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Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat jo 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 spal, 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

15. dubna 1938
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Jan Scheinost:

ODPOVĚDNOST NĚMECKÉHO
NÁRODA
Německý národ zasáhl už dvakrát do dějin
Evropy a křesťanské kultury neblaze, k třetí
mu neblahému zákroku se — jak se zdá —
právě chystá. Po prvé to bylo v 11. a 12.
století, kdy se za boje o investituru němečtí
císařové a králové snažili uvésti ve světské pod
danství duchovní moc, katolickou církev. Právě
boj o investituru má velmi mnoho shodných
stránek s dnešním usilováním nacismu, jež
rovněž náboženství a církvi nedovoluje jinou
funkci a úlohu, než aby byly služkami státu.
Nadpřirozené poslání církve nacismus popí
rá, vlastně ho vůbec nevnímá, protože je
racionalistický stejně jako bolševismus a
všecky ostatní bludy, jež vyšly z filosofie
Kantovy a Hegelovy. Nacismus je anthropocentrický jako komunismus, neuznávaje zjeve
ní Boží ani mravní zákon křesťanský. Jeho
zlaté tele se jmenuje V o 1 k, německý lid
celého světa. A co jej zvláště spojuje s němec
kými názory z dob zápasu o investituru, je
jeho nenávist ke klerikům, kteří jsou poslušní
Apoštolského Říma. Nacismus nechce dovolit,
aby na území státu bylo v platnosti jiné právo
než jeho, zvláště ne právo kanonické, právo
církevní. Poslušnost kleriků papeži zavrhuje
právě tak, jako to zavrhovali císařové francké
a štaufské dynastie, církev je zkrátka podřaze
na státu. A tak se historie opakuje, což dělá
tak ráda: dnes je císař Adolf proti papeži
Piu XI., jenž dostihuje velikostí Řehoře VII.
za jeho zápasu s Jindřichem IV.
Tento postoj nacismu trhá však onu hier
archii, jež je kánonem latinského světa a
který praví, že duch je výše než hmota, církev
nad lidskou společností, svědomí nad zájmem,

Bůh nad vladaři. Na tomto kánonu je vybudo
vána kultura křesťanská a jeho porušení by
vedlo k zmatkům tak těžkým, že by znamenaly
zánik Evropy. Proto je boj nacismu bojem
špatným v zásadě, i když na něm někdo najde
sympatické stránky. Je to boj protikulturní
a proti vší tradici, na níž stojí dva tisíce let
evropské civilisace. Německý národ bere
proto na svá bedra obrovskou odpovědnost,
jíž neunikne. Nedojde-li k vyjasnění v jeho
nitru, musí nutně proti sobě stmelit všecky,
jimž síla a pevnost evropské a křesťanské kul
tury je jedinou zárukou míru a práce.
Po druhé zkřížil německý národ cesty křes
ťanské civilisace reformací, která znamenala
zhoubný rozkol jednoty křesťanského světa.
Katolická církev byla až do té doby nositelkou
této jednoty, od reformace se jí nepodařilo už
nikdy plně vzkřísit, pokusy osvícenství i so
cialismu selhaly. Ale od konce světové války
nesmírně procitla v lidském duchu i srdci síla
náboženské víry, Bůh se přihlásil o svá práva
a zatloukl mocně na lidskou duši. Přirozeným
odleskem tohoto dnešního vzkříšení je i tou
ha po obnově světa v jednotě katolické víry
a křesťanského řádu, jak se projevuje v hnu
tích unionistických mezi pravoslavnými i pro
testanty. Zde je cesta přímo vytyčena Prozře
telností a německý národ maří nebezpečně
tyto plány. I zde je jeho odpovědnost velká,
protože místo k jednotě žene lidstvo k nové
atomisaci, k novému rozdělení. Jeho duševní
a kulturní autarkie je v příkrém rozporu
s universalismem církve a sjednocovacími ten
dencemi evropské kultury.
Evropský západ a jih a jejich středoevrop-
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ské opory, katolické země střední Evropy, ne
mohou k tomu nečinně přihlížet. Snad zde či
onde některý politický či státnický machr si
myslí, že lze dělat politiku v rozporu se zá
kladními tendencemi, gravitací a tradicí ná
rodních dějin. Ale na konec tento kalkul selže,
protože je to něco jako hřích proti přiroze
nosti. Myšlenkové křeče takových periferních
nauk, jako je nacistický provincialismus, mo
hou však za obratné režie a propagandy rozpáliti masy přímo k zuřivosti. To je ten
»furor teutonicus«, o němž mluvil Hitler
v Celovci. Všecky velké války vznikly větši
nou z popudu takových demagogií a fana
tiků, kteří v sobě vybičovali zvrácený mesianismus jako Danton a Marat za francouzské

revoluce. I tehdy se Evropa rozpadla v ideo
logické bloky, které pak proti sobě válčily.
I dnes vám řekne každý, že jen Německo
ohrožuje světový mír, a dojde-li k válce, pak
její příčinou nebude Československo, nejvýše
záminkou. Masy, zpité triumfy až příliš dosud
levnými, věří v Německu ve válku vítěznou.
Ale co se stane, bude-li prohrána? Jaký osud
čeká pak německý národ nejen v Německu,
ale i všude jinde, prohraje-li dvě svě
tové války v třiceti letech? Války, za něž
výhradně j e j soud světa učiní odpovědným!
Zde je odpovědnost německého národa nej
aktuálnější a nejtěžší, protože odpovídá sám
za sebe. I o tom měli by přemýšlet naši
henleinovci!

Bobemus :

STÁT A STRANA LIDOVÁ
Vnitřní politika československá velmi se
dnes podobá kládě, známé z našich dětských
let, opírající se v těžišti o pevný bod, v němž
se ji snaží udržet vláda a koalice. Ale tato rov
nováha je porušována dvěma silami, jež se
pokoušejí zvrátiti daný stav věcí. Na jednom
konci klády sedí Henlein, na druhé Hlinka,
a je úkolem Hodžovým, aby se kláda nezmě
nila v houpačku, jež by třebas i nesnesla smělé
produkce obou pánů na koncích.
Slovenská ludová strana je v situaci člově
ka, který by podle latinského přísloví rád těžil
ze sporů Čechů a Němců; duobus litigantibus
gaudet tertius. Československá menšinová
otázka, která se stala otázkou evropskou, ji
přímo vybízí, aby i ona přišla s požadavky,
jež by bylo možno zařadit do rámce očekáva
ných a kýžených i nekýžených změn. Světem
letí hesla o decentralisaci nebo autonomisaci
republiky a není divu, že i slovenští autono
misté větří konjunkturu pro program své slo
venské územní autonomie. Jsou — to vědí
také — proti Němcům v jisté nevýhodě: po
žadavky německé pokládají se jak doma, tak
i v cizině za aktuálnější, protože se věří, že
dohodou s německou menšinou dospějeme
k dohodě s Německou říší a tím i k upevnění
míru. Otázky německé menšiny jsou tedy
primo loco a teprve po nich přicházejí postu
láty slovenské strany ludové, o něž cizina
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zájmu nejeví, přenechávajíc bezpochyby obě
ma rozvaděným větvím státního národa nebo,
chcete-li, oběma státním národům, aby si to
vyřešili mezi sebou. Přátelská cizina má už
dost starostí s našimi Němci a nechce býti zne
klidňována ještě k tomu slovenskými.
Mimo to: ludová strana volá po územní
autonomii Slovenska bez rozdílu národností,
které je obývají; Henlein proti tomu chce
autonomii národnostní bez ohledu, na kterém
území německá menšina žije. Henleinovi se
však podařilo po likvidaci obou občanských
německých aktivistických stran představit se
světu i republice jako výhradní a privilegova
ný mluvčí celé německé menšiny. Má v tom
zhruba pravdu, protože 80 až 90 procent na
šich Němců pravděpodobně se zaň postaví.
Ludová strana však musí uznat, že většina
hlasů, odevzdaných na Slovensku politickým
stranám, je proti autonomistickému programu
ludovců. Henlein může tedy říci, že mluví za
celé naše Němectvo, Hlinka však nemůže
tvrdit, že mluví za celé Slovensko. A je-li
známo, že strana agrární neodporuje zásadně
požadavkům Henleinovým, ví se rovněž, že
její odpor proti autonomii Slovenska zásad
ní je.
Tyto obtíže jsou slovenské ludové straně
známy; stejně však ví velmi dobře, že její cena
pro koaliční spolupráci roste den ode dne.

Kdyby se ji podařilo získat pro koaliční sou centralisace se neosvědčila; vývoj, pravil, pů
pravu, posílila by se nesporně váha koalice jde k decentralisaci. I v historických zemích
nejen počtem, ale i hřejivým přesvědčením, že rostou hlasy proti centralisaci, regionalistická
její politika je podepřena souhlasem všech hnutí získávají na sympatiích. Volá se po
Čechů a Slováků. Tím by byla na koaliční rozšíření samosprávy okresní a hlavně zemské.
platformě obnovena úplně politická jednota Československá strana lidová žádá pro země
Čechů a Slováků, obou hlavních nositelů stát obnovu starých zemských sněmů místo dneš
ní myšlenky a nezávislosti. Kromě toho český ních vetchých zastupitelstev, jež jsou celkem
lid těžko by asi snesl, kdyby štědrá dlaň vlády pro kočku. Ba prohlašuje, že tyto zemské
dovedla sice uspokojit menšiny, to jest Něm sněmy nutno vyzbrojiti i určitou mocí záko
ce, Maďary a Poláky, ale neuměla se dohod nodárnou, aby se mohly usnášet na zemských
nout s největší slovenskou stranou. Přes různá zákonech, jež by se věnovaly hlavně lidovému
zklamání z politiky ludové strany je v českém školství, péči chudinské, nemocniční, zdra
lidu pevně zakořeněn cit bezelstné a srdečné votní, zemědělské, komunikacím určitého dru
lásky k Slovákům a naznačuje-li se nám, že hu atd. Je to zdravý požadavek a přetížení
německé menšině bude nutno ustoupit h o d- správy státní a parlamentu proň mluví. A je
n ě, pochopí málokdo, proč právě k slovenské to i klíč k věcem slovenským.
Ludová strana žádá, aby země Slovenská
straně ludové, k nejcharakterističtější straně
slovenské, máme býti tak neústupní.
dostala samosprávu kulturní, kterou už dávno
Vraťme se však k té kládě! Pokládáme měla mít. Zde námitek není! Mimo to chce,
stále dohodu s ludovou stranou za snazší než aby kompetence zemského zastupitelstva (sně
dohodu s Henleinem a má-li tedy vláda pro mu) byla rozšířena směrem legislativním, což
tivníky dva, je pro ni rozhodně lepší, uklid- pro všecky země žádá i československá strana
ní-li dříve slabšího a bližšího než vzdálenější lidová. Pak by si přála odstranění některých
ho a silnějšího. Dohodou s ludovou stranou hospodářských bolestí, o čemž se mluvit dá,
by si vláda i koalice ulehčila nesporně svou ba i musí. A kromě toho chce dostat pittsbur
situaci: byly by posíleny a měly by krytý bok. skou smlouvu do vládního prohlášení, což je
Stanovisko československé strany lidové to věc formulace a režie. A pak aby se na Slo
zdůrazňovalo vždycky: oposičnost slovenské vensku úřadovalo po Slovensku, k čemuž tam
ludové strany nás bolela tím více, že bylo jas poměry mílovými kroky beztak spějí. Hlavní
no, že vinu na ní nemají jen luďáci sami, ale důraz klade na vybudování zákonodárné a
hlavně strany, které se obávaly, že by vstupem správní autonomie Slovenska a na uznání Slo
ludové strany do vlády byl posílen nebo váků jako osobitého národa. Slovenská auto
utvořen katolický blok. To byli nejprve socia nomie, řešená v rámci obecné decentralisace,
listé a potom agrárníci. Dnes se vidí, že to nedosáhla by ani rozsahu autonomie Podkar
patská, země daleko menší a významu Sloven
byla politika stranická, nikoli však státní.
ska
jistě nedosahující. A pokud jde o druhou
Hledá se klíč! Ludová strana byla po ne
zdařeném, žel Bohu, pokusu o katolický blok věc: všimli jste si zajisté všichni, že už ani
před volbami v roce 1935 zatlačena hlouběji pan předseda vlády nemluví o Čechoslovácích,
do autonomistických vod. Dnes nemůže ale o Češích a Slovácích, takže se tím Slová
couvnout, aniž by tím neztratila svou prestiž kům dává vlastně na ruku, že za osobitý
mezi voliči, protože ti jsou za ta dlouhá léta národ pokládáni jsou. Takové věci chtít
vychováni k autonomistickému programu. kterékoliv národní skupině vymlouvat po
Autonomía, to je pro ni fetiš a idol, něco tako kládáme vůbec za naivní.
Jsou cesty, jež by k dohodě s ludovou stra
vého jako Leninův proletariát, Mussoliniho impero a Hitlerův V o 1 k. České nou vésti mohly. Otázka je, je-li na kompe
veřejnosti byla však zvláště centralistickými tentních vládních místech českých vůbec dob
stranami autonomie Slovenska líčena jako rá vůle k ní dojít. Není-li, pak jsou to všecko
hrob státní jednoty a toto přesvědčení jen zbytečné řeči. Je-li, pak ještě jeden činitel má
nepatrně mizí z obsahu politických představ svou úlohu, a to je čas. Když dohodu, tak
českého občana. Jak to srovnat, zní otázka. brzy, abychom nedělali politiku uklouzlých
President Beneš kdysi řekl, že přílišná příležitostí! A ke konci poznámka: Nemějme
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obav, že se nám Slováci proti Čechům někdy
spojí se slovenskými Maďary nebo Němci,
až budou uspokojeni. Nikdy! Kdo zná dobře

Slováky, ví, že jsou to nejtvrdší nacionalisté
na naší půdě. O tom by moc mohli mluvit
řeckokatoličtí slovenští Rusíni!

