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REDAKČNÍ

výtisky knih a časopisů, jakož i v šechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených buďtež zasílány na adresu šéfredaktorovu:
R. I. MALÝ, PRAHA-BŘEVNOV, RÍČANOVA 32.
ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii, Karlovo nám. 5.
Při patisku všecka práva vyhrazena.

JOSEF MELZER

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

DCaniu mežit
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 obchodu a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Tak

2. července 1938
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Josef Vašica:

ČESKÁ BAROKNÍ POESIE
Předneseno v cyklu přednášek pořádaných Uměleckou besedou a Literárně historickou společností

Snad už není dnes třeba začínat dokazováním, že nějaká barokní poesie u nás byla. Její celek
ještě daleko není zpřístupněn a tím méně probadán, přece však možno se odvážit jistého po
všechného nástinu, který by zhodnotil její obsah a její formu, a též její význam pro náš pozdější
jak literární, tak obecně kulturní vývoj. Česká barokní poesie se sice nemůže měřit kvanti
tativně se soudobou produkcí jiných velkých národů, vedle níž nám připadá chudičká
a skromná, bez okázalé nádhery dvorského neb panského prostředí, sdílejíc se takto o stejný
osud s českým lidem, těžce zápasícím o své bytí v krvavé záplavě válek a cizáctví. Ale cena
poesie, jako národa, není v jejím počtu. Záleží na tvůrčím napětí, na bohatství duchovníhofondu, na novosti a zápalnosti obrazu i slova. A právě touto svou povahou, prozrazující krajně
osudové napětí, a pak novostí svého básnického roucha, náleží barokní poesie nejedním svým'
dílem k vrcholným projevům českého slovesného umění.
Je tu především lyrika, nábožensky podložená. Nejlepším představitelem jejím je Bedřich'
Bridel, který nalézá zvláště v svých meditativních skladbách, směle rozvržených a pevně
skloubených, nový, ve vlastní dílně ukutý výraz pro úzkost i naději svého srdce, roztouženého
po Bohu, po onom ohni sžírajícím — biblickém »pyr katanaliskon« — do jehož propastných'
hloubek se chce pohřížiti. Od něho kromě písní máme též něco legendární epiky, která jinak
v tomto období byla spíš pěstěna prosou. Nejrozsáhlejším odvětvím barokní poesie byla však
duchovní píseň, a to jmenovitě katolická, která byla zasažena barokním kvasem hned v svých
počátcích koncem 16. věku a byla jím mnohem patrněji prostoupena než starší písňový kánon
bratrský. Z českého barokního dramatu dochovaly se nám jen praskrovné zbytky, tím vzác
nější, že vyspělostí své komposiční i scénické techniky a jemným smyslem pro charakterovou'
malbu svědčí již samy o čilém divadelním ruchu, souvisícím úzce s tehdejší školskou praxí.
Mnoho poesie je porozseto též v modlících knížkách, jež byly dávány lidu do rukou; jsou
to mnohdy přímo sborníky nejkrásnějších plodů soudobé i starší středověké mystiky, ať pů
vodní či přeložené, plné hluboké symboliky i snadno dostupných obrazů, a poněvadž bývaly"
průvodci a důvěrníky věřících po celý život, jistě měly velký vliv na imaginační i vyjadřovací
schopnosti širokých vrstev, udržujíce a živíce v nich též lásku k české řeči. Posléze možno
najít zajímavé, ba přímo podivuhodné projevy básnivosti v některých barokních kázáních,
zvláště příležitostných, kde již samu komposiční základnu tvořívá alegorie nebo metafora,
a při tom text se rád prokládá verši nebo se člení rýmem.
V celém tomto období se ještě hojně veršovalo latinsky. Není v tom jen doznívající tradice
humanismu, nýbrž vzniká tu nová poesie, naplněná problematikou baroka a zřetelně vyzna
čená formami nového stylu. Leccos z těchto plodů latinské musy jistě nepřesahuje úroveň
školních cvičení, ale v celku je to důležitá složka tehdejší naší slovesné kultury, takže k ní
musí přihlédnout i dějiny českého písemnictví. Zvláště se tu rozbujela krkolomná artistika
veršovnická, epigramy hadí neb račí (epigramma serpentinum vel cancrinum), které se mohly
číst též pozpátku; nebo básně tvořící v tisku měnivou délkou svých veršů rozmanité obrazce,
jako: vejce, hvězdice, růži, křídla, koruny a podobně; dále chronosticha, sama o sobě (tvrdý
oříšek, ještě nadto upravována podle kabalistické číselné symboliky; cephalonomasticha, kde
všechna slova v jednotlivých dvojverších se počínala touž písmenou podle pořadu liter daného
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hesla; akrosticha, anagrammata, echa atd. Balbín, jemuž ideálem zůstával styl ciceroniánský,
netajil se ve svých Verosimiliích pochybami nad užitkem a cenou těchto umělůstek, pokládaje
je spíše za plod vyseděný ocelovou pílí než za projev vtipu a nadání, a doporučuje je nanejvýš
začátečníkům ke cvičení, nikoli však pokročilejším poetům, kteří prý touto dřinou jen otupí.
Ale ještě dlouho po Balbínovi rád užívá těchto prosodických hříček Bohumír Hynek Bilovský,
rodák z Hlučína, jeden z nejskvělejších kazatelů barokních a skladatel rozsáhlé veršované
legendy o Janu Sarkandrovi.
Pro tuto těsnou symbiosu obou literárních jazyků v období barokním není ani možno
správně chápat, bez stálého přihlížení k latinským památkám, leckterý zjev české poetiky nebo
stylistiky. Abych uvedl příklad, Bridel zpracoval život sv. Ivana napřed latinsky (v r. 1656)
a rok poté česky. Ačkoliv podržel v obou touž základní osnovu, střídaje prosu s řečí vázanou,
jaký rozdíl v užívání básnických prostředků! Proti vznosnému stylu latinskému, zatíženému
citáty a reminiscencemi z antiky, česká variace, určená pro lid, zříká se, jistě že vědomě, všech
cizích příkras a spíše se inspiruje idylismem českého venkova, s jeho zahrádkami, poli, nivami
a konejšivým tichem lesních samot, třebaže i zde ideová struktura zůstává mučivě napjata
protivou světa a duše zápasící o svou duchovní svobodu. Latinské školení v mládí naučilo
české básníky zacházet opatrně s veršem, užívat stejných prostředků prosodických i v českých
skladbách, věnovat všechnu péči jejich hudebnímu ladění. Není to jen rým, často i vnitřní,
jehož se k tomu užívá. Bridel na př. dociluje zvlášť mocného účinu prostě tím, že v posledním
verši strofy nechává zřetelněji vystoupit sestupným taktům, trochejům, a ještě slova podbarví
asonancí, jako by tím podtrhával myšlenku (— neřest, nouze, bída, psota; — mrcha, mrva,
kůže a kost; — tráva, larva, sen a seno — a podobně). Jsou tu však ještě i jiné útvary
eufonické, jako různé figury tvořené opakováním slov, dále hříčky s homonymy, nebo zá
měrné kupení jistých hlásek (u Brídela: a jawého mé mrzí / má. wrzkort, Z>růza, oZ?avnoít),
při čemž mnohdy vznikají místa prostě nepřeložitelná pro jejich nedílnou harmonii obrazovou
i zvukovou, jako když Bridel opisuje věčný prvek v člověku, vložený Bohem do duše; verši:
»— ty pak kuješ kamýnek / z hnisu, z rosy, a z krůpěje ...«, nebo když líbeznost a sladkost
božství velebí touto strofou: »Tys medovitá dílně, / sladkosti ten nejlepší střed, / jejž včela
dělá pilně, / nejvýbornější plášti med: / ty zahrad kratochvíle, / útěcha, květ, ráj, zelenost, /
místo přeroztomilé, / rozkoš, chládek a veselost.
Vedlo by k omylům, kdybychom chtěli barokní poesií brát na milost jen pro její citovost
a přehlíželi jaksi tuto její technickou, řemeslnou stránku, řízenou theoriemi, kde jako v tanci tak
řka každý krůček byl předem stanoven. Nic se tu nedělo bez účasti intelektu, vše je výsledkem
kombinace, rozvahy, výpočtu. Odtud taková obliba emblémů a symbolů, srozumitelných
mnohdy jen zasvěcencům, obeznámeným se speciální naukou o nich, pokud tu nejde o nějakou
vnitřní nebo vnější podobnost mezi dvěma předměty, nýbrž o vztahy dané, uměle stanovené.
Tvárné úsilí je tu prostě vystupňováno na nej vyšší míru.
Na jednom exempláři sebraných spisů Drexelových z r. 1645, pocházejícím ze strahovské
knihovny, našel jsem na přední stránce vepsán někdy počátkem 18. století citát z protestant
ského theologa Jana Adama Osiandra: Vivitur ingenio, cetera mortis erunt — žije se duchem,
ostatek propadne smrti. Ingenium, toto »zaklinadlo« baroka, jak bylo správně řečeno, toto
ingenium — t. j. duchaplnost, rozum, vtip — bylo též devisou českého barokního člověka
a zračí se jasně i v tehdejší poesii. Mínění, jako by české literární baroko bylo stiženo jistou
zaostalostí, jakýmsi intelektuálním primitivismem nebo duchovní stagnací, patří k těm před
sudkům, které podrobnější studium snadno rozptýlí, jak to na př. vysvítá z nedávné stati prof.
Eduarda Wintra, ukazující na jednom úseku vědním, na filosofii, jak čilý ruch tu panoval
v Praze v 2. pol. 17. stol., kde prudce na sebe naráželo několik protivných směru soudobého
myšlení. Z přírodních věd, to je především astronomie, která poskytla již Bridelovi řadu skvě
lých metafor, a z ní býval zejména zodiak často používán básníky i kazateli. Nebude nám to
nic divné, když si povšimneme, že v Praze r. 1686 byla vydána od jesuity Víta Scheffera jakási
příručka pro básníky s názvem »Coelum poěticum seu sphaera astronómica«, kde se s obsáh-
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lým aparátem vysvětlují jednotlivá znamení zvířetníku, který autoru připadá jako nějaký
nádherný koberec, utkaný dovednou rukou Minervinou, s pestrými obrazci bájeslovnými,
skrývajícími v sobě jistou dějinnou pravdu. Známý překladatel Hájkovy kroniky do latiny,
piarista Viktorina S. Cruce, skladatel příležitostné české básně Epibateron, učinil v své knížce
o sv. Janu Nepomuckám, Kvítek majální (1722), zajímavý pokus, vlastnosti jednotlivých
rostlin, jež popisuje se zevrubností odborníka, aplikovat na život světcův. Barokní člověk
nestál netečně před divadlem světa, a stejně žíznivě otvíral své smysly též k pramenům umění.
Poslechněme, co radil Balbín svým žákům (Verosimilia, 2. vyd., str. 86—90): napřed jim
poukazuje na spřízněnost básníků s malíři a sochaři: utrique enim in fingendo versantur: neboť
obojí se obírají tvárněním; připomíná, že veškeré Řecko putovalo do Olympie spatřit sochu
Zevovu od Feidia, a za nešťastna se pokládal, kdo musel zemřít, aniž mu bylo přáno ji vidět;
chválí dále tuto snaživou a kultivovanou zvědavost, která zaplňuje fantasii a dává jí jakousi
obrazivou sílu, takže si zvykáme měřit věci jejich vlastní, to jest básnickou formou; je však
třeba, abychom to, nač se díváme, úplně do sebe vssáli, pak to prospívá poesii, zvláště při
popisování osob a předmětů; sám prý, kdykoli se setká s obrazy velkých umělců, napřed je
celé tak dlouho očima obchází, až si je úplně osvojí, potom si při zavřených očích představuje
v duchu namalované jednotlivosti a ukládá si je do paměti k budoucímu použití.
Ale to vše, co bylo uvedeno, jsou jen jakoby suché kosti, které čekají na závan ducha.
»0 sílo extasí a snů —«, mohli bychom říci s Ot. Březinou, »— tvým kouzlem z myšlenek
se záře pramení...« Nežli se tato nová poesie zrodila, musela nastat bytostná přeměna celého
člověka, a ta pozůstávala v tom, že si uvědomil své věčné určení ve smyslu křesťanském
a vzepial se vší silou k tomuto nadpřirozenému cíli. V jedné knížce bruselského jesuity Vil.
Stanihursta, přeložené hodně pozdě do češtiny (1741), ale rozšířené u nás též v latinském ori
ginále, vydaném v Praze, kde se líčí tato přeměna starého člověka a zrození nového »skrze
uvažování čtyř posledních věcí«, je odhalen kořen oné rozeklanosti barokní psychy, potácející
se mezi nebem a zemí a štvané věčným neklidem; praví se tam slovy starého překladu: »Celý
tento svět, jsa z jakostí sobě protivných způsobený a vzdělaný (e contrario qualitatis compo
situs et compactus), vždy k zbouření a protimyslnostem příčiny podává«, proto »darmo oče
káváš dokonalého pokoje na světě a v běhu života tvého, nebo ten pokoj na výsosti nebes své
bezpečné a neproměnitelné obydlí má.« Není to tedy typ ahasverský, není také ponechán běsům
na pospas. Sžírající oheň, který mu »kostí vnitřnosti protírá« — ten ho »mdlí i sílí«, ježto je
celou svou bytostí zakotven v naději, která nezklame. Proto tu není pasivity. Heroický aktivismus, posilovaný celou promyšlenou soustavou psychické kultury, ukládá životu nejvyšší
vypětí. V umění pak toto extatické nadšení mění se přímo ve vášnivou vůli dát plný tvar ho
rečným visím, byť za cenu rozbití tradičních forem. Odtud nový styl, v němž mohutný pathos roz
píná prostory do šíře a zvichřuje svým neklidem jejich linie. I v slovesném baroku zjednává si
tato překypující citlivost průchod přívalem slov, často asyndeticky kupených, pohrává si
s myšlenkovými paradoxy i s dialektickými antithesami, vkládá mocnou dynamiku do výstavby
celku, stupňuje pohyb směrem ke konci, libuje si v pestrosti barev a využívá jejich symboliky,
nechává přebujet mnohdy ornament na úkor přesných kontur. Mocná individualisace životní
problematiky, která se jeví v řešení poměru vlastního já k světu a Bohu, otvírá v lyrice doko
řán dveře subjektivismu, osobním konfesím, odhalujícím drsně všecku bídu padlé přirozenosti,
jak je tomu v některých skladbách Bridelových. Ve vývoji české poesie je to zjev nový, který
má v minulosti analogie jen v některých kusech gotické naší lyriky, a právě touto upřímností
a odvahou, nehledíc ani ke kypivé síle výrazu, dotýká se živě i čtenáře dneška. Do jaké až
míry se stupňovala tato potřeba projevit vlastní své city, je patrno ze způsobu, jak naložil
anonymní překladatel cyklu čtyř písní o posledních věcech, vrstevník Bridelův, se svými před
lohami: nejen že je komposičně víc zpevnil a ujednotil; nejzajímavějším při tom je, že v svém
volném přebásnění, kde právě nejpůsobivější místa jsou invencí i výrazem jeho vlastní, na př.
v písni o smrti, i proti staršímu českému překladu, jehož použil, přemístil citové těžiště
z vnějšku do nitra, a to, co se tam ukazovalo na jiném, to sam na sobě prožívá; podobně
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i v písni o posledním soudu, nelíčí průběh parusie a soudu podle originálu jako objektivní
skutečnost, nýbrž jako své vlastní vidění, spatřené ve vytržení mysli.
Všechny tyto podstatné změny názorové i citové musely se pronikavě odrazit i v jazyce.
I zde bude třeba opravit leckterý starší omyl. V žádném předchozím období nejeví se tak čilý
zájem o theoretickou stránku české řeči, o prosodii, o styl, jako v baroku, čehož svědectvím je
velký počet mluvnických prací, opět a opět vydávaných, z nichž Drachovského gramatika,
Konstancův Brus, Šteyerův Žáček, Rosová Čechořečnost, Kotelova mluvnice, známa jen podle
jména, Janditovy příručky, vesměs opírající se o veleslavínskou i bratrskou knižní tradici, jsou
na značně vysoké úrovni. Dojem úpadkovosti, jakým čeština té doby na mnohé působila, byl
vyvolán, kromě některých odchylek tvaroslovných, hlavně pravopisnou anarchií, zaviněnou
povětšině tiskárnami, ale nikdo se ještě nepokusil zjistit a roztřídit tyto orthografické anomálie,
ač se tu naskýtají mnohé zajímavé otázky, jako poměr k Slovensku, jehož nynější rytmické
krácení má nejeden příklad i v českých barokních tiscích. Český jazyk je baroku drahocenný
nejen pro svůj původ, odvozovaný od sv. Cyrila a Metoděje a od sv. Václava, nýbrž i pro svou
příslušnost k rodině slovanských jazyků, jimž se připisuje světový význam. Tak se naň díval
Balbín v své památné Obraně. Ale i po něm přibyl ještě nový drahokam do koruny jeho před
ností. Písečan Ondřej Fr. de Waldt, farář v Dobrši, autor skvělého českého díla homiletického,
oslavil svatořečení Jana Nepomuckého latinským souborem kázání, vyšlých v Praze r. 1730,
mezi nimiž jedno — na slova z druhého žalmu: Linguam nostram magnificabimus — je cele
věnováno oslavě a obhajobě české řeči. Těch dvanáct tištěných stran, obracejících se na širé
forum světové, je vášnivý projev nacionalismu, arci poutaného křesťanskou ethikou, jemuž
český jazyk, posvěcený tím, že ho užíval sv. Jan, tímto vnitřním příbuzenstvím víc, než věci
dotýkané jeho neporušeným jazykem, splývá v jedno s českým národem, takže dokonce upírá
právo uctívat tohoto světce každému, kdo se nesnaží oprostit od nenávisti proti českému ná
rodu a jazyku: »Nechápu,« volá, »s jakou drzostí a smělostí může se odvážit ostouzeč českého
národa a české řeči volit si sv. Jana, našeho slavného Čecha, za ochránce svého dobrého jména
a za svého patrona a vzývat jej ve svých potřebách, když pošetile pronásleduje jeho národ
a vlast.« I u de Waldta, ovšem v homiletickém rouše, vracejí se některé myšlenky z Balbína,
ne sice přímo z jeho Obrany, která vyšla tiskem až mnohem později, nýbrž z jiných jeho děl,
podobně jako v jiné stručnější takové obraně, předeslané úvodem k zmíněné Janditově grama
tice a přetiskované pak ve všech šesti vydáních v letech 1704—1753. Uvádím to jen na důkaz
toho, že baroko se dívalo na jazyk jako na jeden z nejvyšších duchovních statků národa, a proto
i se slovem zacházelo s úctou skoro posvátnou, pokládajíc je za útvar zákonitě vybudovaný,
odkázaný věky. Urážela-li se starší literární historie barokními cizomluvy, vulgarismy nebo
výrazy, mnohdy jen zdánlivě triviálními, jeví se nám tyto domnělé nedostatky spíše podstatnou
složkou barokního slohu s přesně vymezenou, ba nezbytnou funkcí v celkové souhře stylových
prvků. Ostatně živý a přímý styk s lidem, k němuž se barokní spisovatelé u nás především
obraceli, nedal přes všechno smělé novotaření proniknout pohlovským zrůdnostem do slo
vesné praxe. Zbystřený smysl jazykový, který vypěstila doba barokní, všímal si i některých zvlášt
ních periferních zjevů české mluvy, jako řemeslnické hantýrky. Jesuita Jan Kořínek, přítel Balbínův, uvědoměle píšící česky své dílo o Kutné Hoře, aby — jak dí — »dokázal, že se za řec
mateřskou, jakž mnozí nepotatilí Čechové, nestydí«, po léta studoval slang havířů a zapisoval
si pilně všeliká »horni« slova, aby jich pak s velkým uměním použil ve svých básních, první
to pokus toho druhu v dějinách české poesie.
Až jednou dojde k takové generální přehlídce barokní poesie, jaké se dočkalo umění výtvar
né v letošní výstavě, k tomu je arci ještě daleko, ježto jsme v samých začátcích těchto studií,
bude pak možno lépe v ní odlišit zlato od strusky a zvážit její celkovou hodnotu. Nepochybuji,
že se tu objeví další, netušené vztahy k básnictví novočeskému, jak to napovídají již teď ně
které thematické, ano i slovné shody. Co však se sotva již dá změnit, je fakt, že tato
barokní poesie je převážně, ba skoro výhradně poesií náboženskou, že jí chybí přiměřená složka
světská, nechceme-li ji zrovna hledat v anonymní tvorbě lidové. I to však třeba přijmout bez
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rekriminací. Z vyšší dějinné perspektivy jeví se nám století 17. jakýmsi protějškem 15. Totéž
prudké vzepětí za duchovními hodnotami v době, kdy podle písně o slávě nebeské »krajiny
vojnou hoří« a »starosti suší kosti«. Ať si již kdo o tom soudí jakkoli, nedá se popřít, že ba
rokní písemnictví, jak kontraversní, tak krásné, a z tohoto zvláště píseň, sjednotilo národ na
novém duchovním základě a posílilo v něm vědomí krevních svazků s prvními budovateli
české státnosti kultem našich světců. V tomto společenství s předky okřál a zesílil do té míry,
že se mohl probojovat! ze všech útisků až k jistotám dneška.

