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Rudolf Medek:

Svatý Václave!

Svatý Václave,

za tebou půjdou v radosti

pohlédni na nás a pros za nás

do nových let

Boha!

tisíců.

Pohlédni na nás a netrestej
bezradného, vrtošivého,

ke zlé hmoté připoutaného,
tesklivého

Jsou jejich srdce čistá a sladká

a jako tebe v poli kdys,
i je andělé provázejí.

AI není, jako naše, vratká

lidu svého!
jim cesta, kterou spéjí

Své srdce laskavé nám dej

k světlu.

a oci mírné a ruce moudré,

jež nezavedou na scestí

A zemi jejich, ladnou a žírnou,

v trampoty a neštéstí

požehnej, svátý kníže, mírnou

naše déti.

a tichou rukou svou!

Když my už hyneme v hnévu a sváru

Nebol jen pro né po tisíce let

a Čechu je Čech vlkem,

vonéla lípa a hořel kvét

nedej zahynouti

a zpíval rucej lučinou.

budoucím!

I když té pohled na nás rmoutí,

K praporci tvému

jakže bys j i m moti dát zahynouti,

přesvatému

Svatý Václave,

budou zas hledét v zbožnosti,

vévodo české zemé?

-Oak
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Fr. Skácelík:

SVATOVÁCLAVSKÁ LEGITIMITA
Počátkem 19. věku žil mezi námi šlechtic,
statečný muž, nevšední duchem i tělem. Ač
byl členem knížecího rodu, nazýval sám sebe
posledním lancknechtem. Tento muž byl hla
satelem legitimity a je snad posud jediný, kte
rý tento pojem vymanil z užší zájmové sféry
rodové a vyložil jej jako základ společenského,
politického a mravního řádu. Legitimitu tuto
dovedl hájit nejen svým ostrým pérem, ale
i mečem, neváhaje i nastaviti pro ni život, a bil
se pro ni všude, kde podle jeho přesvědčení
byla ohrožena. Český národ viděl zakotven
v legitimitě svatováclavské a nebál se při svém
pobytu v Praze dávat toto své mínění najevo
i zevními symboly, nedbaje na to, že rakouští
Němci vidí v tom provokaci.
Není pochyby, že právě tato legitimita sva
továclavská byla vším tím, co se po mnichov
ském rozhodnutí velmocí děje s Českosloven
skem, nejvíce dotčena.
Dnešní pohroma snad přesvědčila i ty nej
houževnatější zajatce liché ideologie pokroko
vosti o tom, jaká je síla duchovní jednoty a jak
tato jednota byla dokonale vyjádřena naší stát
ní legitimitou svatováclavskou, vlastně souhr
nem veškeré národní tradice, ať náboženské
či politické, vysloveným vznešeným pojmem
zemského dědictví a rodového příbuzenství.
Neslyšíte-li znít ve slovech »Ty jsi dědic české
země, rozpomeň se na své plémě,« celou tu
náplň státoprávní, bránu otevřenou spravedli
vosti, necítíte-li v nich celou tu sílu duchovní
i hmotné brannosti, není-li v nich stipulováno
právo národa v přirozených nárocích citu
i rozumu? Jak velkolepě státnicky vystihl poli
tickou i morální závažnost náš král Karel IV.,
jak pochopil celou její sílu dáti státu českému
vlastní ráz, dáti mu hranice duchovní i fy
sické! Zda nám to bylo jasno v době, kdy
jsme před 20 lety znovu dobyli svého státu,
zda jsme jej vždy budovali v tom nejpřiroze
nějším českém pojmu dědictví krve Václavo
vy a zda jsme žili vědomím, že z ní vyšlo naše
plemenné právo, naše právo duchovní ochra
ny? —
Dnes je rozbita fysická jednota svatováclav
ského dědictví z vnějška. Ale proč? Protože
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jsme ji oslabili neujasněným svobodomyslnictvím a zmateným rozumářstvím dříve
uvnitř. Historickým pořadím padají výtky
dříve do řad našich a netřeba vykládat, kterým
směrům a náladám, kterým vůdčím činitelům
mají být adresovány. A přece se pod ten při
rozený pojem srdečné životní prakse a pospo
litosti, jakým je právo a povinnost k dědic
tví a pokrevní příbuznosti, dalo soustředit vše
chno a hlavně to, čím jsme se doma politicky
dělili v strany, stranicky, směry a hnutí. Což
bylo by v soukromoprávním poměru překa
zilo deseti bratrům hlásit se k podílu otcov
ského dědictví snad proto, že každý z nich byl
jiného politického přesvědčení? Jak krásně a
srdečně dovozuje zvěčnělý Pekař, že vůdčí
myšlenkou úcty k sv. Václavu bylo posvěcení
všeho, co je cítění národnímu nejdražšího, a
v tom také je její dějinná síla, kterou nedo
vedla podlomiti ani předbělohorská převaha
protestantismu. I Komenskému je sv. Václav
předchůdcem českých mučedníků za pravdu
Páně, z husitů pouze Táboří zavrhli úctu sv.
Václava. Neobracel se tedy přímo proti tomu,
co bylo podle Pekaře našemu národnímu du
chu nejdražšího, kdo razil právě heslo: »Tábor
je náš program«? Nebo jaký to zmatek v histo
rickém myšlení, když ti, kteří prohlašovali za
jedinou českou tradici husitství, tvrdili, že vy
lučuje tradici svatováclavskou! »Ale Hus sám
byl ctitelem sv. Václava — au husitů žila úcta
sv. Václava neporušena a nezměněna dál —
píseň svatováclavská vede i šiky vítězů lipanských, zůstávajíc hymnou kališníků a nesouc
se z hrdel bojovníků ve velké bitvě s Němci
u Ústí r. 1426, nabývajíc zbarvení protiněmeckého ... A jako státní hymna zní svatováclav
ský chorál při přijetí krále Zikmunda, při vol
bě Jiřího z Poděbrad. V jaké vroucnosti kleká
k modlitbě před obrazem sv. Václava jesuita
Balbín! Ani v době osvícenství a liberalismu
neztrácí oddanosti národa tradice svatováclav
ská: r. 1848, kdy lid český po prvé vstupuje
svobodně na pražskou ulici, aby formuloval
své požadavky státoprávní, národní i sociální,
děje se to za mešních obřadů před sochou sv.
Václava na jeho náměstí...« »Není národa,«

