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Knihy redakci došlé
Bibliofilské edice »Vigilie« svazek 17.: Jan
Opolský: Pod patinou věků. S frontispicem Em.
Frinty. Str. 76. Cena Kč 18.—. Vydavatel
Dr. Štěpán Jež. — Z nakladatelství »Novina«
v Praze: František Křelina: Jalovci stráně. XIV.
svazek knihovny »Hlasy země« v redakci J. V.
Sedláka. Str. 173. Cena Kč 20. —. Fr. V. Kříž:
A zpívají. XIII. svazek téže knihovny. Str. 230.
Cena Kč 25.—■. — Z nakladatelství Jana Laichtera: Virginia Woolfová: Flush, životopis pejska
spisovatelky Browningové. Str. 178. Cena Kč
24.—. Obálku navrhl Petr Dillinger. Přel. Bo
žena Šimková. XLIII. sv. Laichterova »Krásné
ho písemnictví«. Huizinga: Ve stínech zítřka.
Přel. Ant. Simek. Str. 200. Cena Kč 21.—•.
»Otázky a názory« sv. LXXI. — Dr. Konstan
tin Miklík CSsR: Klič k dobré literatuře. Vyn
dala katolická půjčovna knih, Praha II., Ostrov
ní č. 7a u L. Kuncíře. Str. 236. — František
Tučný: Bílý kníže. Nákladem knihovny »Kně
hyně«, kterou řídí a vydává autor ve Frenštátě
p. R. čp. 1106. Výzdoba knihy J. Baruch. Str.
516. Cena Kč 70. —. — Lidové knihkupectví a
nakladatelství v Olomouci: Správnou cestou.
Uspořádal Dr. R. Dacík O. P. Sborník statí
o morálce lidských povolání. Přispěli: Dr. S. M.
Braito O. P., Dr. A. Cala O. P., Dr. A. Fuchs,
Dr. M. Habáň O. P., A. Melka, J. Řezníček,
Em. Soukup O. P., Dr. B. Vašek. Cena Kč
19.—, str. 200. — Nakladatelství knih Karla
Viky, Praha: Karel Vika: Čerti před Prahou.
Str. 308. Cena Kč 16.—■. — Nakladatelství Melantrich: Em. Vajtauer: Španělsko v ohni. Str.
208. Cena Kč 20.—. Josef Kadlec: Písně větr
ných nocí. Ilustroval B. Tůma, vydali Aktivisté

jako druhý svazek své edice. — Jaromír Čada:
Jednadvacet let. Poesie. Prosa. Nákladem vlast
ním. Str. 66. Cena Kč 9.—. — Jan Púta: Vzhů
ru srdce. Vydal V. Kotrba v Praze. Stran 96.
Cena Kč 20.—-. — Prelát Robert Mäder: Zpět
ke mši svaté. Vydalo Cyrilo-Metodějské knih
kupectví Gustava Francia v Praze. Stran 108.
Cena Kč 12.—. — Dr. Josef Folprecht: Česko
slovenské školské obce v evropském zahraničí.
Nákladem Cs. ústavu zahraničního. Svazek VI.
knihovny Cs. ústavu zahraničního. Stran 158.
Cena Kč 25. — . — Antonín Hrůza: Za velkým
cílem, sv. 1 — 2 »Ludmily« sbírky zábavné četby
pro český lid. Ročník XXXIX A. Nakladatel
V. Kotrba. Stran 248. — Nákladem České tis
kárny a vydavatelstva v Praze: Diplomacie. Dr.
Antonín S. Kalina: Mečem obnoven a rozšířen
český stát. Stran 38. Cena Kč 3.—. — Frant.
Skácelík: Na cestách z okovů. Stran 70. Cena
Kč 6. —. — Olomouc, Vítězové, roč. V., č. 3.
Cena Kč 3.—. St. Jurečka S. S.: Svatý Don
Bosco. — Ver sacrum. vybrané knihy nábožen
ské 1938, sešit 10. Arnošt Hello: Podobizny
svátých, cena Kč 2.50. Překl. P. Sigismund
Bouška O. S. B. Vydává L. Kuncíř, Praha. —•
Nakladatelství Nezávislé Politiky v Brně: Dr.
Václav Bouček: Příčiny úpadku demokracie.
Roč. I., svazek 13.—16. pokrokového sborníku
»Volné slovo«. Stran 110. Cena Kč 10.—. —
Konrad Bittner: Deutsche und Tschechen.
Nakl. Rudolf M. Rohrer, Brno-Praha. Stran 20.
Cena Kč 5.50. — Besedy Kruhu, sv. 10.: Fran
tišek Kropáč: Pohoří na severu. Poctěno cenou
Ot. Theera 1937. Stran 60.
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Ladislav Švejcar:

MÍR NA NEMÍRNÉ SPLÁTKY
I.

Nedávno pochválil si anglický politik, že
rána, zasazená Evropě dne 12. března, počí
ná se aspoň na okrajích hojiti. Vyjádřil tím
jisté, po našem názoru poněkud předčasné
uspokojení, které i každý z nás snaží se
cítiti. Řekli jsme: snaží se cítiti. Nelze již býti
optimističtějším, než věříme-li, že každý jest
v Evropě přesvědčen, že výhody, které by byly
dosaženy válkou, nejsou rovnoměrný obětem,
které by všichni přinesli. Jedině na vlásku
tohoto spekulativního faktoru visí ve skuteč
nosti evropský mír.
Sáhne-li si každý obyvatel Evropy do svě
domí, a to každý, bez výjimky každý, tedy
i politikové vedoucí, musí si doznati, že po
anšlusu čekal smírné vyřešení nanejvýše jen
tak čtyřicetiprocentní. Všichni jsme cítili ty
první dny svoji poloostrovnost takřka doslov
ně na kůži a pohled náš na všechny strany svě
tové růžice s výjimkou východu ukazoval
v těch dnech, přes jas oblohy na březen příliš
modré, výhled hodně chmurný. Obdivovaný
klid československý nebyl nic jiného než klid
odhodlaných, kteří viděli, že prostě nelze
uhnouti situaci.
Jen stádnost německého nadšení, reprodu
kovaného na magnetických pásech, utěšovala
ty, kteří měli odvahu mu poslouchati. Toto
šílené nadšení totiž prozrazovalo kolektivnost,
která by nebyla na prospěch ve válce, v níž
dnes každý jedinec musí se individuálně a
rychle rozhodovati. Bylo lze sníti o masách,
které bezhlavě umírají v pevnostním předpolí
jen proto, že bylo rozkázáno ztéci je silou,
umírají s vytržením, hodným lidí, mroucích
bez ohledu na mrazivou matematiku smrti
předem chladnokrevně vypočtenou. Byla to
ovšem útěcha malá.

Anšlus byla a je tvrdá lekce Evropě a faleš
ní prorokové o »novém Německu« obraceli se
jistě, trápeni výčitkami, v hrobě.
Pak se rychle vzpamatovala Anglie; přišla
chvíle, kdy nutno prodávati, dokud vůbec
ještě jsou tu koupěchtiví. Bylo to obchodní,
velmi silně obchodní, protože Anglie prodá
vala bezmála konkursní podstatu. A prodala ji
dost dobře, tak dobře, že najednou, a to je to
hlavní, bylo viděti mírumilovnou tvář Mussoliniho, který byl v situaci, že kupovati nemusil,
a kupoval opravdu jen z dobré vůle.
Pak to byla určitá prohlášení Hitlerova, že
nemíní situaci ve střední Evropě rozhodnouti
násilím. Dočasná saturace a rakouské starosti
přispěly jistě velmi mnoho k tomuto rozhod
nutí. Situace byla by skoro vyřešena, kdyby
zde nebylo — Ruska. Mluví se o německočeském vyrovnání, mluví se o zájmech podu
najských států a o jejich společném nebezpečí.
Nemluví se, dokonce ani jeho hlasy se necitují
— o Rusku.
Tento problém nevyřeší ani Henlein, ani
Chamberlain, nevyřeší jej také ani anglo-italské, ani francouzsko-italské vyrovnání. Tento
problém zde zůstane, a není naší vinou, že ne
můžeme za stávající situace přispěti míru na
dvacet let tím, že Evropu zbavíme strachu, že
by se u Aše mohly objevit špičaté čepice s pě
ticípou hvězdou. Pravíme strachu, neboť jsme
přesvědčeni, že jednou z hlavních příčin, pro
které se Evropa bojí války, jest právě tato.
Byl to ten strach, který donutil Chamberlaina,
aby mluvil tak, jak mluvil, ale ani socialistická
Francie by si příliš nepřála této válečné koope
race, její politické důsledky při mírovém
proplácení hodnot byly by nedozírné.
Naše spojenectví s Ruskem je do jisté míry
tedy via facti jednou z hlavních závad vyrov-
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nání evropských sil. Je příčinou, pro kterou
nás těžko mohou milovati lhostejní a odpůrci,
ale také příčinou, proč na nás podle situace
tu s lehkými, tu s těžkými starostmi myslí také
naši přátelé.
Nemůžeme si však pomoci. Vědouce
o tomto faktu, nemůžeme se zříci tohoto spo
jenectví. Tato příšerná, záhadná velmoc, ros
toucí s nezadržitelnou silou státu, který má
všechny výrobní prostředky ve svých rukou,
hemžící se bez oddechu pracujícími lidmi,
stát-továrna, ač v mnohém dokonce nebezpeč
ná i nám samým, jest naší výhodou.
Nic ji nemůže nahraditi: kdyby to bylo
možné, nahradila by ji Itálie, která by se po
stavila přímo na její místo. Koncern států od
Estonska až po Ankaru ji rovněž nenahradí.
Bylo by ošidno náležeti mezi cihly této hradby
oddělující dva soupeře, kteří, jak se zdá, musí
se sraziti v boji na život i na smrt. Řekli jsme,
že by ji nahradila Itálie: pak by Německo mu
silo hledati cesty, aby se dohodlo s Ruskem.
To je věc, které by si asi nikdo v Evropě vážně
nepřál.
Je to přímo akt Prozřetelnosti, že děsíme
Evropu tímto nebezpečným přátelstvím. V od
věkém našem střehu proti Německu Bůh
leccos dopustil: dopustil i to, že jsme se ovšem
k jiným škodám svým bránili Německu odda
ně katolickému svým husitstvím, chtěl, aby
chom se z těsného objetí německého luterán
ského bratrství, které hrozilo letargií, vyma
nili protireformací katolickou, postavil nás do
Rakouska protiněmeckého včas, kdy jsme byli
příliš slabí na vlastní obranu, způsobil, že jsme
zničili Rakousko, které chtělo vykonati sebe
vraždu všeněmectvím. Nuže, věříme, že kdyby
bylo Německo po válce skutečně bolševickým,
že by u nás zvítězilo nějaké totalitní hnutí,
třeba i posmívaný český fašismus, a věříme, že
by Bůh dopustil, abychom se bránili totalitní
mu Německu i bolševictvím.
Je třeba dobře uvažovati vždy o dějinách,
a ten, kdo zamítá i Goetheho i Schillera, ne
ukazuje, že by dobře rozuměl dějinám svého
vlastního národa.
Bojíce se, že dopustíme se tím hlavního hří
chu, na Milost Boží spoléhajíce, tvrdíme, že
je v úřadě Boží, abychom byli proti Německu
ve stálém střehu, ale aby nedošlo k srážce ko
nečné, protože je v téže úřadě, že by to bylo
příčinou kulturního zřícení se Evropy.
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Nevíme, jak je dnes tomu anglickému poli
tikovi, který viděl ránu Evropy se hojiti, vidí-li Konráda Henleina, jak přikládá na granulační pletivo této rány vesikatoriovou ná
plast svých proslulých, křečovitě topomých
požadavků.
Nám je při tom docela dobře. Nemáme
špatného svědomí. Brzděni moudře naším
dobrým Masarykem, člověkem bez vášní, kte
rému jsme to měli mnozí za zlé, nepovozili
jsme se po těch, kteří nám ve světové válce
velikomyslně slibovali jen jednu útulnou
místnost, kde si po válce budeme moci zápětí
národní hymnu, nemstili jsme se, přesto že
naši Němci povstali proti našemu státu rukou
zbrojnou. Dali jsme jim tolik, že mohli žiti
klidně v době, kdy Německo jednou strašilo
svým bolševictvím a po druhé dělalo bezna
dějné pučové pokusy novopohana Ludendorffa. Jedli s námi dobře, kdy v Německu
zbyly pro lukulskou hostinu slanečci a bram
bory. Žili ve vítězném státě bez svého přiči
nění, ano, proti své vůli, a neplatili reparace.
Je nebezpečno příliš spoléhati na zahraniční
konjunkturu. Vysokopanský tón podmínek,
tak honosně proslovených, selhal. Je přirozeno, že chápeme stanovisko Henleinovy strany.
Kdyby tam, kde je Polsko a Bílá Rus, žil národ
československý, a my žili v Německu, také
bychom vymýšleli všelijaké křivdy, páchané
námi samými na sobě samých, abychom mohli
vysloviti Anschluss — slovo, které pan Hen
lein z jakýchsi jak záhadných, tak snadno po
chopitelných příčin nevyslovil. »Eintopfkochen«, rekvisice železných plotů, »Maul halten und weiter dienen« není totiž zrovna pří
liš lákavé.
Ale naše věc je jiného druhu. Kdyby naše
německá menšina obývala Horní Falc a vý
chodní Bavory, dalo by se o leckterých poža
davcích páně Henleinových docela dobře ne
jen akademicky, ale dokonce prakticky mluvit.
Ale přirozená hranice našeho státu je otázka
našeho bytí a nebytí a požadavky páně Hen
leinovy jsou přirozeně etapou a ne řešením
konečným.
Tak nezbude, než vysloviti hluboké polito
vání nad tím, že někdo vyslovil své maximum
pro licitaci tak vysoko, že nelze licitovati. Považuje-li Německo cizí státní území za svůj

