . otevře i nejslepějšímu Čechovi
oči« a velmi mnohému jej naučí.
Julius Skarlandt

Vějíře z pštrosích per
Výborná kniha Msgre R. Fon tenelle :
Jeho Svatost Pius XI., která letos vy
šla nákladem »Vyšehradu« v »Katol. literárním
klubu«, a obsahuje životopis Pia XI., vyšla
opravdu dvojnásob včas: nejenom totiž proto,
že je právě jubilejní rok panujícího Sv. Otce,
ale zejména i proto, že opravdu výstižně popi
suje význam papežské funkce v moderním svě
tě, poučujíc zároveň o snahách katolické církve
a jejím postoji ke všem sociálním a kulturním
zmatkům doby vůbec. To je užitečno stále a
vždy znovu zdůrazňovat a v ČSR více než kde
koliv jinde.
Čech — a zvláště snad veliká většina české
inteligence — zápasí neustále ještě se zbytky
staré historické nechuti ke všemu, co souvisí
s Římem a často i dnes ještě vidí v papežství
jen světské pocty, vladařský průvod, nádherná
roucha a vějíře z pštrosích per.
K těm i ke všem méně poučeným katolíkům
přichází Msgre R. Fontenelle a vypráví jim
o životě Pia XI. jasně a prostě, s láskou i na
dšením, ale bez zbytečného pathosu. Je to po
zorovatel, který zblízka vidí nejenom skuteč
ný význam osobnosti Pia XI. pro celý svět,
ale i složitou stavbu církve. Vidí nejen okázalé

vějíře a skvostné ornáty, ale i moudré, laskavé
a soucitné oči Pia XI., jeho rty, ševelící tichou
modlitbu, a žíněné roucho tvrdé práce, obětí,
utrpení a odpovědnosti za celý svět, které
obléká od dob Petrových každý z papežů zá
roveň s tiarou.
Věrné vylíčení životní dráhy nezámožného
chlapce, které je názorným dokladem církevní
demokratičnosti, je zarámováno do rušného
ovzduší moderního církevního dvora. Poměr
Pia XI. k životu, poměr papeže, kterého tu
vidíme nejen jakožto pokorného kněze, ale
i jako nadšeného vědce a také člověka lidsky
zaujatého, jak pomíjivou krásou přírody, tak
i činným životem práce a pokroku, může nám
vskutku být vzorem a pevným bodem, o který
je možno se opřít.
Kniha Fontenellova ukazuje, že kněží ne
jsou herbářově sentimentální slaboši, kteří
utíkají před životem, protože se ho děsí, ale
naopak, že ho dovedou pochopit i uchopit
v celé jeho úplnosti a prožít jej nikoli jednou,
ale znásobené svým úsilím a energií; tím je
tato kniha i knihou vzrušující, knihou činů a
odvahy.
Bohdana Malá.

Z nové lyriky
Do druhé své básnické sbírky se symbolickým
názvem »Návrat«, pojal Jan Zahradníček báseň
»Tak v noci procítám«, lišící se svým rozsahem
pouhých čtyř veršů od všech ostatních čísel této
sbírky; ale každý verš její má základní a osu
dovou platnost pro básnickou cestu Zahradníč
kovu. Od vydání »Návratu« uplynulo šest let
a Jan Zahradníček vydal právě svou pátou
sbírku básní. Zmíněná báseň »Tak v noci pro
cítám« byla absolutně charakteristická pro sbírku
»Návrat«, jsouc jejím předznamenáním ve smys
lu básnické formy i pohledu na život a na svět.
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Ale i pro poslední Zahradníčkovu knihu básní
»Pozdravení slunci« (vydal jako svazek 24. edice
Poesie Melantrich v září 1937) znamenají tyto
tlumené, v sebe pohroužené verše velmi mnoho;
výraz básníkův v této poslední sbírce právě po
stránce formální blíží se nápadně výrazu jeho
»Návratu« a tudíž i výrazu jeho vlastní signifikance, básni »Tak v noci procítám«; celkové la
dění — či přesněji celkové názorové zamíření
»Pozdravení« odporuje sice na první pohled
duchu zmíněné básně, ale v jednotlivostech,
v rytmu, tlumené melodii a vnitřní, pravé pod-