praví dále Pekař, »jehož úcta by takovou mě
rou soustředila se k jediné postavě, takovou
měrou plnila po všecky věky veškerenstvo ná
rodní společnosti, jako u nás k sv. Václavu,
a není národa, který by se mohl pochlubiti tak
starobylou a slavnou hymnou národní, jako
je chorál svatováclavský... Ta snaha spojití
v jedno profánní a svaté, lidsky národní a bož
ské, musila míti nemalou sílu mravně-výchovnou — v tom záležela nepochybně i síla nábo
žensky ukázněného nacionalismu minulosti...
V myšlence svatováclavské jsou hodnoty, jež
odpovídají stále reálním požadavkům přítom
nosti ...«
A teď by bylo nejmoudřejší vzít prozaicky
tužku do ruky a sestavit si záznamy, kolikrát
jsme se proti tomuto sjednocujícímu principu
postavili, ať z nepochopení politického či ná
boženského, a vypočíst tak ztráty, určit jejich
dosah i ujasnit si proč a jak rozrostlo se jejich
býlí v dnešní pohromu.
Část dědictví je promarněna. Začali na něm
hlodat silně Habsburkové, ale nerozhlodali je.
Je v tom kus tragiky, že došlo k okleštění až
v době, kdy se dostalo pod správu naši. Proč?
Už předpoklad, z kterého jsme vyšli, odpo
roval duchovnímu smyslu svaxováclavské tra
dice. Vyslovil to krásně prof. Arne Novák ve
svém článku »Poslání mladého vzdělance«,
uveřejněném ve studentském časopise »Jitro«
(1938 č. 2). »Ano, právě na samém vrcholku
revolučního sebevědomí pronesena byla na
uka, která měla na dlouhou dobu rozhodnouti
v neprospěch českého vzdělanstva: Všecka
moc pochází z Lidu. Bylo to krajní
popření principu v podstatě křesťanského, ale
zachovávaného i za osvícenství i za renesance,
který zní: Všecka moc pochází z Duc h a.« Je možno rozvinouti tuto zásadu život
něji, než jak je obsažena v tradici svatováclav
ské? Je jistě málo vládců, kteří žili tělem dva
cet let a vládli duchem tisíc let. Vláda duchem
a z Ducha je tady první odkaz tradice svato
václavské. Toto prohřešení proti ní bylo jedno
z prvních. Vzbouřili jsme se i jinak proti du
chovním hodnotám nejen tím, že jsme pople
nili jeden ze symbolů víry většiny národa: so
chu P. Marie staroměstské, nýbrž i tím, že
jsme se nedočkali odsouzení činu toho z vůd
čích kruhů inteligence; stejně se mlčelo k vy
hazování křížů ze škol, k bludům materialis
mu, k falšování ducha českých dějin, k akcím