R. 1. Malý:

POSLÁNÍ RAKOUSKA
Kancléř Hitler ve svém posledním vídeň
ském volebním projevu uváděl mezi důvody,
které mluvily pro připojení Rakouska k Ně
mecku, hlavně důvody sociální a biologické
(němectví, územní malost, úpadek hospodář
ský a populační). O důvodech mravních kanc
léř nehovořil. V Rakousku »lidé nechtěli žít
odloučeně od Říše«, řekl. »Již o převratu
r. 1918 volal hlas krve po anšlusu.« A kanc
léř Hitler tím vcelku neříkal nepravdu. Ra
kousko po válce a ba i za největšího kursu so
cialistického skutečně bylo snad z devadesáti
procent pro anšlus. A to z těchže důvodů,
o jakých mluvil Hitler. V tomto směru — a
kdyby byly jen tyto okolnosti — by tedy ko
nečné provedení anšlusu ani příliš nepřekva
pilo.
Co mnohem více překvapilo — byl spíše
fakt, že i rakouský episkopát s kardinálem Innitzerem v čele se vyslovil pro nacistické za
brání Rakouska s tak přepjatou oddaností.
Nadšení právě s této strany bylo očekáváno
nejméně, protože to byly právě důvody psy
chologické, mravní a náboženské, které pro
politickou a kulturní nezávislost Rakouska
mluvily nejvíce. A neuznává-li těchto důvodů
Hitler, neměli na ně zapomínat rakouští bi
skupové, pravilo se.
Ale i klérus patří k národu, vyrůstá z něho
a je s ním i za něho více než kdokoliv jiný
odpověden. Mohl-li tedy klérus v tak osudnou
chvíli promluviti tak překvapivě a nezvykle,
je to jistě dvojnásob závažné svědectví o tom,
jaký je skutečný stav nynějšího rakouského
národního života.
Ideu, že posláním každého státu je také
ještě něco víc než jenom skutečnost biologic
ká a organisace hospodářská, státnicky začal
rakouským občanům po válce vštěpovat vlast
ně teprve kancléř Seipel. Seipel začal učit ra
kouské občany po válce znovu věřit v dějin
nou oprávněnost i nezbytnost a zvláštní po
slání rakouské samostatnosti vedle říše ně
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mecké. Kancléř Dollfuss pak pro tutéž ideu
zemřel a Schuschnigg v jeho díle pokračoval.
Tito tři mužové se snažili vytvořit z pováleč
ného Rakouska stát sice německý, ale nezá
vislý a říšskoněmeckou mentalitu korigující:
stát katolický a korporativní — stát, který
by v souhlase se starorakouskou tradicí byl
v podstatě německo-latinskou výspou jak proti
nové ideologii nacistické, tak proti trvalým
sklonům povahy pruskoněmecké.
Aby se toto obnovné dílo dokonale poda
řilo, k tomu by ovšem bývalo bylo třeba ve
dle dobrých disposic lidových, ještě též aspoň
dvaceti až třiceti let nerušeného vývoje. Kanc
léř Schuschnigg si byl velmi dobře vědom, jak
velmi záleží na tom, aby i školní mládež se
učila uvědoměle a nadšeně milovat rakouskou
svobodu a její smysl. Vývoj však šel jinak a
řítil se do rukou nacistů. A to jak vývoj mezi
národní, tak i rakouský vývoj duchovní. Hlad
kost i rychlost, s jakou se událo zabrání Ra
kouska — a stejně i projev biskupů — byly
pak vlastně již jenom věrným konstatováním,
jaký je skutečný stav věcí v Rakousku ...
Ukázalo se, že rakouský lid si samostat
nosti nepřeje. A lid — to po každé znamená
především inteligenci, která učí a vede. V Ra
kousku zklamala především inteligence. Je
známo, že většina rakouských úředníků a vů
bec vzdělanci v úřadech i mimo úřad ihned
při anšlusu rázem a ochotně zahodili svou do
savadní masku a stali se nacisty. Nejde jen
o to, že státní aparát tedy jistě již delší dobu
byl tu silně prohlodáván politickou tou
hou po anšlusu. Ale je zřejmé, že při veškerém
rakouském katolictví byla tu proti nacistické
mu novopohanství i malá odolnost mravní a
duchovní. Radio, tisk, školy a mezinárodní ne
katolické živly vykonaly tu dávno své podvrat
né dílo. Ukázalo se, že duchovní zmatek,
vlažnost a povrchnost nejsou v Rakousku nyní
o nic menší než jinde. Obvyklému národnímu
pokušení: dát přednost hlasu krve před hla

sem ducha a pravdy — Rakousko neodolalo.
Jásá vstříc německým tankům a zdraví »Heil
Hitler!« místo »Zdař Bůh!«.
Rakousko nedohrálo svou dějinnou úlohu*
býti latinskou hrází proti Německu a míti na
ně křesťanský vliv. A ba i naděje, že v hrani
cích Říše Rakousko rázem vydatně posílí ně
mecké katolíky, je prozatím hodně problema
tická, protože tento veliký přírůstek němec
kého katolictví je nyní duchovně vlastně mno
hem ochablejší i než bylo dosavadní říšské
katolictví samo.
Je tedy s rakouským dějinným posláním již
nadobro konec? Byl Schuschnigg jen bloud a
kancléř Dollfuss umřel jen pro svůj osobní
sen? Je statistický údaj, že v Rakousku je 97
procent katolíků jenom ironickou legendou?
Je i »nejkatoličtější« národ schopen obratem
ruky svou víru zapřít? Nevěřím.
Kancléř Hitler ve své zmíněné vídeňské vo
lební řeči řekl také, že se pokládá za nástroj
Prozřetelnosti a že to byla vůle Boží, aby ve
třech dnech pobil nepřátele a uvedl Rakousko
do lůna Říše. Byla to sice řeč ryze vilémovská
a připomínala i logiku starožidovskou, ale
nebyla zcela bez podstaty. Ano, proč ne ?
I naše Bílá hora byla nástrojem Prozřetelnosti
— jako vše na světě. Jde jenom o to, jak si
kdo záměry Prozřetelnosti vykládá a jaké jsou
ve skutečnosti. K čemu »nástroje« Prozřetel
nosti opravdu slouží a k čemu nakonec vedou.
Rakousko mělo být součástí hradeb proti ně

meckému novopohanství. Ukázalo se však, že
tato hradba by prozatím byla velmi nespoleh
livá. A že naopak je to spíše dosavadní kato
licismus říšský, který nejprve musí posílit ra
kouské katolíky, aby příliš ochotně nezabředali do nacistického proselytismu a křesťan
ské apatie.
Snad tedy bylo opravdu třeba, aby hitlerský
»nástroj Prozřetelnosti« rázně přitiskl rakous
ké občany ke své hrudi a zblízka jim ukázal,
co je to klanět se modlám. A snad teprve při
tomto pohledu a pod tímto tlakem v nich
znovu se rozhoří plamen apoštolského kato
lictví. Snad teprve po této zkoušce se jasně
ukáže, bylo-li rakouské katolictví a je-li dosud
v podstatě zdravé i silné a nikoliv jenom zvetšelý stejnokroj. A dovede-li tedy posílit říšskoněmecké katolíky tou měrou, aby skutečné
záměry Prozřetelnosti musily býti co nejvydat
něji patrny i kancléři Hitlerovi a jeho štábu.
Neboť ochota Berlína k Římu bude záviset
na tom, jaká bude skutečná síla spojeného ka
tolictví německého a rakouského.
Tato zkouška rakouských katolíků bude
drama krajně napínavé, protože na výsledku
boje, který tu nastane, bude záviset nejenom
konečná sláva Rakouska, ale i osud střední
Evropy a osud celého Německa. Půjde tu
zkrátka o to, pokud rakouský přínos dovede
změnit a prosvětlit vzpurnou a brutální mys
tiku německé krve duchovní římskou ka
tolickou.

Dr. Josef Doležal:
Křesťanský křiž v boji s křižem lomeným
Po provedeném vojenském připojení Ra
kouska k Německu jedním z největších pře
kvapení pro celou evropskou veřejnost, ale
hlavně ovšem katolickou, bylo stanovisko,
které zaujal k novému režimu vídeňský kar
dinál Theodor Innitzer.
Jeho okázalá radost, jež rozhoupala zvony
vídeňských kostelů k přivítání vůdce Adolfa
Hitlera, jeho výzva ke katolické mládeži, aby
se včlenila do jednotné mládeže Hitlerovy,
jeho projev víry, že se novým stavem napl
ňuje zvláštní, prozřetelnostní poslání němec
kého národa, jeho výzva k radostnému plebiscitnímu ano rakouským katolíkům, o které
sám napsal, že ji nutno hodnotiti jako »zásad

ní vyznání, diktované hlasem naší společné
krve«, a listy, zakončené nikoli církevním, ný
brž světským německým pozdravem »Heil
Hitler«, to vše v obsahu i uspěchané formě
bylo podstatně více, než co bylo povinností
prvního hierarchy Rakouska a víc, než obsa
huje příkaz: Dávejte, což je císařovo císaři, a
co jest Božího, Bohu. Druhá půlka této věty
nenašla výrazu v kardinálově poselství ra
kouským katolíkům, jako by zmizel Ježíš a
zbyl jen Caesar.
Údiv, který toto chování kardinála Innitzera vyvolalo, byl dvojí: lidský a dogmatický.
Lidsky vzato, dovedl sotva kdo pochopit, proč
muž, jenž byl pokládán za ochránce a spolu-
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autora snah Schuschniggových po zachování
samostatného Rakouska, hledajícího svůj nový
životní smysl v staré katolické tradici, v kato
lickém poslání této země, opustil svůj včerej
šek i kancléře s tak demonstrativní radostí,
všude na odiv stavěnou. A dogmaticky nikdo
nechápal, proč kardinál užil k odůvodnění
své radosti terminologie katolické, nýbrž
národně socialistické, to jest argumentu »spo
lečné krve německé«. K těmto dvěma obsaho
vým obratům přistoupila ještě výzva k likvi
daci samostatných organisací katolické mláde
že, ač jejich existence je zaručena rakouským
konkordátem stejně jako německým.
Jedinou omluvou, ale vlastně jen vysvětle
ním chování kardinálova mohlo býti, že chtěl
touto přemrštěnou loyalitou vykoupiti a zaručiti katolíkům v Rakousku jiné zacházení
nez v Třetí nsi nemecke.
Vatikánský rozhlas rozbil však tento argu
ment a formou nevídaně ostrou varoval kato
líky Rakouska před takovým vůdcem. »Nej
větší byla a je škoda tehdy, jestliže dokonce
povolaní strážcové božského mravního řádu
byli zachváceni nebo jsou zachváceni oním du
chem falešného politického katolicismu, ocit
nuvše se pod dojmem mocných tohoto světa.
Pak se může státi, že oči těchto pastýřů již
nerozeznají, jak by bylo přece jejich povin
ností, vlka v rouše beránčím a že věří slibům
lidí, před kterými je měla varovati smutná
zkušenost jiných, ba dokonce slovo Božího
pastýře.« Vychytralým opatrnictvím a tak
tikou byl nazván postup kardinálův a od
souzen.
Kardinál Innitzer byl povolán do Říma a
po audienci u sv. Otce ohlásil v úředním
listě vatikánském zcela nové stanovisko ra
kouského episkopátu: »Nesmí se státi žádná
změna, pokud jde o rakouský konkordát, bez
svolení Sv. Stolice. Tedy také s organisacemi
katolické mládeže a akce. Episkopát žádá
právo katolíků vyznávati, hájiti a osvědčovati
katolickou víru a křesťanství ve všech obo
rech lidského života... a takové nakládání
s mládeží, které zaručuje přirozená práva ro
dičů a náboženskou a mravní výchovu podle
zásad katolické víry.« Rakouský episkopát se
včleňuje tak do jedné řady s episkopátem ně
meckým, jehož vůdci jsou mohutné nábožen
ské postavy a lidské charaktery Faulhaberův
a Bertramův.
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Když byl zvláštní postup kardinála Innitzera takto opraven a napraven, zůstává pro mi
nulost otázku, zdali kardinál měl právo věřit,
zda měl vůbec nějaké odůvodnění své víry
v možnost obratu národně socialistického kul
turního režimu v Rakousku. Vatikán zřejmě
dal najevo, že nikoli.
V tomto rozporu stačí si jenom uvědomit
celou historii boje proti katolictví a křesťan
ství v Německu a podívat se na plán a pro
gram národního socialismu, na novopohanský
obsah jeho světového názoru, aby bylo zřejmo, že mezi katolicismem a křesťanstvím vů
bec a mezi národně socialistickou naukou
žádného smíru není a býti nemůže.
Na německých školách je povinnou četbou
nejen Hitlerův »Mein Kampf«, ale i Alfreda
Rosenberga »Mythus 20. století«, daný církví
na index. Alfred Rosenberg je vůdcem národ
ně socialistické výchovy v Německu a usměrňovatel všeho školního vyučování. Proto je
dobře ukázat, co je podle Rosenberga, jehož
knihu vyznamenal kancléř Hitler první státní
cenou, kulturním cílem národního socialismu.
Je to nová, od positivního křesťanství od
poutaná národní církev německá. Nejenom
jeden národ, jeden stát, jeden vůdce, také jed
na církev jako výraz totální jednoty německé.
Všecky opisy by zeslabily jen představu o tom,
jak je vychovávána dnešní mládež německá,
proto zde stůj obšírnější citát z knihy Rosenbergovy, jaká bude příští církev Třetí říše.