statě metafor s ním souhlasí snad ještě dokona
leji nežli čísla »Návratu«. Ale nyní jest už nutno
citovati ony verše:
Tak v noci procitám a šeptaje si sním.
Jsou sny a oblaka a vítr hvězdy střásá.
Jsou ženy tesklivé jež prošly spánkem mým.
Žal bratr radosti je krásnější než krása.
Zejména poslední verš, který je přirozeným
vyvrcholením předcházejících tří, se podobá tem
ným úderům bubnu, jdoucím do nočních temnot
jako neklamné znamení. Tento verš platí pro
Zahradníčka i v jeho apotheose světla a sku
tečnosti, kterou se pokusil ztělesniti v »Pozdra
vení slunci« oproti dřívějším hlavním mocnostem,
ovládajícím jeho poesii: noci a snu. I zde jest
rozlišovati přísně vědomé úsilí básníkovo a pravé
zabarvení jeho hlasu. Vůle se vzpíná ke světlu,
ale srdce tone v hlubinách a ve tmě, která
je přece jen nej dokonalejším ochráncem snu.
A proto není v »Pozdravení slunci« bezvýhrad
ného opojení, není v něm naprostého přitakání
životu a světu ani onoho absolutního smíření
a moudré harmonie, která je výsledkem mnohých
bojů, úzkostí a silné víry. Po abstraktním a vlast
ně nejasném »Svědectví«, které je úvodní básní
sbírky, následuje »Příchod jara«, objevující
v krajině »mízy lehký smích« a těkající s leh
kostí vážek mezi čarovnými předzvěstmi jara;
ale už další báseň »Na pole praskající ke žni«
čteme tyto neharmonické, nesmířené a vlastně
odbojné verše:
Cizotou páchli dnové tví
a jenom skrze sklo a sklo
dýchalo k tobě tajemství,
jež venku pod hvězdami šlo,
jež krví čpělo z události.
Kde oči chtěly les a mrak,
svět končil v koutě začernalém,
slov šumot řečených jen tak
ti plnil sluch ...
A v zápětí následují básně zřejmého pesimis
tického timbru — jako na př. Bojiště v horách,
Nocleh v cizím městě, Třesk slova o slovo, Na
večer v chrámě, Skalní město, Chléb dítě ve snu.
Velký pátek ve městě — vlastní to živelný proud
poesie Zahradníčkovy.
A báseň »Pozdravení slunci«, která dala ná
zev celé sbírce a vrhá mimoděk odlesk svého
světla na všechny ostatní básně? Nuže, slunce
této básně a jeho zář jsou bledé, a snad
i nemocné, protože vyrůstají ze samých negací:
kde úzkosti noci jsou, kde Saturnovo
království, jemuž jsem poplatný býval? —
nic nevím už o vlivu mandragor zhoubných
vím jen, že vládneš i katastrům smrti,
ze zdechlin jak z úlů dávají vzlétat
broukům oděným kovem, vím jen, že bledost
vraždy a závisti tebe se bojí — ale ty nepo
hrdneš a pijáku hrdlem
ve vině stékáš, ty kasemat mříží
pro oči vězňů se pokorně drobíš . . .

A tak zbývá jen poslední verš, zářící prostým,
ale silným světlem hólderlinovským:
však studánkám a skřivanům dáváš se celé.
Ale tu není možno nezdůraznili, že tři básně
této sbírky jsou naplněny jasem smíření a viry až
po okraj. Jsou to: Den jediný, široký obraz podbrdské krajiny přede žněmi, Narozená, čirý
chvalozpěv životu a osudu a závěrečná báseň
Zemi mé .. ., hymnická oslava rodné země.
Jan Zahradníček je básník tragického pohle
du. Je v podstatě básník spontánní. Jeho hlas
zní z hloubi duše a tak, jak zni, se formuje v jed
notlivé verše, slohy a básně. Je tedy přirozené,
že zůstal věrný svému hloubavému a smutnému
vidění světa.
V »Pozdravení slunci« výrazněji nežli dopo
sud proniká hymnický ráz jeho poesie. Zde se
uplatňuje spojitost mezi ním a jeho oblíbenými
básníky Březinou a Hólderlinem. Ale Zahrad
níčkova metafora nemá mystické monumentality
metafory Březinovy a jeho melodie se nevzpíná
k oněm opojeným výkyvům, jež jsou vlastním
znakem poesie Hólderlinovy. Naopak, hudebnost Zahradníčkova verše vykazuje přísnou stej
noměrnost a tlumenost zvuku; jeho obrazy jsou
intensivní a přiléhavé, jsouce zaujatým výrazem
básnické myšlenky. Hymnický, v sebe cele po
nořený ráz Zahradníčkovy mluvy se nevzpíná
k vrcholnému zduchovění slova, kdy toto působí
jako absolutní záře či krystal. Naopak — Jan
Zahradníček propůjčuje slovu — pomocí meta
fory a ideového významu — pozemskou tíhu a
temný odstín. Jeho slovo se takto podobá zra
lým plodům, těžkým a skloněným hluboko k ze
mi. Jeho úsilí směřuje k maximální dotaci slova
psychickým významem. Některé jeho vazby
mají pádnost a krásu samoznaku. Velmi účinně
použil Jan Zahradníček struktury a monotónní
krásy litanií v básni »Velký pátek ve městě«:
Ó město, jež zvoníš jak mince do naší
žádostivosti,
tak znenadání, jak ulice v ulici přejde, dnes dálka
vzkříšených poli se prostřela pod okny tvými,
věž babylonská lomozu tvého se zřítila náhle,
dozněl třesk rozhořčení a ticho se modlilo
s tichem
za bystřinou života dmoucí se k zornicím našim.