prostor, pak je velmi přirozeno, že my pova
žujeme své území za svůj státní prostor.
Strana sudetoněmecká byla tak neopatrnou,
že ukázala chováním svých příslušníků hned
po Anschlussu, co očekává Čechy v tom samo
správném celku, který má pan Turnlehrer
na mysli. Již teď byli mnozí Češi vypověděni
z bytu a teprve výpověď pana domácího z čes
ké továrny jej přivedla trochu k rozumu.
Nuže, takhle se nedohodneme.
Víme, že i ve Francii padla slova, že ne
padnou tři miliony Francouzů pro tři miliony
sudetských Němců. Víme však také, jak pře
kvapila rozhodnost páně Henleinova kruhy
anglické a francouzské. Víme zkrátka, že naše
věc zainteresovala celou Evropu, která nechá
pe, jak může někdo vyslovovati nové poža
davky, když již jiné požadavky jako národní
menšina nemůže vysloviti, protože jsou dávno
splněny.
Jsou meze, za které nemůže jiti ani nejmíru
milovnější stát. Vyslovuje-li pan Henlein
upřímné přesvědčení, že by pro své požadavky
nerad způsobil válku a že doufá, že lze tyto
požadavky splniti cestou mírovou, pak jaksi
nepochopil psychologii našeho národa. Je
něco horšího, než je smrt: je to hanba, a té
bychom neušli, kdybychom na tomto základě
začali vyjednávati.
Hitler řekl, že pro požadavky sudetských
Němců nevyvolá války, že mu postačí, vyvolávati hospodářský tlak. Nuže, jsou cesty, kte
rými možno se uhnouti důsledkům tohoto
hospodářského tlaku, který poškodí nakonec
Německo stejnou měrou jako nás. Tohoto
tlaku se nelekáme, i když jej nepodceňujeme.

Ukáže Evropě, jaké jsou definitivní úmysly
Hitlerovy v tomto úseku.
Mluví se o možnosti zachovati mír. Zatím
však, co Francie a Anglie se upřímně snaží,
aby jej zachovaly, zatím co Itálie sama smi
řuje se se svými protivníky ze včerejška,
Berlín za pomoci svého protagonisty ukazuje
pravou tvář.
Toto všechno jest kupování míru na splátky.
Jednou větší, po druhé menší. Splátka, která
se chce od nás, je nerealisovatelná. My nemá
me z čeho dávati: kdybychom si stejným způ
sobem měli kupovati mír od Maďarska a
Polska, musili bychom si ještě kus země někde
vypůjčiti. Jsme tedy v situaci, ve které další
splátky jsou zhola nemožné.
Troufalost Henleinova je založena na před
pokladu, že Německo vyhraje válku, kterou
by »německá otázka« mohla rozpoutat. To je
otázka, vyhraje-li, to je risiko. U Bachmače bo
jovalo české vojsko s Němci po prvé. Bojo
valo o to, aby mohlo volně odejiti bojovati
na jinou frontu: čili bojovalo o to, aby mohlo
jiti umříti na jiném místě. Přinuceno nyní, bu
de bojovati o to, aby mohl národ žiti.
Mravní síly jsou na naší straně a ve válce je
důležito, aby na straně státu, který chce zvítěziti, byly mravní pohnutky.
Na čí straně budou, je jasno.
Předpokladem Henleinovým jest, že Ně
mecko zvítězí.
Co však bude se sudetskými Němci, nezvítězí-li ?
To je jen řečnická otázka. Pan Henlein ví
jistě tak dobře jako my, že pro národ, který
bude v této válce poražen — nebude žádného
»potom«.

Prof. dr. V. Láska:

Právo i povinnost
Národ jest kolektivum, všech k téže ná
rodnosti se přiznávajících jedinců. Národ
ností rozumíme při tom souhrn nejenom
všech plemenných a sociálních, ale i kulturních
vlastností, jež jsou pro dotyčný národ cha
rakteristické, při čemž společný jazyk
jest pravidelným, avšak nikoli nutným jejich
pojítkem a dorozumívacím prostředkem.
Tak jako každý rozumný člověk, musí
i každý prozíravý národ věděti nejen, co chce,
ale i co chtíti může, to značí, že musí míti

pevný a určitý cíl před očima, jenž jest záro
veň uskutečnitelný a historicky schopen nále
žitě vyplniti časovou a prostorovou
mezeru, jemu osudem v dějinách určenou.
Nevyplní-li ji národ včas a náležitě, ponese
toho důsledky. Nemesis dějin mstí
každé provinění proti řádu jí předurčenému.
Nemůže tomu ani jinak býti, neboť existují
i politické, stejně jako národohospodářské
hříchy, jež nemohou zůstati bez trestu. Ve svě
tě vládne kausalita i finalita a vše
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má v něm svou příčinu a svůj účel. Při
tom, co jest, zraje a konečně hyne, aby
postoupilo své místo jinému, rovněž vždy
předem určenému bytí.
To platí nejen ve světě přírodním, ale
i ve světě politickém a stejně tak i h o spodářském. K takovému závěru právě
dospíváme v praktické filosofii. Přesného dů
kazu tu ovšem není, poněvadž oba principy
mají povahu matematických limit
počtu pravděpodobnosti, ale to, co
za nimi jest, musíme již považovati za zá
zrak, to jest za zásah Boží. Mimo
kausalitu a finalitu musíme při
pustit tudíž jen ještě přímé zásahy Pro
zřetelnosti v naše osudy.
Politika může se proto opírati vždy jen
o pravděpodobné obrazy budoucích
politických situací a stavů, neboť ni
kdy nevíme, zda to, co my považujeme za
politicky správné, takovým i skuteč
ně jest.
Jaké jest poslání národů? Pojednal
jsem o tom svého času v Nár. listech (17. VII.
27), kde jsem se snažil dokázat, že ovšem ja
kékoliv subjektivně-lidské řešení
národnostního problému nikdy není dobře
možné. Dějiny učí, že i národy, jako všecko
v přírodě, žijí jen dočasně a vymírají po vy
zrání, které jest charakterisováno dosažením
vrcholu jejich svérázné národní kultury. Své
rázná kultura jest nejpodstatnější cha
rakteristikou národa, neboť bez ní by byl ná
rod jen zájmovým stádem lidí.
Nuže, pokud jde o nás, my národně jsme
nemohli dosud vyzráti, protože náš národ, jsa
po staletí v podruží, nemohl žiti svým vlast
ním kulturním životem. Svou svéráz
nou národní kulturu počínáme si teprve budovati. Měli jsme snad svého Mozarta:
Smetanu, chybí nám však dosud G o e t h e básník a Kant-filosof, abychom

uvedli jen některá jména národních ve
likánů. Z toho již následuje, že ani n emůžeme ve svém státě měřit
Němcům stejnou měrou jako sobě samým,
neboť naše kulturní úkoly jsou da
leko větší i nesnadnější a právě
jen zde, v tomto státě splnitelný. Proto mu
síme především podporovali své kulturní
snahy, a to tím spíše, že máme velmi mnoho
co doháněti. Útisku jiných národ
ností v republice bude při tom náš příslo
večně holubicí národ beztoho
vždy dalek.
Němci nesmějí zapomenout, že náš národ žil
po bitvě bělohorské skoro tři sta let v hmotné
a politické porobě, která mu připravovala osud
polabských Slovanů. Ta dosáhla svého vrcholu
dvorním dekretem ze dne 5. května 1777,
následkem kterého v 3. a 4. třídě obecných
škol, jimiž se končilo obvyklé vzdělání, byla
zavedena němčina jako výhradní vy
učovací jazyk. Brzy poté stanovil jiný
dekret němčinu podmínkou samostatnosti,
takže nemohl býti samostatným řemeslníkem,
kdo se nevykázal vysvědčením
z německých škol. Stejný osud sdíleli
s námi v Uhersku Slováci.
Ani rok 1848 nepřinesl nápravu. Dlouho
ještě potom, ba až do převratu, museli jsme
s Vídní bojovat o každý drobet národní
politiky a národní kultury. Že jsme nemohli
za dvacet let popřevratových nahraditi, co
bylo zameškáno během století, jest na bíle dni.
A naproti tomu, žádají-li Němci úplnou
rovnoprávnost německé národní skupiny s li
dem československým, žádají tím cosi ne
možného i z toho důvodu, že německá
menšina ve smyslu uzavřeného národnostní
ho území v Československu vlastně vůbec n eexistuje: existují jen smíšené men
šiny s německou převahou.

B. Valskj:

Opuštění a zrazení
Kdybychom věřili v to, že biologické vlast
nosti lidských ras vtiskují nezrušitelnou pečeť
též i duchovnímu životu lidí, jak tomu učí na
cismus, věru nenašli bychom lepšího potvrzení
této teorie, nežli v rozdílu mezi postojem ka
tolíků říšskoněmeckých a katolíků rakouských
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či našich. Na oné straně takové postavy, jako:
Faulhaber, Galen, Preyssing, a na této: Innitzerové, Hilgenreinerové e tutti quanti. Neohro
žená statečnost říšských katolíků, věrných Bo
hu, Církvi a svým vůdcům na jedné straně —
a podlízavé chování kardinálů a prelátů ra

kouských i československých na druhé straně.
Na jedné straně matky, jež jdou na léta do vě
zení, poněvadž nechtěly zhanobiti kříže Kris
tova uctíváním kříže lomeného — na druhé
heilování a holdování divokému rasismu se
strany lidí, do jejichž duší je vtisknut nezrušitelný znak Ježíšova kněžství. Zastánce rasis
mu byl by řekl, že v III. říši jsou praví »nordičtí« Němci, kdežto v Rakousku a u nás vět
šinu Němců tvoří německo-slovansko-židovsko-románští »bastardi«, a že právě v tomto
složení krve je třeba hledati vysvětlení...
Byla by to ovšem chyba. Neboť i mezi tě
mito národnostně a rasově »nečistými« Němci
je velké množství prostých a věrných duší.
Zejména mezi našimi německými katolíky je
tolik horlivých křesťanů, plných víry a Kris
tovy lásky. Lidí, kteří v dnešních těžkých do
bách bolestně pociťují potřebu silných a sta
tečných kněží, a kteří znepokojeně naslouchají
volání svých bývalých vůdců, kteří první pře
běhli do henleinovsko-nacistického tábora a
odtud sliby i hrozbami lákají věřící lid pod
prapor skobového satanáše. Vždyť tolik je
i dobrých katolíků Němců, milujících Česko
slovensko a jeho lid, chtějících žiti ve shodě
a míru se všemi obyvateli tohoto státu. Tisíce
německých katolíků odebírají pravidelně český
náboženský tisk, tisíce jich se modlí za mír a
pokoj v naší zemi. Nedají se pohnouti hlasy
nenávisti a rozpoltění, neposlouchají slibů a
jsou neohroženi proti zastrašováním, i když je
pronášejí zhenleinisovaní preláti a monsigno
rové.
Mezi německým katolickým lidem je dost
věrných, kteří lépe obstáli hnědou zkoušku
nežli jeho bývalí vůdcové. Jestliže se kdy v dě
jinách mohlo mluvit o zradě vzdělanců a vůd
ců, tak je to právě i nynější chvíle, kdy se pro
fesoři theologie a vysocí církevní hodnostáři
plazí na břiše před hákovými novopohany.
A ovšem nikoliv rasové kvality jsou toho pří

