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výtisky knih a časopisů, jakož i všechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených buďtež zasílány na adresu šéfredaktorovu:
R. I. MALÝ, PRAHA-BĚEVNOV, ŘÍČANOVA 32.
ADMINISTRACE čtrnáctideníku ..tak“ je v praže ii, karlovo nám. 5.
Při patiskn všecka práva vyhrazena.
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J. TUČEK

nejstarší továrna na var
hany, harmonia a prosp.
píšťaly. Sklad pian
Založeno

KUTNÁ HORA

KUTNÁ HORA

r. 1859

Továrna na varhany,
harmonia a sklad pian
Ceníky a rozpočty zdarma

Knihy a časopisy všech oborů - ve všech řečech kdekoliv vydané dodá i na splátky naše
KNIHKUPECTVÍ >»U ZLATÉHO KLASU«
PRAHA II, Karlovo n. 5. Filiálka ČESKÉ BUDĚJOVICE

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

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

Tak

6. května 1938
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R. I. Malý:

JEDNOTA V NÁPRAVĚ
Když je zle, stávají se někdy divý. Připomeneme-li si, jaká okresní idyla se všemi svý
mi partajními potyčkami a typickou morálkou
bývalých maloměst vládla v naší republice bez
mála až do včerejška, je skoro k nevíře, jak
nyní, pozdě sice, ale prudce znova zas se u nás
probudilo vyspělé vědomí národní jednoty.
Národní jednota a politické soustředění je teď
heslem dne. Díky Bohu, konečně! Poněvadž
však vždy se najdou lidé, kteří, zvláště před
volbami, dovedli by kořistit i z otcovského po
žehnání, není ani dnešní touha po národní jed
notě a problém stranického soustředění věc
tak zhola jednoduchá. Soustředit se — ano,
ale kolem čeho?
Po celých dvacet let, kdy většině partajních
idyliků se zdálo, že již je o naši zemi na věky
postaráno a že teď již veškerým smyslem dal
šího českého života bude jen starat se, aby
v jejich politickém rybníku bylo dost ryb, za
řizovaly se naše čiperné strany v osvobozeném
svém působišti hlavně podle zděděného hesla
habsburského: rozděluj a panuj!
V boji proti staré monarchii byla u nás za
války jednota. Ale pak již jako by šlo navždy
jenom o rozdělování »kořisti«. Národ byl roz
dělen především podle sobeckých zájmů stavů
i tříd a všecko se začalo dělat jen s hlediska
okamžitého prospěchu stran. I poměr k na
šim menšinám, kultuře a k cizím státům byl
určován vahou a vlivností vybraných stran. Co
nám teď politicky i kulturně na mezinárodním
fóru tak trapně přitěžuje a čeho německá pro
paganda tak vydatně proti nám využívá, je
z veliké části právě i dílem dvacetileté čsl.
vlastní zaslepenosti a svárlivosti. Vznikaly pře
ce i jakési pevné početní klíče, podle nichž

stranickým favoritům byl předem rozdělován
a přidělován jak politický a hospodářský, tak
personální a kulturní prospěch a vliv z každé
státní akce__
A teď tedy dlouho nemilosrdně čtvrcený
národ má rázem se zase stát živým celkem:
politické strany mají odsunout všecko, co do
sud je dělilo i na čem vlastně byly zbudovány
a mají se vyznamenávat obětavou i nadšenou
státní disciplinou, solidaritou a moudrostí —
tedy vesměs vlastnostmi, jež v jejich progra
mech až dosud nanejvýš jen jaksi dekorativně
se vyskytovaly... Dost těžký problém, věru,
neboť právě v tomto směru vskutku nejsme
jako Němci, u nichž zrovna nedávno tři strany
v zájmu národního celku dokonce i samy sebe
zlikvidovaly! A přece náhle opravdu i u nás
zřetelně se rozbřesklo: dávno již nebylo v na
šem lidu tak rozhodné touhy po národní jed
notě, jako je konečně teď! Národ chce zase být
národem a nikoliv jen volným závodem stran.
Touží se po jednotě jako za války, neboť jde
o podobný boj.
A tak i do všech sekretariátů stran náhle
jakoby vjela horká jiskra: není téměř u nás
nyní politické strany, která by horlivě neujišťovala, že jakost jejího nacionalismu je nejdo
konalejší; ba jsou i takové, které co nejdůraz
něji dávají najevo svou »oprávněnou« ochotu
státi se ... středem té chystané národní jed
noty a po případě i bezpečně přitisknout pod
svá mohutná křídla nějakou tu menší stranu,
ať té již se chce či nechce.
Nu, koneckonců — proč ne? Každá strana
má možnost, ba povinnost býti též stranou ná
rodní a nikoliv jen stranou třídní a stavov
skou. Každá strana má právo i možnost státi
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se stranou vedoucí. Jenom je ovšem třeba, aby
opravdu k tomu byla způsobilá. A aby tu ne
šlo zase jen o staré stranické využívání nové
situace. Každá strana má právo, ba povinnost
jiti dobrým příkladem napřed. A čím která
strana je větší a mocnější, tím je i tato její po
vinnost závaznější. Každá strana má právo
i možnost státi se dobrým a nesporným jádrem
politického soustředění. Jenom je ovšem k to
mu třeba i jiné ještě kvalifikace, nežli je počet
a moc.
Dobrým a uznaným vůdcem se stává ten,
kdo v sobě dovedl zapříti sobecké pudy a vše
cky své nadměrné schopnosti trvale dává do
služeb celku. Vůdce musí myslet na celek a
jeho cíl, ne na sebe. A musí tedy vždy a bez
váhání dávat v sázku spíše zájmy své a svého
nejbližšího okolí než zájmy cíle, zájmy vyš
ších celků, státu, národa. V Itálii bývá za ny
nější vlády zvykem prohlašovat, že principem
fašismu je heroismus a principem měšťáctva
egoismus. Nuže, v demokracii by tímto hes
lem se měla řídit každá poctivě národní strana.
A tím spíše arci strana, která si činí nárok na
vedoucí. Neboť podstatou heroismu je právě
nedbání sobeckých zájmů pro dobro celku,
pro dobro nadosobní. Rytířská služba idei,
která je na štítě. A tedy v našem případě: ry
tířská služba všem skutečným národním ne
zbytnostem a hodnotám, jež politicky i kultur
ně zabezpečují a vytvářejí osudy naší národní
síly a cti. Žádná čsl. strana by pod trestem vše
obecného opovržení nikdy neměla jenom stra
nicky měřit a hodnotit nic z toho, co ve sku
tečnosti je nedílnou záležitostí celého národa
— a to jak v politice a hospodářství, tak zvláště
i pokud jde o kulturu. Bylo tomu tak u nás?
Nebuďme zbytečně nespravedliví: snad vše
cky naše politické strany mají na svém národ
ním účtu i nejednu položku skutečně poctivě
kladnou. Ale co nejvíc a zvláště největší naše
strany pro vůdcovskou funkci diskvalifikuje,
je právě jejich strohé a nadměrně stranické
sobectví. A nejde jen o známý vyhlazovací boj
mezi stranami konkurenčními, boj, při němž
nijak se nezkoumá, není-li snad právě strana
nejvíc napadená a ohrožovaná stranou s hle
diska státní raisony v mnohém směru i lepší
a potřebnější než strana útočící! Čím zvlášť se
náš nynější stranický život nepěkně vyznačuje
a vyznamenává — je fakt, že většina našich
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stran jak v politice, tak i v kultuře bez milosti
umlčuje a ignoruje i poškozuje myšlenky, díla
a osobnosti, jež nepatří přesně do jejich rámce
a z nichž jim nekyne rychlý stranický prospěch,
ačkoliv třeba ta díla jsou nejlepší jakosti anebo
aspoň mají pro národ a jeho zabezpečení i kul
turu vysoce doplňující význam. A zrovna obrá
ceně zase, arci, se tytéž strany chovají ke všemu,
co má a co posiluje jejich stranický punc.
Nuže, tyto a podobné zkušenosti nás velmi
důrazně upozorňují a varují, abychom příliš
a slepě se nehnali za myšlenkou povšechného
národního soustředění kolem té či oné větší
politické strany a abychom nikdy nezapomí
nali zkoumat, jaký kdo je a jaký byl, než začal
»soustřeďovat«. Praktická zkušenost, kterou
s většinou stran i honosně demokratických
máme, a také celkový obraz osob a věcí, jak
se nám v našem státě nyní jeví, nám, zkrátka,
poskytuje jen o důvod víc, abychom u nás neprahli po diktatuře.
Ale to nikterak neznamená, že by nynější
obecný rozmach našeho národního uvědomení
a volání po jednotě měly a mohly snad za
niknout v metodách starého stranictví! Nikoli,
obecně vžitý nacionalismus bude a musí mít
nejpronikavější význam právě zde: musí zne
možnit a vykořenit staré rozdělování a staré
metody i s jejich žabomyší perspektivou a
krtčími sudidly. Konkrétně řečeno: přímým a
logickým důsledkem návratu k tradiční národ
ní jednotě bude a musí být především návrat
k posuzování všech politických a kulturních
realit, osob, věcí a činů — s hlediska právě
té celkové národní jednoty a nikoliv jenom
s hlediska té či oné strany. Návrat ke kvalitě
a osobnostem. Kvalita, schopnosti, vzdělání,
práce a moudrost — to rozhoduje, a nikoliv
stranická legitimace a stranický zájem! Chce
me se soustředit, ano, ale jen kolem svých
nejlepších lidí a kolem nejlepší práce pro stát!
V každé straně a ovšem i mimo strany jsou
a budou výborní jednotlivci, kteří mají anebo
mohli by míti potřebnou cenu pro celý národ
a nikoliv jenom pro svou stranu. Nuže, nechť
všecky strany podporují a na všecka důležitá
místa delegují právě jen takové lidi a ni
koliv stranické mediokrity! A nechť podporují
i uplatňují každou pro národ cennou myšlen
ku a každé dobré dílo — i když se vyskytne ve
straně konkurenční neb v oposici! Nechť pře-

stanou konečně všichni s vyhlazováním a
umlčováním znamenitých, leč nepohodlných
osob a děl, jež stojí na jiném úseku naší ná
rodní fronty! Atd. A bude opravdu obnovena
a posílena i rehabilitována nejenom naše ná
rodní jednota, ale i demokratická čest našich
stran.
Lahodně mnohým uším teď jistě zní dobro
srdečná věta: nechrne všech rekriminací minu
losti! Ne obě strany sice stejně rády zapomí
nají, ale budiž! V době, kdy loď se octla
v těžkém nebezpečí, je opravdu radno neohlí
žet se příliš nazpět, ale spíš všemi silami hle
dět, aby loď rychle vyvázla z nebezpečí a dala
se novým, správnějším směrem.
A není, ostatně, opravdu ani možno svalovat
všecku vinu výhradně jenom na dvě tři strany
a na několik jednotlivců, kteří za národ jed
nali. Zajisté jsou i tito vinni a velmi mnoho.

Ale vinen je z veliké části i celý národ, neboť
při volbách svobodně volil a napořád dával
přednost i špatným vůdcům a novinám. Je-li
však v dějinách vůbec kdy možno »nechat
všech rekriminací« a je-li u nás to žádoucí
právě nyní — je možno připustit takovou ge
nerální absoluci jen za předpokladu, že minu
lé chyby a omyly budou výstražným světlem
pro budoucnost. Jen náprava může ospra
vedlnit. Podmínkou je, že nikde se nebude po
kračovat ve starých metodách. A že nikdo ne
bude chtít napravovat své chyby hromadou
dalších a nových. Neboť tak by nám naše ny
nější vůle k národní jednotě nejen se nevy
platila, ale nutně by propadla novému a ještě
většímu rozdvojení. Nikdo nemůže přece žá
dat a očekávat, že všichni budeme nyní ochot
něji než dříve souhlasit s názory a metodami,
které nás přivedly takřka na pokraj katastrofy!

Růžena Vacková:

Jednota skutečná a jednota organizovaná
Všechny profesionální svolavatele ke kul
turní svornosti rádi bychom upozornili na jed
nu nepatrnou skutečnost, že jakási kulturní
svornost a jednota existuje, a to přirozená, sa
movolná a radostně zjišťovaná. V každé poli
tické straně existují totiž lidé svobodní a ne
závislí, s vyvinutým smyslem pro dnešní odpo
vědnost dějinnou, s vyšlehující samozřejmostí
vlasteneckého citu a s radostnou ochotou
k obraně. Jsou to ti, kteří se nikdy neuměli
naučit sloužit stranické diplomacii a posluho
vat zájmům.
A ti si dnes říkají, když se setkají s potěše
ným a přisvědčujícím skákáním si do řeči: —
vlastně ne, to nesmíme doslova říci, protože
jsou to příliš citlivě konkrétní a praktické řeči,
někdy málem opravdu od různých lidí navlas
stejně řečené. Kdo je z nich, bude vědět, proč
nelze uvádět ty řeči doslova a jak znějí. Ano,
právě tak, jak si to myslíte vy, vnitřně vědoucí.
Řekněme to tedy rámcově a v heslech: ra
ději válku než nečestný mír; raději obětovat
sebe a svou vlastní generaci zvyklou již na ne
klid, nejistoty a zásahy nesmírných skuteč
ností, než obětovat potomky sebevědomější a
příští možné stavitele velké budoucnosti bo