Kolon »0 město, jež zvoníš jak mince do naší
žádostivosti« se opakuje v této básni celkem šest
krát, jsa přirozeným úvodem k překvapujícím
paralelismům.
Ale i závěrečné číslo sbírky »Zemi mé . . .« je
komposicí několikerých paralelismů, z nichž nej
výraznější je tento:
Však zatím křiž Božetěchův dál neseš,
ó poutnice sladká,
chodidly nespočetnými zlíbána bylas,
kopyty nespočetnými zdupána bylas .. .

(jak
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»Pozdravení slunci« je kniha zahleděná k ta
jemství bytí a zjevení očisty. V tom spočívá její
hlavní význam. A ovšem také v tom, že Zahrad
níčkův verš je další etapou ve vývoji tradičního
českého verše k formám vyšším, duchovějším
a dokonalejším, nežli donedávna v české poesii
dominující podle cizích vzorů utvářený verš
imaginistický.

A zemi, které rozumí nejlépe ten, kdo je s ní
spojen na život a na smrt, oslavuje Josef Berka
v básni Selská takto:

★

»Klekání« je sbírka přísně homogenní. Pohled
Berkův je upjat ke krásám a hodnotám světa,
v němž žije a vydobývá svůj chléb. Ale vznícení,
jímž se přibližuje nadskutečnu, vylučuje jej z řa
dy básníků realistických. Melodie a výraz usilu
jící o zkratku a plastický tvar svědčí, že »Kle
kání« je závažný slib a že lze čekati od jeho auto
ra dalších výbojů na započaté dráze. Větší inten
sita básnické myšlenky, jak se projevuje v bás
ních letos v »Taku« uveřejněných, jej zavazuje
k další odpovědné práci.
František Kropáč.

V prospektu, který upozorňuje na první sbír
ku básni Josefa Berky »Klekáni« (vydalo Sdru
žení západočeských výtvarných umělců v Plzni
jako 11. svazek lyrické edice Stín), jest uvedeno,
že se zde hlásí o slovo v naší literatuře mladičký
sedlák, který si zajisté zaslouží být zván básní
kem. »Budiž řečeno, že pod pojmem sedlák není
zakuklený nějaký selský intelektuál. Skutečný
sedlák, spíše chalupník, který prošel pouze ná
rodní školou.«
Kdo však přečte hrst třiceti básní, pojatých do
»Klekání«, nepotřebuje věru tohoto vysvětlení,
které jest téměř omluvou pro tyto básně, které
nepotřebují takové omluvy. Okolnost, že jejich
autorem je skutečný výkonný sedlák, jejž poutá
k půdě tvrdost a odpovědnost jeho povolání, je
však velmi na prospěch celé sbírce. Neboť po
onom shora citovaném vysvětlení očekávali by
chom poesii syrovou, zemitou a pádnou. Ale
hned po několika prvních verších vidíme, že má
me před sebou básně kultivované formy a téměř
duchového obsahu. Jako charakteristická v tom
to ohledu buď uvedena báseň »Zní svatvečer«:
Zni svatvečer modlitbou hor
a k jiskrám hvězd se lesy tmí.
N ejhlubších zřídel písni choř
jak zvony v dálce padá v bor
a vítr pláče v zlatém listoví.
Zastav svůj pláč, vem housle stříbrné,
ty větře na zpěněném koni!
Půlnoc až tmu mou rozhrne,
pak plač, dnes ne však, ne,
jen mraky ať se honí.