činou. Neboť máme v katolické Církvi mezi
světci a mučedníky i černochy, Indiány, Ja
ponce a Židy, jimž takoví dnešní němečtí »kle
rikové« nejsou hodni ani rozvázat řemínky
na nohou. Příčina je táž, jako byla ta, která
zplodila Koře a Jidáše, Antiocha, bludaře, renegáty a odpadlíky za všech dob — pokroucená a zvrácená lidská vůle ...
Či může býti něco ohavnějšího, než když
vůdce katolického hnutí najednou prohlásí, že
již po celá léta připravoval rozbití a konec to
hoto »svého« hnutí? To však skutečně pan
prelát Hilgenreiner prohlásil! Nebo, když se
celý alumnát přihlásí k politické straně, která
je vybudována na teorii o krvi a rase? A stalo
se tak opravdu v některých německých boho
sloveckých seminářích!
Ani nedávný syllabus proti nacistickým blu
dům nezchladil rasistického nadšení zrádných
kleriků a katolických intelektuálů. Všechny
osvědčené metody starých sofistů byly tu vy
užity, aby věrným německým katolíkům se
dokázalo, že to jako nic, že Sv. Otec to ne
myslí proti nacistické politice, a že konec
konců onen syllabus není »ex cathedra«, a že
tedy není se čeho bát. Zdá se, že opravdu ne
zbude, než aby příslušné církevní instance
provedly přísnou revisi profesorských a uči
telských míst na našich katolických ústavech
a tak zjednaly pořádek a skutečnou křesťan
skou kázeň v našem životě. Připomínáme jen,
že v případě t. zv. »moderny« dovedly naše
církevní instituce jednat opravdu rázně a ener
gicky. Postrádáme však dnes této rozhodnosti,
kdy je nejvýš na místě. Neboť jde o samotné
základy katolické víry a morálky!
Co mají však činiti zbylí věrní němečtí ka
tolíci, byvše svými nehodnými vůdci zrazeni
a opuštěni? Odpověď může býti jen jedna:
Odhodlat se k těsné spolupráci
s katolíky českými!

Jan Scheinost:

JEDNOTA POD KOPÍM
Byl to František Palacký, který pravil, že
kdykolivěk jsme v dějinách svých vítězili,
mravními silami jsme vítězili. Ale tato pravda
dá se vyjádřit i negativně: kdykoli jsme to ve
své historii prohráli, prohráli jsme to svou

mravní slabostí a nedostatkem velkých mrav
ních kvalit, jež by národ ukuly v jediné ocelo
vé těleso, onen nerudovský kvádr žulový,
o který by se rozbily úklady doby. Tyto věci
byly jasné generaci, jež prožívala léta lehčí,
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než jsou dnešní; proto tím větší je jejich zá
važnost dnes, kdy — jak potvrzuje souhlas
obecný — prožíváme jednu z nejtěžších chvil
svého tisíciletého života.
To, co nám vadí, není snad popírání oné
Palackého věty. Každý je přesvědčen, že tomu
tak opravdu je a že národ bez mravní síly není
s úkolů, jež mu jsou uloženy. Kde však to
vázne, toť v neochotě jiti do důsledků a přiznati opravdu mravním silám národa úlohu
vůdčí, respektovati je a hlavně: uvědomit si,
které to jsou ty mravní síly, jež nás mohou
spasit.
Okolo nás žije velký národ, osmdesátimilionový, který si našel svou vlastní novou mo
rálku, vydestilovanou ze zákona rasy, krve
a půdy. Je to morálka zvrácená, ale platí
v onom národě; je také známo, že celá staletí
lidských dějin byla inspirována bludy a vad
nými morálními doktrínami. Je pravda, že
velká část Němců nesdílí tyto názory, ale co
je hlavní: vůdčí vrstva německého národa se
jimi řídí a řídí jimi i politiku a kulturu, které
ovládají celý národ německý. Tváří v tvář
této skutečnosti vypadáme my jako národ
i mravně velmi roztříštěný, rozkolísaný a vlaž
ný, což se musí nakonec všude projevit. Naše
vůdčí osobnosti pořád nám odporučují, že mu
síme hledat to, co nás spojuje, ale nenalézají
nic jiného než společný zájem národní nebo
politicko-státní. Zájmy jsou jistě silami moc
nými, ale jejich nebezpečí je v tom, že jednak
připouštějí různost výkladu o tom, co je v da
né chvíli naším zájmem, nebo jak společný a
obecně chápaný zájem uplatnit a hájit; a pak
zájmy samy o sobě jsou věci proměnlivé, příliš
odvozené ze situací, nad nimiž my nemusíme
býti právě pány. Je proto nutno hledati po
jítko hlubší, nadzájmové a takové, jež by zá
jem postavilo na pevnou půdu myšlenky a
mravního příkazu.
Národ musí míti poslání a toto poslání ne
může býti pouze v tom, že se hledí udržet a žít.
Poslání národa musí býti přínosem kultuře ce
lého světa. Na národu, který nechce, nemůže
a nedovede ničím přispět k rozmnožení kul
turního bohatství světa, ztrácí svět zájem.
Proto i my musíme se celému světu jevit jako
národ s pevným profilem myšlenkovým
i mravním, jako vyhraněná, ryzí a jasná kul
turní osobnost.
U nás je to tím těžší, že jsme propadli pří-
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lišné myšlenkové i mravní atomisaci, že jsme
příliš pestrou mosaikou, než aby náš profil bylo
viděti na první pohled. Je proto třeba, aby
chom dali vědomě vyniknouti pevným silám
jednotícím a věčně živým, zatím co síly mi
nulosti a zvětralé nutno odsunouti do pozadí.
Vždyť ne všecko, co u nás myšlenkově i mrav
ně leckdy už jen protekčně žije, je schopno
představit světu národ v kulturní a mravní
ucelenosti: jsou zde proudy, jež přímo proti
ní pracují nebo náš národní potenciál neutralisují.
Nebudeme tuto sjednocující sílu teprve hle
dati, protože zde jest. Před několika týdny
otiskly Lidové noviny báseň básníka, který je
dávno znám jako přívrženec komunismu a
jmenuje se F. Halas. A i jeho báseň proti ma
lomyslnosti a malověrnosti je statečným vy
znáním národní víry a signálem k důvěře ve
svátého Václava. Zní:

Kůň bronzový, kůň Václavův
se v'cera v noci ťřás’
a kníže kopl potěžkal.
Myslete na chorál,
malověrní,
myslete na chorál!

Komunistický básník našel cestu k národu
přes svátého Václava, jehož obraz i osobnost
symbolisuje nám 10 křesťanských staletí, křes
ťanskou kulturu, křesťanskou mravnost, křes
ťanský řád, křesťanskou tradici. Spojil se s ná
rodem přes křesťanský odkaz naší minulosti
a záchranu jeho vidí v největším svátém héroovi této země a naší křesťanské éry. Sotva by
takové verše vytryskly z jeho srdce, kdyby ne
věřil, že nám tato důvěra ve svátého Václava
bude platná. V těchto časech není kdy na hry
a hříčky! Komunistický básník, upínající na
děje národa ve svatováclavský symbol a smysl
našeho života, nedostal se k tomu tak lehko.
Ale dostal se k tomu přece a dostal-li se k to
mu on, jak se k tomu nemají dostat ostatní?
Komunistický básník praví, že národ se musí
sjednotit pod kopím svátého Václava. Ale je
třeba domyslit: Na tom kopí je prapor Kris
tův! Čili: víra a naděje v jednotu národa,
myšlenkovou, kulturní i mravní, žije křesťan
stvím a v křesťanství. Jinou než křesťanskou
jednotu národa nelze vzkřísit!

Proj. Dr. Clément Haraoui:

PRÁVO PRUCHODU
S pomocí italské neutrality provádí nyní
nová říše německá spojení Baltického moře se
Středozemním a mění ve svůj prospěch poli
tickou, diplomatickou a vojenskou rovnováhu
evropskou. Obkličuje Československo, tiskne
Švýcarsko, přibližuje k ose Jugoslávii a Ma
ďarsko.
Nemá smyslu hledat, kdo je odpovědný za
tuto situaci. Mohlo by se o tom mluvit dlouhé
hodiny a jen s tím výsledkem, že by se vzbu
dily spory a roztržky; je snad užitečnější po
mýšlet na budoucnost a ptát se, kde příští ne
bezpečí propukne.
To ukazuje plán německého diktátora zcela
jasně, neboť on kráčí přímo, jako oráč rýsuje
svou brázdu. Prvním následkem posledního
siláctví německého bude upoutání pozornosti
celého světa na Československo.
V tomto zápase má Německo velkou vý
hodu. Všechny státy kromě něho mají pocho
pitelnou hrůzu před novou válkou. Německá
říše naproti tomu je od přírody válečnická,
hotová k boji a rozhodnutá pustit se do něho,
nemůže-li vyhrát jinak. Její rasa je válečnická.
Může se obejít bez másla, ne však bez děl.
Západní národové jsou poděšeni čtyřmi léty
války. Němci by byli naopak šťastni, kdyby
mohli odčinit porážku roku 1918, kdy jejich
vojáci utíkali k Rýnu plvajíce na své důstoj
níky. Může-li se jim podařit obnovení jejich
panství bez války, je to pro ně tím lepší. Mi
nistr Goebbels, který tvrdí, že se nikdo ne
odváží útoku na Německo, doufá, že se to
zdaří. Německo však cítí, že si musí pospíšit.
Až bude ohromné anglické zbrojení hotovo,
až Francie dokončí své letectví, bude pokládat
Londýn a Paříž každé další porušení smluv za
vyhlášení války. Při každém násilí, které Ber
lín dělá stále rychleji, cítíme z tendenčních
výkladů a odvážných ospravedlňování, že se
útočníka zmocňuje strach: nebude nakonec
míra dovršena a nepřeteče nádoba?
Přesto však neštěstí může být odvráceno jen
uzavřením dohody anglo-francouzské proti
vpádu do Československa. Protože Itálie, bez
ohledu na své zájmy, projevila naprostou ne
tečnost k porušení míru Saint-Germainského,