jům o drobty. Raději převzít velká břemena
než nejisté přísliby nepokojného pokoje. Ra
ději zapálit sebe na vlastní hranici pro trochu
tepla a světla generacím příštím. Ovšem, tak
hle se to ani nepovídá, to je řeč ne právě pathetická a tónem nevystihuje ty prosté přízvuky
prosté samozřejmosti. Skutečnost tohoto od
hodlání je však pathetická a může být snad
prominut tento opis skutečnosti. Pravda je, že
jednota a ta reálná jednota nejen v lidu, nýbrž
i v dnešní inteligenci vyplývá z velmi reálného
vědění a mluví řečí obyčejnou a zřetelnou.
Co se však nelíbí jednotným myslím, a to
jednotným myslím tvořivé i přijímající inteli
gence, je řeč jejich stran. Ne, že by byla jiná,
ale vyznívá z ní starý využitkující autopropagační tón, který je zabarven bývalými tendenč
ními zvyklostmi. I upřímnost potřebuje k pra
vému zaznění kousek tradice. Aby zněla dobře
dnešní pravda, potřebuje, aby podeznívala
pravdou starou. A proto se brání a bude se
bránit taková skutečná jednota jednotě organisované.
I ba, jednota je také organisována;
neudělá však nic jiného, než že vyvolá staré
vzpomínky a staré spory. Mezi inteligencí,
hlavně tvořivou, je několik, ani ne mnoho,
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samozvaných bardů, kteří si myslí, že jejich
jméno je jménem důvěry. Někteří nedovedli
pochopit, co ztratili praxí své minulosti a sá
zejíce na uměleckou nebo často jenom ofici
ální a reklamně vyvolanou nosnost svého jmé
na, vnucují se ještě dnes jako větší autority
budoucnosti. Velmi bychom se klamali — tře
baže dost rádi — kdyby se nesplnilo očeká
vání, že tato panská kulturní frakce ještě jed
nou pronese k české veřejnosti svůj projev,
ovšem s vyloučením všech, kteří nebyli a ne
jsou z osobních důvodů napořád milí. Navykali si totiž tak dlouho osvojovat si pouze pro
sebe všecka opravdová a spolčující státní hes
la, že sotva budou schopni podělit se o jed
notu svorně se všemi.
A byla by to škoda, protože se tím zbytečně
opozdí neorganisované sjednocování. Nedůvěřujeme-li určitým jménům, neznamená to, že
mají být tak vylučována, jako ona vylučovala
jiná. Patří totiž skutečně do národního celku.
Bojíme se, že budeme jenom zbytečně znovu
pohoršováni vnucováním se.
Organisovaná jednota by musela mít nutně
jiné základy: poctivého odůvodnění dnešního
myšlení u těch, kteří mu byli vzdáleni. Bývalo
zvykem, a bývalo to zvykem i v české kultuře,
jemuž se podrobovali i Šaldové, že změnil-li

kdo své mínění, nebo je obměnil, nebo pod
roboval menší názor ze své názorové soustavy
nutně většímu, když si o to řekla doba, pak
také dovedl veřejně říci, proč. To byla pravá
výchovná národní práce. Můžeme-li u řady
lidí tušit důvody obratů, může nás proto ještě
a kulturně dosahověji zajímat jejich odůvod
nění. Diplomatické zámlky kultuře nesvědčí.
Mechanické obrátky, tak příliš podobné obrát
kám diplomatickým, jenom zneklidňují.
Vždyť po celá léta bránili jsme se především
zvláštní kulturní diplomacii, názorově neucho
pitelné, která dusila náš kulturní život. Ne
chceme dnes jmenovat, kteří to lidé zavinili
v národní kultuře tak mnoho ne svým dílem,
avšak způsoby jeho uplatňování a promlčo
vání jiných. Nečiníme tak ovšem ze strachu,
nýbrž z úcty k existující již a právě neorgani
sované národní kulturní jednotě.
Píšeme to proto: samozvané ujednocování
od těch, kteří nebyli vyzváni národní úhrností dnešní, která opravdu spojuje všecky
lidi prve patrněji odlišené, může totiž vy
volat zbytečné rozkolnictví. Třeba na kratič
kou dobu, protože věříme ujednocovacím
principům jako silnějším, než jsou lidé, ale
i kratičká doba má v obranné strategii cenu
ztraceného času.

Prof. dr. V. Láska:

Kapitola karlovarská
Události posledních dnů ukazují přesvěd
čivě, že malé národy, jako jsme my, mohou
jedině prospívati, jsou-li ovládány jednou
myslí. Rakousko zmizelo, poněvadž neexi
stovali Rakušané jako jeden národ, nýbrž jen
rakouští poddaní. Proto se nemůže
me diviti jeho náhlému zániku. Jaké plyne
z toho pro nás poučení?
Mareš vyslovil to (viz Nár. listy ze dne
25. XI. 1917) výstižné: Nutnost sjednocenímysli, jaké jestmožnéjen
podle určité zákonitosti v jed
nom citu a jedné vůli, pevně
semknutého národa.
Nemůže býti pochyby o tom, že dnes ještě
svět neuzrál pro mír. Nebezpečí války hrozí
každým okamžikem a proto nezbývá, než připraviti se na ni, aby nás jednou nepřekvapila
nečekaně. Rakousko bylo v tomhle ohledu
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daleko sjednocenější než my, a přece neušlo
svému osudu. Války jsou a budou. Tam, kde
rozum nestačí, bude vždy rozhodovati pěst.
I když neuznáme staré latinské přísloví:
»homo homini lupus«, můžeme vždy ještě na
válku hleděti jako obměnu boje o život
v přírodě, neboť boj národa s národem vysky
tuje se hlavně tam, kde různé národy sousedí.
Také lze považovati války za projev síly, kte
rou Prozřetelnost vložila do osudu národů.
Zvláště dnes, kdy veřejný tisk umožňuje pro
pagaci každého i sebe většího nesmyslu, musí
me být opatrnými.
Jsme poměrně mladým státem a nemáme
ještě s dostatek zkušenosti. Proto nebyl na př.
náš poměr k Němcům ihned po převratu vtě
len, jak tomu mělo býti, v zákonitě platnou
formu. Byla to chyba. Věřili jsme přespříliš
v humanismus Němců. Že však německý hu

manismus jest vlastně imperialismem, viděli
jsme v Rakousku a vidíme i v Německu. Také
dějiny to dokazují. Tak uvádí na př. Pala cký: že Němci uvykli provozovati práva panství duchovního
i světského vždy pospolu a ne
rozdílně, to značí: co nebylo státním,
to pro ně nebylo svátým, takže jejich huma
nismus byl vždy jen německým humanismem,
a jejich kultura, německou kulturou, založe
nou na německém náboženství, které znalo jen
německého Boha.
Takovými jsou Němci i dnes. Zapomínají,
že výsady a nadpráví, kterých se dnes dovo
lávají, jsou s pojmem národnostních menšin
neslučitelný, neboť stát, jenž se skládá z větši
ny a z menšiny, může jen tenkráte prosperovat,
když obě mohou plnit své úkoly a závazky.
Ostatně již okolnost, že sídla Němců se nalé
zají na hranici našeho území, ukazuje již sama
sebou na jejich sekundérní osídlení,
které dotvrzuje i historie.
Úkol Němců jest proto jiný, než úkol Če
choslováků. Stát československý, jsa skorém
celý obklopen kompaktní masou Němců, mu

sel by propadnouti zkáze, kdyby se nemohl
udržeti pomocí spojenců, jichž zásah by ovšem
znamenal za dnešních napjatých poměrů no
vou válku na život a na smrt.
Němci mají svoje cíle, kterým zůstanou
vždy věrni. Nikdy se nespřátelí s českým stá
tem, a proto jest i naše snaha o smíření s nimi
sotva uskutečnitelná. Dokazují to i jejich
»Staatsrechtliche Erklärung e n«, s nimiž roku 1920 vstoupili do našeho
Národního shromáždění, v nichž výslovně
uvádějí, že stát československý jest sankcí
stavu násilného a ne stavu práv
ního, takže jeho zákony nejsou pro Němce
závazné. To jest také přesvědčení Němců
dnešního dne.
Jak k takovému názoru mohli dospěti, jest
ovšem těžko pochopit, zvláště když naše vláda
jim vycházela tak ochotně vstříc.
Československý životní prostor na
šeho státu jest nedělitelný, a
mohl by býti roztržen, jen válkou na život
a na smrt, která by neprospěla ani nám, ani
Němcům.

Dr. Karel Hanuš:

MÁME SE DOHODNOUTS NĚMECKEM?
Oproti tvrzení některých politiků o užiteč
nosti vyjednávání s Německem a vzhledem ke
svému názoru, jejž jsem vyjádřil v nedávném
článku, že »nemáme jednati s Německem«,
chci v tomto článku dnes vyložit důvody, proč
bych nerad viděl, aby se vyjednávalo s Němec
kem ať již v rámci paktu čtyř (Anglie, Fran
cie, Itálie a Německo), anebo v oddělených
konferencích mezi Prahou a Berlínem.
Není nic jednoduššího než říci své mínění
o této věci.
Špatně nebo se zlým úmyslem udělané
smlouvy z roku 1919 vytvořily ve střední
Evropě dobyvačnou velmoc: jednotné Němec
ko. Je to nesmírné zlo. Jules Cambon, Foch,
Paul Deschanel a velký počet republikánských
poslanců postavili se tehdy proti této kalami
tě. Nepodařilo se jim přesvědčiti ani Clemenceaua, ani své anglické a americké spolupra
covníky ve Versailles. Odhlasovala se, ratifi

kovala se smrtelná nástraha visící nad šíjí
Evropy. Jak se dalo čekat, tato nástraha se
zhoršila výmarskou ústavou, pak postupným
vzkříšením politické a vojenské, hospodářské
a územní síly Německa. Na tom spolupraco
valy všechny německé vlády, ať byly sociálně
demokratické, katolické, liberální, vojenské
nebo národně-socialistické, a dílo Stresemannovo si v ničem nezadá dílu Hitlerovu. Při
dejme k tomu dílo Briandovo, jehož zaujatý
didonismus měl pro nepřítele cenu 10 milionů
lidí. Přidejme k tomu absurdní chiméru že
nevskou.
Existuje tedy ve střední Evropě německý
problém, který se klade takto: 70milionový
stát, věčně přitahovaný bud' Francií, která má
jen 42 milionů obyvatel na stejné nebo do
konce větší rozloze; nebo Československem,
které má jen 15 milionů obyvatel, ale které
leží na cestě vedoucí k rumunské naftě a
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k perskému zálivu. Jaké spasné řešení? Jedi
né: spojenecké pakty.
Jen spojenecké pakty mohou udržeti širé,
vágní těleso nepokojných kmenů, které jsou
stále v pokušení vyraziti ze svých hranic, které
jsou stále přitahovány polem sousedovým,
hlavně polnostmi, které jsou příjemné, úrod
né, dobře vystavené slunci.
Spojenectví schopné tohoto úsilí nezbytné
konservace je, jak ukazuje mapa, spojenectví
Francie, Anglie, Belgie, Itálie, jejichž přiroze
né společenství zájmů není potřebí definovat.
Toto spojenectví čtyř má tu výhodu, že při
znává a ponechává francouzské obraně úplně
celou její koloniální říši: není to již 42 mi
lionů obyvatel, kteří se staví proti 70 mi
lionům Němců, je to 100 milionů obyvatel
francouzských držav v zámoří. Jestliže toto je
pevně zajištěno dohodou mezi západoevrop
skými státy, vojenský potenciál Německa je
v široké míře vyrovnán., jak počtem vojska,
tak možnostmi zásobování a dokonce i mož
nostmi výzbroje. V tomto případě jsou ote
vřeny veliké možnosti, ale jen v tomto přípa
dě. Je k tomu potřebí Anglie, je k tomu po
třebí Belgie, je k tomu potřebí Itálie.
V opaku proti tomu, co se říká, Anglie ne
stačí na moře. Měla největší potíže s ovládá
ním ho za světové války. Několik německých
lodí způsobilo Francii velké znepokojení ve
Středozemním moři. Představte si na okamžik
nepřátelství, prostou nepřízeň Itálie: stane se
to velkou, nesmírnou nesnází pro Francii. Její
spoje se severní Afrikou přestávají býti jistý
mi, rychlými. Takový protivník, jehož posice
sama stačí učiniti ho obávaným, může způsobiti každým okamžikem nejmrzutější obtíže
pro styky 40 milionů Francouzů v mateřské
zemi se 60 miliony koloniálních Francouzů.
Nadto jen Itálie dovolí Francouzům, aby šli
zasaditi Německu ránu do nejcitlivější části,
s menšími výdaji a s větší rychlostí, než to
mohli učiniti ve světové válce přes Soluň.
Pro Francii základní daností pro problém
vztahu k Itálii je zeměpisné položení italského
poloostrova. Bezpečnost francouzské hranice
alpské zdá se v každém směru méně důleži
tou než postavení a rozvoj italských břehů,
které ohrožují spoje se severní Afrikou.
Silná vláda v Římě je a bude vždy s to ne
chat si od Francie zaplatit strategickou situaci
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své země. Je jí to ještě snadnější vůči Anglii,
co se týče spojů britské říše. Ostatně zmizení
Rakouska, více než mírové smlouvy, uvedlo
Itálii v kontakt s »Deutschtum« na Brenneru.
Každá přímá akce Francie ve prospěch Česko
slovenska nebo jiného podunajského státu
musí nutně jiti přes Itálii. Je tedy hlavním
zájmem Francie, aby zůstala v dohodě s Ří
mem, pro bezpečnost spojů na Středozemním
moři, a aby mohla hráti skutečnou úlohu ve
střední Evropě. Podpora Anglie je prvkem
tohoto problému jen v té míře, jak její vliv
bude příznivě přijímán v Římě. Zkušenost učí,
že francouzské a anglické zájmy se kryjí příliš
úzce, než aby se o ně nejednalo v téže době
a týmže způsobem. A chceme-li odstraniti ře
šení násilím, je nezbytně nutno, aby Francie a
Anglie ve stejné době udělaly kompromis
s italskými požadavky.
Itálie může zabrániti Německu, aby usku
tečnilo německou Mitteleuropu. Může velice
usnadniti francouzskou pomoc Českosloven
sku. Bude-li Itálie přátelskou nebo neutrální,
Francie nebude muset postaviti svou armádu
do Alp. Neuvádím všechno, ale nepřestanu
opakovati formuli, že vítězství Českosloven
ska jde přes Řím.
A toto vítězství je nezbytné. Nemůžeme abstrahovati od této nezbytnosti, vzhledem k ne
bezpečí, které stále tvoří existence velkého
jednotného Německa a hrozba války, kterou
ztělesňuje a kterou musí ztělesňovati.
A tu se nám říká: Ale proč nejednati s ním
o mír? Proč nevyjednávati? Proč je nevžiti do
nového paktu čtyř?
Na to by mohli odpověděti Angličané.
Sotva začali mluvit o dohodě, Berlín odpově
děl požadavky, jež přesahovaly jejich před
stavy.
Nemluvím jen o koloniích. Anglie bručela,
ačkoliv strana příznivá Německu je tam velmi
silná. Nemluvím ani o »volných rukou ve
střední Evropě«. Neville Chamberlain protes
toval slabě, ale zřetelně. Mluvím o podmín
kách uložených anglickému tisku stoupenci
hitlerovského evangelia... Toto poslední
sousto jistě neprojde. Jiná mohou projiti!
V krvi našich Britů je roztržitost a nedbalost,
oportunismus, vyčkávací mánie. Jsou daleko,
nebo myslí, že jsou daleko od Berlína. To je
upokojuje.