»Německá národní církev je dnes touhou mi
lionů, neobjevil se však dosud náboženský ge
nius, jenž by ji vytvořil svým životem. To však
neznamená, že se nemá vykonat ona předběžná
práce, která vždycky předcházela, než z obecné
touhy vzešel ten, který ji pak vtělil v čin. Zá
kladní obrysy nové církve však už žijí v nás,
v naší životní touze, citu a německé přirozenosti:
je to odmínutí materialisticko čarodějnické dog
matiky a vyzvednutí naproti tomu všech hod
not cti, hrdosti, vnitřní svobody šlechtické duše.
Všecky křesťanské, pavlovské církve učinily
podmínkou své příslušnosti víru v určitá nadsmyslná dogmata, ale to je židovská myšlenková
tradice. Státník a myslitel příštího Německa za
ujme k nábožensko-církevní otázce stanovisko
jiné, v němž hlavní měrou všech věcí bude otáz
ka, jak církev a náboženství splývá se zájmem
národa a jeho dějinným cílem, či zda mu odpo
ruje; podle toho stát bude pak ono náboženství
podporovat. Bezpodmínečně musí býti jako ná
boženská kniha odstraněna bible, Starý zákon.

Tím bude vyřízen půl druhého tisíciletí trvající
pokus učinit nás duševně židy.
Mimo to musí býti z Nového zákona vyškrt
nuty pověrečné zprávy a Nový zákon doplněn
nutným pátým evangeliem, které stvoří nový ná
boženský vůdce. Z postavy Kristovy musí býti
vyloučeno vše, co odporuje cítění germánského
člověka. Do středu musí býti postaven život
Kristův, nikoli jeho mučednická smrt, skrze kte
rou zvítězilo křesťanství u národů alpinské a
středomořské rasy. Hrdinský Kristus, mocný
kazatel, hněvem unesený v chrámu, jenž strho
val všecky, aby ho následovali a žádný obětní
beránek židovských proroků ani ukřižovaný, to
je ideál zářící z evangelií.«
»Evangelium Kristovo bylo zajisté evangeliem
lásky, ale každé německé hnutí náboženské, kte
ré vyústí v národní církev, bude muset vyhlásit,
že ideál lásky k bližnímu bezpodmínečně musí
se podříditi idei národní cti; že žádnou církví
německou nemůže za dobrý býti uznán čin, kte
rý v první řadě neslouží zajištění národa. Tím
bude jen zdůrazněno, že svazky národní stojí
nad církevními. Stát musí pečovat všemi pro
středky, aby vyloučil všecky mocenské zásahy
Říma a jeho služebníků. Ještě dnes přisahají ně
mečtí biskupové, že budou bojovat proti bluda
řům a odpadlíkům od Krista a těm, kdo se od
loučili od Sv. Stolice, avšak to je vlastně uznání
zrádcovské činnosti v případě, že by stát neslou
žil římským zájmům a takovou přísahu musí ně
mecký stát zakázat. On naopak má uložiti všem
duchovním přísahu na dodržení a ochranu ná
rodní cti. Ještě ovšem nepřišel čas, aby upro
střed římsky svázané kasty vystoupil německý
kněz s požadavkem úplného přetvoření církve
v duchu, hlavě i údech, ale ten čas přijde.
Největší úkol našeho století je dáti církevně
národní formu touze nordické rasové duše ve
znamení národního mythu. Tak jako římský
mythus zastupitelství Božího na zemi skrze pa
peže objal různé národy, tak i mythus krve jako
magnet přitáhne k sobě jednou všecky osob
nosti a obce náboženské. Tyto náboženské obce,
chráněné státem, budou krystalisačními body
nové církve národní. Kostely, rozdělené jim po
dle početnosti a myšlenkových směrů, dají jim
možnost bezprostřední činnosti, aniž by bylo
třeba násilných zásahů do protestantismu či
římské církve, a tak bude se moci uskutečniti
duchovní obrat. Římský haruspex a starozákon
ní superintendent budou postupně ztráceti moc
nad jednotlivci a tím i své panství mocenské.
Až odpadnou kázání o beránku, snímajícím
hříchy, o pověření Petrově, založí ti církev řím
skou, o naplnění Starého zákona, o odpustcích,
o magických zázračných prostředcích, pak musí
dojiti i k změně vnějších zvyklostí a symbolů.
Z nového názoru na Krista plyne i nutnost nahraditi i krucifixy v kostelích a na návsích, před
stavujících bolestné ukřižování, jinými symboly.
Kříž s Ukřižovaným je obrazem obětovaného

beránka, který nám předvádí před oči zhrou
cení všech sil a činí nás tak uvnitř stísněnými
a pokornými, jak to právě potřebují panovačné
církve.
Kříže musí býti nahrazeny symboly jinými.
Jedeme-li německými městy a vesnicemi, může
me už dnes s radosti vidět, že všude vyrostly
pomníky padlým hrdinům. Nepřemožený ně
mecký voják v polní šedi a ocelové přílbě uka
zuje již typ nového národního světectví. Už
příští pokolení bude viděti v pomníku padlých
za války svaté znamení mučednictví nové víry.
Až se Německo skutečně probudí a vesnice se
v neděli bude shromažďovat místo u marián
ského sloupu u pomníku vojáka v polní šedi,
pak ovšem se zvedne křik o novém pohanství.
Avšak žádní misionáři, nýbrž ti, kdo padli za
velikost a čest národa, jsou mučedníky národní
víry německé.
Úplně jinak a nově musí se mládež učit dívati
se na dějiny národa. Při vší shovívavosti k vy
znáním nemá žádný německý státník právo po
nechali výchovu mládeže církvi, neboť následek
této výchovy bylo by zatlačení velkých osob
ností národních dějin německých do pozadí.
Nová církev bude čerpat z nových pramenů
německé duše a krve. Žádný Bonifacius a dog
mata Říma, nýbrž návrat k prasilám německé
duše, jak se projevily už v dějinách.
V jedné své formě Odin zemřel, to jest Odin,
nejvyšší z bohů onoho pokolení, které bylo od
dáno přírodní symbolice, avšak Odin, věčný
předobraz duševních prášil nordického člověka,
žije dnes jako před 1000 lety. On v sobě za
hrnuje čest a hrdinství, tvůrčí princip zpěvu a
umění, ochranu práva a věčné hledání moud
rosti.
S tohoto hlediska nabývá hlubokého ospra
vedlnění tvrzení, že nordická hrdinská sága,
pruský pochod, skladba Beethovenova, kázání
Eckehartovo a Faustův monolog jsou jenom
různé projevy téže duše, výtvory téže vůle, věč
ných sil, které se nejprve projevily jménem Odinovým, v novém věku pak došly ztělesnění ve
Friedrichovi a Bismarckovi .. .«
Dost už citátů. Měly sloužiti jen tomu, aby
si čtenář učinil představu, co je to světový
názor národního socialismu, jak má vypadat
budoucí církev německá, ve které se zhmotní
náboženská podstata německé duše. Ze všech
možných stupňů reakce, kterou v nás tento
obraz může vyvolat, od pohrdavé ironie až
k dojmu temné obludnosti, rozhodujícím musí
býti jedno: že tato kniha Rosenbergova je
školní četbou německé mládeže na středních
školách i universitách, že Rosenberg je vůd
cem výchovy národně socialistického Němec
ka, že jeho kniha byla vyznamenána slavnost
ně první kulturní cenou Třetí říše jako de-
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monstrace proti tomu, že byla dána Církví na
index.
V tomto duchu je vychovávána německá
mládež, vyrvaná náboženským spolkům a ško
lám katolickým přes všecky záruky jejich
existence konkordátem.
Když si takto uvědomíme, jaký je plán ná
rodního socialismu a jak k němu celý státní
režim pracuje, pak pochopíme, proč Vatikán
odpověděl na pokus kardinála Innitzera,
získat si blahovůli režimu přiznáním se k hla
su společné krve, příkrým odmítnutím a varo
váním. »Pak se může státi, že oči těchto pas

týřů již nerozeznají, jak by bylo přece jejich
povinností, vlka v rouše beránčím a že věří
slibům lidí, před kterými je měla varovat
smutná zkušenost jiných, ba dokonce slovo
Božího pastýře.«
Mezi katolicismem a novopohanstvím há
kového kříže není a nemůže býti žádného
smíru a poněvadž se národní socialism nevzdá
svých cílů, bude boj proti křesťanství a kato
lictví po plebiscitu pokračovat v Rakousku
stejně jako dosud v Německu. Na tom nic ne
změní ani případná změna metod a taktiky.

Fr. Skácelík:

Vídeňský katolík o připojení
Rozpad rakouské velmoci světovou válkou
byl vlastně uvolněním národních celků, tvo
řících toto mocnářství od zemí dědictví babenberského, které mu dávaly jméno, ač histo
ricky vzato jádrem mocnářství rakouského
byla vlastně říše Přemysla Otakara II. Český
duch vladařský byl úhelným kamenem jejích
základů, a čím více habsbursko-lotrinská dy
nastie tuto skutečnost popírala, tím jistěji se
blížila k svému pádu, který dovršen vlastně
nyní zabráním Rakouska Německem. Až do té
doby bylo ještě historické Rakousko, sice ne
už jako velmoc, ale aspoň jako svobodný stát,
dnes zaniklo úplně a jeho jméno vymazáno je
z historie. Zhynulo na omyl Františka Josefa,
když tvrdil o sobě, že jest německým kníže
tem. Politika kancléře Schuschnigga byla si
vědoma tohoto historického omylu. Už spi
sovatel Hermann Bahr snažil se kdysi jej korigovati návrhem na kulturní federaci rakous
kých národů, dovozuje, že v pojmu rakouské
kultury je obsažena stejně práce Čechů, Slovinců, Chorvátů, Poláků jako Němců, a tato
práce že tvoří základní rysy rakušanství, mající
v umění i vědě odlišné rysy od němectví, hlav
ně prušáctví, od něhož podle Bahra bylo odli
šeno i nábožensky, vypěstovavši katolické
cítění k vroucnosti, oddalující je zvláště od
protestantismu pruského. Bahr odvolával se
tu na katolictví Čechů, Slovinců, Chorvátů,
Poláků, které právě poskytlo této německéneněmecké kultuře rakouské velmocenskou
jednotu i typický ráz. Mluvil-li o dějinách Ra
kouska, nezapomněl nikdy jmenovat právě
i velké muže Neněmce, kteří tuto historii
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tvořili. Bahr, který byl v druhé polovici svého
života přesvědčený praktický katolík, nenalezl
mnoho následovníků těchto svých názorů.
Ukazuje to nejen případ kardinála Innitzera,
ale i jiných katolických intelektuálů, kteří vidí
Rakousko i v historii stále brýlemi vzpomenu
tého dynastického omylu. Není bez zajíma
vosti povšimnouti si po té stránce na příklad
článků dobrého katolického spisovatele Vídeňáka Dr. Eberla, vydavatele časopisu
»Schönere Zukunft«, o připojení Rakouska
k Německu. Jeho poměr k této události je cel
kem sympatický, ale v podrobnostech je vzdá
leno jeho pojetí názoru Bahrovu. Aby dokázal
Hitlerovi, že Rakouskem dostává se mu vel
kého rodového duchovního majetku, země
s velkou minulostí, vzpomíná hrdě dějinného
významu Rakouska, ale jak? Píše: »Tato země
má mohutné dějiny. Byla po staletí vůdčím
státem sv. říše římské německého národa, byla
zemí, z které vedli Habsburkové jako císařové
německého národa více či méně osudy celé
střední Evropy. Byla to země, v které státníci
a politikové, jako: Kaunic, Metternich, Schwar
zenberg, Lueger, v kterém vojáci, jako: Valdstejn, Starhemberg, princ Evžen, Daun, Lau
don, Radecký, Tegetthof, dospěli k světovému
jménu, v které kněží Abraham a Sancta Clara,
Marco d’Aviano, Klement Hofbauer, Abel vy
burcovali duši davovou k onomu »jedině po
třebnému«, v které umělci, jako: Fišer z Erlachu, Hildebrand, Prandauer, Ferstel, Siccardsburg, Schmidt, stvořili díla světová. Rakousko
bylo zemí hudebních geniů, jako: Gluck,
Haydn, Mozart, Schubert, Strauss, Beethoven,