nelze s ní počítat, že se připojí k odporu proti
vůli svého spojence. Dohoda mezi Prahou,
Londýnem a Paříží uvedla by však jiný stát,
totiž Belgii, do situace, kterou sluší uvážit
s hlediska československého.
Belgie unavená tím, že byla po staletí bo
jištěm národů, nechce se už mísit do sporů
svých sousedů. Na neštěstí pro ni její sousedé
budou mít silné důvody, aby ji do nich zatáhli
a pak pro vlastní bezpečnost bude nucena bo
jovat i přes všecky dobré důvody, aby tak ne
činila. Jestliže se garancie anglo-francouzské
vůči Československu určí, stane se belgické
území místem, které ručitelé i Německo bu
dou pokládat za nezbytné dějiště. Kdyby Ně
mecko, příliš zvyklé spekulovat na slabost
svých odpůrců, nedbalo formálního upozorně
ní Francie a Anglie a provedlo útok na Čes
koslovensko zahalenou formou, jaké užilo
v Rakousku, propukl by ihned konflikt, a ze
měpisná poloha Belgie by postavila brusel
skou vládu před povinnost buď zmařit akci
západních velmocí tím, že by odmítla průchod
jejich vojsk a leteckých sil a přístup k přísta
vům, nebo by pomohla Francii a Anglii tím,
že by jim poskytla službu, kterou předvídá
článek XVI. ženevského paktu v těchto pří
padech. Za prvního předpokladu — odmít
nutí průchodu — pomohla by Belgie nepřímo
k eventuální porážce Anglie a Francie, za dru
hého předpokladu by Belgie zahájila válku
s Německem.
Mnoho se diskutovalo o závazcích, které
ukládá ženevský pakt Belgii v takovém pří
padě, kdyby Rada označila útočníka a tím
uplatnila článek XVI. Byla by Belgie vázána
svým podpisem a závazkem, který neodvolala
ani po prohlášení své neutrality, provést totiž
»nutná opatření, aby usnadnila průchod svým
územím« ?
S hlediska mezinárodní morálky je průchod,
pokud je nutný k úspěšné akci státu válčícího
za spravedlivou věc, právem v přesném slova
smyslu tohoto státu. Mělo by se jít i dál a
připustit, že stát, jehož územím se průchod
děje, má pomoci spravedlivému válčícímu stá
tu, pokládá-li svou pomoc za nutnou k vítěz-
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ství spravedlnosti. To je však ryzí teorie.
Rozeznat stát spravedlivě válčící není vždy
snadné a proto mezinárodní právo positivní
dovoluje každému státu, který není přímo
stranou v konfliktu, aby se prohlásil neutrál
ním a někdy mu i neutralitu přikazuje. Stanoví
potom ve prospěch neutrálního státu imunitu
jeho území. Neutrální stát nemůže pak při
znat průchod žádnému ze států, a oba státy
nemají práva vynucovat průchod.
Tato otázka »průchodu« má jistě význam
pro Československo, nelze jí však přisuzovat
přílišnou důležitost, neboť v okamžiku náhlé
ho přepadení, zvláště zahaleného a zakrýva
ného falešnými výklady, bylo by kolektivní
rozhodování v Ženevě jen k tomu, aby do
datečně dodalo obraně právní ospravedl
nění. Je třeba také poznamenat, že nežijeme
už v takovém stavu jako za doby, kdy byla
tato opatření stanovena. V teorii se tenkrát
vše jevilo jednoduché: představovalo se, že by
byl s jedné strany odbojný stát, který by se
dopustil kvalifikovaného útoku a ten že by
byl ihned vzdělaným 6větem pokládán za psa
stiženého vzteklinou, a vyhoštěn ostatními ná
rody, takže by mu nebylo jiné pomoci před
rozdrcením, než aby se vrátil ke svým povin
nostem. Od prvních let však zkušenost pouči
la už několikrát o tomto: kdyby se velké ná
rody tradičně válečnické, dostaly do ostrého
sporu v otázce národní cti nebo životního zá
jmu, nebyla by to Společnost národů, třebas
vyzbrojená sankcemi a právem průchodu, kte
rá by mohla zkrotit pyšnou mocnost porušu
jící smlouvu.
Když hrozila válka mezi Řeckem a Bulhar
skem v říjnu 1925 a nepřátelství byla již za
hájena, poslala Rada Společnosti národů obě
ma státům výzvu, aby do šedesáti hodin odvo
laly svá vojska. Zatím, nevědouc, bude-li vy
hověno tomuto příkazu, a v přesvědčení o nut
nosti získat čas, dohodla se Rada o eventuali
tě uložit třem velmocím »společnou akci po
dle článku XVI.«. Byla to Francie, Anglie a
Itálie. Ostatní národy měly poskytnout vzá
jemnou podporu a možnost průchodu a záso
bování, jehož by bylo zapotřebí.
Tato »společná akce«, která byla někdy smě
šována s »kolektivní akcí« všech členů Spo
lečnosti národů, je dnes nadějí Českosloven
ska. Československo si přeje, aby v případě
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útoku byla Anglie, Francie a snad některý jiný
stát pověřeny touto společnou akcí a aby čle
nové Společnosti národů, nalézající se na je
jich cestě, poskytly těmto státům možnost pro
vést mandát. V takovém případě průchodní
stát, který by odmítl podporu státům vykoná
vajícím mandát, vyslovil by se zřejmě proti
nim, protože by mařil jejich misi. To dobře
pochopila Anglie, Francie i Německo v textu
deklarací, které byly adresovány Belgii v dub
nu 1937. Francie a Anglie připomněly věrnost
k závazkům podle článku XVI., a Německo
učinilo z belgické poslušnosti k těmto záko
nům případ rozvázání neutrality.
Nebezpečí by bylo, ne-li definitivně odvrá
ceno, tedy aspoň značně zmenšeno, kdyby se
Anglie doslova dohodla s Francií, že v útoku
na Československo bude spatřovat případ vál
ky proti útočníkovi. Německo by pak předem
pochopilo, že Velká Britanie nezůstane pasiv
ní k rozšiřování Říše, která nutí krok za kro
kem všecky své sousedy, aby přispívali k převa
ze Německa. Telegram, v němž Hitler Mussolinirnu děkuje za to, že Itálie neodporovala anexi Rakouska, připomínal formuli Napoleona:
»Mussolini, jsem s Vámi spokojen.« Slova byla
sice jiná, ale analogie je patrná. Anglie ne
touží po takových osvědčeních se strany Fúhrera. Viděli jsme to v poslední době za debaty
v dolní sněmovně. Energický konservativní
exministr Amery formuloval tuto altematiyu:
buď otevřené ustoupení Anglie nebo jasné
prohlášení, že nejmenší porušení hranic Čes
koslovenska uvede v činnost veškerou moc
Anglie. Avšak Anglie, a to se zapomíná, není
ještě úměrně ozbrojena na politiku, kterou
chce provádět; její ozbrojení neodpovídá ani
jejím potřebám. Musí čelit tomuto nedostatku.
Připomeňme si dva konkrétní příklady:
malé šarvátky, které nezasluhují být zvány re
voltou, zneklidnily a ještě zneklidňují Palesti
nu. Když bylo nutno se tím zabývat, Anglie
sebravši vojáků co mohla, stačila tam poslat
oddíly, které mohly stěží čelit situaci v tomto
neplodném koutě světa, kde Anglie měla co
činit s několika chudými rolníky bez letectva,
bez jízdy, bez dělostřelectva, ozbrojenými ně
kolika starými puškami.
Druhý, vážnější případ jsou hranice Libye.
Deset tisíc mužů by stačilo na tuto úzkou
frontu pouště, aby zadrželi protianglickou

hrozbu v Egyptě. Anglie jich nemohla najít.
Je zbytečné a marné mluvit o tom, že politika
anglická je definitivní. Proto je třeba pocho
pit, že Anglie hledá čas odstranit tento nedo
statek dříve, než se nějak zaváže, a že zatím
uvažuje o ujištěních, které Německo dalo Čes
koslovensku.
Ať je tomu jakkoli, zachovejme chladno
krevnost. Vše, co dosud udělal kancléř Hitler
na mezinárodním poli, je jen zdánlivý úspěch
umožněný ostatně zbabělostí, hloupostí a indiferentností ostatních. A je Německo jisto, že
udrží, co si vzalo? Může zastrašovat podle své
taktiky malé národy střední Evropy. Jiné ná
rody ne. Anglie vedla dvacet let válku proti
Napoleonovi, aby mu zabránila anektovat
definitivně Belgii a levý břeh Rýna k Francii.
Bude vždy ochotna znovu zahájit boj o to, aby
zabránila kterémukoli národu stát se tak sil
ným, že by ukládal svůj zákon Evropě nebo
eventuálně tvořil koalice proti ní. Na to třeba
pamatovat. Proto Anglie horečně zbrojí.

Pokud běží o Francii a Itálii, je snad třeba
dlouze zdůrazňovat důvody, pro které se ne
mohou těšit z rakouského dramatu? Bylo by
ovšem pošetilé spoléhat už nyní na rozhod
nutí příliš jasná. Hra se stane v nejbližší době
zřetelnější a snad rozhodnější. Politika je
funkcí zájmů, ale také disposicí lidí, kteří sedí
kolem téhož stolu. Je sázka a jsou hráči. Proto
je si přáti, aby Londýn a Paříž konečně pocho
pily, čím je ve skutečnosti Itálie a co znamená
její nepřítomnost.
Bude-li mít blesk Anschlussu tento výsle
dek, budeme moci aspoň říci, že ne všechny
blesky přinášejí jen škodu.
Od Norska k Nikaragui, 50 nebo 60 národů
světa, octne se jednoho dne před touto otáz
kou: S Anglií a Francií v politice rovnováhy
a svobody, či s Německem v politice síly a
násilí ?
Kancléř Hitler se tentokrát dopustil nejtěž
šího omylu své politické kariéry. Vzdělaný
svět se již jistě rozhodl pro první alternativu.

Na okraj
V pařížském »Le Figaro«. (16. V.) píše W.
ďOrmesson: Říká se, že otázka Sudeťanů by
mohla vyvolat všeobecnou válku. Toto tvrzení
se nám zdá v této formě nepřesné. Českoslo
venský problém sám o sobě je zcela dobře řeši
telný po přátelsku. Pravda však je, že otázka
Sudeťanů by mohla sloužit za záminku k válce,
což je něco zcela jiného.
Hitler ovšem tvrdí, že chce mír. Avšak v Mein
Kampf prohlašuje, že jsou války, které svým
cílem a výsledkem ospravedlňují hrůzu a utrpe
ní, k nimž vedou. Podle toho Hitler, kdyby si
byl jist vítězstvím, by považoval za své právo
a povinnost podniknout válku. Otázka je tedy,
zda Německo a jeho případní spojenci by měli
zájem na vyvolání konfliktu, ať již pod zámin
kou Sudeťanů či pro jakoukoliv jinou věc.
Válka by nebyla krátká, naopak, Francie by
se velice dlouho ubránila a zatím by se anglo
saský svět uvedl v pohyb. Francie a Anglie
mají nesmírnou převahu tím, že mají vládu nad
Oceánem, mohly by se zásobit, platit hotově a
mít tak neomezené prostředky všeho druhu,
i petrolej. Německo žije již nyní umělým hos
podářským životem. Jaký by byl jeho osud za
dlouhé války? A každá válka by nutně byla
dlouhá, neboť jak ukazuje španělský příklad,
není již krátkých válek, a potom každý národ
by věděl, že se rozhoduje o jeho existenci na
celé generace.
Němci mají ovšem mocnou armádu, skvělou

mládež, strašný potenciál zbrojní, jednotné roz
hodování. Němci však jistě uznají, že Francou
zi, když bojují, bojují dobře. A výhody, které
jsou na naší straně, jsou sice jinačí než u Ně
mecka, ale při nejmenším se vyrovnají trumfům
Německa. Válka by tedy byla pro Německo
strašlivě riskantní.
Můžeme tedy mít důvěru v budoucnost.
A místo této hloupé hry, v níž se obě strany
ničí zbrojením, bylo by lépe se dohodnout a vy
tvořit společně civilisaci života, nikoli smrti.

★

★

★

Anglická revue »Netv Statesman and Nation«
(14. V.) píše v článku podepsaném značkou
»Critic«:
Kdyby Češi byli Angličany, pak jejich novi
ny by denně psaly, že celý svět je překvapen
jejich Skvělou disciplinou a tichou odvahou tváří
v tvář neustálým provokacím a bezprostřednímu
nebezpečí. Ale Češi neukazují rozechvění; pou
ze při intimní rozmluvě se ukáže, jak hluboce
jsou znepokojeni a jak pevně jsou rozhodnuti.
Nestarají se o protiletecké kryty a málo z nich
považuje za potřebné koupiti si masky. Stále
ještě doufají, že se vyhnou válce, ale budou-li
napadeni, budou bojovat jako jednotný národ.
Mají jednu z nejlepších armád v Evropě a silné
spojence. Na Rusko se dívají nikoli jako na ko
munisty, ale jako na Slovany, přirozené ochrán
ce malých slovanských národů, ohrožených teutonskou útočností. Lidé vítají odpověď ruského

73

letectva na nevyprovokovaný útok sousedního
státu ve filmu. Ruská pomoc závisí na Francii
a min. předseda Daladier opět obnovil francouz
ský slib. Češi však nejsou si již tak jisti Chamberlainem; mnozí prohlásili, že se nespoléhají na
britskou podporu a spíše se britského nátlaku
obávají. Pokouší se Anglie zlomit francouzskoruský pakt a podkopati francouzské rozhodnuti?
Češi myslí, že jen v takovém případě by Hitler
riskoval přímý útok. Druhá otázka je důleži
tější: naléhá Mr. Chamberlain na jejich vládu,
aby učinila příliš mnoho ústupků — ústupků,
které by čs. stát vnitřně rozložily a vydaly jej
na milost Hitlerovi? Bylo to v Praze, kde autor
slyšel francouzskou slovní hříčku, že správné
jméno britského premiéra není Chamberlain,
nýbrž J aime Berlin .. .