Země zemí, chvíle chvil,
ty rolnická, mudrující,
nedbám podobu tvých lící
čas že rádlem v tvář mi vryl!

Marginálie
K oslavě sedmdesátých narozenin Petra Bez
ruce vydali grafik J. Baruch a malíř F. Koudelka
knížku s lyricky prostým názvem »Pozdrav do
Branky«, obsahující příspěvky Vojtěcha Martín
ka, Miloše Jirko, Františka Kropáče a Jaroslava
Nečase. Tento vkusný bibliofilský tisk z dílny
knihtiskárny Fr. Bartoše v Přerově jest uveden
půvabným dřevorytem Jožky Barucha, symbolisujíci odeslání pozdravu milému básníkovi po
bílé holubici. Ostravský Vojtěch Martínek při
spěl širokodechou básní Ostravice, apostrofující
krásnou a divokou řeku, kterou má Petr Bezruč
nejraději ze všech řek světa. František Kropáč
se pokusil o lyrickou synthesu básníkova poměru
k bezkydskému kraji básní Poutník, ukončenou
těmito verši:
A v hlase žalem vzníceném
a v písni drsné, té,
co vždy je provázena snem
o zemi zakleté,
zní bídy pláč, zni bídy sten
a šachet duněni.
Ach, bídy pláč a bídy sten
a šachet duněni...

Celá sbírka je laděna do jemného temnosvitu, .
v němž převládají tma a její odstíny. Již názvy
jednotlivých čísel to napovídají: Večer na vsi,
Květnová noc, V podvečer, Hodina s půlnoci,
Miloš Jirko a Jaroslav Nečas zpívají rovněž
Noční déšť a dokonce dvě básně s názvem Před
jitrem. Zde »noc barví do krvava růži východu o kraji básníkově. Knížka jest ukončena lyrickou
— tma se plíží zahradami — jen štěkot větrů causerií F. Kropáče »Bezkydy v díle Petra Bez
střeží vesnici« -— aby byly citovány obrazy nej ruce«. Z dřevorytů J. Barucha jest se zmíniti
výraznější. Ale »Klekání« se neomezuje jen na ještě o výstižné personifikaci Bezručovy slezské
okouzleni nocí. Pohled Berkův postřehuje ostře písně.
★
i blízké věci venkovského života; v básni Dýchá
Na nenápadném místě v rohu záložky svých
země říká:
knížek dal vytisknouti Otto F. Babler tento
Sumotem míz hluboké kroky jdou
citát: Čestný vydavatel: takový, který koná své
a vůně hlin se nad vesnicí sklání —
tajůplné Dílo se zřetelem více na slávu Boží a na
dva nové proudy světel v žilách žhnou
dobro všeobecná než na svůj vlastní prospěch
a příštích úrod rozzpívané vláni.
a který je i chloubou i užitečným členem lidské
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společnosti... (George Wither, 1588—’1667.)
Otto F. Babler se však také řídí touto ušlech
tilou normou, dnes všeobecně opomíjenou. O tom
svědčí už zběžný pohled na knihy, které vydává
a většinou sám překládá. Jsou zde jména: Claudel, Guérin, Pascoli, Blake, jsou zde legendy,
pověsti sladké Francie, je zde starofrancouzská
povídka Aucassin a Nicoletta a nejnověji báseň
Ivana Ev. Šariče Judit (přeložil Otto F. Babler
a vydal jako 34. svazek své edice Hlasy na Sva
tém Kopečku u Olomouce s kresbou a v úpravě
Břetislava Storma). Stará židovská legenda
o Juditě a Holofernovi je tu traktována širokým,
volným, archaickým veršem:
Nad Betulii havran kráká nad sudbou černou
judské tvrze krásné. Lid všechen tam umírá žizní.
Všechny už vody jí přeťal Holofernes svým
mečem,
asyrský vůdce hrozný. On Betulii už všechnu
obepial obručem tvrdým mohutných asyrských
vojů ...
Tato báseň má místy kouzlo starých nábožen
ských textů a výraznost balady. Překlad zacho
vává tyto její přednosti a je zajímavou ukázkou
genru dnes málo pěstovaného.
*