Ale Francie? Ale Československo?
Charles Maurras nedávno říkal, že si ne
přeje nic lepšího, než aby Němci dělali obcho
dy společně s Francouzi. Ale, zapomněl dodat,
proč to jsou pro ni vždy jenom špatné
obchody...
Příčinou toho je, že dohoda velkého státu
se státem o jednu třetinu slabším, jak co se
týče obyvatelstva, tak co se týče průmyslu,
obchodu, hospodářské aktivity a všech hledi
sek, hlavně když tento veliký stát je řízen
v pořádku a disciplině, zatím co menší je ohlo
dáván nejžravějšími a nejzrádnějšími politiky,
podobná dohoda je na škodu, na velikou ško
du pro stát menší, a k velikému, velmi veliké
mu užitku pro stát větší.
Odpoví se mi: Ano, ale abychom se vyhnuli
strašné metle války, nemohli bychom souhlasit
s nějakou tou škodou, s nějakými obětmi, jež
si přeje Německo?
Ale i s tohoto hlediska budeme napáleni.
Až dosud platilo, že ústupky vždy jenom pod
něcovaly Německo a vedly je k tomu, aby zvý
šilo požadavky a vyžadovalo ještě vážnějších
obětí.
V souhlase se svou politikou odzbrojení
dne 21. března 1905 dosáhl slavný řečník Jean
Jaurès se socialistickou stranou toho, že po
slanecká sněmovna snížila vojenskou službu
ze tří na dva roky; je-li nějaké gesto, myslel
si, které může dokázati Německu naše dobré
úmysly a následkem toho je přivésti ke sblíže
ní s námi, je to jistě toto gesto; co však od
pověděla fakta?
10 dní potom, dne 31. března 1905, Vilém
II. přistál v Tangeru a pronesl tam známou
hrozivou a bojovnou řeč.
Tak se projevil onen zákon francouzsko-německých vztahů, zákon skutečně vědeckého
rázu, a který měla obzvláště ověřiti poválečná
doba, že totiž na každý ústupek bude se strany

Německa odpověděno novým požadavkem;
to, co v našem duchu je gestem sblížení a sní
žení napětí, které nám má usmířiti Německo,
je jím považováno za slabost, které nutno vy
užiti pro získání nových výhod.
Měsíc červen téhož roku (1905) měl ještě
věsti ke stejnému konstatování, s demisí mi
nistra Delcassé žádanou Berlínem: kabinet
Rouvierův, který poslechl požadavků Viléma
II., byl zcela překvapený a »ohromený«, když
konstatoval, že tento ústupek, místo aby zmen
šil napětí mezi oběma státy, činí Německo
ještě arogantnějším.
Stejný případ, stejný psychologický zjev se
stal v roce 1911. Francouzské ústupky v Kon
gu, po Agadiru, rozplamení německou duši:
až do roku 1914 nepřestane se domáhat, vyža
dovat, což muselo vésti k vyhlášení války.
To je přirozený důsledek každého vstupu
Německa do dohody západoevropských států.
Tato dohoda vede k válce; vybízí Německo,
aby kladlo podmínky, podmínky stále rostou
cí, jimž bude nutno říci jednoho dne: Ne. Fran
couzi museli tak říci (pro Toul a Verdun)
v roce 1914.
I Čechoslováci budou jednou muset říci
toto ne, až se před ně postaví stejný mravní,
politický nebo vojenský případ.
Proč tedy uvádět tento ničivý činitel do
smlouvy, určené vlastně k opačné úloze?
Nemůžeme na to mysliti, aniž bychom za
pomínali na východisko, problém jednotného
Německa, problém, který spočívá v tom, zabrániti vpádu, vyhnouti se válce.
Pakt západoevropských velmocí má jen ten
účel, aby na uzdě držel sílu, která bez něho by
vzkypěla. Každý pakt čtyř nebo pěti, který
naopak by obsahoval i tuto sílu samu, měl by
za přirozený důsledek, že by vyletělo do po
větří všechno, co chtěli udržeti.
Je to jasné?

Na okraj
Citát z doby, kdy se zat a.1 a italsko-habeíská válka.
»Italské koloniální a hospodářské bolesti je
ovšem možno nechápat. Ale není možno pro nekulturní „svobodu" Habeše vystavit nejisté bu
doucnosti evropský mír. Válkou je těžko
být nadšen, nechť vypukla kdekoliv. Ale nejdů
ležitější je, aby risiku války nebyla vydána
evropská civilisace. Av zájmu evrop

ské civilisace a evropského míru je, aby Itálie
byla silná a nikoli slabá a zoufalá. Koloniální a
tedy i hospodářské i mocenské zajištění a posíle
ní Itálie je nejenom životní otázkou samotné Itá
lie, ale má velký význam i pro celou Evropu a
evropský mír, protože posílení a uspokojení Itálie
by bylo zároveň také posílením fronty proti nej
jistějšímu nepříteli evropského míru a latinské
civilisace: proti Německu. Zamezit německou
válku a německou expansi je právě tak životní
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otázkou a trvalým dějinným posláním uvědomě
lé Itálie jako Francie a Československa!«
»Skutečnou zárukou evropského míru může
být jenom konkrétní vojenské spojenectví Itálie,
Francie, Malé dohody, Ruska a po případě
i Anglie, neboť jen toto spojenectví může
udržet německé válečné choutky na uzdě. Kaž
dé oslabení a rozeštvání této fronty, k němuž
by mohly vésti ženevské sankce proti Itálii a ze
jména pak rozdvojení Francie, Malé dohody a
Itálie — by bylo nejbezpečnější prací pro válku
i pro německé cíle a ne pro mír! Problematická
pomoc Společnosti národů napadenému státu
v případě německého útoku — a to i kdyby její
aparát fungoval proti Německu právě tak ochot
ně jako proti Itálii — začaté válce již nezabrání
a výsledek války bude záviseti zase jenom na
konkrétní síle obou nepřátelských front...«
R. I. Malý: Křiž nad Evropou, 1935.

Jiné dva citáty.

»A zdali Němec dokázal kdy býti spravedli
vým k Čechovi, nebyl-li okolnostmi k tomu do
nucen? Však celá historie česká mluví, ba křičí
o tom nahlas, a ne bez příčiny vzešlo již před
šesti stoletími přísloví: „Až se had na ledě ohře
je, také Němec Cechu popřeje!" A zvláště za
posledních let pocit práva u národa toho vůbec
již hrubě zaniká v pocitu pouhé moci. Nepra
vím já, chraň Bůh, že by mezi Němci nebylo
vůbec lidí spravedlivých: ale takoví u nás oby
čejně nedostávají se ani do sněmu, ani do říšské
rady, ba oni ve veřejnosti zúplna mlčí, jako by
jich ani nebylo. A medle ptejte se nyní kterého
koliv německého zákonodárce, jak v říšské radě,
tak i na sněmě zemském, nepokládá-li on to za
slušné a za spravedlivé, aby v Cechách panoval
vždy jen Němec, a Cech tudíž ve vlasti své aby
nepožíval práva, leda z jeho milosti? .. .«
Frant. Palacký: »O roztržce v národu
českém r. 1875.«
»Německo se učí, ale nemění. Není a nebylo
dosud dvojího Německa . ..«
»Němci po válce sice skutečně tu a tam přís
ně odsuzovali „vilémovský” imperialismus - ale
jen proto, že vedl k německé porážce. Zároveň

však vytrvale uvažovali o novém, modernějším
imperialismu a nové, schůdnější cestě k hege
monii.«
»Hitler ... vyvedl Němce z jejich poválečné
ho „zmatku” tím, že je znova zavedl na cestu
jejich předválečné tradice .. .«
»Oživil jenom v německém lidu staré germán
ské pudy a zpracoval je tak, jak toho vlastní a
nejvyšší představitelé německé národní vůle:
velkoněmečtí generálové, junkeři a průmyslníci
pro své staré cíle potřebují...«
»Hitlerismus je typickým projevem ger
mánské rasy a nikoli jen její vedlejší možnost.
Je legitimní plod celé německé duchovní tra
dice a nikoli její levoboček.«
»Německo ostatně,« říká Hitler, »jednou pro
vždy vůbec musí hledět, aby všemi prostředky
již v zárodku zničilo a znemožnilo každou snahu
a každou schopnost cizího státu státi se první
vojenskou mocí v Evropě, protože Německo smí
si přát a může v Evropě strpět jen jedinou hege
monii ■— a to svou!« . ..
»V časop. německé armády „Deutsche Wehr”
se píše, že i dnes je nejlepším jen ten, kdo je
nejchytřejší, nejsilnější a nejbezohledn ě j š í.«
»Adolf Hitler v celém Německu zpopularisoval pruskou mentalitu. „Zasloužil se" o to, že
pruský duch nyní ovládá a vede celou Říši víc
než kdykoli dříve.«
»Barbarství je tedy v očích hitlerovců jen
určitým titulem, nikoli hanou. Ba dokonce pří
mo čestným titulem, neboť přírodní „živelnost”
hitlerovci pokládají za zvláštní přednost ger
mánské rasy a chtějí v německém národě znovu
oživit „podřimující, ale nikoli ztracené” pudy a
„ctnosti” starých Germánů.«
»Hitlerismus není fašismus. Hitlerismus je
němectvi.«
jR. I. Malý: Křiž nad Evropou, 1935.
Uvedené citáty mohou býti dokladem, že jsou
jisté skutečnosti, které lze při trošce správného
realismu jasné vidět již hned Časné zrána a nikoli
teprve v pozdní hodinu dvanáctou. Nesmi ovšem
člověk býti »realistou« jenom — z jedné strany!
m.

Na staré motivy
Podle Jana Kollára:

Podle F. L. Čelakovského:

Stokráte jsem volal, ted už křičím:
vzdor je všecko, stát je ničím?
Než vás všecky Němec v pouta ukove,
donuite své hlavy k smíru,
Poláci i Cechové!

Německy kdys psali ti a oni,
ale přesto duchem Česky.
Dnes ti leckde Česká slova zvoní,
glajchšaltné však jsou v nich třesky-plesky.

Podle J. F. Rautenkrance:

Diviš se, že dar tvůj nechce Konrád?
Zemi celou ujařmil by on rád.
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Bohemus:

ODPOVĚĎ NA DOPIS O SLOVEVSKU
Po karlovarském projevu K. Henleina ne
bude — jak myslíme — u nás už ani jediného
rozumného člověka, který by nepochopil, jak
nesmírně důležité je právě nyní pacifikovati
Slovensko, čili najiti cestu k dohodě se sloven
skou stranou ludovou. Naposled dal tomuto
samozřejmému názoru výraz president republi
ky dr. E. Beneš ve svém projevu k Národní
radě, v němž poukázal na nutnost spolupráce
Čechů a Slováků v politice republiky a skončil
nadějí, že se podaří slovenskou stranu ludo
vou včlenit do koalice vládních stran. Týden
předtím žádal totéž ve svém politickém pro
jevu velikonočním Msgre B. Stašek. Předpo
kladem tohoto správného postulátu je myš
lenka, že před novým jednáním s našimi Něm
ci musí dojiti především k rozšíření a posílení
vládního tábora československého o největší
slovenskou stranu, protože naše vnitřní poli
tika by trvale nesnesla současnou tvrdou oposici německou a slovenskou. Naše vládní sou
stava a vnitřní rovnováha je ohrožena na obou
bocích: na západě Henleinem a na východě
stranou ludovou. Není nic přirozenějšího, než
že se rozumný státník a šéf vládní koalice po
kusí jeden z těchto boků si ulehčit dřív, než
se dá do jednání s druhým. A není zase nic
přirozenějšího, než že československá veřej
nost bude volat po tom, aby se se Slováky do
šlo k dohodě dříve, než se začne jednat s Něm
ci, abychom si zkrátka »odbourali« oposici
aspoň na jednom svém křídle. Dohodnout se
s Němci a nedohodnout se se Slováky, to by
prostě čeští lidé nepochopili a neschválili!
Posledně jsme stručně řekli, co chce sloven
ská strana ludová. Nebudeme to proto opa
kovat. Ale dopis jednoho našeho čtenáře nás
přiměl, abychom se k věci vrátili ještě jednou.
Náš čtenář nám píše, že se velmi diví, že na
Slovensku nemají ještě zemskou školní radu,
protože prý byl už dávno přesvědčen, že tam
byla zřízena a že už léta funguje. Zemské škol
ní rady byly zavedeny už před válkou v ze
mích historických a není prý nic pochopitel
nějšího, než že se Slováci zlobí, že jsme ji pro
Slovensko ještě nezřídili.
Náš čtenář se nemýlí: ludová strana má

pravdu velmi často, tvrdí-li, že Slovensko bylo
voděno za nos. Nesplněných slibů je již hezká
řada a Slováci s trpkostí říkají, že je nám
dnes už dost těžko věřit. Po volbách presidentských bylo ludové straně slíbeno, že bude při
jata do vlády a koalice, ale nestalo se tak, pro
tože tuto věc jsme si zvykli řešiti nikoli pod
zorným úhlem státního zájmu, ale podle oka
mžitých potřeb té neb oné politické skupiny.
Po volbách v roce 1929 to byli socialisté, kteří
— posíleni svým volebním vítězstvím — vy
slovili se proti. Po volbách v roce 1935 byla
proti tomu strana republikánská. V obou pří
padech jednání obou těchto mocných bloků
bylo vedeno obavou před posílením katolic
kého tábora v lůně vlády, strachem před blo
kem katolickým. A jsme i natolik upřímní, že
pravíme, že bylo úkolem československé stra
ny lidové — který se dosud nezdařil — pře
moci odpor obou těchto bloků, jednou soci
alistů a po druhé strany republikánské, proti
rozšíření koalice a vlády ludovou stranou slo
venskou. Dnes se vidí, jak by to bylo státu
prospělo nejen tehdy, ale zvláště dnes, protože
nepochybujeme ani dost málo, že by sloven
ská strana ludová byla jistě ve vládní koalici
setrvala. Vláda byla by našla dosti příležitosti
splnit oprávněná přání Slováků, jež daleko by
bývala nedosáhla onoho maximalistického ob
sahu, jimiž jsou nabita nyní. Příklad se zem
skou školní radou pro Slovensko ukazuje, jak
byla tato země zanedbávána nespravedlivě
proti zemím historickým: mohla-li zemská
školní rada svými německými odbory v Če
chách a na Moravě fungovat pro země histo
rické, mohla docela dobře a dávno pracovat
i pro Slovensko. My jsme však Slovensku ne
japnou politikou vtiskli jakýsi ráz méněcennosti, proti němuž se slovenská hrdost zuby
nehty a právem brání!
Dnes vám stoupenci ludové strany, lidé re
publice opravdu oddaní, řeknou, že dnešním
stavem nesmírně trpí konsolidace a pevnost
republiky. Obávají se vzrůstu radikalismu
zvláště mezi mladou inteligencí, která má na
Slovensku větší vliv než v zemích historických.
A říkají nepokrytě, že protěžování protestant-
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ské menšiny od převratu musí ustoupit slo
venskému zájmu národnímu i československé
mu zájmu státnímu, protože jinak se bude
trhlina v československém táboře rozšiřovat.
Zde nelze již váhat ani prodlužovat stav tak
neblahý: zde se prostě hledá muž, státník, kte-

rý tváří v tvář těžké situaci republiky pohne
k povolnosti a rozumu obě strany. A takový
muž musí míti odvahu vidět, pochopit a jed
nat bez ohledu na minulost a jedině se zřete
lem na to, po čem stát volá!