★

★

★

V rumunském listu Timpul (12. V.) Gr. Gafencu uvažuje o významu schůzky Hitlera
s Mussolinim pro střední a jihovýchodní Evro
pu. Praví, že společná ideologie obou totalit
ních velmocí značně usnadňuje jejich součinnost
v důležitých mezinárodních otázkách. Ovšem
tato součinnost má své hranice. Přes všechna
krásná slova anšlus nesporně vyvolal v Itálii
veliké znepokojení a veliké starosti. Hitler byl
v Itálii přijat s umírněným nadšením. I když na
př. Napolitánci projevili Hitlerovi své ovace
hlučněji než jinde, dali na druhé straně prů
chod své nelibosti při pohledu na hnědé unifor
my Hitlerovy suity. Pisatel tu cituje výrok kte
réhosi Napolitánce, který vyjádřil svou nelibost
nad hnědými uniformami slovy: »To všechno
zavinila Francie.« Hitler se v Itálii všemožně
vynasnažil uspokojit Itálii‘a mluvil o posvát
ných hranicích mezi Itálií a Německem. Zdá
se však, že pro Itálii zůstává stále směrodatné
ono prohlášení Mussoliniho, že hranice se ne
diskutují ani negarantují, nýbrž hájí. Některé
francouzské listy přinesly také zprávy, že v Ří
mě oba diktátoři uvažovali o rozdělení zájmové
své sféry ve střední a jihovýchodní Evropě,
Itálie prý si vyhradila především speciální své
zájmy v Jugoslávii a Německo naproti tomu
v Rumunsku. Podle informaci pisatelových je
tato informace falešná. Itálie má i nadále trvalý
zájem o všecko, co se děje ve střední a jihový
chodní Evropě. Mussolini ve schůzce s Hitle
rem se dokonce vynasnažil usnadnit mírové
evropské řešení problému československého,
které by uspokojilo jak většinový národ, tak

i menšiny. Jinak ovšem nutno počítat s tím, že
osa Berlín—Rim představuje skutečně reální
sílu a že čím více s touto skutečností bude každý
stát počítat, tím lépe pro jeho zájmy. V tomto
směru je Anglie příkladem.

★

★

★

Varšavský týdeník Kronika Polski i Siviata
(15. V.) přinesl článek Jana Rembieliňského
»Několik poznámek o Ceších«. V článku se
zdůrazňuje, že Československo je stát národ
nostní a že Češi i ve svém státě ustavičně mu
sili bojovat o svou národní posici. V případě
nějakého válečného nebezpečí menšiny Česko
slovenska nebyly by příliš pevným a silným
pancéřem státu, ale na druhé straně česká část
obyvatelstva při svém uvědomění a při tom, jak
je zvyklá tvrdému národnímu boji, učinila by
»pevností« opravdu »každý práh«, a pro útoč
níka válka jistě by nebyla snadným triumfál
ním pochodem. Průměrný polský inteligent své
představy o hodnotách české armády zakládá
na příhodách »dobrého vojáka Švejka«. Příliš
málo Poláků se pamatuje na veliké české tradice
rytířské: na to, že v době husitských válek i ve
válkách pozdějších Češi byli jako vojáci slavní
v celé Evropě a že také v XIX. století české
pluky jistě nebyly k hanbě vojenské cti Rakous
ka. Na Švejka Češi jsou hrdi, poněvadž Švejk
ve svém národním uvědomění nechtěl prolévati
krev pro Habsburky.
Dále Rembieliňski vysvětluje české sympatie
ke komunismu (staré rusofilství) i ke Společ
nosti národů (plod protestantské mentality), a
vyslovuje mínění, že českoslovenští státníci, za
milovaní do svého dosavadního politického sy
stému, nechtějí vidět, jak nebezpečné jest pro
ně setrvávat při tom systému. Kdyby Česko
slovensko bylo včas ocenilo význam Polska,
nebylo by dnes tak osamoceno a jeho situace
nebyla by tak nejistá. Protestantsko-zednářská
tvářnost ideologická, kterou si Československo
dalo, je také snad hlavní příčinou obtíží na Slo
vensku; není náhodou, že vůdci nespokojenců
na Slovensku jsou katoličtí kněží.
Budoucnost Československa do značné míry
závisí na tom, zda Československo dovede
upustit od své dosavadní jednostrannosti, sejiti
s cesty, která k ničemu dobrému již nemůže
vést. Velikost a bohatství historických tradicí
českých otvírá tu velké možnosti. Však v Praze
kromě pomníku Husova je také pomník sv.
Václava!
m.

Prof. dr. C. Horáček:

RELATIVNOST VLÁDNÍCH FOREM
S místa význačného a při vážné příležitosti
se nedávno hovořilo o povinnosti potomků
zachovat dědictví českých králů, na jichž hrob
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tjoá

také president republiky dal svého času pietně
položití věnec.
Náš český stát, již více než před tisíci lety

předky našimi založený, byl již od svého vzni
ku dědičnou monarchií. Zprvu knížetstvím,
později královstvím. Teprve tehdy, vymřel-li
rod panovnický po meči, jak se to stalo r. 1306
s Přemyslovci, r. 1437 s Lucemburky a r. 1526
s Jagellovci, zvolil sněm český krále nového.
Jen Jiří Poděbradský, zvolený po Ladislavu
Pohrobkovi za krále, nezaložil dynastie, ačko
liv syny zůstavil. Také Bedřich Falcký byl
stavy zvolen králem, ovšem musil po porážce
bělohorské ustoupiti habsburskému Ferdinan
du II. neblahé paměti. Poslední Habsburk
Karel VI. pak, dobře sobě vědom státopráv
ního postavení koruny české a nemaje muž
ských potomků, snažil se usilovně pragmatic
kou sankcí, schválenou i sněmem českým, zajistiti své dceři Marii Terezii následnictví trů
nu v zemích koruny české. A přes germanisační a centralisační snahy pozdějších Lotrinků zůstalo vědomí státoprávní historické indi
viduality království českého vždy živým, titul
krále českého následoval hned za titulem císa
ře rakouského a většina panovníků pokládala
i obřad korunovační za nepostradatelný sym
bol své moci královské.
Také v národě českém vědomí státoprávní
nikdy nebylo utlumeno, ba i jazykově poněm
čená šlechta historická ještě v dobách předústavních horlivě hájila práva a výsady krá
lovství českého. A jakmile v Rakousku padla
vláda absolutismu, ihned zástupci národa čes
kého formulovali své požadavky státoprávní.
Království a země koruny české byly srdci lidu
vždy bližší než pojem širší vlasti rakouské, ná
zev královský byl více ceněn než císařský, pra
por bělo-červený vlál proti praporu černo-žlutému a znak bílého lva stavěn proti dvouhlavému orlu. Právem se mohlo souditi, že český
národ jest ve svém jádře royalistický.
Když pak ve světové válce byly metány
kostky o budoucí osud našeho národa, a když
porážka ústředních mocí byla na obzoru a tím
i otázka obnovení naší státní samostatnosti,
jest známo, že původně nebyla odmítána mož
nost znovuzřízení českého státu ve formě dě
dičného království pod žezlem nějaké dynastie
rodu ruského neb anglického. Myšlenka tato
ovšem nedošla uskutečnění z různých důvodů.
Hlavním z nich bylo, že obnovení naší stát
ní samostatnosti stalo se cestou politického
převratu a rozpadem říše rakousko-uherské.

Tato skutečnost a revoluční horečka, ve které
se tehdy skoro celá Evropa octla, nebyla pří
znivá k zakládání nových dynastií, zejména
když většina panovníků dosavadních ve stá
tech poražených byla trůnu zbavena. Mimo to
však trpké zkušenosti, které zažil náš národ
po dobu tří set let s dynastií Lotrinsko-habsburskou, nebyly žádným vábivým podnětem
k upevnění myšlenky monarchické v národě
českém vůbec. Konečně celá demokratická
tradice a výchova našeho lidu a jeho sociální
rozvrstvení samy sebou vedly k tomu, že jak
mile se vynořila praktická otázka, jakou vlád
ní formu by měl přijati náš obnovený stát,
ihned byla takořka jedinou odpovědí: formu
republikánskou. A skutečně návrh na provo
lání republiky nenalezl v tehdejším revoluč
ním národním shromáždění nejmenšího odpo
ru a jistě, kdyby byl tehdy konán o věci té
nějaký všeobecný národní plebiscit, býval by
dopadl v témž smyslu.
A tak se stalo Československo republikou
stejně jako některé jiné státy v jeho soused
ství. Podle toho pak uzákoněna byla také
ústava našeho státu, ba dokonce vydán byl
ještě dodatečně zvláštní zákon, mající za účel
výhradně ochranu republikánského zařízení.
Nikomu také vážně nenapadne pochybovali
o tom, že republikánská státní forma jest
dnes pro náš stát jedině možnou.
To vše ale ještě nepotvrzuje, že s všeobec
ného hlediska pojem demokracie a republiky
jest totožný. Jest možná demokracie i v mon
archiích, jako tomu jest až do všech důsledků
zejména v Anglii, ale i v Belgii, Nizozemsku
a státech skandinávských. Také jest známo,
že republikánské zřízení vedle mnohých před
ností má i vady, zejména rozbujnělé politické
stranictví, rychlé střídání vlád, snadnost poku
sů o politické a sociální převraty, nedostatek
autority, nákladnost správy, svody ke korupci
a pod. Příklad toho poskytuje zejména dějin
ný vývoj republik amerických, ale i republi
ky románských národů evropských.
Stejně ovšem ani monarchie nejsou prosty
vad. Nemají-li monarchie při každém úmrtí
panovníka ohroženy býti volebními zmatky,
agitacemi a zahraničními zápletkami, jest nut
no, aby posloupnost trůnu v nich byla dědičná.
Ale tím mohou snadno dostati se na trůn pa
novníci méně schopní či dokonce špatní a
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vladařské své moci zneužívající. I o tom dějiny
podávají výstražné příklady.
Ani republika, ani monarchie nezaručuje
tedy sama o sobě již dokonalou formu vládní
a blaho občanstva, a nelze tedy zásadně nikdy
mluviti o absolutní přednosti republik nebo
monarchií (rozumí se přísně konstitučních).
Obojí mají své výhody i vady.
Odpověď na otázku, která forma vládní je
výhodnější, bude tedy vždy relativní. Rozhodovati tu budou vlastnosti národa, historický
vývoj, tradice, politická a kulturní znalost oby
vatelstva, poměry ve státech sousedních, snad
i zeměpisná poloha osídlení, potřeby hospo

dářské a sociální. Nikdo dojista nebude zapí
rali, že pro Švýcarsko se stejně dobře osvěd
čila republika, jako pro Anglii konstituční
monarchie. Chybou ovšem jest, není-li zacho
vána historická kontinuita. Mění-li se forma
vládní častými násilnými převraty z jedné krajnosti v druhou, republikánská lidovláda v auto
kratickou diktaturu a pod., jak takové změny
od velké revoluce prodělala zejména Francie,
nebo v nové době Rusko. Převraty takové jsou
těžkými krisemi v celém organismu národním
a mohou míti následky velmi zhoubné. Zánik
mnohých říší a národů v dějinách měl v tom
svou příčinu.

Jan Opolský:

Žalozpěv
Je vzbuzen Šerý středovék
zas postrašnými hesly,
když odiosni žlutý kruh
jste na svém Šaté nesli.

Z.as hoří nový plápol ran,
ač starý není zhojen
a kvasí jako malomoc
už od křižáckých vojen.

Pro sluch váš, vécní poutnici,
je dnešní heslo kleto
jak ostrý lomoz řetézů,
jež zavíraly ghetto.

Tak bobtná krví osud váš,
však jeŠte není zralý
pro ty, jež v pýše teutonské
vás kammerknechty zvali.

Co stapramenný, žhoucí bič,
jenž svéřen v ruce smělé,
své kreslí písmo zarudlé
po zádech Izraele.

Tma Černá, strašná, syrová
snů zlatý oheň hasí,
i z nenávratných exilů
vám únik zatarasí.