Brahms, Liszt, zemí Grillparzera, Stiftera,
Bahra, Fichera, Pastora, Vogelsanga, Kralika,
a Vídeň skoro celý věk byla vůdčí lékařskou
školou světa...« Ptáte se mimoděk: proč
Eberle nenapsal, že na př. slávu té lékařské
školy založili Češi Škoda, Rokytanský, Albert,
že v ní stejný podíl měli Poláci i Chorváti?
Proč vynechává jména jejich při výčtu slav
ných hudebníků, malířů, architektů i kněží?
Jaký tu rozdíl proti Bahrovi hledajícímu stále
typicky odlišné znaky rakušanství, aby dokázal
oprávněnost mocnářství k vlastnímu životu!
Dr. Eberle naopak vítá vzrůst německého na
cionalismu rakouského v tom směru, aby se
»vyvíjelo stále užší sblížení« s Němci říšskými.
»Více a více ustupoval rozdíl a různost vy
volané dějinnými epochami a tak nemohli
přátelé splynutí s Německem déle se vzpouzeti; spojením s Říší dosáhli konečně vítězství
a na toto slovo vítězství jest nutno položití
důraz.« Dr. Eberle pokládá za nutno vybídnouti své krajany, aby nepohlíželi se steskem
do své slavné minulosti a praví: »Skutečnost,
že k národu nenáležejí pouze živí, ale také
mrtví, poněvadž to nejlepší, co živí mají, je
většinou dědictvím po mrtvých, svádí mnohé
k pohledům do minulosti, čímž vidí budouc
nost možnou jen pokud se podobá minulosti.
Ale jsou minulé děje, které jsou pro budouc
nost tvůrčí, ale jsou i takové, které neodvola
telně patří na hřbitov dějin, snad proto, že dě
dicové se neukázali hodnými svých otců ...«
A v takové situaci ocitlo prý se Rakousko, když
na ně zavolalo bratrské Německo. A je prý
teď povinností právě německých katolíků hleděti pouze vpřed, účtovati správně se skuteč
ností a podříditi se věcem, stanou-li se ne
ochvějnou skutečností. Kdo prý může říci,
bylo-li by došlo v Německu k takovému na
pětí mezi církví a nacion. socialismem, kdyby
jednotliví křesťané nebyli příliš zahleděni do
minulosti. Možno že v Německu mnozí tesk
ně pohlížejí na mausolea v Charlottenburgu
a Potsdamu stejně jako někteří Rakušané na
císařskou hrobku u Kapucínů a na dvouhlavého orla. Budiž! Ale nyní pryč od vzpomínek
k činům pro dnešek a zítřek!«
Souhlasiti možno v lecčems ve výkladu
Eberleho o psychologické přípravě připojení
Rakouska k Německu. Působily prý tu hlavně
tedy body programu nacionálně sociálního:
vytvoření pevné státní správy, nové zdůraz

nění národovectví, spoutání kapitalismu, za
tlačení převahy židovství, mohutné sociální
přínosy třetímu a čtvrtému stavu a nové svě
tové mocenství německého národa.
Eberle není spokojen s dnešním parlamentarismem, pokud je pouhou diskusí a výmě
nou názorů, po níž nenásledují skutky, což
vyslovil nedávno u nás min. předseda Dr.
Hodža. Eberle poukazuje, jak zhoubně tento
Parlamentarismus se jeví na vzhledu Francie:
vlády se stále mění, starosti o veřejné statky
a zájmy ustupují do pozadí před zájmy stran.
V Paříži jsou veřejné budovy žalostně zane
dbány, beze studu jsou vyvěšovány státní pra
pory hrůzně špinavé, v Louvru visí nejvzác
nější obrazy na otlučených a znečištěných stě
nách, dláždění i před významnými budovami
je tak kostrbaté, že si co chvíli zlomí na něm
někdo nohu, parky jsou místy zdivočelé nebo
vyschlé, podlahy representačních místností
i stěny jsou zpustlé a j. a j. — všechno prý je
dokladem, že chybí autorita, která dovede
seskupiti síly národa pro velké národní cíle.
Také zdravý nacionalismus je v těch zemích
ubíjen bezcharakterním kosmopolitismem.
»Ale jen národ, který sám sebe plně nalezl a
dovedl k plnému výrazu vše, co mu bylo dáno
Prozřetelností jako zvláštnost a odlišná schop
nost, může jiným národům i svým členům
prospěti a od jiných bez nebezpečenství pro
sebe potřebné přijímati. Liberalismus přehlíží
úplně, že národ je vlastně spojovacím člán
kem mezi jednotlivcem a mezi člověkem jako
zjevem všeobecným. Kosmopolitismus svou
složkou cizinství národního zcizuje cit vlast
ního, takže právě nejdůležitější veřejné insti
tuce, jako: tisk, divadlo, rozhlas, film, kniha,
stávaly se tak eldorádem nejen národního sebezapomínání, nýbrž často národní zrady. Ty
pus Heine a Börne zatlačil v Německu typ
Görres a Eichendorff. Jestliže tedy nacionální
hnutí zdůrazňuje co nejsilnější hodnoty národ
ní, není divu, že získává na přitažlivosti...«
Stejně lze s Eberlem v mnohém souhlasiti
o zkrocení kapitalismu, který ovládl hlavně
19. století tak, že Evropa se stala velkou to
várnou a velkým obchodním domem pro celý
svět. Jistě je pravda, že systém, v kterém ne
jsou rozhodujícím činitelem potřeby národa
a státu, ale jen osobní prospěch, který nekredituje, neinvestuje, nepracuje tam, kde je to
se stanoviska kultury nejžádoucnější, který ne-
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produkuje hlavně zboží národu sloužící, nýbrž
takové, které je konjunkturálně nejvýhod
nější, který své peníze vrhá bez volby vyššího
do všech krajů světa a opět a opět financuje
i škodlivé a špatné, který dovede za války
opatřovat zásoby i nepříteli — takový systém
stává se brzy neštěstím a národ musí se přikloniti přirozeně k těm, kteří tohoto obra snaží
se spoutat okovy. Jistě má kapitalismus také
i positivní stránky pokud občas vykonal mno
ho práce a tím umožnil i rozmnožení obecných
statků, ale k čemu byly tyto počáteční úspě
chy, když končily spekulací, racionalisací, mašinisací a hladem po penězích?
Stejně souhlasí Eberle s národně socialistic
kým řešením otázky židovské, poněvadž ži
dovstvo bylo hlavním podporovatelem libe
ralismu, kapitalismu i planého parlamentarismu domohši se tak nesnesitelné nadvlády. Li
beralismus je otcem emancipace vůbec a z kaž
dého řádu zvlášť, Parlamentarismus otevřel
brány ovlivňování vlád, kapitalismus uvedl
hlavně židovské finančníky v čelo bank, burs,
největších mezinárodních podniků obchodních
i průmyslových, takže Sombart mohl směle
prohlásiti, že kapitalismus není nic jiného než
ssedlina židovského ducha. A tak se židé stali
nejen dobyvateli peněžního světa, ale také
trhu dobové kultury. Francouzové říkají: le
juif roi de 1’époque. V německém nár. socia
lismu vidí Eberle zdravou reakci na tento stav,

který tísnil i Rakušany i třetí a čtvrtý stav ce
lého světa. Eberle, jak zřejmo, vidí nár. socia
lismus německý ideálně. Přiznává sice, že prv
ní kroky nár. soc. nemají sice dosud žádoucí
klasické jasnosti, ale jsou prý to jakési prášily,
které se zatím mohou projevovati jen ve hrubé
formě své. Ale dějiny světa prý jim dodají po
třebné jasnosti. Dá se ovšem pochybovati, že
něm. nár. socialismus dá Rakousku to, co od
něho čeká Eberle, který však má důvěru v sílu
katolické myšlenky, která vlastně to vše, co
prý je na něm. nár. socialismu dobré, dávno
už si vytyčila a řešila i nábožensky i sociolo
gicky ve spisech sv. Augustina a Tomáše, Cor
tesa, Gorresa, Schlegla, Kettelera, který svá
vroucí kázání věnoval pouze povznesení proletariátu.
O síle této katolické myšlenky nelze pochy
bovati. Je potřebí, aby v její sílu důvěřovali
ovšem všichni i ve chvíli, kdy se tíha politic
kých událostí zdá klamně silnější než síla ná
boženská.
Po psychologické stránce je však velmi důležito sledovat důvody, které prý podle Eberleho připravily půdu k tak hladkému uvítání
Hitlera v Rakousku dnes už bývalém. Není-li
záhodno zkoumati i tyto psychologické před
poklady na př. v poměru ke komunismu a zba
vit jej v čas sofistické glorioly, která v rozhod
ném okamžiku může býti brána vážněji, než
toho vskutku zaslouží.

]. Svítil - Karnik:

POLSKO A MY
PAMÁTCE KARLA HUB. ROSTWOROWSKÉHO

K velkému básníku a největšímu dramatiku současné doby v Polsku: Karlu H. Rostworowskému zachovala se česká kulturní obec velmi nevděčně. Národní divadlo se nikdy vážně
nezajímalo o jeho tvorbu. Když 4. února t. r. zemřel ólletý v rodném Krakově, z velkých
deníků českých sotva tři zmínily se o jeho skonu. Pro známé sklony a sympatie vůdců Národ
ního divadla byl Rostworowski ovšem nestravný svým katolickým křesťanstvím, které, byť
z jeho díla nevykřikovalo tendenčně, přece jen tvořilo nepopiratelnou dominantu básníkova
pohledu na společnost a svět. Ale českému národu a jeho denním mluvčím přece jen mělo na
jeho významné osobnosti více záležeti — už z toho prostého důvodu, že K. H. Rostworowski
byl dávným a stále věrným přítelem našeho národa i státu. Prokázal to několika soukromými
zájezdy do našich krajů, po nichž sympatickými soudy o nás se netajil. Posledně přijel k nám
r. 1931 se sedmičlennou výpravou krakovských spisovatelů zvučných jmen, navštíviv v jejich
čele Prahu, Brno i Bratislavu. Bolševisující lvové pražských literárních salonů se tehdy pro
polské hosty příliš nerozehřáli, ačkoli význam básnických individualit, které tu z Polska k nám
zavítaly, byl mnohonásobně vyšší a jejich duševní fondy nesrovnatelně hlubší než oněch
moskevských geniů v plénkách, kteří byli »levou« Prahou vítáni s otevřenou náručí o několik
let později.
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Ale vraťme se k Rostworowskému, jenž při tomto zájezdu ve všech třech kulturních středis
cích skvělou řečnickou formou se projevil jako uvědomělý stoupenec slovanské vzájemnosti,
hlásaje odůvodněnou nutnost oběma národům prospěšné součinnosti kulturní i politické.
I když později se směrnice zahraniční politiky české přenesly přes podceňované Polsko o kus
dále na Východ, při čemž pražští intelektuálové, oslnění krvavou září rudé hvězdy, šmahem
se oddávali modloslužbě bolševické »kultury«, co zatím polská vláda se přes naše zájmy sbli
žovala s Hitlerovým Německem — Rostworowski na rozdíl od několika jiných našich polských
přátel, kteří se od nás odvrátili, neopouštěl linii svých sympatií, což znova a otevřeně vyslovil
v dopise pisateli těchto řádků ze dne 31. října 1936:
»V stejné míře jako vy želím dnes politických směrů, které rozdělují dva národy, předurčené
svou polohou i příbuzností k nejužšímu soužití. Nepochybuji, že původce na
šich nynějších nedorozumění dlužno hledati v Berlíně. Rovněž však
nepochybuji, že čas i tu vykoná svůj úkol: otevře oči stejně našim jako vašim státníkům, aby
konečně Varšava, Praha i Bratislava si podaly upřímně ruce pro společné dobro a moc.«
Rostworowski nebyl jen virtuosním brusičem krásných slov a vět. Jeho umění bylo mu
nástrojem k vyvolání morálního otřesu v duši diváka neb čtenáře. Platí to o jeho dramatech
velkých osobností z historie i o jeho hrách z horké současnosti. Jeho tvorba byla mu povinností
člověka před Bohem, povinností, kterou dlužno tak plniti, aby v ničem netrpěla její hodnota
i svatost. Proto jeho umění vysoko pozvedlo úroveň polského divadla.
Byl representativní osobností celého národa a ozdobou polského katolictví. Jako takový
býval často mluvčím svého národa na fóru světovém. Také o krakovském sjezdu Mezinárodní
federace intelektuálů proslovil významnou řeč, prohlásiv, že dnešní myšlenková krise koření
i vrcholí v oblasti náboženské. Pro něho nebyl život hádankou, kterou teprve třeba luštit,
nýbrž úkolem, jejž nutno splnit. Pravdy teprve nehledal, neboť ji nalezl a ctil v evangeliu Ježíše
Krista. Jeho myšlenkový obzor ovládalo trojnásobné ethos: náboženské, národní a sociální.
Krakovský »Glos národu« napsal o Rostworowském v nekrologu: »Kdo zná jeho
dramata, ví, že je zcela vyplňuje duch katolicismu. Kdo ho slyšel s řečnické tribuny, ví, že se
celý spaloval v službě Ježíši Kristu, že byl křižákem, pochodujícím s armádou organisovaných
katolíků pod vůdcovstvím biskupů. A vedle toho zněla ještě jedna struna v jeho duši, struna
národní. O jeho vlastenectví věděla celá Polska. Jak ho pobuřovala záplava cizího vlivu na
duši polskou, jak vášnivě se domáhal vysvobození literatury a kulturních hodnot z pout cizího
smýšlení a vlivů! Už pro ten svůj názor na poesii jako funkci národní tvorby a svým vysokým
pojímáním odpovědnosti spisovatele vůči národu blíží se Rostworowski Mickiewiczi a stal
se drahým všem Polákům.«
Po nedávných dějinných událostech nebude na škodu znova si připomenouti také obsah
rozhovoru, jejž vedl Rostworowski r. 1931 se zástupcem »Centropressu«, vysloviv se takto:
»Dnes otázka vytvoření slovanské koalice stává se znova problémem prvořadým a velkého
významu. Politika Moskvy, ustavičné útoky Berlína, zasahující celou střední Evropu, revisní
záměry Maďarska, mířící na hranice Československa, jakož i německé záměry na polských
hranicích, celá nepevnost versailleského míru, námořní pakt anglo-francouzsko-italský a anšlus
rakousko-německý — to vše jasně ukazuje, že na Evropu přichází nová politická vichřice, která
může změnit její nynější tvářnost. Neučiníme-li již dnes krok k myšlence vzájemného doroz
umění, nevytvoříme-li »slovanský anšlus«, nesjednotíme-li se na základě skutečného
přátelství, neodpovíme-li našim nepřátelům pronikavým vítězstvím
myšlenky Unie slovanských národů, staneme se snadno pastvou
oné politické vichřice. S Československem spojují nás odedávna pouta přátelství.
Ale tato pouta nutno znova upevnit. Nechť padnou do propasti zapomnění křivdy staré i nové,
nechť je škrtnuto všechno zlo, které kdysi z těch nebo z jiných příčin trvalo, a podejme sobě
ruce na znamení shody, přátelství a bratrství, kterých nezvrátí žádná vichřice a žádná síla na
zemi!«
Žel, třikrát žel, že politikové nedovedli včas uskutečniti, po čem v jasnozřivé touze opětovně
volal velký básník a myslitel polský!
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Věrného přátelství tohoto velkého muže k našemu národu nesmí býti nikdy zapomenuto.
Bude vždy znamenati kladnou položku v choulostivém účtování mezi oběma slovanskými
sousedy. Poměr mezi nimi už řadu let trvající nemožno, bohužel, jinak označiti než jako
perversní. Jakých úkazů na nebi i na zemi bude ještě potřebí, aby konečně se poznalo,
že mezi Československem a Polskem »někdo chybně přehodil výh y b k u«?!