%

S. S. Gbeljand:

OMYLY MARXI STICKÉ VĚDY
Z Marxových omylů: učení o nadhodnotě.
Marxismus a křesťanské učení o společnosti
mají společný nejbližší cíl — odstranění vy
kořisťování člověka člověkem! Avšak toto kon
statování jest jediná společná črta u marxismu
a křesťanství... Neboť ihned se rozcházejí, aby
se již nikdy nesetkaly. A to nejen proto, že křes
ťanství vychází z Boha, Stvoření a Vtělení, což
všechno marxismus zamítá. Nejen proto, že křes
ťanství podrobuje též společnosti a státy nejvyššímu Veliteli a Původci všehomíra, jehož mar
xismus neuznává; nýbrž proto, že křesťanství
nemůže se dohovořiti s marxismem v nejvšed
nějších otázkách života, jelikož marxistický so
cialismus ve svém paroxysmu nezkrotné nená
visti vůči stávajícím společenským a hospodář
ským řádům ztratil kontakt s realitou života.
Marxismus ve své kritice kapitalismu přestřelil
tak daleko, že jeho kritika přestala býti kritikou
skutečnosti: jest to boj proti fantastickým oblu
dám, proti větrným mlýnům. Mohli bychom nazvati nenávist marxistické teorie vůči vykořisťo
vání dělníků operetní, kdyby ovšem nepřijímala
tak tragických forem, jak to vidíme v naší době.
Neboť i Marxovo učeni o »nadhodnotě« jest bá
chorka!
★

S A. Smithem a D. Ricardem Marx rozlišuje
mezi užitnou hodnotou statků a směnnou. Užitná
hodnota jest vlastnost předmětu sloužiti nějaké
lidské potřebě, na př. vzduch dýcháme. Směnná
hodnota statku jest poměr, ve kterém jeden
užitný statek směňujeme za jiný — na př. dva
páry bot za jedny kalhoty. Cena je směnná hod
nota statku vyjádřená v jednotkách měny. Podle
učení Smitha—Ricarda—Marxe jest velikost
směnné hodnoty určována množstvím lidské prá
ce vynaložené na výrobu statku. Pracovní čas
nutný k výrobě jest měřítkem směnné hodnoty.
Při tom však nikoliv libovolný pracovní čas,
nýbrž t. zv. společensky nutný. »Společensky
nutná pracovní doba jest ona doba pracovní, jíž
je třeba ke zhotovení užitného statku za daných
společensky normálních podmínek výrobních, při
společensky průměrném stupni dovednosti a spo
lečensky průměrné intensitě práce.« (»Kapitál«,
I., str. 4 českého vydání.)

Pracovní síla dělníka je stejně zbožím, jako
i každý jiný statek. Proto též u lidské práce roz
lišujeme mezi její užitnou a směnnou hodnotou.
Směnná hodnota pracovní síly, t. j. mzda děl
níka, jest určena »pracovním časem potřebným
k její výrobě«; to znamená, že směnnou hodnotu
práce určují ceny nezbytných potravin, obydlí,
šatstva a pod. Avšak kapitalista, když platí
mzdu, čili směnnou hodnotu lidské pracovní síly,
má na mysli její užitnou hodnotu, t. j. využití
pracovní schopnosti dělníka. Kupuje-li kapita
lista pracovní den dělníkův za 20 Kč, potom ka
pitalistovi náleží zužitkování onoho pracovního
dne po dobu sjednanou (na př. 8 hodin práce).
Dělník vyrábí, řekněme, za prvých 5 hodin práce
ekvivalent své mzdy, nepřestává však pracovati,
nýbrž pracuje další 3 hodiny podle ujednání.
»Majitel peněz zaplatil denní hodnotu pracovní
síly a proto mu patří její užití za jeden den, celo
denní práce. Okolnost, že denní udržování pra
covní síly vyžaduje jenom (části) dne pracov
ního, jest zvláštním štěstím pro kupce, ale docela
žádným bezprávím vůči prodavači. Kapitalista
předvídal tento případ, který ho tak těší. Proto
dělník nalezne v dílně nutné výrobní prostředky
netoliko pro (5)hodinovou*), nýbrž pro (8)hodinovou pracovní dobu ... Kouzelný kousek se
konečně podařil. Peníze se proměnily v kapitál.«
(Ibid., str. 138.)
Pracovní síla tedy, podle Marxe, reprodukuje
nejen vlastní směnnou hodnotu, nýbrž produ
kuje také jakousi přebytečnou hodnotu. Výro
bek se tvoří součinností lidské práce a výrobních
prostředků (stroje a nářadí, materiál, suroviny,
pohonné látky a pod.). Směnná hodnota hoto
vého úhrnného výrobku podniku jest však větší
nežli cena, kterou kapitalista zaplatil za lidskou
práci a výrobní prostředky (počítaje v to úrok
a úmor, spotřebované suroviny atd.). Odkud
tedy tato přebytečná hodnota, nadhodnota?
Kapitalista chce právě produkovati onu »nad
hodnotu«, k tomu si přece zařídil továrnu. Nad
hodnota je zdrojem bohatství kapitalisty. Avšak
nikoliv dílenské zařízení (stroje a j.) jest prame
nem nadhodnoty! »V pracovním procentu hod
nota výrobních prostředků přechází na výrobek
jen tak dalece, pokud výrobní prostředek ztrácí

*) Číslice jsou oproti původním u Marxe pončkud modernisovány.
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současně se svou hodnotou užitnou také na své
hodnotě směnné. Předává výrobku jen tu hod
notu, kterou ztrácí jako výrobní prostředek.«
(Ibid., str. 142.) »Výrobní prostředek nikdy ne
předává výrobku více hodnoty, než sám ztrácí
v procentu pracovním na své vlastní hodnotě
užitné.« (Str. 143.)
Marx tedy popírá možnost vzniku nadhod
noty, t. j. přebytku hodnoty kapitálu reproduko
vaného ve výrobním procesu, z technického zaří
zení podniku. Podle Marxe jediným zdrojem
nadhodnoty, t. j. zisku a bohatství, jest právě
ona »nadpráce« čili přebytečná práce, kterou
dělník koná, když už byl odpracoval ekvivalent
své mzdy. »Ona (nadpráce) tvoři nadhodnotu,
která se usmívá na kapitalistu se vším půvabem
věci stvořené z ničeho.« (Ibid., str. 154.)
Vykořisťování dělníků jest tedy jediným
zdrojem zisků kapitalisty. Celý společenský řád
spočívá na exploitaci člověka člověkem —
kruh důkazů jest uzavřen. Další vývoj lidstva
záleží v růstu a sjednocení armády vykořisťova
ných; jejich boj za nový hospodářský řád, kde
výrobní prostředky budou náležeti pracujícím,
jest bojem spravedlivým.
Vůdci marxistického hnutí očekávali brzkého
vítězství proletariátu — ještě před uplynutím
XIX. století. Bebel prohlásil r. 1891 na Erfurtském sjezdu sociálních demokratů: »Jsem pře
svědčen, že uskutečnění našich posledních cílů
je tak blízko, že je málo těch, kdož v tomto sále
se nalézají, kteří by se dnů těch nedožili.« (Pro
tokol Erfurtského sjezdu, str. 172.)
Marxisté jsou toho názoru, že jejich úsilí
o sespolečnění výrobních prostředků se opírá na
železné zákony společenského života a vývoje.
Proletariát jest sociologickým nositelem socia
lismu, osvoboditelem lidstva od spárů kapitálu.
»Kapitál jest mrtvá práce, která oživuje se jen
jako upír vstřebáváním živoucí práce a žije tím
více, čím více ji vstřebává.« (»Kapitál«, I., str.
167.)
Na základě národohospodářské a sociologické
nauky K. Marxe vznikla celá škola. Marxisté
nelenili a vytvořili obrovskou, téměř nepřehled
nou literaturu. Hlavní pozornost byla ovšem vě
nována obhajobě Marxova učení o nadhodnotě,
neboť tu je nervus rerum marxismu, napájecí
zdroj jeho výboje a propagandy.
Panika v liberalistickém táboře.
Nelze říci, že by liberalističtí národohospodáři
lhostejně přihlíželi k účinkům, které vyvolala
Marxova »nadhodnota«. S počátku byla situace
pro liberalisty ovšem bědná, ježto Marx vlastně
nic jiného nedělal, nežli rozvedl do všech dů
sledků teorii hodnoty Adama Smitha a Davida
Ricarda, sloupů to liberalistické národohospodář
ské »vědy«. Avšak po počátečních rozpacích
liberalisté — hlavně zásluhou Jevonsa v Anglii
a Mengera v Rakousku — objevili novou teorii
hodnoty (t. zv. teorii hraniční užitečnosti, čili

marginismus ). Popírali totiž platnost věty, že
směnná hodnota pochází od práce vynaložené
na výrobu statků, nýbrž že jest výsledkem sub
jektivního hodnocení užitečnosti statků. V ně
čem měli .ovšem pravdu. Neboť Marxova objektivace hodnoty byla nesporně bludem. Avšak
bludným bylo též učení marginistů, kteří se filo
soficky opírali na hedonistické výpočty Benthamovy. Marginisté se odchýlili od klasicismu
Smitha a Ricarda svými pokusy vysvětliti směn
nou hodnotu stavy cítění nebo vědomí. Teorie
hraniční užitečnosti, toť subjektivistická matema
tika, jež srovnává užitečnosti statků a lidské
práce podle užitečnosti poslední hodiny, pracov
ní strasti a slasti a pod. H. J. Davenport (»Eco
nomies of Entreprise«) podrobil marginismus
zdrcující kritice (již sám tvůrce »rakouské ško
ly« Menger vzdal se nakonec pokusů aplikovati
Benthamovu psychologii na zjevy národního
hospodářství!). »Mohou býti vrtochy podrobeny
ocenění tak, aby byli v matematických vztazích
ke kráse, příjemnosti nebo sladkosti •— že pak
bude tato osoba nebo věc jedenapůlkrát krás
nější nebo milovanější než druhá?« (Citujeme
podle: H. W. Peck — Hospodářské myšlení a
jeho institucionální pozadí, str. 204.) Davenport
odhalil vší bezduchost a jalovost novoliberalistické školy satirickým rozborem její utilitaristicko-pseudomatematické konstrukce, kde vyvodil
všechny logické důsledky z marginismu:
1. Úspěšný podvodník, který zbohatne, je
tak veliký nebo větší než Edison.
2. Výrobce lupičského nářadí je tak produk
tivní, jako výrobce automobilů, je-li jeho peněž
ní příjem stejně veliký.
Velmi výstižně charakterisuje nemožnost subjektivistického marginismu K. D. Har (Ibid.):
»Všechny lidské vztahy se zásadně liší od ma
tematiky. Když odečteme pět od pěti, dostane
me nulu. Ale když jste milovali člověka, z které
ho se později vyklubal ničema, nedostanete nulu,
místo toho dostanete ,,přírůstek hodnoty” pro
pronikavější pochopení lidské povahy.«
Škole marginistických liberalistů se podařilo
pouze vyloučiti absolutní platnost Marxova uče
ní o směnné hodnotě. Celý spor ve mnohém při
pomíná starý spor mezi nominalisty a universalisty. Pravda jest tu, jako i všude v jiných pří
padech, někde uprostřed, na stezce zdravého
realismu. Jelikož však realistická teorie hodnoty
vyžadovala by zvláštního pojednání a kromě to
ho není podstatně nutnou pro posuzování a roz
bor Marxovy nadhodnoty, jakožto pramene so
ciálních protiv, přejdeme přímo k nauce o vy
kořisťování člověka člověkem pomocí »nadprá
ce« a »nadhodnoty«.