F. Kobliha:

Dojmy z Řecka
Řecko! Dokud byly po ruce jen fotografie nebo reprodukce sochařského a stavitelského umění
a pokud se znala jen z lektury a z domácího studia tato žerné mnoha bohů a opojeného vztahu
ke kráse pozemské v dobách před Kristem, kouzlila fantasie obrazy památek pietné upravených,vzdálených ruchu dnešních lidských hnízd, obrazy isolovaných samot, v nichž by se krásné medito
valo o bývalém životé Reků, horetné plodných a úžasné vyspélých v uméní plastickém, smyslovém,
v uméní pro oči. Zatím za návštévy Řecka vidí se jen malebná zákoutí, chudá poltem, zákoutí Vte
smyslu byronovského romantismu, ponechaných hrám lasu a počasí, ponechaných návštěvám béžných turistů, vrývajicích svá hloupá jména do spadlých Částí říms nebo sloupů, pokud jen dovolí hladší
plocha; jak nejprotivnéji ukazuje zbytek chrámu Poseidonova na Sunionu. Z řeckého uméní, tolik po
divovaného a opravdu podivuhodného neobyčejné klidnou, vyrovnanou monumentálnosti v architek
tuře, procíténé jemnou, až křehkou ladností v plastikách, koncipovaných bez vášné, pokud se jí rozumí
prudké nadsazování v pohybu a gestu, úmérné vyvážených až po poslední záhyb roucha, nezbývá
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F. Kobliha:

OLYMPIEION S AKROPOLIS

z původní ucelenosti vůbec nic. Vše, co bylo lze uvolniti, bylo rozneseno do musel celého světa
a Řecku zůstaly jen válečnými a přírodními bouřemi rozhlodané, stěží prenesitelné části budov.
Po bloudění mezi zůstatky chrámů, divadel nebo v objektech jiného určení, ve více případech
dochovaných jen v obrysech základů, po bloudění v museích, žárlivé a lakotné shromažďujících
težce nalézaný a téměř vždy poškozený dokladový materiál o řeckém umění, nelze dojmy sceliti
v jednotící visi dávného Řecka v jeho původní oživené podobě. Chaos trosek zneklidňuje a s tíží
dovoluje soustředěné vychutnávání krásy staveb, soch a uměleckého průmyslu, velmi poničených
a dávno pozbyvších svého účelu a umístění.
Dnešní Řekové, pokud ještě Řeky jsou, jsou neteční, jakoby zakřiknutí, tísnící se nejpočetněji
v starých čtvrtích měst a v osadách zapadlých mezi vrchy v orientálním, malebném neladu věcí
dávno nepotřebných, lhostejní k životu vlastnímu i ostatních, chabě živořící pod krásným modrým
nebem, v zářivém ovzduší, v němž před jejich netečnýma očima matně se třpytí a vibruje nazlátlý,
stářím ozávojovaný, místy okrem a Šedi patinovaný jas mramorových sloupů a říms památek,
s námahou přečkavších dlouhá období válek a nájezdů hord odlišného raženi, jimž nic nebránilo,
nejméně už cit a smysl pro umělecký půvab věcí, niciti a rozdrob ováti.
Země kopčitá, téměř bez vegetace, na míle neoživená, s malými stády ovci po dlouhých inter
valech se objevující na chudých pastvinách jako zjev dávného vegetativního způsobu života,
ustrnulého a beznadějně utkvělého na témže pastorálním stupni vývoje minulých dob. A na této
půdě, kdysi velce dýchající, h ono ticl se mocensky silným, vznosně žijícím národem, dožívají trosky
kdysi mohutných staveb, jakoby utroušených bohem marnosti, výstižné memento lidského snažení,
lidské touhy po veliké, hluboce vkořeněné, trvale neměnitelné kráse, tvořené duší a posvěcenýma
rukama. Athény samy nejsou dnes více, kromě několika koutů, než moderní město, všedního typu,
do Široka rozlévající neosobně úpravné ulice, nadýmající se unylou fadesou kosmopolitických fasád
domů a vil, utlačujících a dusících několik původních byzantských kostelíků a dvě Či tři nezapo
menutelné architektonické oasy, Akropolis, chrám Theseův, Olympieion, melancholicky osamělých,
bohy i lidmi opuštěných dokladů bývalé slávy a tvůrčí vyspělosti, teskně dožívajících kdysi skvěte
počatý a žitý život v očekávání neodvratného zhroucení a zániku, snad pro krásu a půvab budoucí
legendy o podivuhodné zemi a lidech, žijících sluncem, modrem nebe i moře v zářivé tvořivosti,
jejíž síla a mohoucnost je patrna i ve fragmentech vzatých slunci a odsouzených živořit! v Šerých
síních museí.
Nově podnikané vykopávky objevují už jen ztrouchnivělé, málo přehledné základy, chudé na
umělecké předměty, zajímající snad už jen archeologa, musea zřídka ukazuji celou, nepoškozenou
sochu, relief nebo vázu, Šperk, zato nepřehlednou zátopu okleštěných trupů, úlomku, pietne sice
snášených a opatrovaných, ale vnukajících daleko více hořkost nad ničivou zvůlí lidí než vemlou
vavé pocity radosti nad zachováváním něčeho, co už nikdy nedá ucelený obraz a pojem o řeckém
uměni. Akropolis s Erechtheionem a především s Parthenonem dosud ovládá zmodernisované
Athény, což je pochopitelné, nebol i daleko méně by stačilo, dojem je stále vzrušující, byl více
reminiscencemi než objektem samým za jeho nynějšího stavu, a s lítostí se cítí, že lidem není nic
po kráse, jde-li jim o ilusorní prospěch pomocí válek a obohacování museí. I Čas a živly byly milo
srdnější, nezdolávaly památky s takovou sveřeposti a hrubosti jako ruce a zbraně lidí. To, co ještě
z dávných dob v Řecku zbývá, chabě odolává neodvratnému osudu. Nikdo a nic nemůže už zachrániti poničené umělecké dědictví, dnes smutné trosky, z nichž k nebi se vzpínají jako ruce mučed
níků torsa mramorových sloupů s jejich umírajícím půvabem bledého zlata. A Parthenon, kdysi
snad ze všech řeckých staveb nejkrásnější, nejvýš dosahující, v sluneční záři zdá se proměňovat!
v blednoucí přízrak, něžná žlul jeho sloupů měnlivě pruhuje modré dálky a sotva postřehnutelný,
dává tušiti, Čím byl dávným Athéňanům.
Řecko je dnes zemi smutnou. Nového umění nemá, o bývalé bylo oloupeno — ach, jak Šlastná
a uměleckých radostí plná jest Itálie!
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Vilém Bitnar:
Katolická moderna
III.

V památném roce 1907 zaniká starý orgán
literární Katolické moderny, měsíč
ník »Nový Život«, ale v jeho díle pokračují
dvě nová, mladá hnutí kulturní až podnes. Je
to především starořísské Dobré dílo, jež
vyšlo z »Nového Života«. Jeho zakladatel, Jo
sef Florian, ještě roku 1902 vydal pamflet
Leona Bloy, »Zde se vraždí velcí lidé« nákla
dem »Nového Života«, ale pak se stále roz
hodněji osamostatňoval, aby ještě určitěji a
uvědoměleji realisoval jeden z programo
vých bodů Katolické moderny, vy
slovený heslem »otvírání světových obzorů
katolických«. Bylo to Dobré dílo, které
zesílilo francouzskou orientaci čes
ké literatury katolické. Hello a Bloy jsou pří
nosy velké váhy vedle dlouhé řady zjevů ji
ných. Druhým kladným živlem Florianova
hnutí je boj proti nábožensky orientovanému
»katolickému modernismu«, pochopitelný a
sympatický v období do let 1907 a 1910. Od
Florianova hnutí odloučil se později básník
Jakub D e m 1, který podnes vydává známou
edici Šlépěje, jakousi obdobu »Šaldova
Zápisníku«, a Antonín Ludvík Stříž, jenž
se stal duchovním vůdcem podniků Kuncířových.
Druhé mladé hnutí, jež vyrostlo z »Nového
Života« a pokračuje v jeho duchu podnes,
byla literární družina, soustředěná kolem mé
pražské revue Meditace. Založena v roce
1908, po zániku »Nového Života«, přejala
starý program literární Katolické mo
derny, nezatěžujíc se bojem proti »katolic
kému modernismu«. Snažila se udržeti tradici
literární, zesílila studium katolické mystiky,
kladla důraz na její estetickou stránku, z pro
blému neliterárních pak věnovala své stránky
pouze hnutí unionistickému. Novum, které
tato družina přinesla, byl kult zjevů, jež oplod
ňovaly český barok protireformační. Cílevědo
mě vydávala tato družina dílo barokového ly
rika Angela Silesia, v překladě Langově. Vy
dala Durychův překlad »Výkřiků Svaté Tere
zie«, jímž uvedla Durycha do České literatury.
Vydala překlad »Slavíka Svatého Bonaventury« a Langovu studii o mystice Jindřicha Susa,

předchůdce barokní gotiky . . . Soustředila
všecky živly, které z jakýchkoliv důvodů ne
mohly totálně přijímati koncepci staroříšskou.
Rád bych to označil přirovnáním: Medi
tace tíhly spíše k Helioví, staroříŠské
Dobré dílo spíše k B 1 o y o v i. Po zá
niku Meditací pokračuje v jeho koncepci
olomoucká Archa podnes.
Vyložil jsem podrobněji, jak koncem první
ho desítiletí našeho věku zmizel hlavní důvod
antagonismu mladších generací literárních
proti představitelům pokolení starších, zbýva
jících podnes z bývalé Katolické mo
derny. Dnes již mezi nimi nestojí stín »re
formního modernismu«, naopak je spojuje
stále patrněji tentýž cíl, nejvyŠŠího zdokonale
ní a znárodnění katolické literatury. Analysujte jen psychologickou, estetickou i sociolo
gickou osnovu literárního díla dnešní mládeže
katolické, a poznáte k svému překvapení, že
v ní není jediné niti, jež by se již nenacházela
v osnovách díla generací předválečných. Zdá
vá se, nám pozemským lidem, že před námi
nebylo ničeho, nebo že bylo všecko Špatné, že
teprve my počínáme budovati dílo nové a od
základu. Ale Prozřetelnost, která dopouští
tento mladistvý omyl, bez něhož by ostatně
nebylo vývoje, stará se také, aby nebyla přervána tradiční osnova, aby jen útek byl stále
nový. Neboť, co nového může přinésti která
koliv mladší generace do onoho věčného zá
kladu katolicity ? Čím neslýchané novým může
změniti světový názor katolického člověka,
jeho filosofii, jeho etiku, když tyto hodnoty
jsou neměnitelný od věků do věků? Novum
může tkvěti pouze ve snaze o novou form u, kterou každá následná generace znovu a
znovu se pokouší vyjádřiti pravdy věčné. Spojuje-li tedy věčná katolicita nepřetržitou tra
dicí díla všecka pokolení vnuků a synů, synů
a otců, otců a dědů, je tvoření nových forem
ostnem pokroku.
V letech válečných a poválečných soustře
dilo se vedení katolické mládeže převážně
v rukou pracovníků Krlínova »Života«, Durychova a Scheinostova »Rozmachu«, později
»Akordu«. Víme, co značí organisující i du
chovní práce těchto mladých lidí. Víme, jak
mocný byl jejich výboj v současné vŠenárodní
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kultuře, kterou přinutili hodnotiti katolickou
její část jako rovnocennou. Se stanoviska vý
vojového vytkne jí budoucí historik přeexponování problému generačního. Tato generace
přejala dosti nekriticky od družiny Dobré
ho díla boj proti Katolické modern é. To, co bylo vsak zčásti odůvodněno
v prvním desítiletí století, stalo se bojem proti
větrným mlýnům v desítiletí druhém a třetím.
Došlo se tak daleko, že bylo hlásáno »stavění
Čínské zdi mezi generacemi staršími a mladší
mi«. Postoj »bloyovský«, podceňující a zne
hodnocující protivníka, přejat byl od skupiny
staroříŠské na Škodu společné věci.

Mluvím o tom upřímně, jako literární histo
rik musí mluviti o faktech, jež může doložiti.
Je to nutno všecko uvážiti, chtějí-li katolíci
zlikvidovati staré spory a dáti se společnou
cestou k vytčenému cíli.
V tom tkví programový bod budoucí prá
ce: nutná kooperace všech literárních skupin
a okruhů pracovníků dneška. Proti krásnému
sbratřování spisovatelů v letech devadesátých,
tak křesťanskému, vidíme dnes propagaci iso
lovaných individuí a klik. Ale takové individualistické tříštění je čímsi cizím katolické víře,
která ve všem, i v literatuře, žádá organisace,
žádá obce.