Je samozřejmě hlavní zásluhou Hanuše Je
línka, že loňské Máchovské výročí bylo osla
veno ve Francii dvojsešitem měsíčníku Poesie.
věnovaným cele K. H. Máchovi. Výstižný me
dailon o básníkovi napsali H. Jelínek a J. Pasquier, kteří také přeložili ukázky z Máchovy
poesie. Sešit obsahuje překlad celého Máje, a to
jest zajisté velký úspěch jak české literatury, tak
i obou překladatelů, kteří byli vedeni při své
obtížné práci úsilím zachovati co nejvěrněji své
bytnou atmosféru slavné básně. A podařilo se
jim to plně, jak svědčí již první čtyři verše
prvního zpěvu:
C’était la fin ďun soir de Mai,
Le premier Mai, le temps ďaimer.
Le tendre appel des tourterelles
Montait dans la senteur des pins.
Rytmická osnova je dokonale zachována a do
konce i melodie je ve francouzském překladu
vytvářena obdobně — pomocí délek — jako
v originále. Sešit obsahuje ještě překlad tří dal
ších básní Máchových, portrét Máchův a kresby
H. Krommera. Máchovo dvojčíslo Poésie jest
jedním z nejvýznamnějších překladatelských a
propagačních činů v poslední době.
Kr

! >nihi
Statni ceny
Státní ceny mají rodovou vlastnost, že ni
kdy nemohou uspokojit a také neuspokojují.
Není to proto, že by se vždycky chtělo a mu
selo lamentovat, nýbrž proto, že jsou skutečně
vadne konstituovány a obrážejí jednoznačně
všecky neblahosti administrativy. Když se za
čalo na kultuře spořit: začalo se nejdříve zde.
V počtu i v sumě. Dnes jsou státní ceny, ty
normální a neprotekční, nejmensími veřejný
mi cenami, nemluvě o soutěžních cenách sou
kromých. Jsou kromě toho zaměřeny ke kvan
titě a nikoli ke kvalitě. Snaží se »odbýt« co
nejvíce petentů z různých oborů. To také pro
to, že jako všude v administrativě, musí i zde
být zachován politický klíč. Sice ten politický
klíč otvírával a zejména loni otvíral dveře
pouze do levicových salonů, když však byl
podle zákona oposice obroušen, ukázal se
pravým poměrovým paklíčem, přizpůsobe
ným na všechny dveře. Kde je moc a křik, tam
jsou také státní ceny. Je pochopitelné, že tato
administrativní stanoviska uplatňují se také
v hodnocení nejen osob, nýbrž oborů. Jako

Literatura na křižovatce
Pak že není náš svět český
pln ctných fenoménů:
bolševické tresky plesky
vždy dostanou cenu.

F. Mirko.

při shledávání voličů. Není hierarchické míry
a není dostatečné pružnosti, která by si řekla:
letos je to, třeba s literaturou nebo jiným obo
rem Špatné, dáme ceny hlavně dramatu nebo
hudbě. Nikoli: tolik a tolik cen se rozdělí, bez
uvažování relativity hodnocení. Děje se, že
jeden rok je odměněn autor, který je podle
klíče na řadě, za věc, ze svých slabších. Příští
rok, kdy vydá knihu hodnotnější, již ovšem
na řadu přijít nemůže. Na příklad loňský a le
tošní Hostovský. Protekční lidé často vyčer
pají svou kvótu dříve, než napíší skutečný
svůj kus. Tak i Marii Pujmanové byl z příští
trilogie odměněn již hned první díl; až vyjde
druhý či třetí díl — Marie Pujmanová nebude
třeba již zase na řadě. Chyba je tedy ve státUak
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nich cenách, v jejich konstituci. Ta je příčinou
hříchu, jako každý mechanismus ve věcech
kulturních. Stálo by za to, smluvit se na spo
lečné oposici. OČ, že by se všichni kulturní
pracovníci na konec v principech smluvili?!
R. V.