Jan Scheinost:

SOKOLSKÝ SLET
Letošnímu X. sletu všesokolskému jistě
každý Cech přeje upřímně hodně zdaru, ať už
patří do kteréhokoli politického nebo názoro
vého tábora. To proto, že v tomto roce záleží
nám všem na tom, abychom před celým svě
tem a hlavně před svými nepokojnými sou
sedy manifestovali sílu a pevnost svého bran
ného odhodlání, jehož je Sokolstvo v nových
našich dějinách nejstarším a také nejmocněj
ším výrazem. Věříme, že týmiž sympatiemi
z týchž důvodů provázel by národ i slet orelský, kdyby se konal už letos: zase bychom se
jím před světem chtěli pochlubit zvláště proto,
že i Orelstvo představuje dnes v národě vel
kou a věrnou armádu, proniknutou službou
branným ideálům a ctnostem našeho lidu. Pi
satel těchto řádek jistě stojí mimo každé po
dezření, že by chtěl stranit Sokolu; byl přece
po převratě ze Sokola slavnostně vyloučen pro
svou příslušnost k československé straně li
dové. Dnes však není ani chuti, ani kdy na
věci podřadné nebo dávno vyřízené: dnes je
povinností nás všech Sokolů i ne-Sokolů, nepropásti ani jediné příležitosti, jež může dobře
posloužit státu i národu doma i za hranicemi.
Že pak sokolský slet je takovou příležitostí
prvého řádu, uzná jistě každý z nás.
Tolik úvodem! Jsou jistě mezi námi lidé,
kteří z nejlepších motivů docházejí k přesvěd
čení, že by bylo nejlépe, kdyby se všecky naše
tělovýchovné korporace národní: Sokol, Orel
a DTJ slily v jedno těleso. To žádat dnes
znamená však tolik, jako nerozumět zásadám
a vývoji jejich od počátku až do této doby.
Jistě by to bylo pro mnohé ideálem, poněkud
však příliš jakoby podle lineálu a nepřihlíže
jícím k myšlenkovému rozvrstvení národa,
z něhož naše tělovýchovné korporace vznikly.
Je pravda, že kdysi nebylo nic lehčího než
taková sokolská jednota, a to do té doby,
dokud Sokol byl obecným majetkem všech ná

rodních vrstev bez rozdílů názorových. To
platilo tak zhruba do konce doby staročeské,
kdy Sokol byl nábožensky netoliko tolerant
ním, ale kdy si dával světiti své prapory kato
lickým duchovenstvem, uznávaje tak katolictví
aspoň za tradiční české náboženství. Liberální
mladočešství tento vzájemný vlídný poměr
porušilo a Sokol přešel od náboženské tole
rance k liberálnímu skepticismu, katolictví
odmítajícímu nebo i příkře zavrhujícímu. Od
počátku let devadesátých uplatnily se pak
v Sokole všemocně vlivy českého realismu,
který si v něm vymohl postoj dokonce prudce
a bojovně protikatolický a proticírkevní a
orientoval jej podle nesnášenlivých tradic
české reformace a novohusitismu, což přiro
zeně muselo vyvolati příslušné následky.
Když došlo k politické emancipaci katolíků
v různých tehdy stranických formacích, byli
jejich příslušníci ze Sokola vylučováni, což
vedlo k založení Orla, který je dnes po Sokolu
druhou nejsilnější tělovýchovnou organisací
v národě, jež se má mocně k životu. Založení
Dělnických tělocvičných jednot (DTJ) bylo
pak už rovněž jen přirozeným důsledkem
odporu Sokola proti socialismu, který, z dů
vodů podobných jako katolické hnutí, sáhl
k svépomoci a postavil se i tělovýchovně na
vlastní nohy. A tak odpovídá současná struk
tura československého tělovýchovného hnutí,
učleněná v Sokole, Orle a DTJ, i názorové
struktuře československého lidu. Liberální na
cionalismus spočinul v Sokole, katolictví se
projevuje v Orlu a socialismus v DTJ.
Řekne se, slučte to! Myslím, že je to dnes
jednak prakticky neproveditelné, jednak i do
konale zbytečné. Nechť každý pracuje na svém
a nechť všichni závodí vespolek dobrými myš
lenkami a činy! Koneckonců mají všichni
tentýž úkol: sloužit národu tělovýchovou a
brannou myšlenkou a přípravou. Příliš mo-
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hutná a silná tělesa, která nemají ve svém
oboru konkurence, obvykle nečinně hnijí a stá
vají se semeništěm vnitřních úkladů, intrik,
vzpour a secesí. Snadno by se pak mohlo
stát, že bychom zanedlouho byli tam, odkud
jsme vyšli. V demokracii je volná soutěž myš
lenek a snah něčím přirozeným a zdravým a
snad je naše tělesná i branná výchova proto
na tak vysokém stupni, že máme tři silné tělo
výchovné korporace, které žárlivě spolu zá
vodí.
Něco jiného je vzájemný poměr jejich!
Ještě nedávno byly všecky tři proti sobě na
plněny pocity nepřátelskými, což se projevo
valo i na venkově, kde Sokol a Orel by si
snad nebyli podali ani sklenici vody. Ono
přece jen působí na příklad hodně násilně,
když Sokol vylučuje ze svého středu katolíky,
kteří jsou v lidové straně, ač ví dnes už skoro
každý student, že československá strana lidová
patří k nejvlastenečtějším a nejnárodnějším
pilířům republiky. Ale nechrne toho! Kritické
chvíle kolem nás i zde přivedly k úctě a plat
nosti rozum a poměr mezi všemi třemi tělo
výchovnými organisacemi se podstatně zlepšil.
Chvála Bohu! Katolické »Lidové listy« uví
taly slet sokolský zvláštním článkem, který
(řekněme si to upřímně), některým z Orelstva
nebyl po chuti, stejně jako se proti němu vy
slovila sokolská hlídka »Poledního listu«.
A přece stanovisku pražského listu lidové
strany dostalo se satisfakce společným provo
láním Sokola, Orla i DTJ, jež vzbudilo sensaci
a bylo přijato tak sympaticky celým národem
jako málokterý projev podobný. Jiný list při
šel s návrhem, aby na X. sokolském sletu bylo
provedeno aspoň symbolicky společné vystou
pení Sokolů, Orlů i dělníků. Byl to — uznáte
— návrh zdravý! Mohl to býti docela klidně
třebas tradičně živý obraz, na němž Sokol

i Orel i Deteják slibují věrnost vlasti se zbraní
v ruce nebo něco podobného. Nevěříte, jaký
úspěch by tento obraz byl měl, protože náš
lid nechce, abychom se snad všichni spojili
v jednu politickou stranu, v jednu tělovýchov
nou organisaci atd., ale aby všecky stávající
síly národní pracovaly svorně spolu na demo
kratické základně.
Bylo by si přáti, aby tento přátelský poměr
mezi tělovýchovnými korporacemi vydržel
přes slet. Velmi k tomu přispěje, budou-li se
Sokolové v Praze v kostelích, jež už z jakých
koliv důvodů navštíví, slušně a skromně cho
vat, asi tak, jako se v našich chrámech chovali
účastníci jubilejního sjezdu sociálně demo
kratické strany. A bylo by si hlavně přáti,
aby se tento přátelský poměr, k němuž přece
všecky tři tělovýchovné složky musí vésti
vědomí o společném cíli a službě národu, pro
jevil i určitou formou organisované součin
nosti ve společném ústředí tělovýchovných
svazů, které by harmonisovalo společné snahy
a pomáhalo vytvářeti ve vedení i v členstvu
smířlivější ovzduší, jež dnes odpovídá přáním
i názorům československého lidu. (Jsou už na
venkově případy, kdy Orlové a Sokolové
účastní se vzájemně svých podniků a dávají sí
k disposici své tělocvičny!) Stačilo by pro
začátek, kdyby tyto snahy byly podloženy
aspoň zásadami lidské slušnosti a přesvědče
ním, že všecky tři tělovýchovné složky jsou
povolány k tomu, aby národu svorně pomá
haly a dobrým příkladem vlastní součinnosti
jej povzbuzovaly a vedly. Doufáme, že tento
svrchovaně odpovědný pocit nakonec zvítězí
nad dílčími a podřadnými hledisky, zálibami
a zájmy a že k této harmonické kooperaci
přece dojde. Proto přejeme sokolskému sletu
úspěch v naději, že i Sokolstvo se stejně za
chová při příštím velkém sletu orelském, který
se koná v Praze napřesrok.

R. I. Malý:

Ve zdravém těle zdravý duch
Národ není jen skutečnost fysická, ale i du
chovní. Nacionalismus není jen síla biolo
gická, ale i kulturní, myšlenková. Pravému
nacionalismu nemůže stačit, jenom aby národ
žil, ale národ musí též vědět proč žije a mu
sí míti svůj duchovní charakter. Vedle vlaste
nectví biologického je ještě také vlastenectví
náboženské, mravní, kulturní. A proto ani so-

no

' Gak

kolství, jako každé veliké hnutí národní, není
a nemůže být jenom institucí tělocvičnou, ale
také organisaci a disciplinou mravní, ideovou.
Sokolství podle svého tradičního smyslu
není nahodilé seskupení lidí, kteří by se sta
rali jen o svou tělesnou zdatnost a soukromý
prospěch, nýbrž je typické mravní kollektivum, je zvláštní národní organismus, který

žije a roste od generace ke generaci a má své
trvalé dědictví dějinné i své povinnosti a zá
vazky jak vzhledem k celé národní přítom
nosti, tak i k národní budoucnosti. Jednotlivci
tu přestávají býti soukromými jednotkami
a stávají se ukázněnými složkami téže společné
národní vůle, která je povznáší na vyšší stu
peň individuálnosti. A osudy sokolství proto
nesmějí trvale býti vydány na pospas ani roz
marům, chybám a choutkám jednotlivců, ani
dočasným stranickým bojům, zájmům a intri
kám ať politického zákulisí či okamžitého
ideového úpadku. Ani Sokol volnomyšlenkářský, ani Sokol jenom tělocvičný — není celým
Sokolem: není to Sokol cele národní a není
to ani Sokol cele sokolský v tom smyslu, jak
by tato naše nejnárodnější organisace býti
měla.
Ve zdravém těle zdravý duch! je sokolské
heslo. Zdravý duch však je pouze jeden. Ne
mocí může být mnoho, zdraví však je pouze
jedno. Také omylů může být mnoho, pravda
však je pouze jedna. A národové stejně jako
jednotlivci se liší od sebe nejen svou fysickou
zdatností, ale především také tím, jaký jest je
jich mravní a kulturní charakter, jaké jsou je
jich ideály, jaké jest jejich mravní a kulturní
zdraví. Zdravý duch je pouze jeden, ale před
stav o něm a stupňů k němu je mnoho. Není
však opravdu zdravého ducha bez náležitého
realismu, a tudíž — bez náboženství.