proticírkevním, k útokům na národ a politic
ky nepohodlné lidi, na znehodnocování umě
ní, na exhibice nahoty, na podrývání duchovní
autority — zkrátka trpělo se rozbíjení ochran
ného pásu jednotící tradice svatováclavské.
Trvalo by dlouho vypočítávati, jak systema
ticky byla tato tvrz národní podrývána. Ale
je nutno o tom myslit proto, aby tak systema
ticky, jak se děla práce podvratná, děla se nyní
práce opravná: moudrá a kajícná cesta zpět.
Tato cesta představuje program a tak říkajíc
Maginotovu linii v řádu duchovním. Budou
teď dorážet na nás vlny jiné ideologie a ne
ubráníme se jim jinak, než obrníme-li se proti
nim duchem čisté československosti, svou
vlastní duchovní podstatou, kterou bude
me hledat v umění, politice i hospodářství.
Musíme chránit svou původnost vnitřní,
jak káže tradice svatováclavská. Čistá čes
koslovenská kultura, vycházející z hloubi
přesvědčení národního, je nejen povinností,
ale i obranou. Vítězili-li jsme silou ducha,
pak to byla síla ducha národního, vědo
mého si vlastních schopností a svého pří
slušenství k Duchu Nejvyššímu. Vypůjčovat
si ducha cizího národa, na kteréž půjčky si
v poslední době zvykaly naše umění a filoso
fie, znamená dostávat se stále do trapné situ
ace dlužníka, kterého si nikdo neváží. Ale
i k posouzení vlastní původnosti nutno míti
určité měřítko. I směry, které samy sebe pro
hlašují za původní, národní, jsou často jen dí
lem negace. Realismus československý byl ta
ké směr původní. Marně jsme hlásali, že je
to jedno ze scetí, na které zabloudil český
duch — a dnes máme kruté zadostiučinění,
neboť není směru československého, který má
větší podíl na přítomném neštěstí národa, než
čsl. realismus. Jeho krach málem že nestrhl
v krach celý národ. Proč? Protože v něm byla
zkreslena nejvíce tradice svatováclavská. Od
mítal podřídit se jí hlavně proto, že její nej
širší obsah byl katolický. Pro nenávist ke ka
tolictví zavrhl i její obsah národní a hledal jej
v dějinných směrech, které zřejmě měly pů
vodního ducha národního tím méně, čím více
byly vzdáleny katolictví. I toto poučení z tra
dice svatováclavské je důležité a musí býti brá
no velmi pilně v úvahu při budování nových
duchovních pilířů národního našeho státu.
Odpadne všechno přiživování se na cizích
zdrojích myšlenkových. Zajímavo, že jsme čer-
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pali vždy z těch nejkalnějších, jako jsou zednářství, bolševismus, politický i hospodářský
materialismus, novoliberalismus, relativismus
atd. Nutno se už podívati přímo skutečnosti
do očí a vyznati, že tyto směry ovšem do du
chovní jednoty národní přijati nelze už z té
jednoduché příčiny, že se staví proti duchu
vůbec, což v základě odporuje tradici svato
václavské.
Po stránce náboženské a mravní má ovšem
největší podíl na nejstarší české tradici kato
licismus a to nejen časově, nýbrž i hodnotně.
Překážela-li tato skutečnost mnohým v našem
státu, nutno předně uvážit, že nebyli nikdy ve
většině, a za druhé, že to byli právě oni z těch
různých ideologů, kteří majíce sami oči zavře
né před skutečností snažili se, aby je zavírali
i národu. Tato stanoviska se nám už vymstila.
Každá snaha přehlížet zvysoka tuto pravdu
musí býti tedy podle poučení dvacetileté mi
nulosti potlačena. Právě svatováclavská tradi
ce nás poučuje, že hledání jiných cest je ne
možno, má-li národ žít podle pravdy. Odvolá
vali jsme se stále na heslo »Pravda vítězí«. Při
tom čistě v psychologii sektářství myslil si
každý: »Moje pravda vítězí.« Tento stav ovšem
vede všude a vždy k zhoubě. Máme dosti do
kladů z našich dějin. Už Palacký zdůrazňoval,
že jen božnost vítězí spravedlností, čili, že jen
pravda Boží vítězí, což bylo právě zásadní
osnovou tradice svatováclavské. Národ, po
kud žil touto ideou, byl národ sebevědomý,
čím více se jí blížil, tím byl sám sobě blíže.
A tato idea nás učí, že národ moudrý, vnitřně
i zevně ukázněný, má nárok, aby byl řízen lid
mi naplněnými 'týmiž ctnostmi a nezasluhuje,
aby byl vydán ponížení a zhanobení lidmi, kte
ří zradili jeho vlastní tradici projevivše tak
vlastně svou odcizenost duchu národnímu. Je
jisto, že ono manko, které za dvacet let se na
vršilo právě vůči tradici svatováclavské, platí
me teď svými životy a ztrátou duší i území.
Máme-li ještě dnes takové Čechoslováky,
kteří odmítají pohledět tváří v tvář nezkresle
né skutečnosti jen proto, že nechtějí přiznat
katolicismu to, co mu přísluší, jen proto, aby
je některý snob nepodezíral ze sympatií ke ka
tolictví a — hrůza! — i ze zpátečnictví,
ti se vyřaďují z národního společenství
sami. Autoritou musí býti dnes skutečnost;
jedině ona dává pravdě přesvědčivost objek
tivnosti. A ta je duchovní i hmotná. Hráti si
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možno pouze s ideami, ale i ta hra může býti
poctivá jen tehdy, nehraje-li se s ideami faleš
nými. Falešnou hru musí odnésti falešní hráči
na vlastních zádech, ať už hráli z neznalosti či
z úmyslnosti. A jak zase učí tradice svatovác
lavská: jen ta myšlenka přežije svého hlasate
le, který dovede dát pro ni i vlastní krev, čili:
odpovědnost vůdce ideového směru je abso
lutní vzhledem k jeho životu pozemskému
i posmrtnému. Svědectví krve musí býti do
tvrzeno svědectvím Ducha, které je svatostí.
Zdůrazňuje-li tuto skutečnost katolicismus,
pak je první baštou, kterou musí národ stavět,
aby si zachoval tělesnou i duchovní vlastní
existenci. Národ, který má tradici, jakou je
naše svatováclavská, možno hrubou mocí za
tlačit i do podzemí bolševismu i jiných zpohanštělých směrů, on však vyjde i z těchto
temnot podzemí svůj a vítězný.
V psychologickém i mravním rozboru smys
lu tradice svatováclavské dalo by se nalézti
daleko více průhledů, a bylo by záhodno, aby
této práce ujal se některý náš významný a ne
zaujatý historik. Masaryk napsal svou »Čes
kou otázku« a její klamné závěry, ač Peka
řem přesvědčivě vyvráceny, pronikly z politic
ké arény až do školních čítánek, často zkarikované příliš skalním vyznavačem realismu.
Mají-li býti vyrovnány škody a ztráty touto
lehkověrností v autority v československém
životě způsobené, nestačí je potírat a popírat,
ale postavit proti nim jasnou kladnou nauku
odpovídající skutečnosti dějinné i duši národa
a vyložit, že boj o duchovní hodnoty národní
ve smyslu tradice svatováclavské nebyl krasodušskou hrou s ideami, nýbrž boj o tak vážné
věci jako jsou život a budoucnost národa. Je
jisto, že hlavně nebyla pochopena šíře této tra
dice, ta šíře, která z ní činí legitimitu. Vysvětlit
ji, je jeden z prvních úkolů tak trpce pseudopokrokářskou a realistickou dvacetiletou
oktrojírkou poučeného Československa.

Spojenci
Sliby se rýže neuvaří,
nezhyneš pouhým křikem: zhyn!
Když spojenec se nepodají,
pak platí vždy ten, kdo má míli!
Sk.