„Kostnické jiskry“ větři
K politickému souručenství Volné myšlen
ky patří i protestantské »Kostnické Jiskry«.
Všecko, co jim není vhod, je fašistické. Zejmé
na nemohou odpustit, když někdo rozumně,
t. j. správně a příznivě ocení revui »Tak«.
Našly v jakýchsi »Divadelních listech« zprávu
o práci lidové strany na poli katolického tis
ku, v kteréž zprávě je do práce lidové strany
zahrnuta i revue »Tak« jakožto »opravdu je
den z nejpozoruhodnějších zjevů na poli sou
časné literatury«, a k tomu pisatel »Kostnic
kých Jisker« přidal tuto denunciaci: »Takhle
vypadá demokratická spolehlivost lidovců!
Jen to odněkud zavane útlakem a násilím, už
větří! . .. Inu — Masaryk umřel . . .« Probůh
— co to tu »Kostnické Jiskry« větří? Není
nám nic známo, že by lidová strana teď, když
Masaryk zemřel, náhle začala větřit možnost
nějakého nového útlaku a násilí proti kato
líkům. Ale nevetří snad nějakou takovou mož
nost spíše — lépe zpravené »Kostnické
Jiskry«?
I. J.

Naše filmové pojednáni
v »Taku« č. 15—16, jemuž v č. 37 svůj zájem
věnovala i Volná myšlenka, a to se starostlivou
péčí o finance ke katolickému filmu, vede nás
k diskrétní otázce (když již jsme se v tom člán
ku důrazně zmínili o soukromých pornografic
kých filmových představeních pražských boháčů
a o tajné kavárenské kolportáži těchto filmů, vy
nášejících veliké zisky), zda snad Volné myš
lence není nic bližšího známo o této filmové
pornografii, které se slůvkem nedotkla? K čemu
to rozčilení a k čemu to uspokojivé zakončení,
že »katolický člověk« chodí dále na limonádové
filmy, a odkud to finanční odhodlání, že Volná
myšlenka sama se bude starat o katolický film?
Neprozrazuje tu list, hájící zájmy bezkonfesních
občanů, jakési něčí zájmy finanční? Nám přece
je známo, že učitel František Mužík, stíhaný
již třináct let zatykačem pražskou policií pro
zločin proti mravopočestnosti, je zároveň také
spisovatelem Aloisem Machovcem, který vydal
v nakladatelství Volné myšlenky knihu »Sto
povídek« z oboru občanské nauky a morálky,
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Rudý Kreml
20 LET

Kreml — ruský Akropolis —
dožívá se změny,
byl vždy, pokud paměl sahá,
bíle obezděný.
V jakém se ta změna stala
ideovém taji,
že se dnes ty zdi kol Kremlu
temně Červenají?
Není boha, není cara,
jsou jen lidská práva,
jež tu stavět Čelem ke zdi
Kominterna dává.
Taková je tedy změna,
ani se být nezdá:
Místo kříže nad soborem
rubínová hvězda.
Barví i tu vodu Moskvy,
jež dřív byla siná
jako granát zastíněný
kavkazského vína.

Sama se ta zrudlá zdivá
udiveně táží:
co ti lidé na kolenou?
Vinni sabotáží.
Klekli jako v hotké prosbě,
nesnadno jim vstáti.
Z král už vlídné ruskou muku
Tverská Boží Máti!
Norbert Dada.

dále knihu »Zřítelnice oka«, rádce bezkonfesním rodičům, jak mají vychovávati své děti bez
náboženských představ a co jim říci o nábožen
ství. Poslední jeho kniha »Zahrada dětství« vy
šla r. 1937 a Volná myšlenka dosud neposlou
žila policii Františkem Mužíkem, v Praze se
skrývajícím, ačkoliv přece mu letos pravděpo
dobně musila vyplatit honorář. Možná, že mu
Volná myšlenka bude vyplácet honorář i za nepodepsaný článek: Boje náboženské i sociální
a katolický film? Jinak snažně doporučujeme,
aby Volná myšlenka sama náležitě se řídila
Desaterem (třeba i tím na XI rozšířeným), dá
vajíce jí jenom to ponaučení, že ve článku Kato
líci a rozhlas (č. 35) se dopustila chybné muta
ce, neboť »Nepromluvíš křivého svědectví proti
bližnímu svému!« není přikázáním sedmým,
které zní »Nepokradeš!«, ale přikázáním osmým!
František Moravec

Momentky z oslav 28. října
František Moravek

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. Šounek. Nezatíženo Velkým textovým doprovodem vyjde toto
dílo, první souborná publikace toho druhu, jako publikaoe 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 nejlepší 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 oena 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! Choete-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 naiem
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