Antonín Pimper:

ŽIDÉ V ČESKOSLOVENSKU
KOLEM ŽIDOVSKÉHO PROBLÉMU II.

Na celém světě je snad cca 25 milionů židů.
To je rozhodně veliká menšina, která i při své
expansivnosti, průbojnosti, nesporných osob
ních schopnostech židů, zejména ve věcech
finančních a obchodních, musí si býti vědoma
obrovské převahy ostatních ras jinak národně,
nábožensky a povahově založených, jež byly
a zůstanou svým cítěním vždy cizí židovskému
duchu.
Židé po válce, jak se zdá, příliš počítali na
vítězství demokracie u jednotlivých národů a
na přeměnu lidského myšlení ve smyslu mate
rialistickém a internacionálním. Demokratické
režimy byly jim také vždycky více nakloněny
už z toho důvodu, že zamítají rasovou nená
vist a že respektují osobní volnost každého
občana bez rozdílu náboženského nebo jiného
přesvědčení. Snad je to také hlavním důvo
dem, proč židé ve všech státech horují pro
demokracii a že jsou proti monarchiím a reži
mům absolutistickým. Rys internacionalismu
se jim dnes leckde vytýká, při čemž jsou zá
roveň obviňováni i jako průkopníci a fedrovatelé socialismu a komunismu. Proto také ve
státech, kde režimy demokratické byly přemě
něny na režimy autoritativní, mají židé zpra
vidla málo sympatií. Státy demokratické se
stávají pro židy spíše útulkem nežli nepřátel
skou baštou, a proto by si židé v nich měli
býti vědomi, že ani tam nemohou svým hos
podářským nebo jiným vlivem vyvolávat proti
sobě nepřátelství, a že musí respektovati právo
většiny. Ostatně všichni rozumní židé v Ně
mecku i v jiných státech se shodují v tom, že
židé by se měli soustřediti hlavně na rodinný
život, na svá soukromá povolání a co nejméně
zasahovati do veřejného života, zvláště do
politiky.
V Československu jako ve státě demokra-

se

tickém nemohou si židé stěžovati na to, že
jsou nějakým způsobem utlačováni. Jako ob
čané státu mají stejná práva, a pokud jde
o různé druhy hospodářského podnikání, mají
v některých oborech i přes svou poměrně ma
lou početnost dosti značnou převahu. Je to
jednak vlivem minulosti, kdy již za Rakouska
za pomoci vídeňského a vlastního kapitálu se
jim podařilo vniknouti do některých tuzem
ských průmyslů, zvláště do velkoobchodu a
bankovnictví, a doposud z velké části tyto po
sice drží. Jako celek jsou u nás židé rozhodně
v převaze pokud jde o srovnání důchodů je
jich příslušníků s důchody ostatních vrstev
našeho národa.
Židé u nás mohou loyálně konstatovati, že
od převratu v r. 1918 nebyly jim u nás v hos
podářské a kulturní činnosti činěny žádné pře
kážky, naopak, že měli ve všech oborech své
ho života naprostou volnost i politickou a ná
boženskou svobodu. Pro povahu našich židů
jak v zemích českých, tak i na Slovensku jest
však příznačné, že nikdy nedovedli plně srůsti
s naším národním, kulturním ani společen
ským životem, a že valná většina židů nepři
lnula též k našemu národnímu jazyku, pokud
jde o jeho užívání v rodinách, společenském
styku a pod., jako je tomu na př. ve Francii,
Anglii a jiných menších zemích západních,
anebo i v Maďarsku. Možno si to snad vysvětliti vlivem tradičně převládající němčiny,
která se stala pro všechny židy na světě jazy
kem mezinárodním a nejvíce oblíbeným, a do
jisté míry snad i jejich rasovou mentalitou,
která jim činí vždy bližší a sympatičtější náro
dy politicky a hospodářsky mocné.
Český národ dovedl jinak v prvních letech
po převratu odpustiti některým židům jejich
chování za Rakouska a vystříhal se až na ne

patrné výjimky všeho, co by mohlo svědčiti
o antisemitismu, i když slyšel, co se proti ži
dovskému elementu podniká v Německu, Pol
sku a jiných zemích v Evropě. Židé však u nás
nedovedli vždycky respektovat! tuto národní
shovívavost proti jejich rase a jejich činnost
jak politická, tak i kulturní vybíhala často
i z přípustných mezí a práva menšiny. Výtku
tuto nelze ovšem pronášeti vůči našim židům
paušálně. Byly a jsou případy, že židé jsou
vůči státu loyální. — Co se však — a často
právem — židům v Československu vytýká, je
jejich zmíněná mentalita, která tíhne nejen
k zásadám socialismu, ale především ke komu
nismu, jejich nepatrný smysl pro nacionalis
mus a národní život kulturní. Židé jako spe
ciální rasa nemohou ovšem nikdy u nás, stejně
jako u ostatních národů, splynouti duševně
tak dokonale, aby plně procítili duchovní
kouzlo naší tradice, národních zvyků a pod. a
chápali hlouběji i naši historii. V Českosloven
sku se nemůže naroditi žid typu Bedřicha Sme
tany, Antonína Dvořáka, Jos. Mánesa, Aloise
Jiráska a jiných duchovních vůdců čsl. národa.
Tato duchovní a citová oblast národní kultury
zůstane židům vždycky i při nejlepších úmys
lech trvale uzavřena a jejich povahovému za
ložení nepochopitelná.
Zato však židé se ovšem pokoušeli i u nás
získati po válce vliv na náš kulturní a spole
čenský život, vliv, který nebyl pro nás vždy
šťastný a prospěšný, zejména když šlo o uplat
ňování různých mezinárodních idejí a tendencí,
jako je komunismus a jako jsou některé zřejmě
úpadkovité živly v moderní hudbě, malířství
a vůbec v umění. Přesto poměr Čechoslováků
vůči židům byl vždy a doufejme, že bude
i v budoucnu korektní a stěží můžeme u nás
čekati prudce vzedmutou vlnu antisemitismu,
kterou v poslední době vidíme v Německu,

Polsku nebo v Rumunsku. To ovšem nezna
mená, že by duše pravého Čecha nebo Slováka
byla pasivní ve svém odporu vůči židům.
Po éře hrubého materialismu, na němž má
velký podíl Marxovo učení a jeho žáků a jež
tak dobře hoví židovské mentalitě, nastává
i u nás nová éra duchovního vývoje, jenž zna
mená návrat lásky k vlasti a k náboženství,
k té tradici, již židé jako element internacio
nální popírají a již někteří duševní represen
tanti jejich rasy považovali za překonané. —
Kdyby se židé u nás chtěli stavětí proti to
muto proudu, který má znamenati návrat
k určitému »konservatismu«, jenž však zna
mená pokrok ve věcech duchovních, mohli by
se samozřejmě střetnouti s největší částí veřej
ného mínění a vyvolati vlnu antisemitismu.
Jistou dávku nedůvěry vůči našim židům
způsobila v posledních třech letech v české
i slovenské veřejnosti říšskoněmecká emigra
ce, která se vždy u nás nechovala tak loyálně
a jež někdy zneužívala pro přílišnou benevo
lenci úřadů a jiných odpovědných činitelů
ve státě právo asylu. Zdá se však, že pod vli
vem různých událostí politických z poslední
doby byla veřejná činnost této emigrace znač
ně stlumena a že se již nebudou opakovat! její
různé provokace rázu politického, které vzbu
dily velkou a snad i často oprávněnou nelibost
u některých našich sousedů. Pro český a slo
venský živel v republice, který je zde svrcho
vaným faktorem pokud jde o další politický a
kulturní vývoj ve státě, nebylo by rozhodně
vítáno, kdyby se naše republika měla státi asy
lem všech židů ze sousedních států vypuze
ných. Československo udělalo pro židovskou
emigraci více než všecky ostatní státy v Evro
pě. Je proto plně oprávněno, aby při tomto
benevolentním postupu vždy opatrně vážilo
nejen jeho aktiva, ale hlavně i jeho pasiva.

Výchova k lepším časům
Marie Majerová sestavila z čsl. básníků cyklus „Dvanáct měsíčků”

Kdo mi mé dílo promine,
toho já uctím, jemine!
V některý z roku měsíček
dám jednu z jeho básniček
co vzor pro Školní úlohu!
Víc, hoši, dělat nemohu.

Že všeho všudy dvanáct vás,
chlapíků ostrých? Koku čas
jen dvanáctkrát se v měsíc dělí,
kdybychom rudou vládu měli,
ta ke změně by dala placet:
dostali byste pětadvacet.

Ikak
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Petr Dillinger:

Jan Opolský:

Resurrectio

Dřevoryt k Nerudově ballade

Nad modrou horou Moriah
den jako poupě puká
a karavana oblaků
se plouží bezezvuká.
1 Kidron, potok Široký,
jenž pitný je a svátý,
v němž omáčejí babyky
své stříbrošedé Šaty,

se tiše hnul a zdálo se,
že bolestí je vzdulý
nad smrtí hvězd, jež zrcadlil
a jež v něm utonuly.
V tom rozechvělém svítání
po strašné noci světa
na hoře lebek vyvstala
jen kříže silueta.

A svátá Maří z Magdaly
už na hluchý hrob padla.
Proč opustil můj Rabóni
svá vonná prostěradla?
Nad horou zkvetla jitřní zář
a Kidron hlučné plesá:
vstali mrtvý z hrobu skalního
a vstoupí na nebesa!

„Povězte mi, babicko má, cože rány svírá,
po čem člověk, těžce raněn, přece neumírá?”