R. I. Malý:

MARXISTICKÝ IMPERIALISMUS
Socialismus, který až do Marxe byl u svých
představitelů zpravidla jenom praktickým dů
sledkem jejich sociálního cítění a křesťanské
mravnosti, za Karla Marxe radikálně se změnil
v politický boj o moc a dostal i novou filoso
fickou základnu: dějinný materialismus. Hlav
ními rysy socialismu se staly jednak princip
třídního boje, vedoucí k diktatuře proletariátu, a jednak nauka, že v lidském životě hos
podářský činitel převládá nad všemi ostatními.
Tedy: snaha po diktatuře a n e demokracie;
morálka třídní a n e obecná; užitkový mate
rialismus a n e ideový realismus, n e nábo
ženství.
Marx nerozeznával dobro a zlo ve smyslu
skutečně mravním, nýbrž jen ve smyslu tříd
ním a užitkovém: dobré je, věřil, co prospívá
— a co prospívá především proletariátu, nikoli
všem. Co prospívá dělnické třídě a co ji po
siluje v jejím třídním boji, je mravné; a co jí
škodí, je nemravné. Proto na příklad i třídní
zloba a zášť jsou v očích marxismu vlastně
vášně dobré, kdežto lidská solidarita, pokud
by třídní boj oslabovala — je vlastnost ne
mravná. Feuerbachovo »evangelické«: Milujte
se vespolek! (a vůbec křesťanská láska k bliž
nímu) se tu výslovně zavrhuje jako sentimen
tální veteš (Engels). Mravností je obětavost
a věrnost k dělnické třídě (C. Schmidt). Podle
K. Marxe a Engelse žádná mravnost není
obecná a trvalá, žádná není absolutní: každá
doba, každý národ a každá třída i stav — mají
morálku různou a svou. Umožní-li lepší hos
podářské prostředky některé třídě, aby ovládla
starou společnost a vytvořila společnost no
vou — vznikne i nová morálka a nová ideo
logie politická i filosofická. Dělnická třída
má však tu výhodu, že jí patří budoucnost —
a proto i její morálka má dnes největší naději
na trvalost (Engels, Důhring).
S hlediska této třídní morálky není sice
podstatného rozdílu mezi lichvářem a poctiv
cem, ale je rozdíl mezi kapitalistou a prole
tářem. Vzhledem ke svému mravnímu nihilismu marxismus vlastně ani vůbec nemá
právo ethicky potírat lichváře, protože, není-li
obecně závazné morálky, je k svému způsobu
života stejně »oprávněn« pirát jako poctivec.

Je proto zcela logické, že marxismus neodůvodňujc svůj třídní boj a sociální revoluci
v pravém slova smyslu ethicky, nýbrž spíš
jen politicky. Boj proti kapitalismu je podle
marxismu bojem dvou tříd: kdo s koho. Úče
lem a smyslem proletářské revoluce pak bude:
nadiktovat všem občanům, lichvářům
i poctivcům a kapitalistům i nekapitalistům
— jak mají žít a co mají dělat, aby to bylo
s hlediska marxismu užitečné a mravné. Re
voluce, kterou dělnická třída se zmocní vlád
ních otěží — umožní jí, aby uplatnila svou
morálku a uskutečnila svůj třídní program
hospodářský i kulturní. Svůj třídní pro
gram a nikoliv program, jakéhosi obecného
»humanitářství«!
Marx se nikdy netajil svým názorem, že
moc je pravda. Proto vedoucím heslem tříd
ního boje je v marxismu diktatura dělnické
třídy a nikoliv obecná rovnost a spravedl
nost. Třídní boj je tu mnohem spíš projevem
vůle k moci nežli bojem za pravdu a
absolutní spravedlnost. Nejprve moc — a
ostatní přijde již samo sebou. O ostatní se již
postará vláda dělnické třídy ve smyslu svého
třídního programu. Třídní program je nová
pravda a nové právo. Konec konců — mravné
a prospěšné je tedy s hlediska marxismu
jenom, co posiluje a podporuje jeho třídní
boj o moc, neboť moc je pravda a moc je
i právo. A bylo-li moci dosaženo, je mravné
a prospěšné, co tuto moc udržuje a posiluje,
a nemravné, co jí škodí a co ji oslabuje.
Morálka marxismu je morálka třídního
imperialismu. Není obecné mravní zá
vaznosti, nýbrž jest jenom morálka třídní síly
a moci. Život a vládní moc se neřídí obecnou
mravní zákonností, ale naopak: obecná »mrav
ní zákonnost« je usměrňována i určována tříd
ním prospěchem a vládní silou a mocí. Pod
statou marxismu je vůle k třídnímu imperia
lismu. K imperialismu politickému i kultur
nímu. Neboť cílem marxismu je sice přede
vším »dělnická« nadvláda politická, ale ná
sledkem toho i kulturní: kdo zvítězí, bude
diktovat nejenom v politice, ale v celé kul
tuře. Světový názor marxismu: naturalismus
a dějinný materialismus se stane oficielním