Fr. Skácelík:

Chce-li být sokolství opravdu v souladu
s danou národní skutečností, nesmí a nemůže
býti zdrojem odporu k náboženství. Křesťan
ství přes všechnu dočasnou vlažnost a bláho
vou nevůli celých generací je v našem ná
rodě hluboce vžito, má tu svůj pevný národní
tvar i lidovou šíři a přesné vnitřní i obecné za
měření. Křesťanství také od lásky k národu
neodvrací a neodvádí, ale naopak, vyžaduje ji
a dává jí pravý smysl, směr a posvěcení. Křes
ťanství svou katolicitou spojuje lásku k vlasti
se smyslem pro obecnost a určuje každému
národu jeho zvláštní poslání v této obecnosti.
V křesťanství právě katolickém je také nejdo
konalejší a nejživější smysl i vodítko pro ce
lou životní skutečnost, pro soulad duše a těla
podle božího řádu, pro vznik a růst člověka
zdravého a člověka dobrého hmotně i du
chovně.
Rozštěpení původní sokolské jednoty bylo
projevem stranického i věroučného rozštěpení
v našem národě. Je nyní útěchou aspoň tole
rance. Ale i tolerance tu může být jenom sta
vem dočasným. Buď národ propadne jen
»zdraví« fysickému — a pak podle zákona
džungle i civilisačního liberalismu silnější po
hltí slabšího. Anebo národ znova se trvale
vrátí ke své národní jednotě, zcelené nad to
i jednotou ve víře — a pak si prostě vynutí,
aby ve zdravém těle všech »tělocvičných organisací« byl i jednotně zdravý duch.

Pojem národa

Mezi mnoha jinými vytvořilo křesťanství
i správné pojetí slova národ. Naproti tomu
zvláště osvícenství má hlavní vinu, že se na to
u intelektuálů zapomíná. Mladí Francouzové
se’ však ke křesťanskému názoru v této věci
znovu přihlašují, jak vyložil při nedávném
sjezdu mladých francouzských intelektuálů ve
své přednášce spisovatel Fr. P e r r o u x. »Pro
nás mladé Francouze, kteří jsme většinou křes
ťany, nebo jimi chceme býti, není národ osu
dem . . .« A osudem podle těchto mladých je
vše, co je determinováno, čeho není člověk
svým pánem a co ho vlastně olupuje o vnitřní
svobodu, která je právě prvním znakem křes
ťana. Národ je povolání, ač toto české slovo
nevystihuje plně význam francouzského vocation, kterým francouzská mládež vystihuje po
jem národa.

Křesťanské pojetí národa je vysoké: nemi
luje se národ proto, že láska k němu či národ
sám je pramenem určitých výhod. Jistě že ona
zásoba představ, vzpomínek, nenahraditelný
domovinný půvab lidí a věcí, všechna ona ne
smírná ohleduplnost jako jedna z nejkrásněj
ších forem lásky — to vše, co cítíme jako sy
nové národního příbuzenství, dává nám jistě
mnoho hlubokého a tvůrčího klidu. Nezapo
meňme však slov Goethových: »Býti barba
rem, je neschopnost poznati to, co je vynikající
a zušlechťující.« A my jako příslušníci národa
nesmíme chtít býti barbary , a máme-li chtíti
v lásce k národu jen dobré i vynikající, chceme
přirozeně pouze to vynikající.
Perroux prohlašuje za svou generaci, že pro
ni není národ nástrojem k uskutečňování ide
álů dočasných. L. Blum, který je symbolem
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století racionalismu a humanitářství, se vyslo
vil, že chce býti přívržencem toliko toho patrio
tismu, který je negací patriotismu posavadního, a že jemu stačí, vnutí-li jeho národ —
třeba i násilím — humanitu celému světu. Ko
munisté, kteří dnes také hlásají, že je příkazem
milovati národ, přejí si ovsem jen takový ná
rod, který by se obětoval k realisaci jejich
spravedlnosti, jejich formulí organisace
světské.
Za národ ovsem nutno i umírati, ale tato
smrt musí býti ospravedlněna ve svědomí křes
ťanově. A možno ospravedlniti smrt svou i ji
ných zápasem za pouhou stranu či přechodné
ideje?
A právě, hledíme-li na národ pod zorným
úhlem čehosi tak vážného, jako je smrt, nemů
žeme připustiti, aby vás na tuto smrt volaly
pouhé touhy partikulární, jen lidskými sku
pinami vyvolané, často jen k prospěchu těchto
skupin. Orientace lidí k tváři smrti vyžaduje
hodnot mimozemských, takových, které dove
dou překročit omezené hranice dobové. A pro
to pojem národa je ve svém jádru vlastně po
voláním. V tom pojetí skryto je pak pocho
pení všeho hrdinného nadšení a lehkosti všech
obětí, jen v tomto pojetí je národ stejně na
hony vzdálen všemu rozmazanému kosmopo
litismu a každému překreslení nacionalismu.
Neboť řekneme-li, že národ je posláním,
přijímáme vše, čím vlastně jest. Vlast má své
vlastní území, své lidi, svou tradici; má
své místní konflikty skupin, stavů, tříd; má
svou protichůdnost systémů, své zkušenosti
z porážek i vítězství, svůj zvláštní způsob, jak
získávati, jak prodělávati, má svou tvářnost
lásky i nenávisti. »Všechny tyto rysy osobi
tosti, nenáležejí Francouzovi jako jednotlivci,
aby je přetvářel každou hodinu a při každé
příležitosti dával je v pospas těm, kteří jich
neuznávají,« poznamenává Perroux a dodává:
»Býti Francouzem znamená: v hranicích svého
území, ve Škole vlastní tradice uciti se stále
lepším věcem.« Podle toho národ ve svém po
slání není nikdy tvar pevně ustálený, stále se
doplňuje, zdokonaluje, odstraňuje přežilé, oži-

vuje se, přetvořuje se. Je to přirozené, víme-li,
že každý národ je povolán k »svobodě, spra
vedlnosti, bratrství, lásce« čili vysloveno křes
ťansky: všechny národy jsou povolány a svo
lány Bohem. Nebo jak to krásně vyslovil V.
Dyk, že národ je hořící keř, z kterého mluví
Bůh. A tento hlas mluví ke každému národu
jeho osobitým přízvukem. Ať mu národ na
slouchá či si ho nevšímá, hlas zaznívá stejně.
Nevšímá-li si ho, ztrácí se národ sám sobě
a chce-li se nalézti, musí se mu znovu podříditi. Jako duše s tělem, tak duch národa spo
jen je nerozlučně se svou zemí a záleží hlavně
na tom, praví jmenovaný mladý spisovatel,
aby »Francouzové nikdy neztratili Francii«.
A nezáleží-li právě teď také na tom, aby Če
choslováci neztratili Československo ? Kolonie
nejsou pro nikoho vlastí a kolonisté žijí na cizí
zemi a mohou sobě i jí býti jen tehdy pro
spěšní, žijí-li v symbiose s národem její země,
který je její duší i vzdělává-li ji jiný, jak ná
zorně ukazuje právě výstava čsl. baroka.
Ale duše té země žije i dušemi těch, kteří
pro ni kdysi vykrváceli. Tu se doplňuje jaksi
v nejvrcholnější výši správnost křesťanského
pojmu národa. Neboť ti, co padli pro vlast,
nepadli pouze za její území, ale hájili svým
způsobem velké právo: býti sebou samými,
býti Čechoslováky v Československu, čili míti
nejpřirozenější půdu k svému růstu vnitřnímu.
Tato myšlenka i touha oživovala jistě ducha
bojujících. Je to myšlenka individualismu, zuŠlechtěného myšlenkou společenství, která se
obráží i v zákonitosti biologické, podle které
cizorodý klas obilní zůstává hluchým na lánu
sebe bohatším mezi klasy sebe plnějšími.
Perroux konci svou přednášku: »Po obrov
ských zkouškách, jež podstoupili za nás jiní
zmítáni uragany, které se znovu zvedají, nalé
záme opět s radostí onen spasný patriotismus,
protože víme, že chrání-li nás od hrubé a vul
gární exaltace, zbavuje nás i chabosti a bázně
— protože nám není neznámo, že přišel oka
mžik, kdy na tvářích Francouzů nesmí se
objeviti strac h.« (»La vie intellectu
elle« z 25. V. 1938.) Neoctlo se v této situaci
především i Československo?!

J. Svítil - Karník:

HUSITSTVÍ V POLSKU
Máme v české poesii i v historické beletrii
četně zpracovány náměty ze života jižních
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Slovanů — vzpomeňme jen Chocholouškova
»Jihu«, povídky »Na prislavském dvoře« od

Fr. Procházky, Holečkových »Junáckých kre
seb«, Hálkova »Goára«, Krásnohorské »Na
slovanském jihu«, Mahenovy básně »Scirocco«
— ale z mohutných dějin našeho souseda,
Polsky, mimo několik episod v historických
freskách Jiráskových, nemáme nic. V tom ohle
du byli Poláci — Herbenem cejchovaní na
»nevlastní bratry« v slovanské rodině —
k nám pozornější, a jsou to právě bouřlivé
převraty doby husitské, které upoutaly zájem
dvou polských autorů.
Byli to Józef Rogosz a Wincenty
R a p a c k i, oba vrstevníci našich Lumírovců.
Z nich prvý věnoval naší minulosti čtyřsvazkový román »Na dziejowym przelomie«, dru
hý vydal r. 1913 povídku »Król Husytów«.
O obou se rozepsal V. Dresler v Slovan
ském přehledu roč. XIX., zdůrazniv, že pol
ským spisovatelům šlo tu především o propa
gaci slovanské vzájemnosti i obnovení paměti
dávných kulturních a politických styků českopolských. Vyplývá zřejmě z jejich díla, že je
v osudné epoše zaujala více ná
rodní obrana hrdinských váleč
níků českých než náboženské no
voty Husových stoupenců — což
je dojista příznačné právě pro Poláky. Tak
u Rogosze sám vůdce strany protihusitské a
králův rádce, biskup Zbyněk Olešnicki, pře
máhá svou známou nechuť k Husovu odboji
a zcela slovansky mluví k svému panovníkovi:
»Svědomí táže se mne, budeme-li někdy silní
a velcí, dokud Němců nepřemůžeme? A pře
moci můžeme je, bohužel, jen spolu s Čechy.«
A hlavní protektor husitismu v Polsce, Spytek
z Melštýna, omlouvá zoufalý český zápas slo
vy: »Věřte mi, kasteláne, o Němce jde v tomto
boji více než o víru. Kdyby nás Němci netla
čili, ani Češi ani Poláci nezačínali by nábožen
ských sporů. Spojí-li se Němci jako vlci, když
jdou na lup, proti nám, proč bychom my Slo
vané neměli se rovněž chopit za ruce, abychom
se jim ubránili?«
U W. Rapackého poznáváme tentýž poměr
k českému odboji »proti všem«. Také u něho
rozhoduje národní složka zápasu, jak patrno
z úryvku rozhovoru v jeho povídce: »0, kdy
byste věděli, jak milujeme Čechy a nenávidíme
Němce, odvěčné nepřátele slovanského kme
ne! Pravíme, že Polsko, spojené s Čechy, bylo
by s to udržeti Němce na uzdě.« (Citováno ze
Slov, přehledu.)

Za našich dnů zabýval se husitstvím
v Polsce dobrý znatel našeho národa, Adolf
Nowaczyňski, a sice přesně historickou
a přitom svěže i poutavě psanou črtou s ná
zvem »Ten h u s y t a z D o 1 c z y n a«
v loňském ročníku poznaňského měsíčníku
»T§cza«. Z článku, charakterisujícího dobře
poměr Poláků k českému hnutí, reproduku
jeme tu podstatné jádro.
*
Je mnoho obdobného mezi epochou před
500 lety a dnešní dobou.
V prvém třicetiletí XV. věku na středo
věkou Evropu i na katolickou inteligenci ně
kolika národů se valila první vlna oposice
proti »absolutismu« Říma i proti hegemonii
episkopátu, jak mravní, tak hmotné, v jednot
livých zemích. Nespokojenost, kritika, volání
po reformách a »ozdravení Církve« vyšlo
nejprv z Anglie. Žalobcem byl učený Viklef,
hlásající nutnost návratu k prvotnímu křes
ťanství, k tomu, jaké je obsaženo v Evangeliu.
Žádal, aby podle Horského kázání Kristova
byl zreformován ústroj hierarchie i mravnost
věřících. Episkopát tehdejší — toť analogie
dnešního kapitalismu, hromadění statků s pro
vázejícím ho útiskem lidových vrstev. Viklef
horlí proti zesvětštění vyššího duchovenstva,
proti mocným a bohatým opatům, proti pře
pychu obřadů, proti simonii a nepotismu.
Ideje Viklefovy, přenesené na pevninu,
zvrhly se rychle v násilnická, kacířská hnutí
Valdenských, Pikardů a konečně v Čechách
v poblouzení husitské i komunistickou rebelii
táboritů. Jan Hus, zákonodárce českého reformismu, sám se s počátku nepovažoval za ka
cíře. Souvislosti s Církví nepřerval. Domáhaje
se změn a oprav daleko pronikajících, v duchu
Horského kázání, vyzýval na počátku pouze
vrstvy vládnoucí a majetné, aby se vzpamato
valy. Začínaje ofensivu jako předchůdce
Savonaroly, rozvíjel ji dále už jako předchůd
ce Lutherův, avšak se silnými domácími akcen
ty vzpoury nižších vrstev a slovanské chudoby
proti útisku feudálního rytířstva i duchoven
stva římsko-germánského. Sám zůstával hla
satelem toliko reforem sociálně morálních
i náboženských, bojujícím proti papežské vlá
dě, v té době ne vždy šťastně se representující.
Avšak jeho přívrženci, fanatičtí radikálové a
výstředníci, pokročili mnohem dále, strhujíce
časem i sama reformátora za sebou, až zašli
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na scestí komunisticko-anarchistického revolución ismu, zavrhujíce
šmahem jakékoliv organisace i řády státní,
daně, obranu země proti nepříteli, a všechny
vrchnosti i vládu duchovní a světskou.
Proti nebezpečí této myšlenkové nákazy
musila se bránit Církev, jejíž sněm v Kostnici
odsoudil nešťastného reformátora i všecky
jeho doktríny — v praxi však některé z nich
přijal a uskutečnil. Potom se zakročilo proti
lidu naštvanému rudými tábority, došlo k po
rážce obou Prokopů a zdivočelého, žhářstvím
i vražděním šíleného sedláctva.
Ne-li celá tehdejší Polska, aspoň její západ
ní část a v ní zejména vrstvy vyšší, šlechta i du
ševní elita, duchovně žily v tom čase ohlasy
a vývojem českého husitství. (V dalším ná
sledují štiplavé věty našeho kdysi přítele,
u něhož o nynějším chladném poměru k Če
chům rozhodl kult komunismu mezi pražský
mi intelektuály za posledních let, který nám
tolik uškodil před očima nezbolševisované
Evropy:) »Jako r. 1937 tak onoho času mezi
r. 1436 až po r. 1480 byla Praha ohniskem,
z něhož větry roznášely revoluční jiskry ku
všem sousedům.« Novoty z Prahy — »takřka
bolševické« — tak si začaly podmaňovat před
nější duchy, že se ukázala potřeba »svaté
inkvisice« pro diecése hnězdenskou a po
znaňskou. Král Vladislav Jagiello, sám s po
čátku také poněkud husitsky naladěný, musil
soudy nad kacíři odevzdat dominikánům.
Kdežto tedy ve Velkopolsce nákaza vy
buchla silně, v Malopolsce (na Krakovsku)
už husitství nemělo tak zvučného ohlasu, ač
i tam hašteřivý a dobrodružný šlechtic, Spytek
z Melštýna, živě ho podporoval. O udušení
této nákazy v zárodku se v Malopolsce nejvíce
přičinila krakovská universita. Její zásluhou
bylo nebezpečí záhy zažehnáno. Ve Velko
polsce to šlo tíž a zápas trval déle. Na štěstí
měly tehdy polský stát i Církev znamenitého
státníka, převyšujícího své vladaře intelektem
daleko prozíravým. Byl to arcibiskup Zbi
gniew Olešnicki.
Tento polský Mazarini správně předvídal,
jak se může zvrhnout ten zdánlivě protiněmecký, ale v podstatě svými důsledky »bolše
vický« komunismus. V tom smyslu působil na
vládce Wawelu. »Husitism ovšem začínal ná
božensky požadavkem přijímání pod obojí
způsobou i liturgie v jazyku lidovém, ale
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končil táboritskými útoky na hrady a opatství,
ničením křížů, loupeží kněžských polností,
pálením statků i kostelů. Začínalo se ... Azanou... a končilo tím, co se dnes děje ve Špa
nělsku. Bandy rozzuřené luzy, ač nosily ko
rouhve s kalichem, táhly na lup, ničíce a mor
dujíce — ale ne Germány a lid císařův, nýbrž
kapitalisty, majetné měšťany a kupce.«
»Nebyl na tom bez viny ani náš starý, nedáv
no pokřtěný král, že se husitství ve své první
umírněné podobě v Polsce šířilo. Z ohledů
dynastických bývaly s Prahou, s Jagellony
sympatisující, hojné styky. Stárnoucí krakov
ský panovník byl jistě vděčným za českou po
moc u Grunwaldu i Tannenbergu, za kombatantskou zmužilost Jana Čapka, za nabídnutí
české koruny jeho nejbližším pokrevencům.
Vždyť s počátku Vladislav Jagiello dokonce
i korespondoval s Janem Husem. Stávalo se,
že se ve wawelské komnatě na celé hodiny za
mykal s hostmi z Prahy, vyslovenými husity.
Na Wawelu se odehrávala proslulá disputace
šesti profesorů krakovské Almae matris s tře
mi husitskými delegáty. Kancléřský úřad dlou
ho byl v ruce fanatického husity Szafraňce.
Dokonce i mezi vůdci táboritů byl jeden rytíř
z Velkopolsky, Wyszek Raczyňski, jenž po
dobytí Roháčova Siónu se dostal do císařské
ho zajetí.«
(Tento Wyszek vystupuje sympaticky v ne
dokončeném dramatě Svatopluka Če
cha »Roháč na Sioně«, kdež se takto vyznává:
»Kědy nové Husovo učení k nám zaletělo,
vnet mi padlo v duši jako boží plamen. Jako
požár troudem učení ono šířilo se Polskou po
hradech, dědinách ...« A dále mu český bás
ník vkládá do úst projev veliké slovanské
myšlenky: »A tu vy ještě požádali králem
Jagellu našeho — v oslepném blesku sviť na
šim očím velkolepý sen dávného Boleslava:
Věčným spolkem dva národy bratrské k sobě
přilnou ... v jedinou obec nepřemožitelnou,
slovanskou veleříš!«)
Z přízně krále Jagielly dostalo se v Zb^szynu, městě na hranici polsko-německé, čelného
úřadu známému předáku velkopolských hu
sitů, Abrahamu Zb^skému. Nepatrné městeč
ko se takto stalo ohniskem prvního zápolení
s katolickou Církví v Polsce. Byl to muž vzdě
laný a po Evropě v diplomatických službách
zcestovalý, však si z nich také přinesl husitské
»novinky«. Nebyl v tom osamocen mezi