Kdo tvoří »nadhodnotu«?
Nedaleko amerického města Milwaukee je
automobilový závod Smithûv. V ohromné budo
vě se pohybuje běžící pás jako u Forda, Citroěna a jiných automobilových králů. Rozdíl je
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v tom, že tento pás je obsluhován jenom něko
lika strojníky. Podvozek se obrací na všechny
strany a montáž se děje jenom stroji. Kovové
ruce uchopí podvozek a s matematickou přes
ností konají všechny nutné pohyby. Úloha pří
tomných strojniků je soustředěna jenom na po
zorování strojů. Podle slov přítomného žurna
listy pohled do této obrovské dílny, kde tisíce
automobilů vyrůstají před očima diváka, bez po
moci lidských rukou, působí zdrcujícím dojmem.
Američtí odborníci vypočítali, že kdyby automo
bilové závody převzaly systém Smithův, stačilo
by 1000 (slovy: jeden tisíc!) dělníků, pro celou
světovou výrobu automobilů!
Před dvěma lety zahájila provoz nová new
yorská elektrická centrála, jež dodává proud
pro 300.000 rodin, tedy pro počet rodin
jako Velká Praha. V této centrále není zaměst
nán ani jeden dělník.
V Japonsku již několik let existuje skvěle
prosperující textilní továrna o 4 poschodích;
v každém poschodí jest 1 (jeden!) zaměstnanec,
jenž sedí u rozvodové desky a řídí stisknutím
knoflíku desítky automatických strojů. Továrna
vyrábí miliony metrů látek.
Na Podkarpatské Rusi se loni otevřela továr
na na ocet. Majitel přichází ráno do továrny,
připraví suroviny, spustí stroje a zamyká továr
nu; večer přichází pro hotové výrobky.
Ani v jednom z těchto a podobných případů
nemůžeme mluviti o nějakém vykořisťování děl
níků, neboť žádni dělníci tu nejsou. Ze se v těch
to podnicích produkuje »nadhodnota«, jest zřej
mé, ježto jejich majitelé by nemohli v opačném
případě provozovati své továrny. Avšak ještě
zřejmější je, že Marxovo klišé o vzniku »nad
hodnoty« z »nadpráce« zde nestačí, poněvadž
kde není lidské práce, nemůže též býti »nadprá
ce«. Odkud se tedy bere nadhodnota?
A tu jsme u kardinálního omylu marxistické
teorie: »Strojové zařízení vchází vždycky do
pracovního procesu celé a do zhodnocovacího
procesu vždy pouze částí. Nepřidává nikdy více
hodnoty, nežli ztrácí průměrně svým opotřebo
váním.« (»Kapitál«, I.)
Marx a s ním celá marxistická škola tvrdili
tedy něco bez jakéhokoliv důkazu. Jest ovšem
zbytečné příti se s marxisty dnes o to, zdali stro
je mohou produkovati nadhodnotu — automatisované podniky Smithovy a pod. poskytují pro
to důkazy evidenční. Kapitál může tedy při vy
užití moderní technologie produkovati plnohodnotu produktu, bez jakékoliv účasti námezdní
práce!
Odpověd na možné námitky.
Již slyším celou řadu námitek, vlastně vytá
ček. Za první: stroje přece musí býti někým ob
sluhovány. — Nehledě k tomu, že ani nejfana
tičtější zastánce Marxovy »nadpráce« a »nad
hodnoty« se neodváží tvrditi, že zhodnocovaci
pochod kapitálu v automatisovaném podniku
pramení v námaze zívajícího inženýra u roz-
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vodové desky a v občasném napravováni poruch
ocelových robotů, můžeme na tuto námitku odpověděti, abychom spor ukončili, že tito čtyři či
pět strojniků mohou býti synové, nebo vnuci,
resp. společníci kapitalisty.
Další námitka: stroje musel někdo vyrobiti,
tedy v nich je již jaksi ztělesněna »nadpráce« a
»nadhodnota«. Odpovídám: Kapitalista objednal
automatické stroje v Sovětském svazu, kde prý
neexistuje žádné vykořisťování dělníků. Zarpu
tilý obhájce marxismu bude ovšem i tu poukazovati na to, že peníze, za něž koupil stroje, nad
hodnotou neposkvrněné, vznikly z předchozího
vykořisťování atp., avšak to by už k věci samot
né nepatřilo. Neboť nám tu nejde o dějinný pro
ces akumulace kapitálu, nýbrž o jeho zhodnocovací proces, pro který zásadně není třeba nija
kého vykořisťování dělníků, aspoň ne v naší do
bě moderní techniky.
Řeknete: Vždyť u nás a jinde pracují miliony
lidí u strojů a nástrojů! Sebe větší automatisace
výrobního pochodu nevyřadí všech námezdních
dělníků z práce: nemůže na př. existovati stroj,
který by na běžícím pásu oholil shromáždění li
du. A všude tam, kde lidé pracují, existuje též
vykořisťování pomocí »nadpráce«.
Odpovídám: Společenský smysl automatisovaných podniků nezáleží v tom, že stroje zbaví
lidi jakékoliv fysické práce, nýbrž v tom, že pou
há existence automatických strojů dokazuje, že
v produkci nadhodnoty má podíl nejen lidská
námezdní práce, ale také kapitál!
Kdo má právo na výnos výroby?
Z tohoto poznatku vyplývá především nesmír
ně důležité ponaučeni — že totiž výrobní zaří
zení kapitalistického podniku není jen vampyrem, vyssávajícím nadhodnotu z práce dělníků,
nýbrž spolutvůrcem nových hodnot. Tak přichá
zíme empirickou cestou k závěru, který učinili
sv. Otcové v sociálních encyklikách, vycházejíce
z filosofie: hospodářsky, společensky a mravně
jest dobře odůvodněna nutnost jak práce, tak
i kapitálu. A to nikoliv kapitálu bez kapitalisty,
jak to chtěl Marx dokázati svým učením o vy
kořisťování, nýbrž jest také mravně odůvodněna
účast a podíl na společenském produktu: práce
i kapitálu. V jakém poměru? V poměru spra
vedlivém! Tak dospíváme k stěžejnímu bodu ka
tolického pojetí otázky dělnické, k spravedlivé
mzdě.
Práce samotná nemá práva na úplný produkt
výroby, poněvadž též kapitál se zúčastnil činně
jako zhodnocovaci činitel v hospodářském ži
votě.
Kapitál sám nemá práva na úplný produkt
i kdyby majitelé výrobních zařízení se obešli bez
pomoci námezdní práce. Neboť moderní techni
ka jest majetkem všech lidi, a žádný kapitalista
na světě nemůže za žádnou cenu si koupit od
vynálezce a konstruktéra též mravní právo trva
lého monopolu k vlastnímu prospěchu. Jako by
bylo směšné tvrditi, že Edisonovi a Marconimu

nezůstaly příslušné kapitalistické koncerny nic
dlužny, stejně neudržitelné by bylo tvrzeni, že
kapitálu samotnému může náležeti právo na
úplný výnos výroby z titulu odkoupení vynálezů
a pod.
Závěr: technologická nezaměstnanost lidí, t. j.
zjev vyžadování dělníků z práce racionalisací
výrobního procesu, není důvodem, aby tito lidé
nedostávali též podíl na společenském produktu.
Krach marxistické »sociologie«.
Katolický požadavek spravedlivé úměrnosti
v rozdělení výsledků společenské výroby není je
diným národohospodářským závěrem z poznat
ku o aktivní účasti kapitálu v zhodnocovacím
procesu. Další, neméně důležitý závěr je: třídní
boj jednotného proletariátu jest — nehledě k je
ho nemravnosti a škodlivosti — holá utopie.
Neboť vývoj sociálních poměrů nevede, jako
to prorokoval Marx, Engels, Kautský a j., k vy
tvoření jednotné masy dělnického proletariátu,
mající jediný cíl a tužbu — socialisaci výrobních
prostředků. Cím dále více se objevuje, že proletářská vrstva se rozpolťuje ve dvě třídy, jež od
sebe jsou odděleny ještě snad větší propastí
nežli kapitál a práce. Jsou to: zaměstnaní a trva
le nezaměstnaní.
Obrovské pokroky moderní technologie
v rámci stávajícího liberálně-kapitalistického řá
du způsobily, že v každé civilisované zemi se
vytvořila třída deklasovaných proletářů, nemají
cích naděje na opětné zařádění do práce. Říká
me tomuto zjevu »technologická nezaměstna
nost« na rozdíl od nezaměstnanosti »konjunktu
rální«. Na př. dělníci pozbyli práce, ježto továr
ník ztratil odbytiště nebo banka mu vypověděla
úvěr. Toť nezaměstnanost konjunkturální, pře
chodná. Sežene-li majitel podniku nový úvěr ne
bo trh pro své výrobky, začne provoz znovu.
Avšak nezaměstnanost technologická jest zjev
trvalý, který se vyskytuje i v dobách největšího
hospodářského rozmachu.
Tak na př. v USA je dnes asi 10 milionů ne
zaměstnaných, ačkoliv výrobnost země převy
šuje stav z roku 1929. V Anglii je 2 miliony
nezaměstnaných, v Rakousku na 300 tisíc, u nás
kolem půl milionu lidí. Je to zjev světový.
Zájmy dělníka zaměstnaného se značně liší
od zájmů člověka trvale nezaměstnaného. Za
městnaný a dobře placený dělník jest sociálně a
politicky spolehlivý, klidný, státotvorný. I když
je členem politické strany, v jejímž programu
jest socialisace výroby a distribuce, ponechává
tento cíl budoucímu vývoji a nerad se pouští do
politických dobrodružství; jest protivníkem ex
trémů zprava i zleva.
Avšak nešťastníci, kteří jsou stroji navždy
zbaveni sociálního postavení, práce a výdělku,
tvoří zcela jiné prostředí. Dříve nezaměstnanost
netrvala příliš dlouhou dobu; nezaměstnaný ne
ztratil spojení se svými kamarády-spoludělníky.
Žil jejich bolestmi a radostmi. Kdežto dnešní
trvale nezaměstnaný, jenž po 3, 4, 5 až 6 let

marně hledá stálou práci, se už dávno odtrhl
od svých bývalých druhů. Jejich zájmy nejsou
jeho zájmy. Jejich řeči, schůze, obranný boj, vše
to nezaměstnanému připadá cizím, neživotním,
neskutečným. Jednotná fronta? Proč ne? Avšak
nečekat, ihned vše staré rozbít a nastolit socia
lismus! Ne, odpovídá zaměstnaný dělník, věci
musí jiti svým přirozeným vývojem a musí se čekati, až atd. Avšak nezaměstnaný čekati nemů
že a jde. za každým extrémistickým hnutím, kte
ré mu slibuje okamžitou nápravu.
Příkladem, prostě klasickým, může sloužiti
rozdrcení německých sociálních demokratů stra
nou skobového kříže. Jest nesprávné viděti
v hitlerismu z roku 1932 výraz politického vý
boje drobné a střední buržoasie, jako to tvrdí
marxističtí sociologové. Vítězství straně hákové
ho kříže dobyly miliony nezaměstnaných, kteří se
zklamali v sociální demokracii. Všude v celém
světě představují masy nezaměstnaných vhodné
prostředí pro extrémistickou propagandu. Jest
to vážný problém — politický, hospodářský
i mravní.
Fakt technologické nezaměstnanosti pohřbil
marxistické sny o jednotném boji dělnického pro
letariátu za uskutečnění socialismu. Opakuji:
mezi zaměstnaným a nezaměstnaným dělníkem
jest větší sociální rozdíl, nežli mezi dělníkem a
majitelem továrny . . .
Jenom jedna cesta.
Bylo by chybou se domnívati, že moderní
technika nemá jiného poslání, než vyřaďovati
lidi z práce anebo zdokonalovati válečné zbraně.
Smysl moderní techniky naopak spočívá v tom,
že lidstvu se otevřely netušené hospodářské mož
nosti. Se stanoviska výrobnosti jest pro lidstvo
navždy vyřešen problém hmotného blahobytu.
Technika sama o sobě není ovšem ani dobrá, ani
špatná; vše záleží v tom, kdo a jak jí budou využívati. Avšak rozpor mezi možnostmi naší mo
derní doby a truchlivou skutečností jest tak ve
liký, že rozum lidský se nemůže smiřiti s dneš
ním stavem věcí...
Ovšem problém přebudování společenských
řádů v duchu křesťanské spravedlnosti a lásky
k bližnímu není otázka techniky. Komunista a
bezvěrec Robert Owen, který v minulém století
založil celou řadu kolektivistických osad, jež ve
směs ztroskotaly (New Harmony a j.), řekl jed
nou velmi správnou a hlubokou větu: Lze v kaž
dé době a za každého stavu výrobní techniky tak
uspořádati lidskou společnost, aby v ní nebylo
nejhorší bídy a nouze. —• K tomu jest zajisté
třeba něco jiného, nežli pouhé výrobní techniky;
především ale víry v Prozřetelnost Boží a dobré
vůle. »Hledejte nejprv království Božího a ostat
ní bude vám přidáno.« Avšak nenávist není ces
tou k společenské harmonii — není proto cestou
ani marxismus s jeho »vědeckou« nenávistí a
s jeho chytře vykonstruovanou »nadprací« a
»nadhodnotou«. Jest jenom jedna cesta, jež jest
pravdou a životem: Ježíš Kristus.
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Jiří Suchánek:

Matěj Braun
1738—1938.

Rozmachem rukou sražený hlas země neutuchá,
bouři zvlněných rouch se pluje k věčnosti,
vzníceni světci poselství káží Ducha,
vášně těl se lámou v milosti.

S nebe jak kanou růži girlandy,
měkce tak věčno k dceři země se sklání,
světelné rámě kol Šíje Luitgardy
v lásce své klade v kamenném pousmání.

Pokorné duši vane v tváři
mdlé nic dočasností krutou,
andělů křídla z prachu ji zdvíhají, září
nadzemské slávy oslní rozžehnutou.

Alejí kráčí nečešti i ctnosti,
jejich stín i světlo střeží věcí rád bdící.
Žárem své víry dobyl bezpečnosti
miles christianus s vůlí vítězící.