dogmatem nového režimu i nové kultury.
Právě tento důsledek dává marxistickému
imperialismu jeho plný a strašlivý smysl...
Marxistická »vůle k moci« velmi připomíná
Nietzscheovu »vůli k moci«. Ani ten společný
kořen darwinistický a liberalistický nechybí.
Jenom, ovšem, místo nietzscheovské aristo
kracie a její morálky panské — je u Marxe
proletariát a jeho morálka třídní. A zatím co
u Nietzscheho jde o vítězství nejlepších a nej
silnějších jednotlivců na úkor jedinců slab
ších, jde marxismu o vítězství organisovaného
množství proletářů na úkor všech ostatních.
Ale princip dvojí morálky, morálka dvou kast,
a vlastně mravní nihilismus — je v obou pří
padech týž.
A také celkově germánský charakter
marxistické »vůle k moci« je zvláště dnes,
v době nového německého imperialismu,
velmi dobře patrný. Jen ovšem místo principu
germánské rasy, jak o něm mluví německý
národní socialismus, je třeba vždy dosadit
princip dělnické třídy. Jako germánská rasa
jest, podle německého rasismu, oproti ostat
ním národům rasa vyšší a cennější, vyvolená,
tak i dělnická třída má, podle marxismu,
zvláštní, vedoucí poslání a tudíž i právo na
zvláštní morálku, neboť není třídou jako jiné
třídy, ale představuje nejvlastnější lidskou
hodnotu, zdroj nejcennějších tvůrčích sil a
kvintesenci pokroku.
Marxismus je mocenskou vzpourou proti
každé mravní i kulturní katolicitě, ne
uznávaje nijakých jiných zákonů, norem a
hodnot než jen svou vůli a sílu, své nároky,
cíle a svou kulturu. Marxismus má s hlediska
mravní a kulturní katolicky týž filosofický
základ jako liberalismus. Jenom je třeba do
zásad: »Dělej co chceš!« a »Právo je na stra
ně silnějšího« dosadit: jednou liberalistického
jedince a po druhé dělnickou třídu.
Všecka destrukční práce, kterou libera
lismus vykonal ať uvědoměle či bezděky —
byla v podstatě již jenom posledním článkem
zcestného vývoje, který od renesance a refor
mace po celá tři století pomalu, ale jistě vedl
až k filosofickému odůvodnění i marxistické
ho socialismu. Řekl to po svém i francouzský
socialista P. J. Proudhon, když napsal, že
renesance, reformace a francouzská revoluce
tvoří přechod od středověku k příští civilisaci
proletářské. Skutečně také nenáhlý rozpad
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někdejší neomezené úcty k feudálnímu po
řádku a k státní i církevní autoritě — rozpad,
který ve jménu osobní svobody a rovnosti
všech se začal již za renesance i reformace,
a který po francouzské revoluci dal vznik
právě liberalismu a obecné demokratisaci
vlád — umožnil na konec i totálně revoluč
nímu marxismu nejenom volný rozvoj a mo
hutný vzrůst, ale též spasitelské gesto, že na
troskách starého pořádku a rozpadlých autorit
zbuduje nový, lepší řád a dá světu novou, mo
dernější autoritu.
Liberalistické měšťanstvo hledělo omezit
moc starých autorit na nejmenší možnou míru
a ve stínu trosek starého pořádku feudálního
si založilo mezinárodní říši nového průmyslo
vého podnikání a neomezeného práva vlast
nického, říši svobodné soutěže a volného boje
o zisk a moc, říši mocenské i mravní zvůle,
bohatství a přepychu i bídy — a tak dokonale
připravilo půdu pro Marxovy revoluční plá
ny. Marx také skutečně byl k tomuto stavu
věcí uznalý a dílo kapitalistů i liberálů si
velmi pochvaloval: byloť, podle jeho názorů,
pro socialismus stejně logickým a nutným
předpokladem — jako kdysi pro křesťanství
úpadková říše římská ...
Srovnání liberalismu a socialismu s dobou
římského úpadku a počínajícího křesťanství
není přirovnání zrovna nevhodné. Veliká
chyba je pouze v tom, že mezi Římem pohan
ským a Římem křesťanským je podstatný du
chovní rozdíl, kdežto mezi socialismem a libe
ralismem je naopak — podstatné duchovní
příbuzenství.
Není většího omylu jako domnívat se, že
liberalismus a marxistický socialismus jsou
duchovně cosi podstatně rozdílného. Naopak:
liberalistická buržoasie nejen vyprovokovala
marxismus hospodářsky a sociálně, ale připra
vila mu půdu především také mravně a filo
soficky, duchovně. Duchovní profil marxis
tického socialismu se podobá profilu libera
listické buržoasie jako vejce vejci. Není možno
je stavět proti sobě, nýbrž jen vedle sebe.
Užitkový materialismus a mravní nihilismus,
jež jsou vnitřní podstatou a základnou mar
xistické třídní morálky i kultury, měly v libe
ralistické praksi a teorii svůj praktický příklad
i přímý vzor myšlenkový. Marxistické znehod
nocování »ideologie« a zejména »ideologie«
náboženské, třídní sobectví a odboj proti

obecnému řádu, katolicitě — měly svého pří
kladného učitele v liberalistickém nevěrectví,
indiferentismu, osobivosti a zvůli. Zbožnění
továren, strojů, práce a výroby, statistik, vý
počtů, vědy a institucí, kult užitku, požitku,
těla a biologického blahobytu ... prostě to
všecko, čím tak charakteristicky se vyznačuje
marxistický socialismus — stejně horlivě uvá
děl v život i měšťácký liberalismus po celé
devatenácté století. Již liberalistická buržoasie
a nikoliv teprve marxismus — se klaněla ma
monu místo Bohu a kladivu místo kříže, vy
znávajíc místo evangelia Kristova jen evange
lium práce a výtěžku! Marxismu zbylo již
jenom změniti sepjaté ruce chudých v pěsti
výhružně zaťaté a obrátit je proti zpychlé a
zbohatlé buržoasii...
Marxismus je přirozeným dovršitelem osm
náctého a devatenáctého století. Je posledním
článkem renesančního novověku. Nejproni
kavější a nejtrvalejší revoluce, kterou v tomto
tisíciletí svět poznal — je ta, která se začala
renesancí a která na konec vyvrcholila v kapi
talistickém liberalismu a marxistickém socia
lismu. Podstatou této revoluce jest, že pře
nesla střed a těžisko lidského života z výšin
ducha a nebes do biologického přízemí. Obrá
tila náboženskou tvářnost lidí na ruby a pře
měnila kulturní ráz lidské společnosti v po
dobu lidského mraveniště. I když je pravda,
že Karel Marx nebyl materialistou v nejhrub
ším smyslu slova, protože duševní děje s hmot
nými přímo neztotožňoval, přece jen jeho
přednostní, výlučné zdůrazňování hmotných
podmínek a potřeb života jej činí typickým
»moderním« naturalistou, jenž se podstatně
liší od křesťanského realisty, kterému prius
nikdy není hmota, ale duch. Neboť nejde
přece jenom o to, že je třeba především také
žít, aby se mohlo filosofovat a věřit — to je
samozřejmé. Ale jde také o to, jak se myslí
v co se věří, jde o to, jak se žije a proč se
žije!
Co vedle celkové duchovní scestnosti zvlá
ště přispělo k postupnému vývoji liberalismu
a marxismu, byla rostoucí touha po hmotném
blahobytu a shon za majetkem pro něj
sám.
Ve středověku bylo podle učení Církve sluš
né živobytí jen k tomu, aby se mohlo žiti pro
vyšší záměr. Nechtěl-li člověk zhřešit, musil
považovat majetek a hmotný dostatek jenom