velmoži svého kraje. Navnadily je ke komu
nistickému — v jádře věci — ruchu českému
naděje na zlomení církevní moci a zálusk na
konfiskace biskupského majetku. Sváděl pří
klad ze sousedních Cech, Moravy a zvláště ze
slezského Opolí, kde kníže Boleslav Piastovec,
»raubritter«, loupil kláštery ve jménu Husa
a Viklefa.
»Když v Cechách na hlavu potřena hydra
prabolševismu, také v Polsku se jal vykořeňovati kacířství neúnavný Olešnicki. Proti
Abrahamu Zb^skému ostré vystoupili poznaň
ští biskupové, St. Ciolek a po něm Ondřej
z Buina. Starý Abraham byl zatím ze své re
sidence utvořil takřka husitský »komintern«
pro Polsku. Hostil na svém zámku sedm predikantů a stále nové hosty z Prahy vozil i od
vážel.«
Když biskup Ciolek, jenž byl v Římě vzdě
lán a na sněmu basilejském jako řečník vy
nikal, pro násilnosti Abrahamových lidí vyřkl
nad jeho městem interdikt, zpustošil Abraham
biskupovo zboží, při čemž biskup sám stěží
životem vyvázl a prchl do Krakova. Tu
Ondřej, jeho nástupce, energicky vtrhl na hu
sitského magnáta, oblehl jeho sídlo, dobyl je
a pět husitských kazatelů, »předchůdců bolševismu«, příkladně v Poznani upálil. To byla
středověká »fasona«. Polský »Sión« už z tro
sek nepovstal.
»Ale vztyčil se ještě jeden věhlasný propa
gátor pražské reformy a podpalovač pomsty
proletariátu.« Když Abraham Zb^ski už byl
pod zemí, v Krakově ještě svobodně hlásal své
husitské kacířství profesor krakovské univer
sity G a I k a z poznaňského Dolczyna. Ko
nečně došla biskupovi trpělivost a Galku za
vřel do kláštera. Jeho knihovna prohlédnuta
universitními kolegy, kteří v ní zjistili pěknou
hromádku táboritského tisku. Suspendovaný
Galka prchl ke knížeti Boleslavovi do Opolí.
Odtamtud se vysmíval církevním trestům
i krakovské universitě, dráždě a tupě otevře
nými listy katolíky.

Na okraj
Ve francouzském deníku Journal des Débats
24. VI. otiskuje P. Bernus dopis, který dostal
z Polska a ve kterém se dokazuje, že aliance
francouzsko-polská špatně funguje výhradně
jenom z viny Francie, a nikoliv Polska. Proti
tomuto polskému výkladu praví P. Bernus:

Tehdy také napsal svůj veršovaný pamflet,
který se dochoval a byl r. 1816 objeven kra
kovským bibliotekářem J. S. B a n d t k e m,
také u nás známým pro své styky s Dobrov
ským a Hankou v účinné účasti na českém
obrození. Galkův pamflet je rýmovaná panegyrika ke cti Viklefově, časově z prvých pol
ských tisků protikatolických. V čtrnácti slo
hách vychrlil skladatel celou svou nenávist
proti papeži a duchovenstvu; podkuřuje Viklefovi, urážel krakovskou universitu. Vzbudil
značný dojem, volaje: »Lachové, Němcové,
všichni jazykové, všemi Písma slovy Viklef
pravdu poví.« Zavděčil se sice protektorům
husitství, literárně se však nevyznamenal. Jeho
Cantilena vulgaris byla vulgaris, ale nebyla
originalis. Galkovy verše jsou vpravdě plagiát
ze starého pamfletu Curati et sacerdotes, jejž
polský husita jen lokalisoval a pro svou po
třebu upravil. Predikanti ve Zbqszyně ovšem
svého mistra chutě citovali — dokud se neoctli na hranici.
»Na hranici! — zalká dnes s indignací mno
hý liberál, humanista a filantrop. Na hranici
— slyšíte! Pět lidí upálili římští ultramontáni,
papeženci a inkvisitoři! — Zadržte svůj svátý
hněv, farizeové! Cožpak Cromwell nepálil a
nestínal hlavy sekyrou? A což za našich dnů
v Mexiku, v Sovětech? A letos — po pěti
staletích — ve Španělích upalují či neupalují?
Anno Domini 1837?«
Tím se končí polská předloha tohoto
článku.
V Cechově výše jmenované básni trpce želí
polský rytíř a přítel Roháčův zmaru svých na
dějí, že »ti dva mocní rodové pobratní spojí
se proti společnému vrahu v jedinou obec ne
přemožitelnou ... ó bracie, bracie, byl to sen
příliš velký a krásný«! Žel, že i pro nás — po
pěti staletích — zdá se to být ještě jenom
snem, k jehož splnění dospějí snad teprve po
tomci dnešních Čechů a Poláků po krutých
zkušenostech a vyléčeni ze slovanské lehkověrnosti k lstivým Geronům a ze slovanské
nevraživosti a svárlivosti vůči krvi bratrské.
Polská zahraniční politika

Co se týče chyb francouzské politiky —
a také politiky anglické, která tak dlouho napo
máhala Německu, aby opět nabylo své bývalé
moci, souhlasíme úplně s naším polským dopiso
vatelem. To však naprosto neomlouvá chyby
Polska, které samo také přispělo k vyvolávání

"Óak
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zmatku, kterého Německo dovedlo obratně vy
užívat. V každém případě však Francie je jediná
země, která neustále podporovala Polsko. Pol
sko se však obrátilo k Německu, jakmile se tam
k moci dostal Hitler. A Polsko před podepsáním
pověstného německo-polského prohlášení nejen
se neporadilo s Francií, svým spojencem, ale
dokonce ani to Francii předem neoznámilo.
Varšavská vláda si myslila, že si tak opatří
prozatímní klid v otázce koridoru a Gdánska.
Německo, zajistivši si dobrou vůli Polska, mohlo
namířit celé své úsilí k jihovýchodu. Polsko
zcela jasně řeklo, že by se nezajímalo o rány,
které by Německem byly zasazeny Rakousku
a Československu. Polský postup — stejně
jako postup italský — umožnil Reichu vítězství
v otázce Rakouska a umožnil mu začít s oblé
háním Československa.
Vážná krise koncem května byla by mohla
dát Polsku příležitost napraviti svou politiku.
To byla jistě chvíle, kdy mělo dojít k poradě
mezi Francií a Polskem. Avšak nebylo o tom ani
řeči, naopak: Polsko, vykládajíc svou alianci bez
porady s námi, prohlásilo, že sice považuje za
svou povinnost jiti s Francií, kdyby byla napa
dena přímo, že však by se nehnulo, kdyby
vznikla válka útokem Reichu proti Českoslo
vensku.
Tak Polsko v situaci velice vážné veřejně
konstatovalo, že oproti západním mocnostem
stojí stranou. Soudíme, že tím nesloužilo ani
zájmům míru, ani zájmům svým vlastním. Kdy
by obě západní mocnosti byly zničeny, nebo
kdyby nemohlv spolurozhodovat o věcech střed
ní a východní Evropy, byl by osud Polska zpe
četěn. Polsko by bylo vydáno na milost a ne
milost těm, kteří je již kdysi zničili. To je tak
jasné, že my, staří přátelé Polska, jsme přesvěd
čeni, že tato »realistická« polská politika může
trvat jen krátkou dobu. Je však zřejmo, že je
nutno co nejdříve vyjasnit poměr Polska
k Francii a také k Anglii.
Varšavský Robotnik z 24. V. cituje z týde
níku »Czarno na Bialym« článek, v němž je
kladena otázka, jaké jsou vlastně cesty Beckovy
politiky. Až na vydržované politické skupiny a
vládní listy v Polsku neexistuje totiž žádný vý
znamný politický tábor ani žádný list, který by
nepovažoval za nutné postaviti se proti útokům
na suverenitu Československa.
Celá polská demokracie, kterou střízlivý po
zorovatel »Timesů« odhaduje na tři čtvrtiny
polského národa, je pro podání ruky Českoslo

vensku, pro utvoření 50milionového, hospodář
sky i vojensky silného bloku Slovanů, a pro
přibrání pobaltských států k tomu bloku, čímž
by Polsko nejen posílilo svou obranu, ale do
stalo by tím do svých rukou i iniciativu ve střed
ní Evropě.

Kurjet Poznaňski 24. VI. napsal: My přes
chyby a hříchy české politiky vůči Polsku a
přes jednostrannost oficiální polské politiky —
vytyčujeme thesi, že Německo se nepožene do
evropské války, jestliže bude zharmonisováno
a rozhodně uplatňováno politické stanovisko
Anglie, Francie, Polska a Československa.

Sofijská Zarja 22. VI. přinesla článek své
ho dopisovatele AI. Bobčevského o Polsku a
střední Evropě, v němž se praví:
Po připojení Rakouska k Německu a pozděj
ších událostech se očekávalo, že Polsko bude
revidovat svou politiku vůči Československu.
Rada polských listů se vyslovila pro dohodu a
solidaritu Polska s Československem, v Praze
všechny směrodatné listy zahájily kampaň pro
čsl.-polskou dohodu, ale polská zahraniční po
litika nejen že zůstala k Československu chlad
nou, z polských vládních kruhů se naopak ozý
valy hlasy, sdílející v čsl. otázce hledisko Ně
mecka. Polská zahraniční politika zřejmě chce
z nynější středoevropské situace těžit. Beck si
přeje oslabení Československa a proto v čsl.
menšinové otázce spolupracuje s Maďarskem
a Henleinem. Některé krajně imperialistické
polské kruhy sní o společné hranici Polska
s Maďarskem (rozdělení Slovenska) a nejsou
ani proti Rosenbergovu ukrajinskému plánu
(odtržení Ukrajiny od SSSR). Za tohoto stavu
věcí není valných vyhlídek na polsko-čsl. sblí
žení. Vyhlídky ty by se mohly zvětšiti jen
tehdy, kdyby nastaly určité změny v konstelaci
evropských sil. Kdyby na př. Anglie upustila
od své dosavadní politiky, která povzbuzuje
totalitní režimy v jejich expansivnosti, a kdyby
se spojila s Francií a SSSR, pak podle mínění
dobrých znalců polské zahraniční politiky Beck
by se patrně rozešel s Německem a přiklonil by
se k ose Paříž—Praha—Moskva.
rim

Polská z a li ran i čil i politika?
Ac strachem z Němců hrdlo se nám iiil,
chcem s nimi dělit se o cizí kůii,
chcem na západě v kalné lovit vodě
a potom oviem umřít na východe.
Pk.

Prof. Dr. Clément Haraoui:

SPOLEČENSKÉ TŘÍDY V ANGLII
Každá věc se skládá z určitého počtu prvků.
Změníte-li kvantitativní poměr těchto prvků,
změníte i samu věc. Pomyslete jen na rozdíl
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mezi kysličníkem uhelnatým, který zabíjí, a
kyselinou uhličitou, která osvěžuje. Prvky,
které tvoří britskou říši, doznaly v posledních

třiceti letech velkých změn ve svém kvantita
tivním poměru, pokud se týče jejich hospodář
ských charakteristických vlastností. A tato
kvantitativní změna měla za následek změnu
anglické společnosti v celku. Ježto tato změna
se neděla pomalu, neznati této změny je ne
omluvitelné, a přesto většina lidí píše, mluví
a žije, jako kdyby se nic nezměnilo. Avšak tato
změna skutečně nastala a nese s sebou důsled
ky, jež ve velmi blízké budoucnosti se ukáží
velmi významnými.
Bývalá Anglie se skládala zhruba ze čtyř
společenských vrstev nebo tříd, pokud se týče
majetku, to jest — svobody.
Na vrcholu byla velmi bohatá třída, držící
velké rozlohy půdy ve městě a na venkově,
nesmírnou účast v průmyslových a obchod
ních podnicích a velké množství cenných pa
pírů s pevným výnosem, státních půjček atd.
Tito velmi bohatí lidé tvořili vedoucí třídu ve
státě.
Po nich přicházela střední třída vlastníků
(nezapomínejme, že se zde jedná o pozem
kové a průmyslové vlastnictví a o příjmy).
Bývalá Anglie měla veliký počet rodin, které
měly domy, akcie, cenné papíry, půdu atd.
v ceně od jednoho, dvou, tří tisíc liber až do
šedesáti tisíc liber. Výraz »střední třída«,
kterého se tolik zneužívá, patřil vlastně těmto
lidem. Nejbohatší z nich zaplňovali svobodná
zaměstnání, byli to lékaři, advokáti, inženýři,
universitní profesoři, ředitelé velkých kolejí,
statkáři atd. Tato třída zahrnovala i ty nejmenší ze svobodných lidí, maloobchodníky
a jiné malé podnikatele.
Často člen této kategorie občanů měl méně
než minimum, které jsme výše uvedli, ale i ně
kolik stovek liber stačilo v oněch dobách
k tomu, vybudovati nějaký malý podnik. Kaž
dý podnik, který měl trvalou hodnotu, měl
rychle větší cenu než těch několik stovek liber
na začátku, a jestliže jeho majitel byl chytrý
člověk, mohl po delší době prodati za několik
tisíc liber.
Tato druhá kategorie — střední třída —
dělila se společensky, jak je v Anglii zvykem,
na velmi četné vrstvy, od nejskromnějších až
k největším, ale všechny tyto vrstvy měly spo
lečný jeden prvek: pocit, že mají něco mezi
sebou a světem.