Jan Opolský:

Cesty k baroku a z baroka

Mezi jinými duchovými prapríčinami, aspoň v některých končinách světa, byla to církevní refor
mace, Šířící svůj živoucí vír až ku břehům osmnáctého století, že se tak překrvil barok, toto
Šlavnaté, poantické umění, plné varu a lymfatické rozkypělosti. Dobře je za podklad vžiti, že boj
reformace nebyl pouze suchou snahou po obnovení a očištění církve, popřeni mystického významu
oběti mešní, zbezvýznamnění odpustků a zákonů postních, že nebyl veden pouze za liturgickou
jednoduchost a prostotu, že nezasíval jenom fatální učení praedestinační, ale byl to nebylo nikde
přiznáno, snažil se uchovati jednotu duše s tělem a zarovnati pozvolna hluboké rozdíly mezi pří
tomným životem teplokrevným a ledovou gotickou odtaživostí.
Proto ovšem mnich Martin Luther, zpupně házející na oheň papežskou bulu a přibíjející svoje
prosté, až hrubé these na dveře wittenberského dómu, nemůže být přirozeně vydáván ani za pod
vědomého podněcovatele či strůjce procesu, jenž se vyvíjí v umění Šestnáctého a sedmnáctého věku.
Z dějin všeobecných vynikají dějiny umění jako svébytné vyvřelá vlna, vskutku však zcela
odvislá od povšechného živelného rozvíření. Umění splynulo úžeji s horkým životem, Šetříc ale
při svém splynutí všech nutných spirituálních předpokladů. Nelze také ovšem říci, že by to byla
jediná proklešténá cesta z duchovní houštiny věku, kudy se melo nové umění ubírati. Vyzrálá
renesance jest jeho matkou, třebaže není za dítě její lásky vydáváno a sama je vybavuje na cestu
k hranicím jiných zemí a jiných národností. Z dějin světa napolo je zjevno, že to byla v první řadě
italská renesanční architektura a plastika, z nichž se rodilo nové uměni barokní ve všech koncích
světa jako Čerstvě oživlý plamen z hasnoucího požařiště.
Michelangelo ve věku již kmetském přejímaje domyšlení a skončení petrského chrámu, největší
křesianské svatyně světa, uzákonil nový canon architektonické krásy, prokázal zcela odlišné pocho
pení pro vzduti a rozdech vnitřního prostoru, pro jakési volnější a životnější rozčlenění ploch na
povrchu architektonického díla a nové, Širé pojetí klenby, prosté vší ostré sbíhavosti tak, aby bylo
slavné otevření nebes lépe vyznačeno. Nalezli se následovníci, zprvu pouze napodobitelé, a klíčila
nová idea z humusu gotiky dávno mrtvé a renesance povlovným způsobem dožívající. I v půdě
zemí velmi vzdálených vyklíčilo zalétlé semeno nové ideje, jak byl toho příkladem i Petrohrad,
vysoko na severu položený, stavitelsky teprve vznikající.
Ohromující sochy Michelangelovy a dříve ještě Donatellovy oplodňovaly tvůrčí sen celého světa
a zdálo se věru, jako by se byla Donatellova nesmírná jezdecká postava condottiera Gatamellaty
postavila v Čelo oněch duchových Šiků, jež za nové, horce rozevláté uměni hodlaly bojovati.
A ovšem také láskyplná plastika Berniniho, jehož linie jsou roztřeseně znící, ale sladké a plné
jako arpeggio harfy, Berniniho, jenž jsa povznešeně okrasný a deklamatorský, nikdy však nezapo
mínající na tělo a krev svých postav, byl byly ve svém zásadním pojetí sebe mystičtější. Tak jak
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se to nejlépe jeví v bílém jeho sousoší »Vidění sv. Terezie«, na než není možno nikdy zapome
nouti. Tato svatořečená karmelitka ze staré Kastilie, autorka hlubokých mystických spisu, neztrácí
■v Berniniové pojetí ani toho nejmenšího z rozryvné krásy ženského těla, rovněž jako cherub, jenž
se snesl, aby jí protkal srdce, zutává zřejmé velmi daleko od nějaké ejébské bezpohlavnosti.
Tělo a duše jsou nerozpojeny a nerozpojitelny, žárem nového uméní svařeny v jednotu nad jiné
dokonalou.
Je to závažná část dědictví renesančního, ale může se ukázati na více příkladech, že jest barokem
účelné rozmnoženo a védomé prohlubováno. Je to zejména flámský olbřím Peter Paul Rubens, jenž
naložil s propůjčenou hřivnou podle Písma jako služebník nad všemi spravedlivý. Lymfatická
filosofie flámského élovéka, křesťanským spiritualismem obdechnutá, duch a krev, jež barvám
jeho široké palety dominuje, obojí je u ného prolnuto tak, aby dýchalo nezmařitelnou vitální silou
i téma tak strastné, jakým je snímáni s kříže.
Byli tu dále v Holandsku Franz Hals, jehož zmocnéné výtvarné bytosti jako by byly chvatné
a sméle vyhnéteny z horkého vosku; Rembrandt, u néhož ohnivými životními Šťavami jsou pro
stoupeny nejtmavší, zdánlivé neproniklé hustiny jeho Šerosvitu, i celý jeho život smíšen jest z nena
dálé a oslňující slávy a téžké materiální klopotnosti.
Ve Spanélích, ovzduší nadřadné moci Šlechty a fanatického knéžstva, uzráli velcí barokní umélci
Ribera, Velasquez, dávajíce všecky své síly do služeb nové myšlenky ať už védomé nebo nevédomé.
Výrazy vysoké extase a martyria nemohly setříti smyslného télesného pelu, nebol tak vzácné ve
svých dílech zasnoubil Ribera duši s télem, co zatím portréty Velasquezovy vydechovaly vznešenou
zpupnost a poživacství.
Byla tu ovšem nekonečná řada takto italisovaných tvůrců, zhlížejících se nábožné i ješitné
tu v Quido Renim, tu v Caracciovi.
V Anglii to byl William Hogarth, jehož tvůrií duše nikdy se nesnažila vymaniti se ze spolku se
svou hořkou télesností a sir Joshua Reynolds, z jehož podobizen vyzírala vedle duše jako dech
zrcadlem zachycený též ale vitální dokonalost a síla.
Přes celý umélecký svét přelila se tato vřelá, sálající vlna, kde se to dalo, mrtvou zemi vlažíc
a rozjitřujíc.
U nás byl to zejména pyšný stan doby rudolfínské, na némž se zanítily i mnohé naše hvézdy,
dodnes ješté s odlivem historické noci neblednouce.
Brandl a Skréta podle přísného znéní zákona třeba ne vždycky zcela svébytní, vždy však velicí
mistři a virtuosní technikové, přijímající z cizího inspirátné pouze tolik, aby nebyla vlastní indivi
dualita vnitřné ani zevné ohrožena. A při tom tak vyslovené lidští a télesní, třebaže téméř celé jejich
životní dílo bylo rázu náboženského a apologetického.
Kupecký, zkušený portretista, a Václav Vavřinec Rainer, jenž odposlouchal Šumnou slávu ná
stropních maleb Tiepolových, aby ji tlumotil způsobem teskému srdci bližším a srozumitelnějším.
Byla to jenom taková tajemná pospolitá cesta uméleckých duchů.
Veliký, nešlastné neklidný císař, holdující se stejným zanícením uméní, tajným védám i astrologii,
zbavil ve svém majestátu malíře jakéhokoliv nuceného cechovního příslušenství a prohlásil jejich
uméní nadále za svobodné a nezávislé.
Proto se tak doba stala mocné zúrodňující i trpné zúrodnéná.
Jenom nevelkou část lidského véku kolébaly se však lodice umélců na těchto silných a průboj
ných vlnách, dostávajíce se záhy do nicotných, krajkovité napénéných tišin rokoka, kamž tak zdobné
doveslovali Fragonard a Watteau.

Vilém Bitnar:

Katolická moderna
II.

Bylo by marnou prací chtíti popříti zjevy
»katolického modernismu«, Či »reformismu«
v dějinách vývoje českého cítění náboženské

ho. Modernism je dokonce konstantním zje
vem již od prvních staletí křesťanských, vy
tvářejícím stále nové a nové »bludy« povahy
věroučné, proti nimž musil Řím boj ováti zá
pasy Často přetěžké, ale převahou vítězné. Ne-
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ní také jediné velké chvíle v dějinách českého
národa, zejména dob politického převratu, aby
nebyly doprovázeny zjevem náboženského
»modernismu«. Vzpomeňme jen krutých zá
pasů geniálního arcibiskupa Jana z JenŠtejna
proti »modernistům« naší karolinské gotiky
čtrnáctého století. Co jiného než formou »mo
dernismu« byla celá protiřímská akce Mistra
Jana Husa. Luterská reformace Šestnáctého
veku byla ve svých kořenech »modernismem«.
Jansenistická horečka osmnáctého věku neby
la ničím jiným. Humanitní liberalism obrozenského bolzanismu skončil modernismem »re
formního hnutí« pražského kněze Náhlovského v roce 1848. Nebylo tedy staletí, aby se
v lůně České katolické společnosti neobjevil
fantom modernismu. Jak jinak, nežli že musí
me v reformních snahách z konce devadesá
tých let minulého věku spatřovati známý dě
jinný zjev »stálého návratu« těchže lidských
hnutí duchovních.
Ale je tu ještě jiný, velmi zajímavý průvodní
zjev českého modernismu. Jenom objektivním
vyšetřováním skutečností dobereme se pozná
ní o postupném ochabování dogmatickéh o reformismu českých akcí modernistických.
Gotické formy »modernismu« v období jenŠtejnovském i husitském byly povahy po výtce
dogmatické. I katolictví šestnáctého věku bylo
rozleptáváno přívalem věroučného bludařství,
které však sláblo ve své odolnosti právě touto
Širou rozbředlostí ideovou. Osmnácté století
spokojovalo se u nás již jen částečnými korek
turami některých dogmat, a věroučné problé
my nebyly již vůbec předmětem reformních
snah hnutí z roku 1848. A stejně není ani sto
py po dogmatice v »přerovském programu«
moderny z roku 1906. Žádají-li tvůrci tohoto
programu, spisovatel Lutinov a politik Světlík,
znárodnění kultu cyrilo-metodějského, vyma
nění episkopátu z područí vídeňského, zavá
dění České bohoslužby v diecési vídeňské a
litoměřické, vliv kněžstva na volbu biskupů
a zlomení Šlechtických privilegií v církvi,
uplatnění hesla »katolické dítě do katolické
Školy«, dále, aby katolický tisk byl na výši
doby, aby se mohlo katolické kněžstvo sdružovati k hájení stavovských zájmů . .., jsou to
vesměs požadavky, které se téměř všecky usku
tečnily, aniž byla katolicita národa nějak ohro
žena ve svém věroučném jádře. České hnutí
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modernistické, vyjádřené »přerovským progra
mem« z roku 1906, nebylo povahy dog
matické.
Zbývá nám z toho programu jediný ožeha
vý bod, týkající se kněžského celibátu.
Jsem dalek, abych tu hájil tuto vadu hnutí.
Jako laik neměl jsem nikdy mnoho porozumě
ní pro horování proticelibátní, laikům přece
jen cizí, v němž se posléze soustředilo toužení
našeho reformního modernismu. Ale byl jsem
tak jako Četní jiní laikové hnutí přesvědčen,
že se tu jedná o věc povahy disciplinární, ni
koliv dogmatické.
Avšak, jak tedy vzniklo toto nové křídlo
Katolické moderny, která byla s po
čátku tak ryze literární? Nejstarším zřídlem
byla mu rovněž encyklika Aeterni patris
z roku 1879. V seminářích žili vždy a všude
vedle bohoslovců, založených vědecky a umě
lecky, také jiní, kteří svým nadáním inklino
vali k politice a socialismu. Kdežto ti první
vybírali si z encykliky živly, směřující k este
tice a scholastice, druhá skupina vytěžila z ní
vše, co tíhlo k sociologii. Také k sociologii
musili se dobrati studiem filosofie, ale byli to
po výtce filosofové moderní, jimiž se počali
obírati. A pak přišla dne 15. května 1891 ona
světodějná encyklika Rerum novarum,
v níž papež Lev XIII. způsobem tak přesvěd
čujícím dokázal, že je nutno si vŠímati otázky
dělnické, kterou lze ovšem rozluŠtiti jedině na
základě náboženství křesťanského. To byl
břeskný signál k nové práci v hnutí katolic
kém. Jestliže mládež směru sociálně apologe
tického studovala dříve díla katolického učen
ce evropské pověsti, wiirzburského dogmatika
Hermanna Schella, počala se nyní obraceti
k neméně proslulému Ottovi Willmannovi,
jehož »Geschichte des Idealismus« z r. 1894 až
1897 bylo náplní katolické věrouky, filosofie,
etiky i society. Poučeni sociologicky tímto
učitelem, počali bohoslovci v seminářích zakládati »sociální kroužky«, z nichž vyrůstalo
nové mocné hnutí sociálně politické, které se
později organisovalo ve straně »křesťansky
sociální«. Třetím ostnem hnutí stala se Masa
rykova Česká otázka z roku 1895, vzbu
divší v české veřejnosti obrovský rozruch.
Bohoslovce Českých seminářů stejně jako kaž
dého vzdělaného Čecha upoutávala Masary
kova these, že české obrození je pouhým vzkří

šením reformace, že naše nová koncepce ná
rodní je pokračováním snah Husových a čes
kobratrských. Bohoslovci, ponecháni většinou
sami sobě, zápolili s knihou, jak uměli. V ohle
du věroučném nemohla zviklati pevný názor
bohoslovecké mládeže, zato je vzrušovala
slušnou formou, jakou mluvila o katolictví.
Česká liberální společnost v letech devadesá
tých dívala se na Církev jako na věc odbytou.
Sociální demokraté stejně jako vlastenečtí
Mladočesi pustošili starobylé dědictví svato
václavské tak neostysně, že střízlivé stanovisko
Masarykovy knihy je dojímalo. Masaryk se
nedotýkal dogmatiky, v jeho knize bylo nad
hozeno leccos, co bychom s katolického sta
noviska nazvali »věcí církevní discipliny«.
Tady nastalo pro mnohého bohoslovce a poz
ději kněze osudné rozcestí. Počalo se rozumovati o věcech, které nemohly býti rozřešeny
bez vůle Církve. Počali zakládati reformní
Časopisy, popouštěli uzdu a stávali se nespo
kojenými. Oporu hledali u »reformkatolicismu« německého.
Je přirozeno, že mladší, sociálně politické
hnutí, hledalo posily v starším hnutí literár
ním. Zprvu našli v »Novém Životě« a listech
reformních přátelského přijetí. Šrámek, Svět
lík, Svozil a jim příbuzní psali do »Nového
Života«, a když později ovládali politické de
níky, poskytli opět místa literárním publicis
tům i básníkům. Tak obě tato hnutí počala
zvolna splývati, a název Katolická mo
derna, ražený kdysi pro starší družinu lite
rární, stával se firmou celého rozlehlého hnutí
politického, literárního i kněžsky stavovského.
V této složité osnově mohl pak jen dobře po
učený znalec rozeznati příslušníky jednotli
vých hnutí. Střed tvořili sociálně političtí pře
dáci, zakladatel a vůdce křesřanskosociální
strany, Jan Šrámek, jeho spolupracovník a šéf
redaktor deníku »Našinec«, František Světlík,
šéfredaktor deníku »Hlas«, brněnský augusti

nián Tomáš Šilinger, národohospodářský refe
rent revue »Hlídka«, rajhradský benediktinský
opat Prokop Bartoloměj Šup .... Na pravém
křídle hnutí stála stará literární garda, Bouška, Podlaha, Lang, řada laiků . .. Na levém
křídle stanuli nejrozhodnější reformisté, dok
tor Loskot, Svozil, Kunte, Dlouhý, Pokorný.
A mezi těmito vlnilo se široké pole těch, kdož
byli zpola literáty, zpola politiky, nebo zase
literáty i reformisty, většinou osobnosti nevy
hraněné buď esteticky či sociologicky. Jako
každé široké hnutí byla teď i Katolická
moderna dvojpólovitou.
Do tohoto zvolna se stupňujícího chaosu
zasáhla dne 8. září 1907 encyklika papeže
Pia X. o učení modernistů, Pascendi do
minici gregis. V této historické chvíli,
pro římsky pravověrný katolicism světového
významu, nastalo rázem v České Katolické
moderně třídění duchů. Všichni, kdož byli
rozhodnými reformisty odpadli od Církve a
tím přestali býti »katolickými modernisty«.
Jiní, méně rozhodní, vzdali se veřejné činnosti
reformistické, vyčkávajíce příhodné chvíle. Ti
pak odpadli po převratu v roce 1918, aby roz
množili řady rozkolníků církví nekatolických.
Avšak zdrcující většina těch, kdož kdysi nále
želi ke Katolické moderně, zůstala
věrna Římu, a byli to právě lidé nejvýznačnějŠí, duše tvůrčí a vedoucí. Když dne 1. září
1910 papež Pius X. v Motu proprio Sacro
rum Antistitum nařídil, aby všickni
katoličtí kněží potvrdili přísahou, že nejsou
přívrženci učení, jež encyklika Pascendi
zavrhla, zmizel nadobro mátožný stín českého
»katolického modernismu«. Živly, které byly
až potud spojovány jednotným názvem K atolické moderny, rozdělily se v tábor
katolický a nekatolický, mezi nimiž nebylo již
prostředkujícího pásma, protože odtud zmize
la již polarita hnutí, které se stalo homogen
ním.