za prostředky k životu a nikoliv za jeho cíl.
Cílem lidské činnosti byla péče o vlastní
lidskou důstojnost, o spásu duše. Nabývání
a užívání majetku bylo tu proto omezováno
a řízeno přísnými pravidly náboženskými
i právními. Majetek znamenal tehdy pro člo
věka spíše jen určitou povinnost a službu ná
boženskou i sociální než naprosté osobní vlast
nictví : byl individuálním podílem na kolektiv
ním bohatství, které je lidem dáno za účelem
života v duchu a pravdě. Člověk měl povin
nost svěřené jmění pilně spravovat a střídmě
ho užívat, aby on i jeho druhové a nástupci
mohli bohabojně žít a modlit se.
S počínající renesancí však, která v člověku
probudila kult země i smyslů, a průběhem re
formace, která otřásla církevní autoritou a
uvolnila i její kázeň sociální — středověký
vztah k majetku se začal od základu měnit:
začala obecně vítězit nejenom touha po blaho
bytu, ale i po majetkové moci, touha mít a
shromažďovat, touha mít co nejvíc, touha po
osobním majetku a vlastnictví pro ně
samy. Majetek pro majetek, moc pro moc.
Další uvolňování a rozvracení náboženského
i politického řádu, pokud byl této majetkové
vášni na, obtíž a pokud jí kladl meze — bylo
pak již jenom další vzrůstající posilou a při
rozeným doprovodem tohoto novověkého
tíhnutí lidských sklonů k moci, hrabivosti
i hmotě. A typickým moderním výsledkem
tohoto proudu je právě liberalismus a mar
xistický socialismus.
Socialismus sice vystoupil proti libera
lismu, a to v tom smyslu, že politickou moc
a sociální výsady, kterých za liberalismu se
zmocnily jen vrstvy majetné, požadoval ve
jménu principu rovnosti také pro ty, jichž
jediným majetkem je práce. Socialismus do
konce i poněkud se vrátil ke středověké ethice,
a to tím, že, vyvraceje liberalistický názor na
vlastnictví, zdůrazňuje v otázce majetku jeho
funkci sociální a biologickou. Ale i marxis
mus je stejně jako liberalismus jen nejvyspě
lejším plodem novověkého mamonářství, pro
tože stejně jako liberalismus, tak i marxismus
velebí majetek, práci, stroje, výrobu, blahobyt,
zboží a zisk — jen pro ně samy. Práce pro
práci, výroba pro výrobu, blahobyt pro blaho
byt — jsou jediným smyslem a účelem života
jak v liberalismu, tak i v marxismu. Práce,
užitek, moc a blahobyt — nic vyššího nadto
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a nic lepšího vedle toho. Užitkový materia
lismus a bezbožectví jsou tam i zde.
Staví-li se tedy uvědomělý křesťan proti
marxistickému způsobu životní praxe i myšle
ní — není to proto a nemá to býti proto, že
by chtěl hájit »reakci« a býti v jedné řadě
s liberalistickou »buržoasií«, ale protože jak
proti marxismu, tak i proti liberalistické buržoasii a vůbec proti celému zcestnému vývoji
novověkému — hájí a chce obnoviti lidský
život v celé jeho důstojnosti. Chce vytrhnout
člověka z objetí Mamonu a přivést jej z tem
not zevnějších nazpět k duši. Na plné světlo
dne. Do zdravé lidské skutečnosti. A chce-li
někdo lidem vrátit zdraví, není to reakce,
nýbrž pokrok.
Není to však ani »návrat ke středověku«,
neboť čas není možno donutit, aby šel nazpět.
A není toho ani třeba, protože Pravda se ne
mění. Křesťanství není dnes o nic méně prav
divé proto, že je dvoutisícileté. Pravda je
věčná. Ale nikdy dosud nebyla zde na zemi
pochopena tak dobře a uskutečněna tak plně,
aby zítra nemohla býti pochopena a uskuteč
něna lépe!

Česká Huska
Telila se česká Huška,
ze ;z přijde pomoc z Ruska.
Z Ruska ale vzkázali ji,
ze prý cekaj’ na Francii.
Smutné hledí Husky oci,
jak se kolo zpátky toll
v západ, východ, jih i sever —
zas se stočí do SSSR.
Rety ruské dlouho némé
vzkázou: »Huško, nemůžeme;
milujem té zplna srdce,
dej si utnout nohy, ruce,
sic ti jinak bez milosti
budou praltet víechny kosti...«
Plete Huška slávovénce
pro soudruhy, pro spojence
a zdá: »plejte, páni zlatí,
než se mi krev ze žil ztratí,
bych se mohla aspoň chvíli
za vás hanbou cervenati.«

Sk.