Všichni tito lidé byli majiteli nějakého jmě

ní nebo »zdědili« po svých bezprostředních
předcích nebo od svého okolí atmosféru vlast
nictví. Byli svobodni. Tvořili veřejné mínění:
dávali národu jeho mravní přízvuk, jeho tón,
více než vedoucí třída nad nimi.
Pod touto střední třídou byla velmi četná
třída těch, kteří neměli tolik, aby jim to stačilo
k jejich neodvislosti, aby jim to dalo možnost
oddechnouti si v boji. Měli »povolání«, to jest
zaměstnání, která pomocí mzdy nebo služného
je udržovala na životním standardu, vyhovují
cím jejich zvykům.
Někteří zastávali tato povolání ne natrvalo
a mohli býti kdykoliv propuštěni; jiní, dík
organisaci nebo následkem zvyku, se těšili
větší bezpečnosti. Ale význačným rysem této
velmi četné třetí kategorie bylo, že neměla
majetek a že neměla pocit ani zvyk hospodář
ské svobody, kterou může zploditi jen maje
tek. Tato třetí společenská třída vykonávala
na stát určitý negativní, vpravdě omezený vliv.
Tisk se nedělal pro tuto třídu; musela se spokojiti s tím, co jí tento tisk předkládal. Právě
tak nejcharakterističtější anglická literatura se
neobracela k této třídě.
Je jisto, že tato třída nebyla svobodná.
V celku neznala bezpečnosti. Ale byla hospo
dářsky upokojena.
Čtvrtá třída se skládala z velké masy chu
dých dělníků, kteří znali jen to, co bylo na
zváno »existenční minimum«, a dokonce obsa
hovala mnoho lidí, kteří byli nuceni žiti s mé
ně než toto minimum.
Tak vypadala Anglie, ve které vyrostli
všichni ti, kdož nyní přestoupili padesátku.
Anglie, kterou si mohou připomenouti nejas
ně čtyřicátníci, ježto v čase jejich dětství měla
ještě převahu.
*

Tato Anglie již neexistuje. Zrodila se nová
Anglie, poněvadž čtyři prvky výše analysované se změnily ve svém charakteru a ve svém
kvantitavním poměru. Nejvyšší třída, lidé
velmi bohatí, se stala mnohem méně počet
nou, ale zato mnohem bohatší než dříve. Dru
há třída ztrácí majetek; ruinuje se pomalu a
každého roku čím dále tím větší část této třídy
je nucena učinití se závislou na mzdě nebo na
služném; značná část je zadlužena bankám;
celá tato třída, i ta malá část, která má nějaký
majetek, ztrácí to, co má, následkem hospodář
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ské instability společenského a hospodářského
systému. Střední třída mizí na všech svých roz
ličných stupních jako třída vlastníků, to jest
jako třída svobodných lidí. Synové bývalých
vlastníků majetku z této třídy dívají se na život
v termínech příjmu a nikoliv v termínech ma
jetku. A tato změna je srdcem revoluce, která
se stala. Formule této bývalé střední třídy se
dále uplatňují v nejvyšší vrstvě: idea gentle
mana trvá, i když tito gentlemani nemají nic.
A mezi chudými této třídy žije dále vzpomín
ka na předky, kteří vlastnili majetek. To platí
obzvláště o venkovu, u rolníků, hlavně u ma
lých rolníků. Uchovávají si jakoby přelud
svobody, jež nemá již společenského aktivního
života.
Třetí kategorie, třída lidí opatřených dob
rým služným nebo dobrou mzdou, kteří ztratili
veškeru ideu majetku a svobody, zmohutněla
co do počtu na útraty střední třídy nahoře a
také na útraty čtvrté kategorie dole. Počet
státních a samosprávných úředníků vzrostl
v nesmírném poměru. Také se rozmnožil
počet těch, kterým je tím či oním způsobem
zaručen určitý příjem — aniž bv byli státními
úředníky — a mzdy masy nižších dělníků,
kteří jsou standardisováni a organisováni,
stouply. Nižší civilní a vojenští úředníci, uči
telé a učitelky, řemeslníci a miliony průmyslo
vých dělníků jsou právě tak daleko od majet
ku, jako byli dříve, ale mají vyšší příjem a těší
se větší bezpečnosti.
Zbývá čtvrtá kategorie, kategorie obyčejné
ho dělníka, kategorie lidí v nouzi nebo v polo
viční nouzi. Tato třída se zúžila, ale ne mnoho.
Obsahuje stále procento anglického národa,
které je vyšší než v kterékoli jiné evropské
zemi. Nadto větší část této třídy stojí pod
kontrolou státu a je zachráněna před hladem
za cenu otroctví.
Shrneme-li důsledky anglické sociální revo
luce, vyjde nám tento obraz. Velcí boháči mají
více bezpečnosti než kdy jindy. Jsou úplně
pány státu, více než kdy jindy. Ovládají vše
chny prameny veřejného zpravodajství. Stojí
také virtuelně nad trestním zákoníkem.
A nadto mohou ještě hnáti do krajnosti život
v přepychu, pro který se zrodili nebo do kte
rého se dostali. Na příklad mohou se nechati
obsluhovati čím dále tím lépe a mohou si zaplatiti, ve větší míře než dříve, velké cesty a
ostatní obzvláště drahé zábavy.
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Střední třída vlastníků — hlavní mravní
podmínka zdravého a svobodného státu —
klesá tak početně, je tak pronásledována se
všech stran, je tak vydána nejistotě, že přestala
již udávati tón národnímu životu.
Třetí kategorie, kategorie zaměstnanců a
těch, kteří mají vysoké mzdy, je ukojenější, než
byla kdy předtím. Ale je také »prostřednější«,
nechceme-li říci hanebnější, a mnohem nevě
domější, než byla kdy předtím. Má mentalitu
čistě městskou. Musí pokládati za pravdivé
všechno, co je jí oficielně předkládáno tiskem,
který se stal úplně oficiální. Zajímá se velmi
málo o zahraniční politiku a v té míře, jak se
o ni zajímá, mýlí se — často ostatně katastro
fálním způsobem. Mýlí se, poněvadž bývalá
»vzdělaná« část střední třídy, která ji vedla, již
neexistuje.
Čtvrtá třída — miliony a miliony — která
má nedostačující mzdu nebo která je bez pro
středků, ztratila bývalou mravní neodvislost,
kterou si dlouho chudí udrželi a přijala kon
trolu státních úřadů.
Takové je dnešní složení anglické společ
nosti — a není nijak skvělé.
*
A nyní, co by učinily tyto třídy v případě
evropské války?
Roku 1914 byly vládnoucí třídy od počátku
více přesvědčeny o nutnosti bojovat než třídy
zaměstnanců. Dnes je situace poněkud odchyl
ná. Dnes třída pracujících je rozhodnuta nepodrobit se nacismu a je více pochybností
a sporů v ostatních vrstvách společnosti.
Přesto však, kdyby vláda, získajíc důvěru svou
mírovou politikou, byla nucena dáti signál,
což bv ovšem učinila jen v případě, který by
všichni pokládali za nevyhnutelný, půso
bilo bv to iako elektrická jiskra po celé říši.
V několika prvních měsících poslední válkv
přihlásilo se dobrovolně ke službě vojenské
více než milion lidí, z nichž většina si nikdv
nepředstavila, že se dostane do armády. Na
konec více než dva miliony osob žádaly zcela
dobrovolně, aby byly poslány za moře do
krvavých zákopů Francie a Flander. V dale
kém Novém Zélandu skoro desetina veškeré
ho mužského obyvatelstva projela víc než po
lovinu světa, aby bojovala a zemřela pro věc,
o které nikdy předtím nebyla žádána o radu.
S tímto dobrovolným úsilím britské říše se

nedá nic srovnávat v žádné zemi ani v historii
vůbec.
V příští válce žádný muž hodný toho jména
nebude moci odříci účast v boji. I v poslední
válce po každé, když několik bomb bylo vrže
no na Londýn, nebo na přímořská města
anglická, následkem byla energická reakce ve
všech třídách obyvatelstva a ve prospěch po
vinné služby vojenské. Jak účinnější by byly
v budoucnosti tyto hrozné podněty!
Ty časy už minuly, kdy se na ostrovech
britských dokazovalo, že Napoleon je nepřítel
lidského rodu, protože je původcem vojen-

Na okraj
Francouzský LOrdre uveřejnil 20. a 22. VI.
pojednání, v němž americký spisovatel L.
Fischer podává závěry své dlouhé studijní cesty
po Evropě. L. Fischer ve svém celkovém pře
hledu evropské situace nejvíc mluví o Česko
slovensku, jehož nynější politický postup bez
výhrad schvaluje a jen se obává, aby Praha pod
tlakem Londýna nepovolila Německu přílišné
ústupky, jimiž by byla otřesena soudržnost státu.
Je jen jedno nebezpečenství, píše, totiž: aby Pra
ha pod tlakem Londýna neučinila Německu tak
veliké ústupky, že by tím trpěla soudržnost státu
a že by nepřítel dospěl pak k názoru, že stačí
jen další náraz, aby se zhroutila celá Evropa.
Londýnské rady k umírněnosti jsou dvousečnou
zbraní. Přílišné ústupky by byly příliš velikou
cenou za podporu Anglie. Jen za československé
krise byl anglický postup v Berlíně účinný. Jinak
je Chamberlainův postup i velikým činitelem ne
jistoty v Evropě. Je to nutné?

Varšavský Robotnik z 22. VI. míní, že Anglie
v památných květnových dnech důrazně zakro
čila v Berlíně jenom z obavy, že by do války
byla zatažena Francie. Kdyby však Chamberlain
včas byl prohlásil, že Anglie se postaví po bok
Francie, kdyby vypukla válka pro Českosloven
sko, nebylo by v květnu došlo ke kritické situ
aci. V květnu Anglie řekla v Berlíně, co měla
říci již v parlamentě ústy Chamberlainovými.
Z Chamberlainových slov Německo si vyvo
dilo, že Anglie zůstane neutrální. Ale hlavni je,
že záměry Berlína byly zatím zkříženy. Jenom
je třeba, aby ani napříště se nepomáhalo hitle
rovským kalkulacím.
Francouzský týdeník Vondémiaire přinesl v č.
230. dopis V. Sawareta z Karlových Varů o vý
znamu československých opatření z 21. května.
Oficiálně se může mluvit o »pověstech« stran
pohybů německého vojska, diplomati se mohou
tvářit, jako by věřili berlínskému ujišťování. Pro

ských »odvodů«. Není ještě otázkou žádat na
každém Angličanovi, aby z trávil určitý čas
v kasárnách, ale je jistě otázkou pomýšlet na
to, čím by mohla sc stát »mobilisacc všech sil
národa«, kdyby Anglie musila vypovědět vál
ku z důvodů obecného pořádku nebo na obra
nu svých zájmů.
Fakt, že Neville Chamberlain sám prohlásil
1. června, že by každý Angličan a každá Angli
čanka od prvního dne zahájení války musili
se podrobit určitým povinnostem a úkonům,
způsobil hluboký dojem v cizině i v Anglii!

Anglie a ČSR

žurnalistu, který dovede vidět, píše dopisovatel,
není pochyby, že Německo připravovalo na ne
děli 22. května pod záminkou pomoci »utlačova
ným Sudeťanům« velikou operaci za tím účelem,
aby uskutečnilo německou nadvládu nad Česko
slovenskem. Zásluhou rozhodnosti českosloven
ských vůdců a patriotismu celého národa byl
tento plán zmařen. Stoupencům náhlého útoku
se ukázalo, že obrana může být také blesku
rychlá. Avšak nebezpečenství není ještě odvrá
ceno. Pochod pangermanismu na východ byl
na ten čas zastaven, ale Henleinova strana stále
udržuje v obyvatelstvu pyšné naděje. V. Sawaret vypráví, jak viděl 1. května pochodovat henleinovské oddíly: v jejich očích byl jakýsi ome
zený fanatismus. Zpívali píseň, že »dnes nám
patří vlast a zítra celý svět«. Tutéž píseň Sawaret slyšel pak tyto dny ve všech německých
městech, která navštívil. Zpívají ji němečtí žáci
pod vedením svých učitelů. Je na světě druhý
národ posedlý tak hrůznou pýchou nebo hyste
rií skoro směšnou, která může vyvolat katastro
fy? dodává pisatel.
Varšavský týdeník Czarno na Bialym v čísle
z 12. VI. přinesl úvahu Jana Turoně »Svoboda
a mír«. Turoň soudí, že napětí v Evropě se nezmírnilo a píše: Je fakt, že nebyl uskutečněn plán
německé intervence, k níž generál Keitel určil
čtyři armádní sbory. Je fakt, že těsná součinnost
Francie s Anglií odvrátila neštěstí a že volby
do obcí v Československu přivodily změnu si
tuace. Ale chování Henleinovo, jenž ještě před
rokem Londýn ujišťoval, že není hitlerovcem
a dnes veřejně je hlásnou troubou řišskoněmeckého kancléře, jest i nadále provokativní. To
znamená, že Hitler se nevzdává, nýbrž jenom
spekuluje s průtahem. Plán, který Henleinovi
připisuje západní tisk, je velmi pravděpodobný:
proklamování sudetoněmecké »národní rady«,
která by svou vládu prohlásila za nezávislou
a otevřela by hranice Německu. Henleinovi totiž
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nejde o svobodný rozvoj Němců v Českoslo
vensku —' toho má stokrát víc nežli Poláci
v Prusku. Henlein je nástrojem spiknutí. Hra
diplomacie, protestní noty, nátlak zvenčí — to
vše má Cechy pohnouti, aby především odvolali
svá vojska z pohraničí. Potom se stane, co jest
předepsáno v evangeliu Hitlerova »Mein
Kampf«.
Anglická revue The Forthnightly v červno
vém svazku přinesla článek »Stratégy and Commitments«, ve kterém B. Lindell Hart uvažuje, ja
ké strategické důsledky by mohly vyplynout pro
Anglii z problémů španělského a českosloven
ského. Mírové řešení sudetoněmeckého problé
mu, píše autor, by státníkům i národům evrop
ským snad ulehčilo. Bylo by však dobře uvážiti
také strategické účinky takového řešení, kdyby
z něho vzniklo jen dočasné uspokojení a kdyby
pak Německo obnovilo svůj expansivní tlak na
účet svých sousedů. Ztrátou československých
sil a jeho výsadního postavení by byl značně
snížen společný odpor proti německé expansi
kamkoliv, a stejně by byla oslabena i možnost
zarazit jeho útočnou politiku. Je také nutno si
uvědomit, že čím dále na východ se Německo
dostane, tím více bude posílena jeho schopnost
vydržet dlouhou válku. Bylo by proto pošetilé,
praví pisatel v závěru, vykupovat okamžité uleh
čení a odvrácení války za cenu konečného pádu.
rim

Jan Opolský:

P. Andreji Hlinko
stát je víc než tucet pražských viníků!

Není ran víc napojených jedem
nežli ty, jež v zákeřnosti vedem,
když se kalné stmívá, zezadu.
Odcizil se Mesiánskému kříži,
kdo své srdce, kdo svou ruku sníží
chladnokrevné k tomu úkladu.

Zrádná rána není ranou v boji,
žádný tas ji víckrát nezahojí,
rána ta je hrůzná, hnisavá.
Uvážil jste, předůstojný abbé,
že Vám k tomu ruce Vátí slabé
Prozřetelnost práva nedává?
Kde jsou velká zanícená slova?
Kde je vzácná moudrost Andrejova?
Prozíravá přímost »otecka«?
Staré svazky pozbyly už ceny
vedle »Mein Kampja Vámi položeny
na obětní oltář Némecka!