Doc. Dr. A. Dratvowá:
Výstraha z Erasma Rotterdamského
Stefan Zweig, zváben patrně podobností
mezi dobou Erasma Rotterdamského a dobou
naší, napsal životopis tohoto vynikajícího
tehdy humanisty pod názvem »Triumf a tra

gika Erasma Rotterdamského«. Překladatelé
Josef Hrdlička a Klement Králík píší, že dílo
přeložili k 400. výročí Erasmovy smrti (1536)
a také proto, že se jim zdálo nutným, aby dnes
OrzA Ol

bylo slyšeno každé dobré slovo, které by
mohlo odvrátit svět od hrozného rozdvojení
v duchovním životě. Erasmus tehdy, kdy Evro
pa se roztrhovala na dva krůtě se potírající
tábory, katolický a protestantský, chtěl zabrániti roztržce silou svého rozumu a pera. Po
posledních událostech v Rakousku a z toho
plynoucích důsledcích i u nás, kniha Zweigova mimoděk má své poslání nejen historickoliterární a jubilejně-oslavné, ale i poslání třetí,
možná nej důležitější, totiž: výstražné.
Erasmus je v historii ceněn jako veliký hu
manista a podle dnes obvyklého způsobu vy
jadřování, jako veliký Evropan. Viděl nedo
statky na všech stranách a káral je svými spi
sy; jeden z nich, »Chvála bláznovství«, je nej
proslulejší a z celého díla Erasmova se uchoval
dodnes i v učebnicích. Ačkoli Erasmovi Šlo
o to, aby svou prací a svým vlivem — a ten
byl velmi veliký — zabránil náboženskému
i politickému fanatismu doby a nastolil vládu
smířlivosti, humanity, ohlednosti, věčného roz
umu, který přežije všechny vášně, jež konečně
musí umdlít únavou — nejen že všemu zlému
nezabránil, ale dokonce je i posílil.
Bylo mnoho důvodů a příčin, pro které
Erasmus nemohl působiti na uklidnění Evro
py. Nedočkal se také »únavy«, o níž věřil, že
nutně vystřídá období vášní. A sám nebyl mu
žem činu: uměl jen objasňovat, nikoli formo
vat, jen připravovat, nikoli uskutečňovat. Není
zrozen k boji, kterého doba vyžadovala: boj
stejnou zbraní. Erasmus měl jen zbraně du
chovní, zbraně příliš slabé na tehdejší argu
menty hmotných sil. A také neměl, jak Zweig
poznamenává, »zavilého přesvědčení«, za něž
by bojoval. Objektivní myslitel zpravidla vů
bec má prý málo jistoty, snadno pochybuje
o správnosti svého mínění a jest ochoten
aspoň uvažovat o důvodech protivníkových.
Avšak jakmile připustí protivníka k slovu,
poskytuje mu tím náskok, a je-li protivník
mužem bojovným, pak nutně píšící humanista
jeho zbraním, opřeným o lid, podlehne.
A v tom je právě konec slávy a počátek
i vrchol tragiky Erasmova vybroušeného du
cha, že těmto chybám »objektivismu« podlehl
při srážce se svým jinak vyzbrojeným protiv
níkem Lutherem. Tam humanista, píšící ko
mentáře k theologickým spisům, zde bojovný
Luther, podle slov Zweigových podobný sle-
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pému zuřivci, který bojuje proto dobře, že si
stáhne přes uši přílbu umíněnosti, aby nic ne
slyšel, a kterého jeho vlastní posedlost chrání
v boji jako rohovitá kůže. Erasmus se ne
účastní veřejných projevů, na něž dvakrát —
na počátku a na konci konfliktu Lutherova
s církví — byl pozván, radí jen soukromě,
píše, zatím co Luther strhuje lid i odbojnou
Šlechtu osobním vystoupením na svou stranu
k rozkolu. Nedovede nikdy říci rozhodně ano
či ne, vždy úzkostlivě zkoumá, zda protivník
má či nemá snad pravdu.
Při této četbě zapomínáme, že jde o dobu
před čtyřmi sty lety, zapomínáme na literární
kritiku a srovnáváme. I jsme strženi odporem
k mnoha vynikajícím duchům naší doby, kteří
rovněž trpí přílišnou kritičností, pochybovacností, malou přesvědceností a kteří se chtějí
smlouvat s protivníkem tam, kde by měli jed
nat. Nevidí určitě pravdu svou, vidí i pravdy
druhých lidí: ale strana druhá v tom právě
vidí jen a jen slabošství. Býti ponořen do svých
komentářů a spisů je sice krásné zaměstnání,
ale nestačí, když doba žádá rozhodnosti a sta
tečnosti.
Když Luther konečně starého Erasma do
nutil veřejně k rozhodnému vyjádření, už bylo
zbytečné, neboť dávno již duchovní vedení
Evropy se vymklo z nepevných rukou Erasmových. A co zbylo z Erasmovy práce: Chvála
bláznovství!
Nelze dnes si představiti, že kdysi Erasmus
byl nejen rozhodčím ve vědeckých sporech své
doby, ale že jeho slovu se naslouchalo víc než
slovu císaře dvou světů. A marně nám znějí
slova závěru knihy o Erasmovi, že slávou
Erasma, který byl v pozemském prostoru pře
možen, bude to, že ukázal myšlence humanity
literární cestu do světa; že není nic marné, co
kdy vyšlo z jasného myšlení a bylo myšleno a
řečeno s čistou mravní silou; a že i když to
bylo formováno slabou rukou a jen nedoko
nale, povzbuzuje to mravního ducha stále
k nové formulaci.

Z hlediska katolického byl největší tragedií
Erasmovou právě nedostatek toho, co Zweig
útrpně nazývá »zavilým přesvědčením«.
V tom směru neměli asi plnou pravdu ani sou
dobí katolíci, když považovali Erasma za tajné
ho luterána, ani přivržeci Lutherovi, kteří ho
měli za zbabělce, který se bojí veřejně se pro
hlásit pro Luthera. Erasmus prostě nebyl »zavi

le< přesvědčen o ničem. Nebyl si sám sobě
jasný. Nebyl ani tím, ani oním.
Angličtí vrstevníci a přátelé Erasmovi, Tomáš
More a Fisher, (kteří nedávno byli prohlášeni
za svaté), právě proto, že si byli zcela jasní a
věděli tehdy, kde jest jejich místo, skonali na
popravišti, popraveni pro své důsledné katolictví
rozkolným Jindřichem VIII.
Erasmus však naopak, ač katolík, způsobil, že
kurfiřt Fridrich se stal od roku 1519 vlivným
protektorem Lutherovým a tím dopomohl k ví
tězství jeho učení. Protekcí Erasmovou bylo
i Melanchtonu dopomoženo k vlivu tím, že byl
povolán za profesora řečtiny do Wittenberka.
A když papežští legáti r. 1520 vymáhali na
kurfiřtovi, aby byly provedeny požadavky pa
pežské buly proti Lutherovi, Erasmus svým
posměchem, že zločin Lutherův záleží jen v tom,
»že papeži na korunu a mnichům na břicho
sáhl«, způsobil, že kurfiřt papežským legátům
odmítl. Erasmus dokazoval také, domnívaje se
asi, že toho vyžaduje humanitní »nestrannost«,
že odpor proti Lutherovi vyplývá jen ze zlého

pramene, tedy z nenávisti, pánovitosti, z odporu
proti pravé učenosti a radil, aby se sešli moud
ré, vážné a. nepodezřelé osoby, které by celý
spor odklidily.
A přece Erasmus ve skutečnosti s Lutherovým
učením nesouhlasil! Jednal jen »humánně« a
»nestranně«. Svým humanitním jednáním si
však Luthera nezískal. Když r. 1524 po katolič
ku psal proti Lutherově názoru na svobodu
lidské vůle a správně vytýkal Lutherovi po
vrchnost, nevědeckost, libovolné převracení Pís
ma svátého, dostalo se mu od Luthera mezi ji
ným té stručné odpovědi, že je »nevěrec, jenž
svini ze stáda Epikurova v sobě nosí...«.
Jsou chvíle v životě, kdy je nezbytně nutno se
otevřeně přihlásit buď k jedné nebo ke druhé
straně. Objektivita není polovičatost. Objekti
vita není elekticismus, není sendvič... od kaž
dého něco. Evropanství není bezbarvé humanitářství a ušlechtilá všehochuť. Evropanství
právě jest: mít v určitých otázkách jasno a říci
určité ano anebo určité ne.
m.

Jan Einer:

Vývoj překonáván vývojem
V napiatých dnech, v nichž žijeme, unikl po
zornosti článek Karla Čapka v prvním lednovém
čísle »Přítomnosti«. Byl nadepsán »Kam smě
řuje vývoj«. A přece si tato stať, všestranně
poučná, nezasluhuje tak tichého přijetí. Karel
Čapek se odhodlal věnovati této otázce stať jak
si zásadní a redakce ji umístila do záhlaví nové
ho ročníku zřejmě jako programový článek. Ne
jsme jistě daleko pravdy, soudíme-li, že článek
vzešel z dojmů, jaké vzbuzují události poslední
doby. Zajímá nás tudíž z mnoha příčin Čapkovo
stanovisko.
Překvapí vás, čemu dnes říká Karel Čapek
vývoj. Obyčejní smrtelníci rozumějí pod tímto
slovem průběh změn, týkajících se člověka a jeho
úlohy v lidské společnosti, řekněme tak v roz
sahu jednoho lidského věku; to je už tak jejich
norma, plynoucí z jakéhosi neuvědomělého so
bectví. Pokud víme, uvažovával tak kdysi Karel
Čapek sám — a velmi hlasitě celé jeho okolí.
Tedy vývoj je proměnlivost, pohyb, jaký nás,
prosté lidi, může zajisté plným právem zajímat.
Když někdo řekl nebo napsal, že vývoj jde tře
ba do leva nebo tak nějak, rozuměl každý z nás
tomu, co tím chce říci. A tak bývalo mezi námi
celkem jasno a nemusili jsme si ani ověřovat,
»jaký« ten vývoj máme na mysli. LI Karla Čap
ka však pozorujeme dnes s překvapením, že tak
chápán vývoj nestojí dnes celkem ani za řeč.
Alespoň Karel Čapek jej za ten pravý vývoj
nepokládá. Karel Čapek uvádí naši pozornost
k vývoji svému, který je tím vývojem pravým a
nefalšovaným. »Vývoj Evropy nemůžeme dobře
posoudit podle jednoho roku nebo podle něja