Bohumír Lifka :

Pravá tvář P. X. Saldy

Vydal jsem ke 4. dubnu 1938, kdy se do
vršilo první výročí básníkovy a kritikovy
smrti, obsáhlý pamětní sborník šaldovský*)
z těchto několika živě cítěných důvodů:
F. X. Salda trpěl ke konci života nejenom
stupňovanými nápory letité choroby, ale i sa
mozvaně sankcionovanými výhradními reve
nants, kteří si v semknutém kruhu určité kul
turně politické víry obrali za úkol, jeho po
slední léta a konec protiskutečnostně interpretovati svým směrem. Brániti se mohl, on,

v soukromí přes častou masku chladu a kru
tosti grand starospanělsky zdvořilý, už jenom
jemnými ironickými úsměvy, začasté tlustokožně přijímanými: »Ale já vás budu brát
v homoeopathických dávkách!« Tento směr
krajně nesnáselivých přátel a »přátel« nebo
ctitelů má svůj Gaurisankar v opovážlivé lži
bolševické o tisícikorunovém příspěvku, slou
ženém prý Šaldou v kterési redakční Špelunce,
jejíž kliky by se byl skutečný Šalda nedotkl
ani v rukavičce. Jeho přátelé s pravého břehu,

*) Na pamët F. X. Šaldy. Redig. dr. B. Lifka, Smíchov, Horní Kesnerka.
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jichž nebylo málo, ale kteří si uvykli Širokoloktým sinistroktratům uhýbati, nesmějí tuto
vzácnou zemi, halasně stále dobývanou jiný
mi, zraditi mlčením.
Hledal jsem tedy mezigenerační most, kte
rý by spojil se spolupracovníky památného
»Sborníku k Šaldovým padesátinám«, redigo
vaného R. I. Malým a Ferd. Pupnanem, stále
beze vsí konkurence vysoce hodnotného, a
s jeho nesobeckým ethosem, jakým byl nesen
— mladší i starší ctitele Šaldovské celoživotní
kulturně věroučné tradice: je to beze vší po
chyby jeho theokratism, tak v jádře jiný, urči
tější a katolické pravdě o míle a míle bližší,
než byl mlhavý theokratism masarykovský. Ne
slovy, ale celým ústrojenstvím svých příspěv
ků i kvantitním národním poměrem sešli se
na stranách sborníku proto katolíci, evangelík
a žid. Nesentimentálně, jen věcně, lze tu litovati trojí apriorní automatické vyřaděnosti
starších: chybí afektivní apostata Šaldovský,
bezhlavě a zatraceně solipsistický, který v pří
tomnu je zcela zaujat uměním instruovati
v slintavé nenávisti nezralou hysterku; chybí
partner »drahého nepřítele«; chybí duchaplný
nohsled nečasového, davší nyní přednost oportunnímu modlářství balzamistů. A vyřaděnosti
mladších: lyrika mohutného fondu myšlenko
vého, přikrytého kysele vulgární pokličkou
konformního antisemitismu; dějepravce primadonně vytříděného ze společenství duchov
ní příbuznosti. Z cizích nebyla překonána nezvěstnost Alexandra Mercereau.

Manifestaci ponorných řek affinitních sbor
ník dobře posloužil. Všechny živé kořeny na
ší literární katolicity se tam prodírají ke své
mu souputníku: Zeyer, Březina, Bouška, Marten, Braunerová. Někteří filomusové jsou stá
le na rozpacích, smějí-li svou čest vzdávané
úcty a lásky riskovati bez výslovného schvá
lení vrchnoporučenského. Mají takové skru
pule v opačném táboře, v němž je — ovšem
nepřiznané, ale z hlomozu affirmativního
i okupačního tím zřetelněji — pocit vlast
nické, lépe: spolubojovnické jistoty naříkané
osobnosti o desítky let, projevů, vztahů menší?
A posléze bylo třeba rozbít velmi účelně
a chytře sobecky rozšiřovanou frázi o psaném
díle, které stačí k interpretaci a obecnému vý
znamu zjevu. O jakou skvělou, do všech Čarů
neopakovatelnosti rozvitou osobnost by chtěli
naše příští a popříŠtí oloupiti tito krátkozrací
pleníci! To by se to konstruovaly sinistrokratickým modropunčochám biographies roman
cées, věříme! To by byly zlatodoly docentologické, obsluhované řešety známých exploatacních pachtýřů literárních dokumentů! Jen ne
chat napřed vymřít nepohodlné svědky i s de
taily, které jsou pro arsenál zřízenců Národ
ního krematoria zcela a naprosto k nepotřebě!
Bylo značně humorné pozorovati křečovité
umlčování této druhé, neorganisované Šaldovy společnosti v některých žurnálech. Proto
by měl sborník, dílo obětavosti všech zúčast
něných, sloužit všem, kdo Saldu chtějí dobře
poznati, jako pramen neopominutelný.

Z dopisů F. X. Šaldy R. I. Malému
v době války

Drahý příteli,

V Praze dne 1. října 1914.

dnes ráno obdržel jsem od Vás expresní list; došel jsem ihned k pí Svobodové, a nyní, odpo
ledne, posílám Vám, co jsme ve spěchu sehnali: několik knížek a trochu prádla, které Vám
snad přijde vhod — ne-li, buďte tak laskav a dejte je některému vojákovi, jemuž by prospělo.
Č. K.*) Vám neposílám, poněvadž nic nevyšlo posud z těch čísel, která žádáte. Nejedlý psal
mně z Turnova, kde posud mešká, že poslal do tiskárny ihned, jakmile je obdržel, dokončení
Vaší studie, avšak den nato že byla vyhlášena již mobilisace, tiskárna přestala prý pracovati,
i uvízlo poslední číslo in statu nascendi; chceme je vydati zároveň s prvním sešitem nového
ročníku — ale Nejedlý nechce nyní, v době všeobecné lethargie a netečnosti, počíti s novým
ročníkem — prý i tiskárna zrazuje jej od toho, nebylo by prý odběratelů, etc. Tedy zatím:
interrupta pendent opera.
Mně jest to velmi nemilé, neboť, jak víte, nepokládám svou literaturu — a mohu říci: naši
literaturu — za Spiel proti des Lebens Ernst (mluveno po schillerovsku) — nikoliv: mně
jest stejně opravdová jako život a opravdovější ještě. Ale proti vnějškovým argumentům ne
mohu zatím nic namítati a musím se jim podrobiti — zatím ... Doufám: ne na dlouho.
)Jde o „Českou Kulturu”.
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Válka demaskovala routinu, kterou se zde žilo. Nikdo nemá své iniciativy, každý čeká na
popud z vnejska: dáti se strkati — toť filosofie české lenosti a zbabělosti. Lidem přišlo
vhod, že mohou zalézti do děr a nemysliti a nekultivovati se pod záminkou, že samaritanisují... Dávají se nebo lépe: nechávají se rozčilovati svými novinami a kouří při tom za pecí
z dýmky a tlachají fantastičnosti — bez obraznosti a její síly.
Jak rád bych, abyste byl již z vojny: Čeká nás nesmírně mnoho díla! Nesmírně mnoho
díla! Nyní, kdy vjelo do něho koleso dějin, vidím teprve, v jakém bahnisku žijeme: neboť
bláto stříká vysoko, oh, jak vysoko ze svého bezedná .. . !
Próza, kterou jste mně dal na jaře v Klánovicích, vyjde v tomto (V.) Čísle »Květů«: slíbil
mně to alespoň redaktor Jiřina. Poslu Vám je ihned, jakmile bude publikováno, což bude
snad do týdne.
Znepokojil mne velmi Vás dnešní list; napište mně, prosím, můžete-li, ihned — dvě
tři slova — o tom, jak se Vám vede. A buďte opatrný jako Čert. Bisogna essere volpe ed
leone — liška i lev v jedné osobě. Jak radil starý Macchiavelli a po něm Mickiewicz. Končím,
aby balík dostal se zavčas na poštu.
Buďte kliden: vykonám všecko, co jste mi uložil ve svém dnešním milém listě.
Arivederci! Mille amitiés.
Tout á vous
F. X. Šalda.
Drahý příteli,

V Praze 9. října 1914.

dnes došel mne Vás laskavý lístek ze Štýrského Hradce; vidím z něho, že neobdržel jste posud
balíček, který jsem Vám poslal 1. t. m. do Záhřeba. Bylo v něm kromě listu mého Vám a ně
kolika kousků prádla, které jsem ve spěchu sehnal, i několik knih francouzských a německých
a exemplář »Milenek« pí Svobodové s několika slovy dedikačními. Mrzí mne velmi, že to
všecko není posud ve Vašich rukou. Spěchal jsem s tím a dal jsem to na poštu týž den ještě,
kdy došel mně VáŠ dopis ze Záhřeba.
Dnes přikládám Vám dopis prof. Nejedlého, jenž vysvětlí Vám osudy Vaší práce: leží vy
sázena v tiskárně; chtěl bych poslední Číslo Č. K. vydati s prvním číslem nového ročníku —
ale na to, jak mně řekli v tiskárně, není prozatím pomyšlení: — netečnost obecenstva prý jest
příšerná, a Časopisy jako »Květy«, které pokusily se o nové vydávání, resp. o dokončení svých
ročníků, budou prý znova zastaveny. Není tedy zbytí, než čekati, čekati, Čekati, což jest ovšem
nejhloupější řemeslo pod sluncem: sám cítím škubání v konečcích prstů, tolik věcí chtěl jsem
říci, a nyní jsem odsouzen k mlčení.
Před třemi dny byla mně zaslána z »Květů« korektura Vaší prózy; vykonal jsem ji pečlivě
a vrátil hned tiskárně, takže bude práce Vaše určitě otištěna v V. sešitě »Květů«. Pošlu Vám
sešit ihned, jak jej obdržím.
V Praze všude jakési odporné mrtvo. Všude žije se routinou, setrvačností, zvykem, mecha
nicky. Můj život utvářel se také velmi neladně. Abych mohl žiti — rozuměj: nebyl nucen
trpěti hlad — učiteluji na VyŠŠí dívčí a dávám i soukromé hodiny. Jsem tím tak vyčerpán,
že nemohu pak sáhnouti ani na svou práci básnickou. Interrupta pendent opera. Celkem:
velmi nudno a otravno.
Těším se, že jste ve Vídni. Jest to jako byste byl již před prahem a jako byste měl brzy vejiti
do dveří. Mnoho na Vás vzpomínáme.
Přátelsky zcela VáŠ
F. X. Šalda.
Drahý příteli,

V Praze 28. III. 1915.

promiňte, prosím, že až dnes děkuji Vám za VáŠ referát o Umění a náboženství; jsem v po
slední době opravdu nějak churavý nervově, a mám dny, kdy pohled na kalamář působí mně
bolesti přímo fysické a kdy namociti péro jest něco, k čemu nemohu se za nic na světě
odhodlati.
Řekl jste ve svém článku mnoho svého, napověděl mnoho, co jistě brzy vypracujete a do-

40

' Cak.

tvoříte; také já neřekl jsem o svém sujete posud mnohem více než alfa nebo beta a tak těším
se, že si budeme partnery v tomto themate jediné hodném, aby napínalo cele básníkamyslitele. Jen kdybyste již byl z vojny doma! A v Praze zase! Cítím, že mně zde scházíte; že ne
naposledy trpím mravním osamocením zde v tomto nedružném městě! Uveřejňuji ve »Kvě
tech« román — lépe: symfonickou báseň v próze — a rád bych slyšel Váš soud, Vaši glosu
o ní. Jest to výsledek meditací let a let a člověk pouští do chladného mrazivého mlčení cosi,
co jest tak jeho jako kterýkoliv orgán tělesný — neboť živil to jako jej svou krví a zahříval
svým teplem. A kolem to mlčení, které není než formou zloby a záští! Člověk se neklame
o tom.
VáŠ článek o »Umění a náboženství« poslal jsem do »Květů« Jiřinoví se žádostí, aby jej
otiskl co nejdříve — ale odpovědi jeho posud nemám. Jinde neuveřejnili by jej, tuším, z ani
mosity proti mně; tak jistě ani v »Lumíru«, ani v »Osvětě«.
Napište mně brzy slovíčko a buďte zdráv.
S přátelskými pozdravy VáŠ oddaný
F. X. Salda.

RUKOPIS F. X. ŠALDY
(poslední vánoční pozdrav R. I. M.)

Trpko bývalo v Čechách často. A dnešní doba snad ani není o mnoho zmatenější a život v ní
nesnadnější než jak tomu bylo r. 1914. Jenom však kdyby aspoň tak žhavých a silných duší jako
byla Saldova — nebylo nyní méně . 1
rim.

Vilém Bitnar :

Katolická moderna
I.