Fr. Skácelik:

Politika a umění
Ve svém článku v 1. čísle t. 1. snažil jsem
se dovoditi, jak vzájemně působí činnost umě
lecká a činnost politická, jsou-li sloučeny v je
diné osobnosti. Uvedl jsem při tom jako
typický doklad tohoto spojení básníka a poli
tika osobnost Viktora Dýka, v kterém se pro
jevily obě schopnosti v neobyčejné intensitě
i Šíři. Po tragické smrti V. Dýka byly činěny
pokusy hlavně od kritiků, kteří nesouhlasili
s politickými názory Dykovými a hlavně s jeho
nesmlouvavým nacionalismem a konservativností, rozdělit od sebe Dýka básníka i Dýka
politika a dokazovat, že politická činnost
Dykova zasahovala rušivě do jeho tvorby
umělecké a naopak. Nejpodivnější bylo, že to
to mínění, které vlastně znamená snižování
politické činnosti, vyslovili i někteří politiko
vé. Je-li však a má-li býti opravdová politická
práce prací tvůrčí, čili výslednicí vlastního
svědomí a přesvědčení, vlastní vůle, Bohem
daných schopností a lásky k národu, pak je
konformní práci umělecké a může působiti na
ni jen ve směru růstu a posily.
Je poučno přečisti si o tom názor zkušeného
kritika, jakým je prof. Arne Novák, který
v rozhovoru poskytnutém red. »Nár. myšlen
ky« řekl ku případu V. Dýka, že je přesvěd
čen o organickém sepětí Dykovy osobnosti
básnické i politické, třebaže politický shon za
sáhl poněkud rušivě do klidu potřebného ne
snad k tvorbě, ale »k překrystalisování básnic
kého díla«. Avšak v růstu Dykovy lidské
i mravní osobnosti mělo podle A. Nováka po-
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litické rozhodování nesmírný význam, bylo
kladným a konstruktivním přínosem, plodnou
prací pro milovanou vlast. »V Dykovi mla
dém, skeptickém a individualistickém je dekadent bez hlubší mravní odpovědnosti, teprve
politik dělá z Dýka muže, který na svých
bedrech cítí nesmírnou odpovědnost mravní,
a tento mravní přínos, vysoce etický princip
popření individua a zapojení do tepu ducha
národního kolektiva, zůstává pak pro Dýka
zjevem typickým. Jsem zastáncem Dykova in
tegrálního nacionalismu, jsem zastáncem Dy
kova národního státu .. .« Stejně jako vědomí
hrubých historických křivd, páchaných na čes
kém právu, žije v Dykovi vědomí, že český
stát nepřestal nikdy existovati. V. Dyk burcuje
malátné a posiluje malověrné, neboť samo
statný, nezávislý národní stát Čsl. je mu na
prostou nezbytností, logickým axiomem, sa
mozřejmým předpokladem k plnému národ
nímu vyžití.. . Neruda vidí na prvním místě
demokratický ideál; ani slovem se nezmiňuje
o obnově starého českého státu z obavy před
aristokratickým prvkem stavovským a stejný
mi obavami plní demokratické přesvědčení
i Sv. Čecha. I Dyk je ovšem dalek snahy
o vzkříšení starých politických forem státu.
Avšak státní forma je V. Dykovi právem otáz
kou druhotnou, boj o její pojetí nesmí zastíniti hlavní cíl, jímž jest národ__ V obsahu
národní myšlenky je pojetí Havlíčkovo a Dykovo takřka protichůdné, spojuje je pouze
forma, která je otázkou taktiky ...«

Jest si dobře povšimnouti Novákových slov:
»Burcuje malátné, posiluje malověrné.« Co je
to jiného, než: provozuje politiku formou
básnickou. Činnost tato se podle Nováka do
konce tak prolíná, že působí i na formu pro
jevu básnického, která je typická vlastnímu
přesvědčení Dykovu, rozlišujíc básně Dykovy
od veršů Havlíčkových, Nerudových, Čecho
vých a tvoříc proti politickým invektivám je
jich verš zkonkretisovaný, úsečný, oproštěný.

A nač ještě třeba upozorniti: A. Novák cení
ve V. Dykovi nejvýše lyrika, »básníka jemné
citovosti a kouzelné evokace nálad, básníka
horských výhledů«. A v této formě se právě
V. Dyk jako umělec projevil politicky nejvíce.
Není lepšího dokladu k názoru o blahodár
ném vzájemném působení politika na umělce
a umělce na politika, jak se projevilo jako
vzácný úkaz v bohaté vnitřní osobnosti velké
ho vlasteneckého básníka Viktora Dýka.

Z nové prózy

má tragický rys barokního obrazu tržního
města, jež navštěvuje jednou za rok prodavač
jarmarecních léků. Pevnou rukou, členící věty
ve vyvážené rytmické úseky, je zde líčeno
jitro na prostranství před arcidekanským chrá
mem. Den se probouzí a s ním i lidé; je slyŠeti
tkalce, truhláře a klempíře; řezník dává »dopadnouti se suchým třeskem své širočině na
kus volského hnátu, jako by chtěl i svého
prvého zákazníka rozpoltiti«. Kramáři začínají
vykřikovati a prodavač léků »půl obhroublý
Šašek, půl zasmušilý doktor magie« klinká
svou železnou paličkou. Pojednou spatří slič
nou ženu v průvodu mladého muže. Hledí na
ni jako fascinován: je to jeho vlastní žena
»bezmezné oddaná lásce a divokému životu«.
Tentokráte zde byl prodavač léků naposledy.
Lidé jej nalezli za městskou branou mrtvého.
To je typický motiv Jana Opolského: děj re
dukovaný na minimum, tragický rys a úspor
ný, sugestivní výraz. Zvláštní krásu tohoto
umění, vzdáleného světa, ale nikoliv chladné
ho a neživého, tvoří archaisující způsob mluvy.
Prozaickému stylu Jana Opolského bylo by
věnovati více pozornosti, ježto dobyl už posic
definitivních a znamená značný přínos ve
vývoji drobné povídky.
F. Kro pat

Jan Opolský přichází s novým svazkem
stylisticky dokonale prokomponovaných próz.
Již název této půvabné a pečlivě upravené
knížky »Pod patinou věk ů«*) napo
vídá její obsah. Motivy Jana Opolského jsou
vzdáleny nynějšího dění a neobráží se v nich
nic z dnešního světa. Ale to je úmysl básní
kův, vyvolati z dávných dob výrazné okamži
ky či děje a podati je ve formě jakýchsi slov
ních kamejí či rytin. Neboť sloh Jana Opol
ského je práce až průzračně čistá a vyvážená
svým vnitřním vlnobitím, na první pohled
sotva znatelným. Už první próza, o nevěstce
Rahab z Jericha — ač nejvzrušenější ze všech
— vyznačuje se klidným tokem, bohatě a vý
razně líčícím prostředí, v němž žila Rahab, a
návštěvu dvou bojovníků z rodu Ruben, kteří
po noci ztrávené v jejím domě přinesli cenné
zprávy o opevněních města. Ale oba zaplatili
později životem dobytí tohoto města. »Odplynulo sedm dní a tolikéž nocí, sedmkráte po
sobě zardělo se Čelo věčného Libanonu, než
byli jako první padlí u zdi města položeni a
přikryti plášti oba spanilí synové Rubenovi.«
Následují pak povídky z Portugalska, Itálie,
z Orientu. Jedna z nich, nazvaná »Dryáčník«,

Milovník výtvarného umění

Dr. Václav Hrudka zemřel
Milovníkem výtvarného umění a jeho od
daným kazatelem byl P. Dr. Václav Hrudka,
a tak vytrvalým, že chtěl poznávat jeho pod
statu i osudy děl stále prohloubeněji. Chtěl
si svou lásku s kněžskou odpovědností i ově
řovat. Proto se od svých katechetských, Škol

ních přednášek chodil posilovat na přednášky
universitní z dějin umění. Posluchač z nejvděčnějŠích a pro vědecké poznání nejhoroucněji zaujatých, sedával, zapisoval, naslouchal,
až si korunoval své milovnické zaujetí klobou
kem doktorským. Tak úsilím zasloužilého a

r) Vydal dr. Štěpán Jež (Praha-Bubeneč) ve své bibliofilské edici „Vigilie“.
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tak zapáleného i potěšeného doktoranda hned
tak nebylo. S obětavostí podivuhodnou a
s čilou pozorností, se zájmem o všecko výtvar
né dění, o výstavy, o knihy, o památky, sou
stavně psal své poznámky a kritické informace
do Lidových listů a jeho pátravosti neuniklo
nic. Nejzasloužilejším dílem jeho činnosti a
nejvášnivěji sledovaným, byla mu práce lidovýchovná. Své neděle a svátky pak rád zasvě
coval živým, odborně poučným přednáškám
u památkových objektů a procházkám starou
Prahou i po starých městech a poutím k pa-

mátkám Čech. Rozuměl dopodrobna historic
ké povaze i slohové podstatě uměleckých děl
a dovedl říci i složité poznatky nové prostince
a srozumitelně. Měl početný houfek svých, již
po léta věrných, posluchačů, kteří dobře roz
uměli nejen tomu, o čem povídal, avšak vní
mali také ušlechtilost snahy tohoto kněze,
který svým milovnickým zrakem dovedl pro
niknout nejvyššími oblastmi lidské tvořivosti.
Uměl se také i s lidovými vrstvami o to sdělit.
To jeho kulturní kazatelství nebylo marné:
splnil svůj slib doktorský i jako závazek kněze.

Dr. V. Hrudka:

Výstava pražského baroka
(Z posledních Hrudkových rukopisů pro „Tak”)

Barok dříve byl českému člověku zanedbáva
ným, nevítaným a opovrhovaným cizincem. -—
Avšak s rozvojem České vědy dějepisné prohlou
bily se obzory a úctě barokového umění dáno,
co její jest.
Pražská Umělecká beseda v duchu svých vel
kých tradic a po úspěchu loňské výstavy starého
umění na Slovensku koncem května zahájí ve
Valdštejnském paláci výstavu pražského baroka.
Ze srdce vítáme výstavu. Propagačně nesmírně
poslouží národu, státu, arcidiecési. Prokáže sku
tečnost, že ani v příšerné době třicetileté vojny
a v letech pozdějších kulturnost nehynula v naší
zemi. Valdštejn téměř symbolicky budoval první
barokovou stavbu, svůj palác, nynější útulek
výstavy, Lobkovicové Loretu a zámek v Roud
nici, jehož poklady vytvoří proslulost výstavy,
Michna malostranský chrám sv. Maří Magdale
ny, jesuité kostely sv. Salvatora i sv. Ignáce,
Nostic palác na Malé straně, Humprecht Čer

nín hradčanský palác. Vzniká mariánský poutní
kostel staroboleslavský. Na barokním tvoření se
velmi účastní domácí rody donátorů i umělců.
Příliv italských umělců ochabuje, nastupují při
umdlení Itálie Jihoněmci, Praha zláká Brauna,
Dienzenhofra a soutěží pak velmi čestně a ví
tězně domácí lidé. Čechy i tvořitelsky dostou
pily evropské úrovně.
Výstava opraví názory. Praha baroková ne
byla ubohým provinciálním městem, vždyť při
lákala i nejlepsí sochaře, že opustili primaciální
vladařský Solnohrad a putovali do Prahy. —
Výstava bude činem revolučním, osvobozujícím
od předsudků, bude výrazem kultury a úrovně,
vychová Pražany i národ, otevře hlediska, pro
hloubí obzory, prokáže spojitost českého života
s nejmocnějšími kulturními proudy tehdejší
doby. Beseda se svými třemi odbory má schop
nosti a možnosti zachytit celek baroka. I jeho
hudbu i divadlo.

Růžena Vacková:

Soutěž na Masarykův pomník
jako doklad proti dobovým umělcům

Byly nesnáze již s umisťovací soutěží Masa
rykova pomníku v Praze; porota se proti velké
Části veřejného mínění rozhodla pro umístění
v severní oblasti Hradu a indikovala soutěž
podrobného řešení tam. Nepovažujeme toto
řešení ani urbanisticky, ani památkově za Šťast
né; toto mínění sdílejí dnes již i členové umis
ťovací poroty. Leč o to nejde — dnes je vysta
vována v Uměleckoprůmyslovém museu sou
těž na podrobné architektonické a sochařské
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řešení zmíněného Masarykova pomníku a je
názorně vidět, že skutečně nemohla porota
než udělit až třetí cenu a několik málo odměn.
Nejlepší na soutěžících pomnících je, nehledíme-li již k odmítavému umístění, řešení ar
chitektů samo o sobě. A to proto, jak všude
vyplývá, že se opírali o dané téma a výtvarné
motto Mattheiho jízdárny jako příštího stře
diska státně významných výstav. V tomto
smyslu je v soutěži řada pozoruhodných ná