kých dvaceti let. Chceme-li si udělat jakýsi
obraz o jejím vývoji, musíme se podívat, co se
s ní dálo v několika posledních tisíciletích. Chceli někdo tvrdit, že vývoj Evropy směřuje napra
vo, měl by se pokusit o důkaz, že v tu stranu
směřuje od punských válek nebo od nájezdu
Attilova.« Proč, o tom nás Karel Čapek nepoučuje. Zřejmě mu menší doba nestojí vůbec
za to, aby se jí zabýval,
Karel Čapek vůbec zahajuje nový rok tím, že
se vyslovuje pro dějinné úseky náramně veliké.
»Jednotlivé dějinné události nebo periody (!)
nejsou ještě vývoj, tak jako jednotlivé variace
a mutace nejsou v přírodní říši ještě vývojem
rodu nebo třídy.« Navazuje na tuto větu, uji
šťuje Karel Čapek se svým povědomě unaveným
gestem člověka, jenž má těžký osud obírat se
lidmi sprostnými, že není nijak proti tomu, aby
chom o současném stavu Evropy a o světě ne
přemýšleli pod zorným úhlem dějinného vývoje,
avšak: v tom případě »doporučuje vřele každé
mu, kdo se chce vyjádřit, kam směřuje vývoj,
aby vzal předem v potaz aspoň nejzákladnější
školské vědomosti o historii našeho světa«.
Pohleďme, kam nás náš vezdy poučující mistr
vede! Skutečný vývoj je tedy cosi jiného, než se
myslí. A vlastně se velmi snadno stanoví. Vezme
se prostě stav dneška a stav třebas za punských
válek nebo za časů Attilových. A pak se prostě
jedno od druhého algebraicky odečte a máme
vývoj. Což nad to jest, je celkem bezvýznamné.
Tedy diference mezi dneškem a šerým dávno
věkem. Vzdálenost mezi obojím lze pro snad
nější přehlednost spojit stoupající nebo klesa-
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jící přímkou. Prostý odpočet. Cosi jako alge
braický rozdíl mezi vrněnrm nemluvněte a po
kročilou sklerosou při zanedbání toho, co je mezi
tím. Proto také »jestliže si nyní nějaký stát
zrovna dopřává takovou nebo makovou změnu
politického režimu« (jak vtipně píše Karel Ča
pek), neznamená to celkem nic. Rozhodně to
není vývoj, neboť ten je nutno hledati teprve
v rozpětí nejméně tisíciletém. »Jedna válka nebo
pět válek neznamená celkem nic proti tomuto
dlouhému kulturnímu a politickému vývoji svě
ta.« Karel Čapek zjistil totiž metodou, která by
měla být po zásluze pojmenována jeho jménem,
že v dějinách světa přece jenom ubývá džingischánské libovůle a násilnosti mezi národy ■— a
představuje si toto ubývání v podobě přímky.
Obávám se domyslit, k jakým výsledkům by
přivedla tato metoda autora, kdyby vzal náho
dou do počtu třeba zlatou dobu Periklovu a ob
dobí 1914—18, jakožto krajní meze. Zdá se,
není mez jako mez, a vůbec by některé ty pohle
dy do historie byly choulostivé a nepříjemné.
Nebyl by to však Karel Čapek, aby si s tím
nevěděl rady. To, co neodpovídá předem určené
maršrutě a přece se děje, to je patrně něčím ne
přirozeným. Na to je také nutno jít jinak: s vět
ší přísností! Badavý duch Karla Čapka nalézá
východisko: to, co nezapadá do teorie, je jistě
něco nenormálního. Anachronismus! Výchylka
z dějinného řádu! Dočasné zvrhnutí! Poté pře
hlíží Karel Čapek znovu s láskou svoji teorii.
Není porušena! Vše souhlasí. Kouzelná formu
le, tahle zvrhlost! Není to po prvé, co naší době
pomáhá z nesnází.
»V nej úspěšnějším případě (rozuměj: tako
vého anachronismu nebo úchylky) se tím založí
jen historická episoda na několik desítek let.
Měřeno dějinami, nestojí to opravdu za to.«
Nezbývá tedy než si gratulovat. Neboť Karel
Čapek prokázal několika pohledy na mapu,
»počínajíc starým latinským impériem«, že vý
voj lidstva směřuje v posledních tisíciletích do
cela zřetelně k tomu, aby jeden národ neovládal
druhé. A je, jak praví Karel Čapek, »až příliš
mnoho známek, že se tento proces bude dál ode
hrávat i na ostatních světadílech«. Je přežitek
mysliti si, že »jedna říše, nebo tři říše, že úspě
chy tří let nebo třiceti let mohou zvrátit ten
tisíciletý vývoj světa«. Karel Čapek se táže:
»Rozvíjí se ve dvou, třech tisíciletích evropské
kultury lidský duch k stále větší svobodě myš
lení, vybojoval si ji za tu dobu na světské cír
kevní moci, bylo to jeho stálé a neúchylné usilo
vání, nebo ne?« Karel Čapek opět předpokládá
přímku stoupající, a ta ho upokojí. (Kdyby však
chtěl spojit třeba řecké filosofy se středověkou
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lžischolastikou, nevycházelo by to příliš skvěle.
Ledaže by se opět sáhlo pro výpomoc k anachronismům a úchylkám.)
Karel Čapek vyhlásil postulát »věkovité svo
body ducha«. Pokud to nesouhlasí (na př.
v dnešních totalitních státech), je to opět abnor
malita, anachronism.
Jak patrno, nemáme se tedy čeho bát. »Právě
překvapující nelidskost dnešních válek je bez
děčným svědectvím, že sami jejich původci si je
uvědomují jako divoké a svévolné porušení řádu.
Proto se chovají jako člověk, který jde vraždit
se sekyrou v ruce. Nikdo snad nebude tvrdit, že
vývoj světa směřuje k tomu, aby byly masakro
vány ženy a děti, rozbíjena města a vrhány le
tecké pumy na školy a nemocnice!« Jedna z nej
větších dějinných abnormalit!
Slovník našich pojmů byl tedy obohacen;
krátce: po zvrhlém umění přichází i zvrhlý vý
voj. V takovémto vývoji však můžeme žít, ať se
děje cokoli, s klidným svědomím. Neboť to, co
by se nás snad mohlo dotknout nepříjemně, to
je anachronismus.
Je tedy jen škoda, že dnes žijeme v době, kdy
je těch abnormalit a anachronismů trochu mno
ho. Nesmíme však zoufat! Budeme-li měřit vý
voj lidstva měřítkem ž období diluviálních naplavenin, ukáže se nám, že výsledek je vlastně
velmi příznivý.
Domníváme se, že víme, co přivedlo Karla
Čapka k tomuto podivnému nazírání na vývoj.
V jeho okruhu bylo vždy plno jarého optimismu
a záviděníhodné sebejistoty. Dnes jsou jakási
překvapivá znamení na obloze. Dokonce by si
o nich mohli druzí ledacos myslit. Snad si sám
Karel Čapek zakrývá nějakou nežádoucí skuteč
nost z některého kratšího úseku vývojového. Je
třeba něčeho, co by potřelo vývoj »vývojem«.
Vytvářejí se tedy nové náznaky na základě krás
ných dějů pečlivě vybraných. A zase tedy se
může nastolit sebejistota, zase jsme to my z »Li
dových novin« atd., kteří budeme ukazovati ces
tu. Opravdu?
Souhlasili bychom s Karlem Čapkem jen
v jedné věci: musí býti jasno o vývoj čeho jde?
Tedy: nám jde o člověka, o jeho přítomnou úlo
hu ve světě, o změny společenského (a tím
i politického řádu), o celý ten velký průběh
změn, které spolutvoříme, které cítíme na své
kůži a které mají nesmírný, časný i věčný dosah
pro nás i pro naše děti a pro všecky, co budou
žiti po nás.
Tedy o to nám jde! Ale nejde nám o akade
micky hledané vývojové ornamenty, umně krou
žené v době příliš vážné. Neboť takové orna
menty odvádějí pozornost od skutečnosti.

Německo se učí, ale nemění
Jak naši předkové dobře znali povahu Něm
ců, dokazuje i tento citát z Dalimilovy Kro
niky, kde Dalimil píše o Rudolfovi Habsbur
ském, řečeném »kaše«, který vládl v Čechách
od roku 1306—1307.
Coi pak Čechové učinili?
Svého nepřítele za knížete sobé zvolili,
Rudolfa, vévodu rakouského,
Albrechtova syna, krále říšského.
Nepřítel nemůže dobré Hniti!
Jsa Český knize, chtěl všechny České pány
zbiti...
Kdyby byl ten kníže déle živ býval,
byl by byl mezi pány veliký boj nastal.
Listy jim po vůli dával,
ale jich zlého chytré vyhledával.
Nebo tak mu otec přikázal,
aby se na Českou prosbu nic netázal,
rka: »Dej Čechům pergamenu a inkoustu
do vůle,
zase jim odejmeš, Šíji jim mečem ohole!«

Kniha o komunismu
P. Vincenc Ducatillon O. P. a Daniel Rops:
Rudé plameny nad Evropou. (Dvě stati.) Na
kladatelství »Vyšehrad«, Praha 1937. Str. 255.
Cena brož. Kč 28.—■, váz. Kč 38.—. Přeložil a
předmluvu napsal Dr. Rudolf Voříšek.
Ducatillonova úvaha o komunismu je z nej
lepších prací o tomto thematu. Autor zdůrazňu
je, že komunismus není jen národohospodářská
nauka nebo sociologická teorie, nýbrž že komu
nismus chce především odpověděti na věčné
otázky po původu a účelu bytí. Je tedy nemožné
být komunistou sociálně a nebýt jím zároveň
filosoficky, zcela jako nelze být katolíkem, neuznáváme-li dogmata a podržíme-li jen sociální
učení Církve.
Rozbor vzájemného poměru mezi materialis
mem, idealismem a spiritualismem, který autor
podává, vyniká velikou hloubkou. A detailně je
rozebráno marx-leninovské učení o náboženství.
Autor případně zde poznamenává na adresu
křesťanů: »Křesťanství také nepopírá, že se ná
boženství v rukou vykořisťovatelů stává pro
středkem utlačování... Všechno, co dělají křes
ťané, není nutně křesťanské .. Není to však ko
munismus, který nás od utlačování osvobodí.
Naopak ti, jimž je náboženství životem, vědí, že
náboženství opravdu osvobozuje.«
Spor mezi komunismem a křesťanstvím je
spor mezi hmotou a duchem. Buď křesťanství
anebo komunismus. »Je na křesťanech, aby ten
spor rozhodli. Jsou odpovědni za Krista.«

Kladem Ducatillonovy úvahy je nejen zevrubnost a pádnost rozboru, ale i jasnost a jistota,
se kterou autor podává nejspletitější filosofické
problémy. Pro mnohé budou tyto myšlenky ob
jevem. Pro filosoficky a sociologicky školené
pak zaokrouhlením a přehledem vědomostí o ko
munismu a mocnou výzbrojí na obranu i výboj.
Stať Daniela Ropta »Sůl země« zaujme kaž
dého čtenáře svým vroucím náboženským srd
cem, bijícím pro sociální spravedlnost, a svou
pevnou vírou ve velikost křesťanského poslání.
»Když zaujímá křesťan stanovisko ke komuni
smu, je mu předem zakázán dvojí postoj: postoj
nenávisti, systematického podezírání, a obrana
nepřijatelného stavu věcí.« Tak začíná Rops
svou úvahu — jak lapidárně a přiléhavě je tu
problém vymezen! V dnešní bědné situaci je
křesťan soli země. Plamennými slovy připomíná
autor katolíkům jejich dějinnou odpovědnost.
Kniha vyšla jako 6. sv. I. roč. Katol. Literární
ho Klubu a jest vydána velmi vkusně a pečlivě.

Ze sovětské školy
Sověty se pyšní svým školstvím, zejména
svými vysokými školami. Tvrdí, že jich mají
581 s 525.000 studenty, zatím co carské Rusko
mělo vysokých Škol jen 91 se 125.000 studenty.
Jak to vsak vypadá na těch sovětských vyso
kých Školách? Jaké vědomosti mají sovětští
vysokoškolští studenti?
Sovětský tisk přináší občas ukázky jejich od
povědí na různé otázky. Malá ukázka:
Kdo byl Leonardo da Vinci? — Římský
papež.
Kdo byl Oedipos? — To je něco . .. prav
děpodobně v Austrálii.
Co to byla Sparta? —; Žena Sokratova.
Kdo to byl Vasco da Gama? — Velmi zná
mý buržoasní hudební skladatel.
Sovětští vysokoškolští studenti nic nevědí
o Danteovi, Shakespearovi, Goethovi, neznají
ani jediného velkého malíře, ač navštěvují mu
sea, soudí, že Iliadu napsal »jakýsi Adysej«
a že Rěpin byl hudební skladatel, že Sokrates
byl »diktátor Krymu« resp. jeden z bohů na
Olympu nebo dokonce »učený elektrotech
nik«, že Mussolini jest japonský president
resp. římský papež nebo dokonce ministr
v Indii.
Ačkoli rudý pravopis byl za Sovětů zjedno
dušen, sovětští vysokoškolští studenti dovedou
v diktátu o 120 slovech udělati 70 pravopis
ných chyb. Jen asi deset procent sovětských
vysokoškolských studentů dovede psát pravo
pisně správně.
m.
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dosáhlo už v 18 světových jazycích velkolepé dílo ALEXANDRY RACH MANOVÉ

STUDENTI, LÁSKA, ČEKÁ A SMRT
Autorka tohoto drásavého dokumentu, který je pro nás zároveň výstražným mementem, řekla
nedávno v interviewt! tato závažná slova:

„Chtěla bych, aby se v mé knize nikdo necítil dotčen oněmi místy, která ukazují život ve vší jeho
škaredé nahotě; chtěla bych, aby čtenáři nezavírali oči a nemyslili si, že život je pohádka.
Vidět zlo a přesto hledat a nacházet dobro - lot nejdůležitější“
Z mnoha objektivních kritik tohoto románu uvádíme zde několik charakteristických ukázek:
,,Kniha čistého člověka, kterou by měl čisti každý, aby jako člověk poznal jednu
z největších tragedií lidstva.“
i
DEUTSCHE PRESSE, PRAHA'

„Tak živoucí a tak strašlivé vylíčení pravé tváře sovětských diktátorů jsem ještě
nepoznal."
KNÍŽE BISKUP DR. F. PAWLIKOWSKI, ŠTÝRSKÝ HRADEC
„Nikdo neodloží tuto knihu bez zachvěni ... Že mohl člověk projít všemi těmihrůzami, tak úžasnou bídou, zhroucením celého světa, aniž se sám duševně zhrou
til..., ba že naopak opouští očištěn toto peklo, tot největší krása této knihy,“
SCHÖNERE ZUKUNFT, VÍDEŇ

,]Je to literární událost . .. Právě tím, že je kniha jako deník psána netendenGně,
překonává a ohromuje. Kdo nepoznal bolševismus z pramenů, jako je tato kniha, nefpochopí psychologii bolševismu.“
UNIV. PROF. DR. P. A. MAGER

Str. 332. Cena brož. Kč 28.—, váz. Kč 38.—
Vyšlo jako první svazek II. ročníku Katolického Literárního Klubu

POUZE MÁLO VÝTISKŮ NA SKLADĚ!
SBORNÍK NA PAMĚŤ 125 LET

KONSERVATOŘE HUDBY V PRAZE

vydaný u příležitosti jejího jubilea, jest jednou
z publikací, kterou budete čisti takřka jedním
dechem. Péčí profesora konservatoře Dr. V.
Blažka, který dílo redigoval, přináší Sborník
příspěvky od význačných osobností našeho ve
řejného života: J. Em. Karla kardinála Kašpara,
Ing. J. Dostálka, Dr. Emila Franke, zemřelého
primátora hl. m. Prahy dr. K. Baxy, rektorů a
profesorů stát, konservatoře hudby, jejích žáků
a mnoha jiných. Vzpomínky, část historická,
články význačných umělců, 16 stran hlubotis
kových příloh s mnohými obrazy, ještě nikde
neuveřejněnými, každého jistě upoutají.

Stran 564 velkého formátu. Váz. výtisk Kč 90.-.
Též na měsíční splátky. Obě knihy expeduje na
kladatelství
»VYŠEHRAD« v Praze II, Václavská ul. 12

nebo každý knihkupec.
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