Katolická moderna nespadla v de
vadesátých letech minulého věku s oblak jako
cosi cizorodého a zcela nového do naší literár
ní kultury. Katolická moderna tkví
svými kořeny již v období let osmdesátých,
kdy nastávala katolické kultuře ona radostná
renesance, vyvolaná encyklikou A e t e r n i
P a t r i s, vydanou dne 4. srpna 1879 pape
žem Lvem XIII. Je si třeba živě představiti
všecku tu tíseň, která doléhala na český klér
i věřící v době absolutistických záchvatů ví
deňských vlád, abychom pochopili radost
inteligentních živlů z gesta papežského. Musí
me se vžiti do těch krutých bojů o každý nový
list, ba o každou knihu katolickou, stávající
se Často obětí zlovůle vládního censora, mu
síme v duchu poseděti s takovým vyšehrad
ským kanovníkem Štulcem ve vězení za poli
tický delikt, způsobený jeho publicistickou

činností ve prospěch české věci katolické, aby
se nám v plné síle zjevila ona zakřiknutost
myslících lidí, dočkavších se posléze zmíněné
encykliky. To byl očistný blesk do zatuchlé
atmosféry doby, to byl Čin významu světové
ho, který i lidé pokrokoví, jako byl vynikající
publicista Hubert Gordon Schauer, uvítali
s povděkem.
Encyklika Aeterni Patřis, nabádající
k úsilovnému a soustavnému studiu filosofie
scholastické, Šlehla obrodnými plameny do
všech oblastí duchovní činnosti. Nejen vlastní
filosofie, ale také její odnože estetické, tedy
poetika a literární kritika a důsledně i básnic
ká tvorba všech útvarů byly jí obrozeny. Tomistická filosofie počíná se přednáŠeti v bohovědných ústavech a současně počíná probouzeti se také podivuhodný život v kněžských
seminářích. Mladí alumni studovali nejen bohovědu, ale i vědy moderní, filosofii a umění.
Chutnají učení Svatých Otců, Tomáše z Akvi-
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ny a celé filosofie scholastické, poesii a speku
laci středověkých mystiků, ale i hledají druhý
pól — kulturu moderní. Studují současné filo
sofy, poznávají Nietzscheho a positivisty
francouzské i anglické. Moderní poesie fran
couzská, německá, anglická, ruská i polská má
v nich své ctitele. Studují to vše bezpečně, ne
boť se opírají o hotový světový názor, o pevné
katolické stanovisko. Tak žili a pracovali
v osmdesátých a devadesátých letech v Praze
Xaver Dvořák, Antonín Podlaha, Sigismund
BouŠka, Jindřich Šimon Baar ... V Olomouci
Adam Chlumecký, Karel Dostál Lutinov,
Alois Lang ... V Brně Pavel Julius Vychodil,
Jakub Deml... V Českých Budějovicích Fran
tišek Kašpar, ve všech seminářích celé desítky
jinochů jim podobných. Třeba si také uvědomiti, že to byla léta, kdy se do seminářů po
maturitě hlásila elita mládeže gymnasijní, du
chové bystří i agilní. Ti po vysvěcení jali se ve
svých kaplánkách tvořiti vědecky i umělecky,
každý podle svého vrozeného nadání. V lite
rárních orgánech doby, v »Literárních Listech«,
v »Nivě«, v »Lumíru« počali se objevovati
jejich verše, próza i literární essaye. Mladí ka
toličtí kněží se počali vzájemně poznávati. Na
stalo Čilé a neochabující dopisování i navště
vování horlivců, objevily se první obrysy no
vého hnutí. Neboť pozdvižení v katolické mlá
deži počalo zachvacovati i četné, katolicky
uvědomělé laiky, mladé i starší, kteří se hlá
sili k spolupráci. Básník Julius Zeyer a biblis
ta Rudolf Dvořák přicházejí stejně jako Ota
kar Březina, Josef Florian a Josef Svítil-Karník . .. Básníky doprovázejí výtvarníci Zden
ka Braunerová, Felix Jenewein, František
Bílek . ..

Takový BouŠka porovnával dále katolisující
lyriky, na př. Jiřího Karáska ze Lvovic, s bás
níky cizími, se žhavým katolíkem Mistralem,
s vášnivcem pro Krista Aubanelem, s tak ne
skonale jemně Matce Boží oddaným Verdaguerem. Z českých mistrů nemohli nikoho postaviti po bok těmto neoblomným katolíkům
románského západu.

Hnutí vedené BouŠkou a Lutinovem sou
středilo se posléze v měsíčníku »Nový Život«.

Hledajíce svou vlastní poetiku, nemohli se
mladí katolíci ovšem inspirovati skvělými ka
tolickými estetiky, kteří dnes svítí jako majáky
dnešní české literární mládeži. Nebylo tehdy
ještě Brémondovy »Čisté poesie«, ani Maritainova díla »Umění a scholastika« . .. Ale
byli přesto velcí mistři umění básnického,
k nimž celá tehdejší Evropa pohlížela jako
k autoritám. Bylo studováno lyrické umění
Verdaguerovo stejně intensivně jako Mistralovo, Verlainovo jako Maeterlinckovo, byl
obdivován italský Fogazzaro stejně jako dán
ský konvertita Jorgensen, miláčky mládeže
stávali se Hello i Jammes, vedle Mallarméa

Podmínkou tohoto zdaru byla vysoká úro
veň hnutí, vyrovnávající se okruhu lumírovskému i skupinám mládeže protilumírovské.
Mladí katolíci poznali z vlastního studia dílo
Jaroslava Vrchlického, kterému vytýkali, že
zatím co překládal Danta a psal své klášterní
legendy, dovedl podlehnouti všemu mámení
moderní filosofie. Postřehovali kriticky, že
Svatopluk Čech, horující tu pro mariánský
obraz, tam pro zlatou monstranci chrámu Salvátorského, láme vždy ke konci osnovy svých
básní ve smyslu nevěreckého liberalismu.

4=2

Posléze obraceli pozornost k tvorbě svých
starších katolických bratří v českém národě a
počali hodnotiti jejich básnickou i publicistic
kou produkci. Listovali v katolických revuích,
Četli knihy současných katolických beletristů,
měřili výši katolických studií literárních i kul
turní publicistiky. Srovnávali výsledky této
české činnosti s plody lumírovců a ostatní
obce pokrokové, porovnali ji s tvorbou katolí
ků zahraničních, a uvědomili si hluboký rozdíl
těchto světů. Vytýkají, že v poesii českých ka
tolíků starších generací z okruhu »Vlasti«,
»Blahověstu«, »Obzoru« přemílají se staré
myšlenky, že staré látky epické do omrzení se
opakují, že literární studie jsou kompilace,
nebo volné překlady prací cizích, že poetika
a stylistika je zastaralá, že verše znějí dutě,
bez hudby slovesné, stavba strof že je kon
venční, echo rýmů mdlé, básnické obrazy
zvětralé. Je-li forma vyspělejší, že je odlouzena Vrchlickému nebo Čechovi. Tam, kde dob
rý námět sám tvoří za básníka, že skladba je
pokažena upřílišenou tendencí, básnická dikce
že je převzata, veršovci že neváží si slov, plýt
vají jimi ze zvyku četbou ustáleného. Jejich
výtvory pro přílišnou povídavost že nedají
čtenáři ničeho se domysliti, zkrátka, že rene
sance České poesie a literatury katolické je na
prostou nutností...

a Baudelaira... Symbolisté a mystikové let
devadesátých i z přelomu obou staletí naučili
naši tehdejší mládež tajemství umění odstínu,
nuance, barevných i zvukových valeurů, které
tak jemně definoval Verlaine v básni »Poesie«:
»Nechceme syté barvy, jen odstín, tiché a
jemné splývání, záchvěvy, polotón . . .« Kato
lická mládež přijala tuto soudobou výsostnou
estetiku, a rozšířila ji i na obsahové jádro, na
duchovní motiv látkový. Byli to básníci a essayisté Katolické moderny, jimž Maeterlinckův »Poklad pokorných« objevil dílo
flámského mystika Ruysbroecka Podivuhod
ného, jehož »Ozdoba duchovního sňatku« na
učila je odstíňovati pojmy mystické bohovědy . .. Z Heliových »Podobizen světců« po
znali dílo středověké benediktinky Svaté Gertrudy, jejího »Vyslance božské lásky«. Četli
v něm hluboký výklad mystické hierarchie
světců v Ráji, jak »vskutku každý světec odli
šuje se v slávě jeden od druhého skrze svou
obzvláštní zásluhu .. .«
A tak, jako se současná lyrika snažila zachytiti nej jemnější finesy smyslových počitků
a vjemů, básníci Katolické moderny
aplikovali tuto tvůrčí metodu i na vystižení
nových odstínů starých a básnicky již vyčerpa
ných motivů christologických, eucharistických,
mariánských a hagiografických . .. Stačí porovnati starší eucharistický sonet Kamarýtův
s cykly eucharistických sonetů Xavera Dvořá
ka, stačí přečisti si básnické portréty Bouškovy
vedle starších Pakostových, aby nám jasně vy
tanul rozdíl umění starších katolických bás
níků a umění básníků Katolické mo
derny. Nezapomínali nikdy opakovati si
slova Maeterlinckovy poetiky, která se také
jim stala jedním ze základních požadavků zá-

koníka umění: »Jsi z těch, kteří jmenují,
nebo z těch, kteří opakují jména? Jaké
nové věci jsi viděl v jejich kráse a v jejich
pravdě, anebo v jaké kráse a v jaké pravdě
viděl jsi tytéž věci, v nichž je tak mnoho jiných
nevidělo?« A tak lyrika těchto mladých lidí
vyrostla nad lyriku starší, příliš řídkou a pří
močarou, příliš průhlednou a vše dopovídající. Tak nová poesie katolická stala se psycho
logicky hlubší, ideově i smyslově odstíněnější.
Tyto snahy a tyto výboje byly sledovány se
zájmem oficiální společností literární. Mladí
katolíci byli respektováni, jejich knihy byly
pečlivě kritisovány v předních revuích, byli
žádáni o příspěvky do representačních sborní
ků i almanachů doby, přednášeli v cyklech vy
braných literárních námětů o katolických zje
vech vedle předních zástupců tehdejšího kul
turního světa. Neboť ukázalo se záhy, že poeti
ka Katolické moderny je také poeti
kou nejlepších duchů mimokatolické observance, prohloubena nadto ještě studiem kato
lických mystiků. A tak se stávalo hnutí, sou
středěné kolem revue »Nový Život« stále zře
telněji uznávaným doplňkem bratrstva České
moderny, representované v druhé polovici
devadesátých let duchy nejelitnějšími, jakými
byli Šalda a Březina. Družina »Nového Živo
ta« byla přijímána jako speciální odnož Čes
ké moderny a v tom smyslu odlišil
ji posléze člen České moderny, literární
kritik František Václav Krejčí v Laichterově
»Naší době« názvem Katolická mo
dem a. Název byl tedy etiketa ryze literární.
O »modernismu« ve smyslu nábožensky re
formním nebylo v té družině tehdy ani slechu.
Tyto živly vplynuly do Katolické mo
derny mnohem později.

Poučeni našim papenovcům
Hlavně mezi českou katolickou inteligencí
jsou skupinky i jednotlivci, buď zásadně upíra
jící katolíkům právo na samostatnou a organisovanou politickou akci, nebo ji aspoň zesměšňu
jící a bagatelisující. Všem dostalo se rázného
poučení vatikánským rozhlasovým projevem
v pátek 1. dubna a prosili bychom je, aby to ne
brali jako april. Vatikánský rozhlasový projev
praví na adresu všech, kteří politickou akci ka
tolíků chtěli mezi kněžstvem a věřícími znevážnit jako nějaký škodlivý »politický katolicis
mus«, že lze i o politickém katolicismu vážně

mluvit, i když toto pojmenování je »nehezké a
bývá tak špatně chápáno«. Politický katolicis
mus správně chápaný říká, že papež, biskupové
i věřící právem usilují o to, aby se zásady kato
lické víry uplatňovaly všude, tedy i ve státě
a společnosti. »Tento politický katolicismus je
vnitřní náboženskou křesťanskou věci. Chtíti jej
posuzovati jako něco zločinného, znamená zneužívati podstaty křesťanství. Ve službách tohoto
politického katolicismu zaujalo církevní učení,
v neposlední řadě nynější Svatý Otec ve slav
nostním okružním listě, stanovisko k mravním
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základním otázkám státního a společenského
života. V této službě se semkli také
věřící u vědomí svého závazku, převzatého
křtem a biřmováním v nej rozmanitěj
ších zemích a v nej různějších for
mách, aby se zasazovali o uplat
nění zásad právě zmíněných. Ani
Katolická akce, vyhlášená Sv. Otcem, chce-li
zůstati věrna mnohokráte vyjádřené vůli svého
zakladatele, nemůže upustiti od toho, aby pro
sazovala normy božského mravního zákona ve
všech oborech života na zemi, nevyjímajíc ani
jediný.«
Tedy katolíkům se klade vlastně za povinnost,
aby se podle možností, okolností a zvyklosti
v té které zemi semkli v nej různější
formy k uplatnění katolických zá
sad ve státě čili v politice. Pro země
demokratické není pochybnosti, že jest tím rozuměti i právo na zakládání samo
statných politických stran, které
přece Vatikán nikde nezakázal, ani v Německu,
ani v Rakousku, tam byly rozpuštěny jedině
státní mocí nebo se dobrovolně pod jejím tlakem
rozešly. Kdyby vatikánský rozhlas měl na mys
li, že se katolíci mají sdružovat k prosazení
těchto cílů j e n v Katolické akci, jistě by to byl
řekl. Praví však, že ani Katolická akce nemůže
upustit od tohoto poslání, čili že i o n a v rámci
své funkce, účelnosti a organisace musí pracovat
k tomu, aby ve státě křesťanský společenský
program uplatněn byl.
Kriteriem pak, jež odlišuje takové politické
formace katolíků od formací ostatních, j e j e-

dině program jejich. Prakticky řečeno:
některá strana může sdružovati třebas všecky
katolíky některého státu a přece neplatí za for
maci, o níž mluví vatikánský rozhlas, když pro
gram její neodpovídá křesťanským zásadám
společenským a když neusiluje o jejich prove
dení. Tím je definitivně řečeno toto: českoslo
venská strana lidová má právo se za takovou
formaci pokládat, protože její program je kato
lický, to jest stojí na nauce Církve i projevech
papežských. Vidí-li katolíci v kterémkoli státě,
že mají možnost touto cestou své zásady uplat
nit, pak je jejich povinností takovou formaci
zřídit a podporovat. Katolíci, zdánlivě i sebe
vzdělanější, jsou pak na špatné cestě, domnívají-li se (jako u nás někteří), že jejich povinnosti
je pracovat pro nějakou »pravici«, nebo nahánět
vodu na mlýn jiných stran, nebo usilovat o jinou
národní jednotu než v programu katolickém.
Tito katolíci jsou jen (z různých příčin) oblou
zeni totalismem nacionalistickým, kopírujíce
chtě nechtě vzory z těch států, které projevy
vatikánské ani nedovolily otisknout v novinách,
protože vycházejí z předpokladu, že papež i cír
kev mají být poslušní světské moci. Tito kato
líci slouží vědomě či nevědomě programům, jež
jsou v rozporu s naukou katolickou nebo ji
ignorují, takoví katolíci připravují zřejmě ujař
mení církve liberálním nebo polohitlerovským
nacionalismem. Nauky katolické nepochybně
sami ani nezažili. Jejich počínání škodí poslání
katolictví v našem národě; jsou to zkrátka papenovci! Vatikánským rozhlasem dostalo se jim
výstrahy!
St.