vrhů, které prozrazují, že jsme již venku z památkobijné doby a že si dnešní architekti
uměli najít poměr k památce i k rozvinutí je
jího tématu v moderním tvarosloví. Není tu
vsak sochařského díla ve smyslu
plnocenného pomníku Masarykova. Rozuměj
me: výtvarně jsou na úrovni mnohé z návrhů,
avšak ani jeden nepřesvědčuje. Ani jeden kon
cepčně nemá skutečně bezprostřední pomní
kovou ideu; tím méně pomníkovou ideu, řek
něme masarykovskou.
A přece je většina děl prací sochařů, kteří
svým hlásaným a snad i upřímným osobním
přesvědčením měli k Masarykovi velmi blízko.
Jaké jsou příčiny toho?
K tomu odpovídají soutěžní díla výstavy
sama o sobě a bez slovních doprovodů. Sou
těž pohybuje se obsahově v uzoučkém pásmu:
od procházejícího se Masaryka-civilisty s pří
značným širákem a s profesorskou strohostí —
přes karatelského učitele až k nabubřelým
historisujícím komposicím. K těmto patří i etrusko-řecko-renesanční sarkofágová alegorie
Makovského, tedy sochaře, který uměl udělat
dosud nejlepší portrét Masarykův — a to již
překvapí. Překvapí to jako příznačná myšlen
ková bezvztahovost, zastřená historisujícím vý
kladem, který se utíká od předmětu k alegorii,
nemaje čirého předmětného proniknutí. Po
měrně nejlidštější a nejbezprostřednější ze so
chařských návrhů je pojetí Masaryka jako za
myšleného legionářského velitele, avšak to je
nepomníková komposice intimní. Na ostat
ních pomnících je ostatně také vidět, že jdou
jenom za primitivní monumentalisací — zveli
čováním v zásadě drobně myšlených forem
a vztahů.
Nebudeme však vyšetřovat výtvarnou kva
litu děl. Zajímají nás tu spíše příčiny, proč
soudobí výtvarníci, tak okázale sledující i mimotní a mimochodné stezky Masarykova pů
sobení, nenašli si k Masarykovi tak osobitý
a bezprostřední vztah, aby je podnítil k mo
numentální idei. Návrhy samy jsou mluvícími
dokumenty: je to proto, že sochaři neměli
k Masarykovi pravého vztahu ani jakožto
k osobnosti, ani jakožto k prvnímu presidentu,
nýbrž vždycky ho vnímali jen jako osobu po
litickou a určitého ideologického přídechu;
je to proto, že si umělci netroufali lidsky po
myslet na člověka a mysleli na něho jen jako
na presidenta exponujícího se určitým směrem,

jemuž myslitelské gesto připisovali jenom ja
ko příchozí a ozdobně kazatelský atribut a
proto, že necítili sílu národního osvobození.
Proto tito současníci, nevymanění z dvorské
ho ostychu a z politisující tendenční vůle, ne
vymysleli si ani člověka, nevybavili si příznač
ný pohyb ani osobní přízvuk slov, rozumějíce
jejich smyslu po svém smyslu, a doprovázejí
postavu ještě reliéfními nepřesvědčujícími ti
rádami alegorií. To už je také docela novinář
ský nápad a ne umělecká koncepce, navrhne-li
trojice Wagner-Dvořák-RoŠkot nějaké takové
tři menhiry s iniciálami T. G. M., které si člo
věk může představit v jakémkoliv reklamním
materiálu. Pak jsou nám ovšem nejmilejší ty
stydlivé a sochařsky Čisté, ovšem nepomníkové, komposice isolované, ač z nich také osob
nost nevyzírá. Vidíme, že pomník Masarykův
nevznikne ani v oblasti Hradu, ani na žádném
jiném místě, budou-li sochaři o svém tématu
uvažovat takto — politicky. Neboť už tím, jak
je upozaďován Masaryk vedlejšími figurami
i útvary, a jak se jeho pomníková postava mů
že libovolně procházet po nekonečném platteau tohoto především representačního pro
stranství, řešeného vždycky a všemi jako dvor
ský salon dvorní ve volné přírodě bez vztahu
k historickému majestátu Hradu, je dokázáno,
jak byla pomníková představa Masarykova
umělcům jen záminkou.
Takto je tedy Masarykův pomník vytvořen
lidmi, současníky, kteří se mu kořili nemajíce
odvahy k pronikavějšímu či zdůvěrňujícímu
pohledu i kteří ho vyznávali bez ideového,
osobně prožitého vztahu. Jejich zaklínání jmé
nem Masarykovým bylo tedy pouze formulí
a nebylo podnětem k monumentalisací myšlen
ky. Pomníky jsou hesla heslovitých vyznavačů.
A tak jsme v zajímavé situaci. V té totiž, že
lidé, kteří byli k Masarykovi osobně kritičtí,
a ba Často i ti, kteří bývali postiženi jeho osob
ní nevůlí, jež opravdu dovedla být zastrku
jící, najdou možná prostřednictvím představy
prvního presidenta republiky a tu z úcty pro
své představy o smyslu českých dějin cestou
kriticismu a úvahy poměr hlubší a nezkalenějŠí osobními tendencemi a politickým zaujetím.
Zapamatovali si totiž leckteré jeho úchylky od
stylisovaného mínění a pochopili lidskou Šíři.
Nezbožňujíce v něm ani politického novináře,
ani zavazujícího kazatele, dovedou ocenit fakt
jeho důsledné bojovnosti. Dovedou se uklonit
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před jeho prací na sobě samém pod zřetelem
Věčnosti, která úhrnu jeho osobnosti dala vy
sokou úroveň. Nemyslíce na karatele, někdy
nepřátelského a někdy osobního a dogmatic
kého, vzpomenou si na vznosného a vnitřně
oživeného poutníka pražskými ulicemi, které
mu byla brána možnost osobně se přesvědčit
o věcech, o lidech, o stavbách, ba i o té Vlta
vě řece, za cenu representačního osamění.

Vzpomenou si na jeho občasnou humornost a
vědí, že to byl svébytný, distinguovaný muž,
který uměl také myslet. Pomníková představa
může vzniknout jenom z pročištěného pocho
pení a z vědomé i vědoucí nadsázky lidského
základu v tom, v Čem může být obecně
příkladný. Umění nesnáší stranických
tendencí a prozrazuje každou postranní
myšlenku, která odbíhá od myšlenky hlavní.

Měřítko levicové
V »Rozhledech«, řízených Frant. Halasem,
čteme tuto větu: »F. X. Salda, Václav Tille,
Otakar Fischer — příliš mnoho ztrácí naše lite
rární věda odchodem této trojice, která zářila
největším leskem na jejím nebi a jejímiž zatím
jen odlesky jsou všechny ty zůstavší hvězdy a
hvězdičky .. .« Nechápeme dobře, jaký smysl
má tato věta. Má snížit F. X. Saldu na úroveň
Tilleho a Fischera, či je povýšit na vysokou
hodnotu Saldovu? Nevím, komu by nebylo u nás
jisto, že F. X. Salda je duch vlastních pohledů,
tvůrčí, původní, bohatý, který nechodil o ber
lách vědy, který také z vědy nevyšel, který dal

vědě více, než od ní vzal, kdežto i Tille a Fi
scher byli průměrní universitní profesoři, kteří
se krasodušsky pohybovali úzkostlivě jen v ma
néži vědy: jeden z nich nalezl v ní látky pro své
pohádky, obdivované jen realisty, a druhý pro
své verše, obdivované zase jinými straníky. Pů
vodním umělcem nebyl žádný z nich, a patří-li
kdo mezi »hvězdičky«, pak jsou to právě tito
dva. Ale jeden byl rotarián, druhý zednář, a le
vice dá zapadnout raději slunci Saldovu za svůj
obzor než svým hvězdičkám. Ale tato měřidla
by už jednou měla býti definitivně odsouzena.
Sk.

Třísky v dlani
Liberalismus se rád dovolává »spravedlnosti«:
že totiž zásada »volné soutěže hospodářských
sil« poskytuje rovnou příležitost všem. Nuže, byl
jednou jeden továrník, který vyráběl holubicí
paštiky a do nich přimíchával koňské maso
v poměru nejvýš spravedlivém: na jednoho ho
luba jednoho koně.
Ten továrník byl praktický liberalista.
*
Mezi národohospodáři rozeznáváme ty, kdo
národnímu hospodářství opravdu rozumějí, a ty,
kdo mu nerozumějí. První sedí v bankách a
v mamutích průmyslových podnicích, druzí před
nášejí do rozhlasu a píší hospodářskou Část
novin.
*
V USA bylo poslední léta zaoráno do země
několik milionů akrů bavlny, aby její ceny ne
klesaly. Majitelům bavlníkových plantáží byly
vyplaceny zvláštní prémie za nepěstění bavlny.
Proslýchá se, že Svaz n e pěstitelů bavlny se
obrátil na samotného presidenta Roosevelta
s připomínkou, že mnohým Členům Svazu se
podařilo, dík jejich píli a houževnatosti, n e vy
pěstiti dvojnásobné množství bavlny, a že by
tedy zasluhovali zvláštní odměny. O výsledku
této žádosti zpravíme Čtenáře příležitostně.
S JL
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Brasilská učená »Společnost pro zužitkování
přebytků kávy« předložila veřejnosti obsáhlý
elaborát, výsledek to dlouhé a učené práce.
Kávou lze prý levně vytápěti vlaky a parníky,
silnice z kávy jsou prý trvanlivější než asfaltové
a pod. Celkem lze přebytečné kávy použít na
24 způsobů.
Navrhujeme dvacátý pátý způsob použiti
kávy: uvařit a vypít.
*
Dvojí vkus. Poslední dobu byla na ně
kolika dřívějších funkcionářích rakouského ve
řejného života spáchána náhlá sebevražda. —
Naproti tomu v Rusku zase někteří vynikající
muži režimu sami sebe co nejdokonaleji popravili.
*
Sovětský Školák se učí doma nazpamět básnič
ku od Krylova: »Vráně Bůh seslal jednou kou
sek sýra.. .« Otec, který právě přišel ze schůze
tovaryše faroslavského, dl rozhořčené: »Neuč
se tomu, Váňo, vždyt žádný Bůh není.« Chlapec
se zarazil, dlouho přemýšlí. Nakonec, odhodlán,
se táže:
»Tatínku, nezlob se... A co sýr, ten je?«
bv.

___ SVĚTLO V TMÁCH___
Obsah: Vesmír v chalupách. — Věčné Lurdy. — Otázky
v Marseille. — Cestou domů. — Kříž nad Prahou.

Napsal R. I. Malý, kresbami vyzdobil F. Kobliha.
Čtenáři »»Taku««, kteří si dopíší přímo autorovi (R. I. Malý, Praha-Břevnov, Říčanova 32)
dostanou »»Světlo v tmách«« za 8'— Kč místo za 12*— Kč.

ŠTOČKY
Miroslav

Moravec

PRAHA II,
Václavská ul. 12

TELEFON 46673
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Továrna kvalitních
pian a harmonií

LÍDL&VELÍK
MORAVSKÝ KRUMLOV

'Zprostředkovatelům slevy

CO PÍŠÍ ČLENOVÉ KATOLICKÉHO LITERÁRNÍHO KLUBU:
J. JEŽEK, UČIT. Z T.:

Rád zůstanu i v novém ročníku členem K. L. K., neboť jsem
velmi spokojen s knihami, jež jste vydali v prvním ročníku.
R. HOLÁ, CHOŤ ŘEDIT., P.:

Knihy Katolického Literárního Klubu se mne velmi líbí.
FERD. KALIVODA, FARÁŘ, S.:

Knihy Katolického Literárního Klubu, jsou pěkné, hodnotné.
A. GROSSMANOVÁ, POŠT. REVID., J.:

Jsem vpravdě spokojena s knihami tak cennými a těším se
velmi na nové svazky další.
PROF. ING. J. KAVKA, Č.:

Vážím si toho, že jsem členem K. L. K.
JAN KUCHTA, DĚKAN, K. n. O.:

Díky za knihu Rachmanové: Studenti, láska, čeká a smrt.
Je to opravdu překrásná kniha.
LUD. KUDRNÁČOVÁ, Ž. B.:

Zůstávám i nadále členem K. L. K. Těším se zase na nové
knihy, čtu je s velikým a opravdovým zájmem.
JUDr. G. SVĚRÁK, K. H.:

potěšením musím Vám sděliti, že s výběrem knih jsem
velmi spokojen.
S

To jsou ukázky z mnoha pochvalných přípisů. Přihlaste se také za člena Katolického Literár
ního Klubu. Vždyť za Kč i6o’~ ročně dostanete 7 vázaných knih v rozsahu 2.000 stran, stojí
tedy jedna Kč 23*- a je graficky bezvadná v krásné vazbě. Letošní program je tento:

Alja Rachmanová: Studenti, láska, čeká a smrt (román)
Fr. W. Foerster: Evropa a německá otázka
Dr. Fr. Skácelík: Architekt Malota (román)
Dr. Jos. Doležal: Církev v naší republice za 20 let (1918-1938)
Dol. V iesérová: Zpěváček (román)
Emil Baumann: Svatý Pavel
Vánoce - vzácný bibliofilský tisk jen pro členy klubu

Pošlete ještě dnes svému knihkupci nebo přímo

nakladatelství »VYŠEHRAD« v Praze II, Václavská ul. 12
PŘIHLÁŠKU

Přihlašuji se za člena K. L. K. Příspěvek Kč 160*- ročně splatím ve splátkách po
Jméno:

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

xr v v /v v
. . .Kc mesicne

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

Adresa:

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