Bohemus :

PO VOLBÁCH O VOLBÁCH
»Demokratický střed« pořídil si zevrubnou
statistiku posledních obecních voleb a určil
pro každou stranu tak zvaný »koeficient po
litické stálosti«, to jest číslo, k němuž došel
tím, že dělil zisky jednotlivých stran jejich
ztrátami. Podle tohoto výpočtu je tento koefi
cient u hlavních politických stran (srovnáme-li
volby letošní s volbami v roce 1935) tento:
národní socialisté..................................5.8
lidová strana............................................ 1.9
sociální demokraté..................................1.8
agrárníci................................................. 1.7
sjednocení, luďáci a komunisté . . . 0.5
živnostníci............................................0.4
Nebudeme se zdržovati početními úlohami,
jimiž se celý měsíc zabýval denní tisk, aby do
kázal, že jeho strana je ze všech stran nejvýhrovatější. Jen docela letmý pohled do volebních
statistik dokáže každému, že
1. malé a bezvýznamné skupinky, které se
v Praze i v jiných městech pokoušely o man-
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Vale

dáty, byly rozdrceny. Voličstvo je odmítlo a
dalo přednost velkým tradičním politickým
stranám, což je jistým dokladem obecné touhy
po upevnění politické struktury a rostoucího
odporu proti dalšímu stranickému tříštění.
Bude povinností zákonodárců, aby pro všecky
podobné případy budoucí, bylo zákonem zne
možněno několika politickým floutkům nebo
karieristickým stranickým odpadlíkům, finan
covaným z politické konkurenční zášti, dělati
si z lidí kašpary a zbytečně kandidovati. Zákon
musí tento zdravý stranický proces stabilisacní
podporovat, a nikoli mařit!
2. Zvítězila nesporně ona zahraniční politika
mírová, jež nás pevně vklínila v mírový blok
západních demokracií, politika věrnosti k spo
jeneckým smlouvám, politika branné odhod
lanosti a pevnosti vůči každému, koho by na
padlo nás napadnout. Je to i politika poctivé
dohody se všemi našimi sousedy — ovšem za
předpokladu, že uznají naši státní suverenitu,

nedotknutelnost hranic a svobodu našeho
vnitřního rozvoje. Pokud jde o politiku
vnitřní, zvítězila politika součinnosti všech
hlavních politických sil v koalici (princip
Švehlův, Srámkův a Rašínův), politika roz
umného sociálního vyrovnání, pacifikace Slo
venska a menšin, politika poctivě demokratic_ ká. Strany, na nichž lpěl sebe menší stín nevěr
nosti k demokracii, volby prohrály stejně jako
ti, kdož brali v pochybnost zásady dnešní naší
politiky zahraniční nebo branné!
3. Na Slovensku proti očekávání ludové
strany odmítl lid autonomistický dualismus,
který je nepopulární jak proto, že příliš ne
bezpečně uvolňuje svazek československé stát
ní jednoty, tak i pro svou služebnost straně
Henleinově a Maďarům. Ludová strana nemá
příčin, aby volby pokládala za své vítězství.
Naopak, ztratila hlasy a je oslabena! Dost dů
vodů k přemýšlení!
4. V pohraničí se drželi skvěle čeští hrani
čáři, kteří vyvrátili propagační trik s čistě ně
meckým územím. Spolu s německými demo
kratickými skupinami mají v pohraničních kra
jích pevnou třetinu hlasů a mandátů. Hen
lein nerozdrtil německou sociální demokracii
a jenom dík obecné psychose v německém
lidu, podporované terorem a lavinovitě se
uplatňující hlavně před slavným 21. květ
nem, získal na 88 procent hlasů německých.
Nyní přijde jeho strana do samosprávy k od
povědnosti a k práci; nyní teprve musí doká
zat, co umí. Nyní teprve jí nastane boj o posici
v německém lidu jinými prostředky, než byla
jen agitace, šeptaná propaganda, pomluvy a
teror!
5. Komunisté takřka mizí v pohraničí, ztrá
cejí na českém venkově a na Slovensku, získá
vají v Praze. Nevítězí však komunismus,
nýbrž sovětský spojenec: v sovětském spoje
nectví ožívá staré rusofilství, čehož komunisté
přeobratně dovedli využít, zpívajíce »Hej Slo
vané« a předhánějíce se s ostatními v proje
vech oddanosti republice, pokud bude míti
ovšem proti sobě 3. říši!
6. Český tábor? Nesporné je vítězství ná
rodních socialistů (zde lví podíl patří p. J.
Šaldovi, organisátoru jejich tisku, a novému
organisačnímu tempu strany), sociální demo
kraté jsou právem spokojeni, agrární strana

ztrácí na vesnicích a získává v městech, deci
mujíc hlavně Národní sjednocení. Liga mizí,
předávajíc své voliče zdarma komunistům, živ
nostníci upadají ztrátou J. V. Najmana a vy
sílením v odpovědné práci.
8. Československá strana lidová má po ná
rodních socialistech nej lepší výsledky a ze
stran nesocialistických nejlepší vůbec! Překo
nala svá kritická volební léta, po roce 1925
po prvé jde pevně (byť ne překotně) nahoru.
Agrární »Venkov« otaxoval její pravděpo
dobný vzrůst na tři nové mandáty v eventuál
ních říšských volbách. Ku podivu pro strany
tak zvané »pravice« bylo však volební vítěz
ství lidové strany a zvláště její pozoruhodný
vzrůst v Praze, zdá se, nemilým překvapením.
Vždyť právě lidová strana stála před volbami
ve středu palby jejich tisku a někdy i velmi
nevybíravé propagandy letákové! Zvláště ně
které listy agrární a Národního sjednocení
dělaly všecko, aby katolickému lidu vylíčili
politiku lidové strany ve špatném světle, oče
kávajíce zejména, že katolický lid neschválí
součinnost lidové strany se stranami socialis
tickými v názorech na některé základní otázky
státní politiky. Tato spekulace selhala však
úplně: politicky orientovaný katolický lid
schválil politiku lidové strany, která vychází
z voleb posílena, což má dalekosáhlé důsledky
pro celou politiku československou. Je přece
jasné, že kdyby byla lidová strana prohrála,
bylo by nepochybně došlo k pronikavé změně
vnitropolitické konstelace, což by dnes —
v době jednání o národnostní statut — mohlo
míti pro národ i republiku následky velmi
škodlivé! Volbami prokázala lidové strana
svou nezničitelnou chut k životu i ku práci
pro uplatnění svého křesťanského, národního
a sociálně spravedlivého programu, projevila
se jako síla živá, schopná odpovědnosti lépe
než mnohé strany jiné, ba jako strana dyna
mická, odhodlaná jednat a rozhodovat.
iBylo řečeno takřka všemi, že volby dopadly
pro stát dobře. Je to pravda, pokud jde o tá
bor československý! Ten si uvědomil odpo
vědnost, jež pro něj vyplynula v těžké hodině,
a řídil se podle toho. A toto vědomí odpověd
nosti vyšlo z voleb opravdu posíleno, což je
jejich největší klad!
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Josef Knap:

Tři týdny u hranic
Pamatujete, bylo dosti vojáků ze světové války, kteří po návratu z front se dušovali, že nic na
světě je nepřinutí, aby zas někdy Šli »do toho«. Nuže, onen deštivý 21. kveten, jehož pamětihodnou
stránkou byl jasný důkaz, že naše demokracie je jednou za čas také schopna energického včasného
činu, svolal na rozmoklá nádvoří kasáren právě několik ročníků bývalých vojáků ze světové války,
táty ponejvíce osmatřiceti- až Čtyřicetileté, vědomé si toho, že nejsou zváni na nevinný výlet, že může
za jejich přítomnosti ve zbrani dojít k nejhoršímu. Mnozí neměli ani Čas se převléci. Nastoupili
do vlaků a nákladních aut tak, jak přišli j pole nebo z práce tovární Či jiné (myslím, že jediný z li
terátů jsem mezi nimi zastupoval cech spisovatelský). Pak po tři týdny jsme se potloukali v kraji
Šachet u Bíliny a Mostu. Za tu dobu, jsa jedním z nich, obyčejným dragounem, který jako každý
jiný za deště i slunce trávil dny a noci v krytech nebo jako hovádko nocoval v hromadě na podestlané slámě dvorských stodol, zatím co ve dne se cvičil v zacházení s novými zbraněmi, poznal
jsem tyto ročníky dragounů i mladší hraničáře tak úzce jako své bratry. Nerad bych se vyjadřoval
lacinými frázovitými slovy večerníkových reportérů, kteří se setkávali s vojskem za povznesené
pohody pochodových Či odpočinkových idyl. Poznával jsem své nové nesčetné druhy i ve chvílích
psoty a jevili se mi ještě v lepším světle, než jak byli líčeni v novinách. Mohu říci, jaké to bylo:
zdatnost těchto lidí byla krásná. Jeden mladý záložní velitel řekl rotě při rozloučení, že si nedo
vede představit lepší lidský materiál, lepší vojáky a lepši táty. A bylo tomu tak. Horkokrevní
aktivní hoši od hraničářů, s nimiž nás poutaly jedny kulomety, neustávali si pochvalovat, že by se
to válčilo s touto starou párou po boku.
Jaký vnitřní přerod těch, kteří se sebe setřásli své staré »já« ze světové války a zachovali se jako
muži ve chvíli potřeby. Bylo v tom něco povznášejícího, jak národnostně smíšenými kraji pochod
dovály ryze České řady, jako by při obrané vlasti v prvních Šicích měli především místo jen její
nejvěrnější lidé. Když někdy bývala dlouhá chvíle, za splývavých deŠiů nebo před večerem, zatím
co jsme si od sebe připalovali cigarety, dovídali jsme se jeden o druhém, jak kdo rukoval.
T'amhletomu umřela žena sotva před týdnem, tak tedy svěřil hospodářství starostovi a Šel. Jiný
zrovna stavěl, byl se stavbou právě ve výši oken, když dostal svolávací lístek. Pro jiného přišli na
pole, al jde honem domů. A zase jiný dostal zrovna před čtrnácti dny práci, uchytil se v nějaké
továrně na gumu a takhle to dopadlo. Ten, jak hned od začátku Čekal z domova psaní, měl být v nejbližších dnech znovu tátou. Někdy se mluvívalo o politice a byli všichni zajedno: Co to je za ne
rozum od těch zdejších Němců, chtít vyvolat konflikt, jak by se jim vedlo, když před sebou mají
řetěz opevnění a za sebou Český živel. O politických stranách se mínění rozcházela, ale ten nebo
onen skončil debatu krátce: Teď jsme vojáci. A kulomety je sbližovaly. Byly pak pořádány závody
v rozbírání a sestavování kulometů se zavázanýma očima a docilovalo se dobrých rekordů.
To všechno byla krásná zkouška. Ai byl účel jejich povolání do zbraně takový nebo onaký, al se
měla vyzkoušet odhodlaná přesnost nástupu právě těchto bývalých vojáků ze světové války, nebo
al se mělo ukázat, jak jejich zkušená rozvaha bude doplňovat mladou vznětlivost aktivních chlapců,
nebo al tu rozhodovala potřeba poznáni nových typů zbraní, dopadla každá z těchto zkoušek, jak
nejlépe mohla — to není fráze.
Dlouhý a mlčelivý nákladní vlak za noci odvážel tyto vojáky blízko k hranicím. Pochodovalo se
přes město. A bývala okna v domech otevřená a z nich je vítalo mávání rukou a voláni. A bývala
okna mrazivě prázdná a zavřená, s obrysy tváří za záclonami. Ta otevřená a zavřená okna mluvila
k pochodujícím. A bylo táboření ve vesnicích, kde najednou se ukazovalo, že lidé také dovedou
Česky. V hodinách poledního a navečerního odpočinku měli jsme stále kolem sebe hejna dětí, asi tak
velkých, jaké jsme sami zanechali doma. Nosili jsme své malé návštěvníky na rukou a posuzovali si je
na kolena, stále jsme byli ověšeni dětmi. Jedli s námi vojenské obědy a živili se vojenským chlebem,
chodili pro pivo a cigarety, dostávali od cesty na cukroví. Jediná rota, kromě příspěvku na obranu
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státu vybrala na menšinovou Školu v Hrobticich na 700 Kt. Koupilo se od Bati Šestnáct párů bot
(a ještě hodné zbylo na jiné Školní potřeby), Šestnáct děti s učitelkou a učitelem nastoupilo na
dvoře před nás do řady v nových střevících. Ale jídla a tokolády dostávala stejné také drobotina
německá, protože německé déti byly také dětmi. »Tvůj táta je henleinovec, co?« vyzvídali jsme na
jednom klukovi, jak sedel vojákovi na klíne. Kluk ve své dětsky neoportunní bezelstnosti s chuti
přisvědčil. Vojáci se smáli. Tak je to dobré, a dostal na cukroví. Možná, že si to bude pamatovat,
jak se mel od íeských vojáků dobré. Tato stránka pobytu ve smíšeném lízemí by se nemela pře
hlédnout. Byla to svého druhu cenná propaganda, propaganda sblížení, propaganda chlebem.
V tom všem tri týdny u hranic utekly rychle. Když se na né teď hledí zpátky, byly plny silných
a krásných zážitku. Ano, někdy studené mokro prosakovalo až na kůži, ale jindy bývalo pěkné,
vonělo nám u krytů seno, kukátky přeletovaly od lesa k lesu, světla u Šachet svítila v noci po celé
Šíři kraje jako Betlém. Stálo to za to. Ale nejsilnéjší a nejvíce povznášející byl pocit Štěstí ze styku
s tím, ternu se ve Vojenské mluvě říká »lidský materiál«.

Z nové lyriky
Jako desátý svazek Besed Kruhu, vydáva
ných literárním odborem Umělecké besedy
a Kruhem českých spisovatelů, vyšla posledni
kniha básní Františka Kropáče: »Pohoří na se
veru«. Je to kniha velmi delikátní, křehké lyriky,
která jak stylisací, výběrem a ražením slova, tak
básnickým viděním věcí ukazuje charakter znač
ného a složitého citového posvěcení i kultury
výrazové a zkušenosti uměleckého zážitku. Hned
na prvních stránkách potkáváme autora, který
je si vědom kázně slova a formy, který ví, jak
zvládnout a vyvážit umělecký dojem i kvas
svého nitra. Jako pravý básník přiznává se Kropáč k úzce subjektivnímu poznání i vylití své
horké osobní lyriky, k přísně osobnímu, bez
prostředně citovému zážitku, nechce si nikde
hrát na objektivního pozorovatele věcí, na řeši
tele problémů, které by se někde nedotýkaly je
ho citového vnitřního života. Proto všechny po
pisy krajin, celé to jemné, vzdušné líčení žirného,
zlátnoucího, hornatého domova, je obraz z hlu
bin jeho nitra, zážitků a vzpomínek, viděný, na
dechnutý hned jako chvějící se přelud dětské
minulosti, která sice prchla jako stín, ale v očích
básníkových zbarvila věci zvláštním koloritem,
hned ze snů, kontemplací o tajemnu všech věcí
a vlastního nitra utkané předivo, jemný závoj,
který prokresluje a prodlužuje věci do hlubin,
zúžené již osobitým viděním, protahuje je do
tušených, nekonečných dálek, jejichž van cítí
jako dotek své duše.
Celou knihu rozděluje básník do dvou oddílů,
»Domov« a »Pohoří na severu«. První je medi
tace na téma čtyř bílých, tichých stěn, kam se
utíká autor před vlnobitím života, domov, který
se mu mění až ve věčnou platónskou ideu, jež
promítá a tlumí nárazy zvenčí, zlidšťuje a zjem
ňuje, kouzlí a vytváří vzpomínkou a tichem
hlubší, bohatší svět, svět, který je obrazem vlast
ního snového, lyrického nitra. Druhá část těchto
básní je konkrétněji viděná básníkova rodná

krajina, opět však lyrismem a vzpomínkově
s novým viděním lehce nadzvednutá, zvlněná
půda, země stříbřitých vlnících se řek, země
obklopená vlnobitím věčnosti, hned bolestně
krásná, hned teskná, ztracená v nekonečnu a
propastných dálkách. Současně se zde přibli
žuje tušení, větření jejich vyššího určení, a bá
sník se pozvedá nad zem, cítící bytostně promít
nutí své i svého kraje do hlubin vesmíru.
Celá tato kniha básnická plynným lyrickým
tokem, dokonalou formou, slovem, který je jako
tichý, tlumený doprovod zduchovnělých, prů
svitných krajů, je jednou z nejlepších lyrických
sbírek posledních literárních žní v naší literatuře.
Stačí zarecitovat si třeba jednu slohu z »Dálek«,
keatsovsky krásného obrazu:
Stromy v parách dlouze plujících,
stromy v rovinách, kde řeka zpívá
zemi smáčejíc jak loď jen na bocích <—
stromy chvějící se v mžení tetelivá,
kam jdete s proudem stříbrným,
když už se večer připozdívá?
V dálku, jež je nádhera a dým,
kde řeka rozblouzněně zpívá —■ —■ —
Kropáč docelil se v této knížce, naučil se ještě
křehčímu, jemnějšímu hmatu, zaostřil a zjemnil
celý svůj umělecký organismus i produchověl
svoje citové poznání. »Pohoří na severu« je
další vzestup na vývojové dráze tohoto umělce.
Dr. V. Hellmuth-Brauner.