Zlaté dno Roberta Davida
Delší dobu již hraje v našem literárním světě
podivnou úlohu tvor z čeledi básnických anony
mů, jehož prý villonovské balady i helmbrechtné
sonety prý uvádějí ve vytržení celé jedno bás
nické pokolení. Hledali Davida, honili Davida,
prosili Davida, docela rafinovaně jako detekti
vové šli za Davidem a, potvora, stále jim uniká.
To jen prý nějakým cukršpagátem přimotá svůj
rukopis na kliku redakce a v tu ránu zmizí jako
dech jara, ani schody pod ním nezapraskají, ač
koliv se začíná v kruzích kolem tohoto fantoma
tvrdili, že by přece, ke všem všudy, ty schody
zapraskat měly, protože pan David není přece
tenounký mladíček, ale docela slušná těžká váha!
My jsme v »Taku« před rokem napsali, že
tím Davidem je častý host »Lidových novin«
pan Drda; nedávno v týdeníku »Groš« zase
napsali, že už také vědí, kdo to je ten potutelný
Robert David, objevil prý to vždy pohotový čs.
rozhlas (tady se smeká!) a pak jihoslovanský
kritik Božidar Borko: prý to je básník jinak zná
mý pode jménem Vítězslav Nezval. Nu, ani
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tento objev neomračuje. Stejně ani druhé obje
vení, které provedli literární Aktivisté. Ti
»s plnou odpovědností« se uřekli, že Robertem
Davidem není nikdo jiný než Eduard Bass, po
válečný představitel literárního kabaretu »Čer
vená sedma«, jenž jakožto šéfredaktor »Lido
vých novin« nestojí prý ani o honorář. Tak se
vyskytly tyto a ještě jiné kombinace, sporadicky
byla vyslovována i řada jiných jmen, ale ať již
to je Drda nebo Nezval nebo Bass či kdokoliv
jiný, nás to nezajímá, protože za básníka, třebas
anonyma, mluví především jeho dílo — a to
v případě Roberta Davida je v očích každého
slušného kritika jen druzou několika lesklých
sklíček a jinak jen a jen studeným popelem
dnešní doby.
Hledá se tvář Roberta Davida, ale jedno je
definitivně jisté: že ta tvář, která bude nakonec
přece jen identifikována, nebude tváři vychrtlé
ho studentíka, ale že to bude tvář pěkně do ku
latá vypasená, která jedině si dovede dělat z ny
nější lidské bídy strašlivou psinu.
M. Kr.

ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Ve sbírce
»»Myšlenky a život«

vyjde v květnu právě k za
hájení »Pražského baroka«
soubor objevitelských statí
prof. dra Josefa Vašíci: ČES
KÉ LITERÁRNÍ BAROKO.
Autor, který má svými stu
diemi i edicemi velikou zá
sluhu o poznání tohoto dosud
zanedbávaného a znehodno
covaného období naší litera
tury, přináší jednak věci
zcela nové, jednak v lecčem
dosavadní naše poznání oné
důležité doby podstatně opra
vuje nebo doplňuje. Nad jiné
významné je jeho vysledo
vání kontinuity české litera
tury až přes polovinu 18. sto
letí. Obraz tak zvaného úpad
ku českého jazyka se záslu
hou Vašicovou značně pozmě
ňuje a celý problém obrozenství nabývá v jeho osvětlení
zcela nové povahy. Kniha je
rozdělena na tři části, z nichž
první je věnována poesii (ze
jména jesuitským básníkům
Bridelovi a Kalinskému),
druhá asketice (se zajímavý
mi studiemi o Kanisiově ka
techismu, o počátcích Ma
riánských družin a o poesii
modlících knížek), třetí pak
homiletice (zde je namnoze
po prvé předvedena celá ga
lerie výrazných kazatelů řá
dových i světských).
V Katolickém
Literárním Klubu

přijde po sensačním románu
A. Rachmanové : STUDENTI,
LÁSKA, ČEKÁ A SMRT na
řadu nejvýš aktuální dílo ve
likého Němce Fr. W. Foerstra: EVROPA A NĚMEC
KÁ OTÁZKA. Autor sám na
zývá tento otřásající politic
ký spis »filosofií evropské
krise«. Kniha vychází ve chví
lích, kdy se německá otázka
v celém svém rozsahu znovu
rozvíjí před očima světa. Je
proto dvojnásob třeba, aby se
i hodně českých hlav zamys
lilo nad Foerstrovou analy-

sou pravého a falešného
němectví a dobře promyslilo
jeho neúprosné závěry. Mno
ho myšlenek a poznatků, sne
sených v jeho knize, může jim
být k poučení a užitku.
Náboženská literatura

byla v tomto jarním období
obohacena dvěma publikace
mi, jejichž význam nelze ani
dosti vysoko ocenit. První z
nich je první český výbor
z římského breviáře, který
pod názvem: MODLITBY
KATOLICKÉHO KŘESŤA
NA přeložil dr. Alfred Fuchs.
Laikům je tím poskytnuta
vzácná možnost modlit se li
turgicky s Církví, která staví
breviář hned za misál. — Ji
nou skvělou novinkou je nový
překlad velmi žádaného aske
tického dílo Jindřicha SZcupóli: DUCHOVNÍ BOJ. Svou
vnitřní hodnotou patří toto
dílo mezi nejpřednější klasic
ké památky náboženské li
teratury a řadí se čestně k ne
smrtelnému NÁSLEDOVÁ
NÍ KRISTA od ctih. Tomáše
Kempenského, které vydal
»Vyšehrad« v jadrném pře
kladu ý Msgra K. Vrátného.
Připojme k těmto modli
tebním knihám ještě dříve
vydané K BOHU (II. vyd.) od
P. dra Jana Ev. Urbana a
Hruškův soubor vznícených
modliteb i meditací HOŘÍCÍ
KEŘ (IV. vydání téměř ro
zebráno).
Blíží se prázdniny ...

Přemýšleli jste už o tom,
jakou knihu dáte dětem, až
přinesou pěkné vysvědčení ?
Z produkce dětských knih
»Vyšehradu«, které mají nej
lepší zvuk u kritiky i u ma
lých čtenářů, můžete si vy
brat pro každý věkový stu
peň něco. Pomůžeme vám
rádi hledat. Dnes bychom
chtěli obrátiti vaši pozornost
k nevšední knize, která spl
ňuje ideální měrou požadav
ky, kladené na knihu pro mlá

dež a zároveň je poutavým
čtením pro dospělé. Je to roz
tomilá kniha dětských vzpo
mínek BÉLČICKÝ KLUK od
dra Jana Bartoše. S obráz
kovou výzdobou akademické
ho malíře Vojtěcha Sedláčka,
jehož výtvarné dílo bylo prá
vě poctěno cenou země Čes
ké, představuje tato kniha je
den z vrcholů naší publikační
činnosti.
PRO MĚSÍC ZASVĚCENÝ

KRÁLOVNĚ MÁJE
DOPORUČUJEME TYTO KNIHY:
Dr. Tili. Tóth: VÍTĚZSTVÍ
KRISTOVO - PANNA MA
RU. Cyklus 44 kázání zná
mého budapešťského kazate
le pro dobu povelikonoční a
květnovou. Cena váz. 25 Kč.
P. Kmil Soukup O. P.: MARIA.
32 májových pomluv. Víta
ná přáníčka z pera známého
kazatele a spisovatele. Cena
9 Kč.
J. Scrijvers: MÁ MATKO.
Přeložil O. Vasil. Str. 150.
Kniha něžné lásky ke Krá
lovně nebes P. Marii. Kytice
krásných promluv a rozjí
máni, uvítá z vroucí lásky
a nezměrné oddanosti k Té,
jíž se koří celý svět. Cena
13 Kč.
Fr. Kysela: MATKA BOŽÍ. Le
gendy o P. Marii. Str. 112.
Cena 27 Kč.
Jac. Verdaguer: KVĚTY MA
RIINY. Řada básní a legend
o P. Marii v překladech S.
Boušky. Kniha, jež dovede
duše lidské rozechvěti hud
bou něžnou a dojímavou. —
Str. 190. Cena 5 Kč, váz.
10 Kč.
J. Freund CSsR.: ÚCTA MA
RIÁNSKÁ. Krásná májová
kázání. Str. 129. Cena 5.60
Kč.
Antonín Kaňka: RŮŽE TA
JEMNÁ. Sbírka májových
kázání. Str. 96. Cena 5 Kč.
Frant. Komárek: ZDRÁVAS
MARIA. Kázání. Str. 146.
Cena 4 Kč.
P. J. C. Zakopal: ZDRÁVAS,
HVĚZDO MOŘSKÁ. Májový
cyklus. Str. 132. Cena 6 Kč.

U každého knihkupce nebo přímo
v nakladatelství »VYŠEHRAD«,

Praha II, Václavská ulice číslo 12

OSLAVA STATEČNÉ ŽENY A MATKY
je základním tónem románového díla slavné laureátky Nobelovy ceny

SIGRID UNDSETOVÉ
Historické romány:

KRISTINA VAVŘINCOVA
Románová trilogie, vyznamenaná Nobelovou cenou.
Díl I.: Věnec - /176 str. Cena brož. Kč /¡5.—, váz. v plátně Kč 60.—, v poloperg.
Kč 65.—. — Díl II.: Pani - 2 svazky, 652 str. Cena brož. Kč 60.—, váz. v plát
ně Kč 80.—, v poloperg. Kč go.—. — Díl III.: Křiž - 2 svazky, 7/1/1 str. Cena,
brož. KČ 69.—, váz. v plátně Kč 99.—, v poloperg. Kč iog.—.

OLAV AUDUNSSON
Díl
Díl
Díl
Díl

I. - 5o2 str. Brož. Kč 45.—, váz. v plátně Kč
II. - 382 str. Brož. Kč 36.—, váz. v plátno Kč
111. - 332 sir. Brož. Kč 33.—, váz. v plátně Kč
IV. - 472 str. Brož. Kč 4a.—, váz. v plátně Kč

60.—,
5i.—,
/|8.—,
67.—,

v
v
v
v

poloperg.
poloperg.
poloperg.
poloperg.

Kč
Kč
Kč
Kč

65.—.
56.—.
53.—•.
62.—.

8. KVETEN
svátek matek

Moderní romány:

GYMN ADENIA
Stran 64o. Cena brož. Kč 55.—, váz. v plátně Kč 70.—, v polopergamenu Kč 80.—.

HOŘÍCÍ KEŘ
Stran 720. Cena brož. Kč 55.—, váz. v plátně Kč 70.—, v polopergamenu Kč 80.—.

JARO
Stran 33o. Cena brož. Kč 33.—, váz. v plátně Kč 48.—, v polopergamenu Kč 53.—.
5. vydání.

JEŇNY
Stran 37/p Cena brož. Kč 36.—, váz. v plátně Kč 5r.—, v polopergamenu Kč 56.—.

U všech knihkupců
neb v nakladatelství

IDA ALŽBĚTA

»VYŠEHRAD«

Stran 56o. Cena brož. Kč 48.—, váz. v plátně Kč 63.—, v polopergamenu Kč 68.—-.
Novinka.

Praha II, Václavská 12

ŠTOČKY
Miroslav
Moravec
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