V předmluvě ke druhému vydání své básnické
prvotiny »Most« oznámil Vítězslav Nezval, že
se začíná nová fáze jeho tvoření. Sbírka básní
»Absolutní hrobař« (vydal F. Borový v Praze)
má dokázati, že oznámené započetí nové etapy
bylo realisováno.
Nezval říká výslovně na str. 199. Absolutního
hrobaře: Označil-li jsem v předmluvě k 2. vy
dání »Mostu« »Absolutního hrobaře« za začátek

Prosloveno v rozhlase 20. VI. 1938
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druhé věty mého díla, za její uvědomělý začátek,
jenž si »klade za své motto úsilí o spontánní
a systematickou objektivisaci a konkretisaci ira
cionálně subjektivních, z asociativního automatismu prýštících obrazů, nemohu nekonstatovati, že úsilí, takto definované, nabylo v mých
očích svůj první konkrétně iracionální tvar na
rychle schnoucích listech, jež byly výsledkem
dekalkomanie.« — Nuže, tento citát je velmi
přiznačný pro Nezvala a ovšem i pro jeho po
slední sbírku básní; je to stylistický galimatyáš.
Ale uvidíme, že podobný galimatyáš je celá jeho
sbírka.
Pokud jde o subjektivnost Nezvalovy poesie,
je tato vyhnána v »Absolutním hrobaři« až
k hranici nemožnosti. Jsou zde pošetilé před
stavy, jejichž jediným oprávněním je úmyslný
nonsens, jako na př. tato z básně »Kovář«:
Špinavá pramáteř (t. j. ruka kovářova) / Bu
doucích gigantů . . . Vrhá se / Střemhlav / Do
džberu / Aby vyzkoušela / Své plavecké umě
ní / Jež spočívá / V rytmickém pohybu ušních
boltců / Které jsou zbytkem / Zakrnělých
ploutví /Pravěkých ryb. Podobně jsou utvářeny
představy ženy dojící krávu, hrobaře, ševče,
oráče a pod. Zejména u oráče a ženy dojící
krávu je patrný silný vliv Freudovy psychoanalysy, jež klade důraz na prvotní sexuální zá
žitky. Ale v »Absolutním hrobaři« naleznete
i krásné obrazy, jejichž znakem je jasnost a
plastičnost: Celý den podává nebi oranžové do
pisy (Pokrývač), Jakoby kdesi v Itálii / Vlaš
tovky sedají na dvoře na prostřený stůl (Na
dvoře).
Ráz Nezvalovy tvorby je čiře asociativní.
Asociace také vyhovuje nejlépe Nezvalovu
naturelu, protože to je velmi snadný a rychlý
způsob vytváření obrazů. Ale je zde nebezpečí
zmechanisování tohoto postupu.
Nezval zavrhl všechna normální poetická pra
vidla a zachoval jen fantaskní metaforu. A jed
notlivé metafory klade vedle sebe bez vnějšího
řádu a také bez onoho zdravého a přímého
vznícení, z něhož jedině vyrůstá poesie.
Titulní báseň sbírky je fantasmagorický obraz
hniloby — patrně světa, který nevyhovuje
v dnešní své podobě Vítězslavu Nezvalovi. On
ovšem sám neví, jak by měl vypadati svět nový,
lepší a spravedlivější. Postava tohoto hrobaře
a prostředí, v němž právě dlí (hospoda), jsou
znázorněny velmi pastosně: Zatím co z jeho
pravého / Mušími larvami vysmaltovaného oka /
Vyletí občas masařka velikosti knoflíku ... Tak
že hcfetinská s boky nadívaných kachen / S bři
chem lanýžů v postrouhaných kaštanech / S le
vou rukou rosolem plněné jaternice / S pravou
rukou rozteklého sádla z něhož vyčnívá tříska
•— To jsou pravé bacchanalie vyšinuté předsta
vivosti, inspirované obrazy českých surrealistů,
kteří si libují v nesoustavném, náznakovém zná
zorňování různých plísní, larev, vajíček, hmyzu,
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střev, jaternicového prejtu, žížal, rozbitých lebek,
starých rukavic, mucholapek a pod.
Ještě nápadnější je to v básni Podvečer, která
je uvedena těmito verši: V škarpě leží bota /
Leze po ní červ / A jak se tak motá / Teče
z boty krev ...
Báseň »Muž, který skládá z předmětů svou
podobiznu« je jakýmsi autoportrétem Nezvalo
vým. Představy zde použité nejsou však už ani
v poměru vzdáleně asociativním ke skutečnosti.
Je to proud naprosto libovolných útržků obrazů,
dějů a charakterisací, jejichž hlavní výsadou
a požadavkem je naprostá nepravděpodobnost:
Neodvažoval se pohnouti jazykem / Jenž měl
tvar krtka ... V té době / Tvořil jeho krk /
Svazeček havanských doutníků ... Je to bez
mocné bloudění v chaosu, v nějž byl tempe
ramentem příliš neklidným uveden svět, který
přece jest uzpůsoben ve svém trváni jakýmsi
řádem. Ale V. Nezval nechce o něm věděti a
odmítá jej. Je to u něho stálé vření touhy po
sociální revoluci? Je to jen vrátkost ducha a z ní
rostoucí nejistota? Anebo výbušná lačnost smys
lů? Snad další vývoj poněkud objasni tuto
otázku.
*

František Lazecký, který vydal v knihách
»Řádu« další svou básnickou sbírku Oděni krá
lovské, jest typu naprosto odlišného od V. Ne
zvala. Vyznačuje se i oproti jiným mladým
básníkům, kteří mu stojí poblíž myšlenkově da
nou látkou, svým širokým, hluboce zaujatým
veršem, zbaveným příkras a ozdob. Jak ukazuje
již název jeho poslední sbírky, zpívá Lazecký
k oslavě Boží. Tak postavil do čela sbírky báseň
Velký pátek, vroucí monolog Ukřižovaného: Co
z dálky víc a víc se vzmáhá Ukřižuj / tvých
měst, matka noc přichází, plášť předouc tělu
mému. / Již Otec čeká mne. Až přijdu k Ně
mu, / zač ještě prosit mám, předrahý lide můj?
Úmysl básníkův, znázornit a vyčerpat svou
látku co nejúplněji a podati svoji myšlenku co
nejpřesněji, má za následek archaisující formu
starodávných recitativů: Již zvony křesťanské
nad krajem vyzvánějí / a polem zeleným dva
andělově pějí. / Dva andělově pějí za Pánem
chvátající / a v modrém vzduchu planou jak
plameny dvou svíci.. . Zde proniká i svěžest
představy. Slova jsou uspořádána v monotónní,
ale jímavé rytmické vlnění. Lazecký vůbec tíhne
k monotónnosti a střídmosti výrazu. Dává před
nost zámyslu a úvaze. Ale přece jen je okouzlen
nocí, o čemž svědčí báseň Noční cikáda, ukonče
ná těmito verši: cikádo, zvoň, cikádo, zpívej, /
tu píseň lásky nesmírné, jež konce nikdy nemá,
/ zpěv, který vesmíru otvírá ústa němá, / a
stříbrem nechej znít i skromný hlásek náš, / ci
kádo, zvoň, cikádo, zpívej / ať požehnání dnes
tou písní přivoláš.
•

F. Kobliha

MÁCHOVO JEZERO

' Odk
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Poslední sbírka básní Františka Hrubína
»Země po polednách« (vydal Melantrich v Pra
ze) je křehkou osnovou touhy. Ohlasy z Máchy,
kdy rytmy plynou Hrubínovi těžkými údery,
a z Tomana, když jeho veršem se zachvívá elegický stesk lidi nezakotvených, spojují se vlast
ním Hrubinovým opojením z krásy země. Ta
krása země u Hrubína je ze všeho nejbezpečnějši a zasluhuje si nejvyššího vděku: Dech slu
nečný se zavřel do netřesku, / pták temně roz
plynul se, sotva hles’, / je po polednách a pod
bičem blesků / mdlá stáda vesnic k stříži táhnou
dnes .. .
Všechny básně Hrubínovy se vyznačují křeh
kým šerosvitem, i ty, které vzývají světlo. Svědčí
o tom první verše titulní básně »Země po po
lednách«: Před bouří v tichu ještě nezváženém /
je každé stéblo jazýčkem tvých vah ... A tak
u Hrubína »nebesa trav již potmavěla«, »zlé
noci kradou dech«, v kostech vítr tmu rozsvítil
a zhas'«. Někdy má toto šero a tma u Hrubína
značnou hloubku a jindy dunivý zvuk. Hrubín
je při tom také milenec smrti. Má v této sbírce
hned několik básní, jejichž motivem je smrt. Ale
i jinde vine se smrt a zmar jako červená nit jeho
verši. Jeho oblíbené představy jsou vrátkost
a prach. Tedy něco, co je před smrtí a i po ní.
A tak i závěrečná báseň sbírky »Barbarský
zpěv« ústí posléze v apokalyptickou představu
smrti, jež rozpouští svůj dýmný vlas na šíji
větrů. Podobných silných metafor má Hrubín
ve své sbírce několik.
*

Jaroslav Kolman Cassius vydává velmi brzo
po svém »Ovčínu« další sbírku básní Lyrická
dramata (F. Borový v Praze). Již »Ovčín«
ukázal, že tento básník je zachvácen mocnou
lyrickou vlnou, jež jej unáší a podivuhodně inspi
ruje. Ovšem »Ovčín« se vyznačoval i vnitřní
skladbou a harmonií. »Lyrická dramata« nemají
tohoto znaku. Není zde dvou básní, které by si
odpovídaly svým vnitřním sladěním, svým po
stojem čí atmosférou. Není tomu tak vlastně ani
v druhém oddílu sbírky nazvaném »Umírající

mág«, cyklu to pěti básní o tajemné kráse řeči
a vše pronikajícím pohledu básníkova vnitřního
zraku. I z těchto pěti básní má každá svůj ráz,
svou melodii a rytmus. Ale podobně je tomu
i s hodnotou jednotlivých čísel sbírky. Kouzelný
»Květen«, úvodní báseň sbírky, je tu vedle mdlé
a vlastně mnohomluvné »Magnolie«, milostná
píseň »Všechny« vedle baudelairovské »Kočky«,
popěvek vedle balady, čirá meditace vedle ly
rické popisnosti.
Jádro této lyrické sbírky je v básni »Reč«.
Ne tma, ne konec krásy, ne ticho, jež nastane
po smrti, »až dni se naplní a prolomí se břeh .. .
jen prázdno, prázdno po písni, jež mlčí. .. jen
to, jen to je bída má a strach«. »Ovčín« měl
melancholickou krásu dávno uplynulého mládí,
»Lyrická dramata« jdou o krok dále a stojí už
tváří v tvář smrti. Ale není to úzkost ani resignovaný stesk, protože zbývá ještě (posvěce
né) slovo básnické: má řeč je jistota, má řeč je
vůle divá . .. Smrt se prolíná slovem, které ne
pomíjí: buď věčná, řeči, buď jak bozi stejná, /
buď jako Bůh jediný jediná. / Tvá slova jsou
mé prsty hmatající, / kterými držím, co tma
zastírá . . . Jaroslav Kolman Cassius se zde při
bližuje tajemství řeči a tajemství bytí, jež jsou
nerozlučně spojena. Není poznání tam, kde není
slova. Slovo je klíč k poznání. Slovo je zároveň
květ poznání, jeho ztělesnění a svědectví. A to
vše dohromady je bludný kruh, protože básníka
především jímá závrať nad nedohlednou hloub
kou poznání.
Verš Cassiův je většinou široký a rozevlátý.
Lyrická zkratka se objevuje u něho jen velmi
zřídka. Pokud jde o melodií, přináší tato sbírka
nový odstín: opakování stejných neb stejně zně
jících slov či koncovek (jak matka zháší plápo
lající svíci — je slunce žab a plamen bolest jest);
tam však, kde verš takto utvářený má ráz re
flexivní, nabývá dykovské úsečnosti a břitkosti:
ty uč se hledět v zlého nebe / nemilosrdný žha
vý třpyt. / Ne pro tebe je nebe. Tebe / spasí
snad země chladný kryt.
František Kropáč.

Bohdana Malá:

Češti autoři o Římě
Úvaha retrospektivní

Dokončení

Vyjdeme-li z Říma Macharova a ocitneme se v Římě Frant. Přikryla, jsme rázem
přeneseni ze světa mrtvých antických rozvalin do živého, skutečného, dnešního Říma katolického.
V jednoduchých črtách »2 Rima« chodíme s knězem-redemptoristou po římských chrámech a ka
takombách, na »stationes«, nešpory a slavné mše při různých církevních slavnostech; zahlédneme
sice při tom také Rím antický, ale víc než hroby dávno mrtvých caesarů vystoupí před námi stopy
našich světců, o nichž se jinde nedovíme — světců sice také dávno mrtvých, ale přece věčně živých.
Přikrylův Rím nás přesvědčuje, jak živým tepem pulsuje katolická tradice, která je samozřejmou
součástí přítomnosti, a nikoliv zvetšelou antikvitou.
Když připutoval Zdeněk Kalista s otevřeným -»Italským skicářem« v ruce až k branám Říma,
zarazil se v rozpacích: neznámé město leželo před ním, »mnohotvárné, mnohohlasé, nestvůrně a ne
přátelské«. »Vyzývalo k útoku na svou pravou tvář, záhadně skrytou za obrazem mlčícím, bez vzru-
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šenější linie« — »spíš cosi odpudivého než krásného, suchý, vyprahlých barev, v nudné rovině šedých
kampaňských trav.« A co poznal při svých zápasech, při svých útocích na město? — Kalistův Řím
je Římem kontrastů, paradoxů, nádhery a bidy, nadšení a odporu; je to Řím neklidný a nepevný. Mě
nivý. »Řím masa, krve a smrti, Řím gigantického rozpětí světovlády, Řím dunících linií, — živý
a věčný.« Jeho Řím je mu paradoxem barokním — »promítáni se nejskutečnějšího s nejneskutečněj
ším, nejnaturalističtějšího s absolutně duchovým, blízkého se vzdáleným,« a barokní je i jeho vidění
Věčného města, kde se mísí víno a smrt, duch zápasí s hmotou, ironická skepse s nadšeným obdivem,
» siláctví se vzdušným okouzlením, hmotná realita s chvěním »neskutečného, prázdného prostoru«.
Jeho Řím je podoben zrcadlu, které je mu »paradoxem současně dálky a blízkosti v jediném
obraze« (116).
Když se však vydal Jaroslav Dutých na »Římskou cestu«, nebylo naopak jeho plánem pochopit
Itálii, pochopit Řím a zmocnit se ho. Zaklet do zamčeného domečku své vidiny Itálie XVI. st. — ne
celé Itálie, nýbrž Itálie dějin řádu Tovaryšstva Ježíšova — nešel objevit živý Řím, ale svět starých
knih v archivech a klášterních bibliotékách. Nezáleželo mu na dojmech, ale na »jakési atmosféře,
která se může zdáti dusivá a těžká jako vzduch žalářní, která má však schopnosti podržovati
paprsky světla duchovního« (12).
V zajetí své myšlenky chodil po Římě, »uzamkl vchod ke všem dojmům smyslovým a citovým
a hodil klíč do tůně« (61); Řím se mu jevil proto jako »spousta zdí, ulic a střech bez patrného
vztahu k tomu, co by tu chtěl cizinec nalézti z projevů slávy duchovní«, zajímala ho nanejvýš jen
bizarnost římských uliček, velkolepost piazzy di Spagna, Navona, Trastevere, most S. Angelo,
kostelík sv. Sáby. Nezajímají ho obrazy v galeriích, protože hledá »obrazy naprosté«, jimi je štván,
ty vstoupily do jeho podstaty, vidina sváru hmoty s duchem, vidina hmoty zdupané, ale přece
silné, hmoty produchovnělé a mířící k absolutnu. Ta jej zbavuje »dychtivosti po nových pod
nětech a vzrušeních«, tu pokládá za »původní a vlastní dílo mysli, skutečné vyvolání věcí z jakési
časné nicoty a prázdna, ale zato přímo z věčnosti«.
V uličkách jeho Říma sice vlaje dokonce reální prádlo a je nepatheticky rušno u Stánků s me
louny a citrónovou vodou, ale dusná tíha leží na všem.
Durych cítí v Římě »přitrpklý stesk« — je to však stesk, který vychází z něho, i jeho vlastní
»pocit jakési divoké opuštěnosti a beznadějnosti«. Nepodrobil se sfinze, ani nevzdoroval. Zůstal
zaklet v sobě a došel trestu za to: shledal Řím nudným a odjel neuspokojen.

Rudolf Medek ve své »České pouti do Itálie« je condottiere, který, podobně jako Kalista, je
nespokojen povrchním dojmem při pohledu na Řím: ». . . podivná, celkem nebarvitá, ba i celkem
nerozmanitá nakupenina domů . . .« ale připravuje se právě proto na dobyti »skutečného Říma«,
který tuší, na zápas o duši Věčného města, která ho svádí. Medka, condottiera — českého legio
náře, hrdého slávou českých vojáků v Itálii, zajímají Čechové v Římě. Čechové, načichlí tradičním
»nesnesitelným kacířstvím« — Čechové, které Řím dokonce »neobyčejně svádí k rouhání« —
ale vždy hrdí svým nacionalismem, synové »nejkrásnější země světa«. Medek, kterého vlažné hvězd
naté římské noci, šplouchavá melodie fontán, barvy a vůně sice podněcují ke vzpomínkám na za
mlklou a melancholickou českou zem, plnou lyrické krásy, je přepaden právě tehdy, když myslí
na českou povahu a české poslání, náhle duší Říma — duší imperialistickou; Řím jeví se mu jako
»nejsvětštější město na světě«, jehož »osudem a posláním bylo organisovat vládu nad světem,
nikoli připravovati spásu světa«.
V tomto pojetí vlády splývá Medkovi antika s křesťanstvím, papežství se světským imperialis
mem, Řím katolický i Řím pohanský. Jen podvědomě hledá křesťanství doby gotické, které je mu
proto blízké, že se mu zdá plné »nejvniternější pravdy a nábožné vášnivosti«.
Medek je hned českým kacířem, hned pohanem, zas pohanem pokřtěným ■— vábí ho myšlenka
katolická. Je jí blízko, získává ho a přesvědčuje. »Jaká velikolepá idea a jaký skvělý plán organisace lidstva, tato katolická církev!« (162). Ale zas námitky, otázky a pochybnosti, tak stále stejné,
tak typicky české, mu brání, aby se zcela nepodrobil této duši Říma.
»Mnohem více je toho všeho v tvé duši, než kolem tebe« (153), říká nakonec a říká tím něco,
co správně charakterisuje Řím a co vysvětluje mocné kouzlo tohoto města, na němž, jak všichni
ti, v jejichž knížkách jsme právě listovali, shodně přiznávají, není vskutku docela nic obzvlášť
líbivého k vidění.
Každému z těch sedmi spisovatelů byla blízká jiná tvář Říma. Řím pohanský, barokní, rene
sanční, gotický; Řím papežský, Řím císařů. — Kolik paradoxů a protikladů, kolik různých pohledů,
a přece dohromady — to není ten Řím jediný, studnice nevyčerpatelných možností, stále nových
dobrodružství duše, Řím věčný a nenahraditelný: V každém z těchto »Římů« je zachyceno něco
z pravé tváře Věčného města. V každém je tato tvář zachycena z jiné strany jako v přelétavém
záblesku reflektoru. Složenina z těchto tváří je však spíše jen kubistický obraz, vytvořený mnoha

'Vak 127

ploškami a oblinami, v němž však přesto chybí ještě nějaké cosi, které tvoří právě jeho podstatu.
Vy všichni, kteří kdy pojedete po prvé do Itálie a uvidíte Rím, budete především jistě udiveni,
jako bylo udiveno tolik poutníků všech dob, kteří tam byli před vámi, že Colosseum vypadá ve
skutečnosti právě tak, jako na tom obrázku v »Římských reáliích« a že na náměstí sv. Petra jsou
opravdu takové kolonády a fontány jako na té fotografii, na kterou jste se nedávno doma dívali.
S jakými dojmy se vrátíte? Možná, že budete stejně vyprávět, že na Římu není docela nic
zvláštního — a bylo tedy zbytečné, že jste do Říma jezdili. Nebo spíše se vrátíte získáni a při
vezete si ve vzpomínce svůj vlastní, intimní, veliký Rím, po němž budete toužit a do něhož se
budete vracet jako tolik básníků, jež poznání Říma ranilo touhou pro celý život.

Johannes Jorgensen:

Laudes Italiae
Uprostřed římské Campagne silnice osamělá,
v zelené, vlnivé Campagni silnice bílá a pustá;
za mnou slunce zapadající, v teplý den únorový,
přede mnou stín můj,
vůkol ticho,
a nade mnou, v obloze bélomodré,
skřivani pějící bez ustáni.
Teď poslouchám, stanuv.
Kdes v daleku kol rachot zmírá,
a hlasy se tratí.
Z kaluže na poli skřehotá žába,
a vysoko v obloze bélomodré
skřivani trilkují bez ustání.
Buď veleben, Pane, za skřivánka bratra,
jehož zpěv jak voda se řine, již zastavit nelze,
studnice zpěvu, zdroj blaha, pramen chval
tryskající!
A buď veleben, Pane, za silnici bílou,
silnici bílou, íirokou, osamělou,
jež vede mne jisté, neklamné jisté,
ke méstům bílým v dalekých horách,
ke méstům bílým, jež svítí se v slunci
jak hromady lastur na břehu mořském!
Buď veleben, Pane, za italská mésta,
za sterá italská mésta,
za Řím a za Florencii, Pistoju a Luccu,
za Janov a Rapallo, Assisi a Perugiu
a za méstecko La Rocca tam v umbrijských
horách!
Buď veleben, Pane, za Orvieto a za Sienu,
za Sienu svátých, Sienu svaté Kateřiny,
za Viterbo a Pisu, Foligno a Cortonu, za
Civitellu,
Ripu, Bettonu, a za Montejalco svaté Chiary!
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Buď veleben, Pane, za všecka italská města,
zkud vystupuje tvá chvála,
chvalozpěv kamenů, chvalozpěv mramorů,
chvalozpěv barev na zlaté půdě.
Buď veleben, Pane, za Giottovy fresky, za Fiesolovy
celly, za svátého Miniata chrám, jenž sviti se
na výšinách nad Florencii!
Buď veleben, Pane, za chrám Santa Maria
Novella
a Santa Croce, Santa Maria de Fiori,
za náměstí před dómem v Perugi (za letního
jitra,
když vodotrysk splichá, a venkovský lid
v pestrých
krojích po schodech vysokých bére se na mFi)
i za kavárnu ve Florencii, zkad otevřenými
dveřmi
videi jsem Baptisteria černý a bílý mramor
(v říjnové chladné jitro, když jsem tam pil svou
kávu).
Buď veleben, Pane, za věecku italskou zemi,
za málo, co mi je známo, za mnoho, po tem
toužím!
Jak skřivánek povzlétá pod nebe belomodré,
vznáší se duíe má vysoko, výt a výře,
odpočívajíc ve vzpomínkách, nadějí okřídlena.
Buď veleben, Pane, za skřivánka bratra
a za duli mou, která skřivánkem k nebesům
stoupá!

Z „Knihy poutníkovy”. Přeložil Dr. K. Vrátn

ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Spravedlnost baroku,
tak nadepíšu je v »Světozoru« (11.
VIH. 1938) redaktor J. Chalupecký
svůj celostránkový posudek vý
znamné Vašicovy knihy o baroku,
která vyšla před prázdninami
v našem nakladatelství. Jaké to
pro nás zadostučiněni čisti tako
váto slova:
»Obdiv patří třistapadesátistránkovému souboru statí Josefa V ašici ČESKÉ LITERÁRNÍ BA
ROKO; lze stěží si domyslet, kolik
piplavé práce, kolik shledávání
materiálu dosud zcela neznámého,
i kolik vytříbené schopnosti v cí
tění je tu uzavřeno. Ta práce ne
byla konána nadarmo. Ukázala a
dokázala, že domněnka o literární
sterilnosti barokního věku, věku
temna, byla zcela mylná. Naopak,
bylo to období překypující činnosti
překladové, upravovatelské, publi
kační, básnické, kazatelské, nese
né strhujícím pathosem, nezdolnou
vášnivostí, neumdlévajici rozhod
nosti, velikolepým přesvědčením.
Když jsme myslívali na barok, mí
vali jsme obvykle nejspíše na mys
li barokní, národu odcizenou šlech
tu; ale vedle tohoto poživačného
baroka panského je tu ještě barok
jesuitských misionářů i venkov
ských farářů, a tento barok je tro
chu jiný. Nejnápadnější na něm je,
že je to barok tvořený lidmi ne
jenom původem, ale i přesvědče
ním českými; jejich mravní zanícenost i jejich neustálá blízkost lidu

IN MEMORIAM

J. E. JUDra JANA JIŘÍHO RÚCKLA
náměstka latinského patriarchy, skuteč. papež, komořího J. Sv. Pia XI.,
majitele velkokříže rytířského řádu Božího Hrobu, komtura s hvězdou
papež, rytířského řádu sv. Řehoře, důstojníka Čestné legie atd. atd. atd.
Zesnul 24. VIII. 1938 odevzdán do vůle Boží a zaopatřen svátostmi v mladém
věku 3 8 let po životě krátkém, ale vrchovatě naplněném požehnanými činy.

Nakladatelství „Vyšehrad” hluboce želí předčasného odchodu člena před
stavenstva, jehož účinný zájem o rozkvět podniku neochaboval ani za těžké
choroby, jak je zejména patrno z předmluvy, kterou napsal ke knize svého
učitele a přítele Fr. W. Foerstera: „Evropa a německá otázka”. — R. i. p.

akcentuje jejich českost dokonce
velmi často sociálně. Čteme-li
v sousedství takových svědectví o
nelásce k panstvu přesvědčené
obrany českého jazyka, snadno se
namane, že i tehdy jasně platilo,
že »otázka česká je otázkou soci
ální«. A hned tedy druhé nedoroz
umění se odstraňuje, totiž ono o
úpadku jazyka za doby temna.
Čtěte ty básně, čtěte ta kázání:
jaká je to čeština! Jaká je to
úžasná čeština! Ovšem barokně
rozevlátá, ale tím více propojená
vší původní jazykovou jadmostí,
tím více se dychtivě rozšiřující do
všech svých možností. A nedoroz

LITERÁRNÍ

UDÁLOSTÍ

je právě vydaný román od autora „Venkovského lékaře" :
Fr. Skácelíka:

ARCHITEKT MALOTA
Str. 272. Brož. Kč 26'—, váz. Kč 36'—. Vyšlo jako

3. svazek II. ročníku Katolického Literárního Klubu

Toto široce založené a myšlenkově vyzrálé románové dílo
obírá se uměleckým a literárním ruchem let devadesátých.
Hlavní románovou postavou je - vedle Ivana Severy, známého
z „Venkovského lékaře" - vůdčí kritik, který hrál do nedávná
vynikající úlohu v naší kultuře.

U knihkupců
Nakladatelství „Vyšehrad“, s. s r. o., Praha II, Václavská 12

umění třetí: o tom, že bylo kato
lictví vnuceno českému národu ne
lidským násilím. Pravda, bylo to
vlastně násilí, ti kazatelé a skla
datelé duchovních písní dovedli
svou výmluvnosti a obrazivostí
drtit, ohromovat, věru nebylo lze
se jí ubránit; pravda, světská moc
nedovolovala druhé straně se brá
nit; dle ti, kdo ohromovali, nebyli
nějací jesuitští macchiavelisté, kte
ří by vymýšleli, jakým zastrašová
ním jít na nevzdělaný lid, ale lidé
ohnivě věřící; drtili a ohromovali,
poněvadž sami byli zdrceni a ohro
meni svou vlastní nábožností; a je
jich misionářská činnost prameni
la z neobyčejné, pro nás až nepo
chopitelně vybičované intensity ci
tové, která docela přirozeně a nut
ně vybíjela se a rozlévala v širé
a překotné jejich výmluvnosti. To
nebyla výmluvnost, to bylo »hořící
úpění«. Čtěte jen životopis takové
ho P. Bridela.«

V bratislavské »Jednotě« (30.
VIII. 1938) píše o knize Dr. Lud
vík Pdleníček:
»Že české literární baroko není
pouhou etiketou, ale obdobím na
plněným pozoruhodnou literární
činností, ukázal svou knihou Čes
ké literární baroko Josef Vašic a. Jest jasné, že Vašicova kniha
zahajuje nový úsek vědecké prá
ce, jíž budou zaplněny mezery ve
vývoji našeho písemnictví, práce,
která bude korigovat mnohé naše
názory, jež jsme si zvykli poklá
dat za nevyvratitelně platné. Bude
to práce, již musí český literární
dějepis vykonat v zájmu své vě
decké cti. Čím objektivněji a klid
něji bude revise názorů provede
na, tím zřejměji bude dokázána
zralost a světovost naší literárně
historické vědy.«

Skvělý původní román

Vzácní hosté v našem
nakladatelství

od autora loňského, zcela ro
zebraného »Venkovského lé
kaře« vyšel právě v Katolic
kém Literárním Klubu. S ká

cel í k ů v »Architekt Malota« je román z pražského
literárního i uměleckého svě
ta devadesátých let. Postavou
Ivana Severy navazuje volně
na úspěšný dřívější román
»Venkovský lékař«. Ze svých
bohatých reminiscencí vyvo
lává autor obraz celé řady
zajímavých osobností, jejichž
skutečný osud volně básnicky
přetváří podle vnitřních umě
leckých zákonů románu. Léta
devadesátá jsou zde zachyce
na s celým svým překotným
rašením politickým i umělec
kým. Ve víru i ruchu neslý
chané vášnivých půtek gene
račních odehrává se intimní
drama několika nevšedních
srdcí. Děj románu se soustře
ďuje kolem čelného předsta
vitele tehdejších uměleckých
a literárních proudů. V zrca
dle jeho vážných vnitřních

Autor »Architekta Ma loty«

(Výřez z kresby V. Maška, použité jako
frontispice k románu)

křísí se zobrazují krise celé
epochy. Lze právem očekávat,
že román o architektu Malotovi bude závažnou událostí
naší literatury.

(František Skácelík: »Ar
chitekt Malota.« Román.
Frontispice: detail kresby V.
Maška. Obálka: kresba Jana
Preisslera. Vyšlo nákladem
»Vyšehradu« jako 3. svazek
U. ročníku Katolického Lite
rárního Klubu. Str. 272. Brož.
Kč 26, váz. v plátně Kč 36.)

Od počátku letošního ro
ku navštívilo nakladatelství
»Vyšehrad« dosti cizinců,
kteří se dali podrobně infor
movat o našem podnikání.
Uvádíme jen několik nejvý
značnějších návštěvníků, v
nichž jsme, doufáme, získali
dobré přátele. V dubnu byl
u nás z Paříže p. Louis Terrenoire, mladý a bystrý red
aktor křesťansko - demokra
tického orgánu francouz
ských katolíků »L’Aube«.
V červnu jsme přivítali nad
jiné vzácného hosta hraběte
Dalla Torre, šéfredaktora va
tikánského orgánu »Osservatore Romano«. Cestou z bu
dapešťského eucharistického
sjezdu se u nás též zastavil
mladý katalánský kněz z Bar
celony, P. Victor Montserrat,
žijící nyní v emigraci v Pa
říži. Zvláště milí jsou nám
však dva slovanští hosté, je
den ze Slovinska, dr. Tině
Debeljak, redaktor lublaň
ského katolického deníku
»Slovenec«, druhý pak z bra
trského Polska, p. Jerzy Przywieczerski, redaktor »Kurjeru Warszawského«.

Jasným paprskem do „temného” kouta naší
literatury lze nazvat velmi aktuální soubor
objevitelských statí prof. Karlovy university
dra Josefa Vasici

ČESKÉ LITERÁRNÍ BAROKO
Stran 360. Brož. Kč 33*-. V osmnácti živě psaných kapitolách
přináší Vašicova kniha úžasnou hojnost nového materiálu
a ukazuje cestu k pronikavé revisi českého baroka

U knihkupců
Nakladatelství »VYSEH RAD«, Praha II, Václavská ulice čís. 12
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