Antonín Pimper:

MNICHOVSKÁ DOHODA
A NAŠE HOSPODÁŘSTVÍ

Jestliže od roku 1918 až do posledních let
mluvili Němci o versailleském diktátu, má nyní
Československo plné právo, aby mluvilo o dik
tátu mnichovském, jež znamená pro nás nejen
politické* nýbrž i velké hospodářské oslabení.
Naše nejširší veřejnost doposud plně nechápe,
co jsme hospodářsky ztratili tím, že Německu
odevzdáváme 32.770 km2 půdy s téměř 4 mi
liony obyvatel, z čehož 900.000 hektarů při
padá na nejkrásnější pohraniční lesy, že na ně
meckém území jsou některé speciální prů
mysly exportní, jako na př. porculán, sklo,
hračky, hudební nástroje, krajky, rukavice atd.
Ztrácíme též největší lázně v republice světové
pověsti a hlavně, což je pro náš stát jako pře
vážně průmyslový nej bolestnější, obrovské zá
soby uhlí, jež nelze číselně vůbec odhadnouti.
Na Ostravsku na příklad ztrácíme tři čtvrtiny
veškeré uhelné těžby s obrovskými železárna
mi, kterýžto majetek činí nejméně 15—20
miliard Kč a na Duchcovsku a Mostecku
ztrácíme plných šestnáct sedmnáctin těžby hně
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dého uhlí, takže nám zbude pouze nepatrný
zlomek hnědého uhlí.. Kromě toho zabralo
nám Německo téměř celý západočeský uhelný
revír a ponechalo nám téměř úplně vyrubaný
revír kladenský a menší revíry ve východních
Čechách a na Moravě.
Pro náš stát je přímo tragické, jestliže pro
největší část svého průmyslu budeme napříště
nuceni kupovati uhlí z ciziny, kterého jsme
současně s dřívím vyváželi asi za 400 milionů
Kč ročně pouze do Německa. Ztráta uhelných
revírů je pro naše hospodářství nenahraditel
nou a dotkne se pravděpodobně nejen nás,
nýbrž celých generací našeho národa. Je sice
pravda, že máme u nás vodní síly a že můžeme
stavětí nové elektrárny. Otázka je však, budeme-li míti pro tyto nové investice dostatek
vlastního kapitálu a jak hluboce pocítí úbytek
uhelné těžby naše železářství, kovodělný prů
mysl a jak se budou podnikatelům jeviti jejich
kalkulace výrobní, budou-li nuceni kupovati
uhlí z ciziny za ceny vyšší nežli doposud. Uhlí

a dříví tvořilo vedle půdy největší součást na
šeho národního bohatství, které nyní ztrácíme,
aniž bychom si důsledky této ztráty dobře uvě
domili. Profesor Dr. Brdlík odhaduje ztráty,
jež vznikly a vzniknou našemu hospodářství
odnětím menšinových krajů, asi na 50 miliard
československých korun. Na tak malý národ
a stát jako je naše republika je to ztráta přímo
obrovská a pro celou řadu let vůbec nenahra
ditelná.
Československo je zemí s poměrně vysokým
životním standardem. Po válce jsme se zařídili
na vysokou úroveň v kulturní a sociální poli
tice. Máme obrovský počet škol národních,
středních a vysokých, velkou řadu sociálních
institucí, zvláště nemocenských a pensijních
pojišťoven, drahou státní a veřejnou správu,
nadbytek učitelů, profesorů, železničních a
poštovních úředníků a zřízenců a při tom přes
60 miliard veřejných dluhů. Vydrží naše hos
podářství při zmenšeném počtu obyvatelstva,
snížených možnostech výrobních, veškeré tyto
náklady, aniž by tím neutrpěla životní míra
obyvatelstva zmenšeného státu? Tuto otázku,
ačkoliv je snad velmi nepopulární, musí si
dáti každý střízlivý národohospodář, i když
není zapřisáhlým škarohlídem a věří plným
právem na to, že národ tak pilný, přičinlivý
a šetrný, jako jsou Čechoslováci, musí si časem
vlastními silami pomoci i z té nejtěžší hospo
dářské a sociální krise, jakou v moderních dě
jinách dosud vůbec snad neprožil.
Hospodářský stav, do něhož jsme se v po
slední době tak náhle a nečekaně dostali, bude
možno překonati jen mimořádnými kolektiv
ními silami a celonárodním úsilím jedné a
snad i více generací, nenastanou-li ve světové
politice a ve světovém hospodářství nepředví
dané a pro nás příznivější události. Spoléhati
však na podobné náhody bylo by nanejvýš
zpozdilým. Je tudíž třeba podívati se tvrdé
skutečnosti přímo do očí a nic si nenalhávati,
nic nezkreslovati a neoddávati se marným ilusím a nadějím, které zvláště v hospodářství
mají pramalou cenu. Stojíme prostě před stříz
livými a holými národohospodářskými fakty,
z nichž bude nutno vyvoditi krajní důsledky
pro celý náš sociální a kulturní život i další
náš národní vývoj.
S hlediska hospodářského bude především
nutno, abychom v rozsahu co možná největším
udrželi na slušné a přiměřené dnešní úrovni

zaměstnanost asi 3 milionů dělníků, činných
dnes v továrnách, živnostech a v zemědělství.
Tato obnova hospodářského života bude mož
ná jen tenkráte, když budeme míti pro veškeré
veřejné a soukromé investice předem vypra
covaný plán, když budeme zakládati doma
nové průmysly opravdu jen nutné a národo
hospodářsky odůvodněné. Nebylo by na příkl.
správné, abychom vysokými daněmi, jež vyža
duje náklad na investice veřejné, utloukali
drobné a střední podnikání a pracovali tak
pro státní socialismus. Sníženým příjmům
musí býti přizpůsobeny zvláště naše státní a
samosprávné rozpočty. To znamená, že musí
me zjednodušiti státní a veřejnou administra
tivu a vyloučiti z veřejných výdajů vše, co
není krajně hospodářsky odůvodněno.
Jenom řádným hospodařením veřejným po
můžeme soukromému podnikání, udržíme sta
bilní kurs měny a kupní sílu peněz, jež je smě
rodatnou pro tvorbu národního důchodu a ná
rodních úspor. Bylo by na př. velkým sociál
ním hříchem, kdyby se měly následkem špat
ného hospodaření ve státě ocitnouti v krisi
některé naše velké sociální pojišťovny, zaru
čující statisícům lidí starobní a jiné důchody
a kdyby zmenšenou úsporností obyvatelstva
nemohly se prováděti různé nové hospodářské
investice, přinášející lidem práci. Nové pevné
státní hranice, přesný výpočet hospodářských
hodnot, které ztrácíme a zejména snížená čísli
ce našeho vývozu nám teprve ukáží, jakým
směrem bude se ubírati naše hospodářství
v nových poměrech. Uvésti vše zase do při
měřené rovnováhy bez sociálních a hospodář
ských otřesů bude nejdůležitějším úkolem naší
hospodářské politiky v nejbližších letech.
K vykonání těchto úkolů bude potřeba lidí
a zase lidí, kteří hospodářským věcem opravdu
rozumějí, kteří nebudou stranicko-politicky
anebo jinak ovlivněni a budou vedeni jedinou
myšlenkou prospěti státu. Stejně jako v poli
tice, tak i v hospodářství napáchali jsme u nás
mnoho chyb, z nichž se musíme v budoucnosti
učiti a zároveň se jich vystříhati. Běda našemu
hospodářství a celému národu, jestliže toho
nedovedeme. Pak by opravdu byla v sázce
naše samostatnost, po níž jsme před válkou
tři sta let toužili a která i dnes je prudkými
otřesy politickými v Evropě tak ohrožena, že
se musíme právem obávati o svou zem a o svůj
národ v nejbližší budoucnosti.
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Ladislav Švejcar:

OTOČTE ve STĚŽEJÍCH
Ve vím překotných událostí posledních
nutně přeroďují se hodnoty, a to nejen hmot
né, jak jinak ani nejde, ale hlavně hodnoty
ideové, kulturní a s nimi i poměry politické.
Mnichov není koncem, ale počátkem přerodu
celé Evropy, není tedy jen a jen přeměnou
mapy republiky Československé, ale počátkem
proměn mocenských v celé Evropě, jejichž
dosah neuvědomují si ani ti, kteří tuto revo
luci počali a kteří ji provádějí. Je to důkladné
obrácení hole koncem vzhůru s celým dosa
hem tohoto obrazného rčení. Demokracie
chlubily se vždy mírovou cestou řešení sporů
mezinárodních. Jsou-li však Versailles budo
vou, doslovně postavenou z krve a kostí ná
rodů evropských, budovou nadto od samého
vzniku na písku smluv spočívající, jest Mni
chov výsledkem jednání jen a jen diplomatic
kého, jemuž válečnou dynamiku dodala inte
grální vůle celého sjednoceného národa ně
meckého, jakož i odříkání národní je tedy
evolucí, a to až na několik stovek životů
protagonistů, padlých ve službě této dynami
ky, naprosto nekrvavou.
Nejdůležitější na celé věci je to, že demo
kracie podlehly v tomto zápase jako vlády,
které jednají pomalu a opatrně, ale také hlav
ně bez osobní zodpovědnosti a osobního
risika. Na tomto faktu nic nezmění často
připomínaná mravní výše demokracie, spočí
vající v tom, že demokracie postupují, dopřá
vajíce svému lidu značnou část svobod individuelních, umožňujících, aby každý měl svůj
vliv i v dění mezinárodním. Prakticky, udá
losti překotné, vyžadující rozhodnutí ve zlom
cích dne, odstraňují tuto výhodu naprosto.
Demokracie podlehly v tomto zápase do
konale se všemi důsledky této porážky, pod
lehly dokonce opouštěny lidem, který volá po
změně systému. Lid sám si přeje síly a dyna
miky, jak ukazuje volání po vojenské vládě
hned v prvých dnech národního neštěstí. Změ
na systému však není tak snadno možnou,
protože napodobování systémů nehoví národ
nímu charakteru: proto Mussolini řekl o fa
šismu, že to není vývozní artikl, nacismus
pak jest skutečně možným jen v národě ně
meckém, vždy ochotném dáti se vésti vidí
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jedince, který vystihne, co národ chce. Ostat
ně Itálie dokonce dává přednost tomu: svěřiti
moc korporacím, místo jediné straně fašistic
ké. Nepochybujeme, že po národní a ideové
konsolidaci Německa dojde k podobnému
přerodu i tam, protože otázka nástupnictví
jest pro diktatury vlastně otázkou existence.
I u nás bude nutno přestavěti stranickodemokratický systém v systém jiný. Nezáleží
na tom, že strany neučinily pro to zatím
ničeho, kromě pokusů soustředění dosud více
méně nezdařených a že myšlenka státu
korporativního dříme v podvědomí
všech, kteří volají po změně systému, považu
jíce současné vládní počiny za zmatek. Velmi
důležito jest při tom, že Slovensko stalo se
autoritativním, splynutím stran ve stranu jedi
nou. Národ u nás čeká čin! Čin obrodný a
rozhodný, něco naprosto nového a osvobozu
jícího svým soustředěním národní vůle; v ra
dikálních vrstvách národa má toto očekávání
dokonce ráz až nebezpečně číhavý, tím číhavější, čím více jsou některé vrstvy národní
nespokojeny s rozpuštěním strany komunis
tické.
Přerod systému jest možným dvojí cestou:
rychlým a pohodlným obesláním stavovské
rady ze zájmových korporací, které zde jsou:
obchodních komor, odborových organisací,
kulturních korporací a úřednických spolků.
Snadnost a rychlost této cesty chová však
v sobě určité nebezpečí. Není možno přecházeti zde řadu pracovníků osvědčených, a tu
démos, a to netrpělivý démos mohl by
snadno býti podrážděn jedněmi a týmiž jmé
ny, která slyšel často k souvislosti s posledními
událostmi a která vzbuzují jeho zklamání a
jeho čím dále tím hůře tajený hněv. Toto
obeslání dělalo by dojem, že zde nastupuje
druhá politicko-hospodářská garnitura těchže
stran, a i kdyby tento způsob byl zatímním,
a to ne špatným řešením, neuspokojoval by
tužeb národa.
Přechod k stavovskému státu není přesto
u nás tak těžkým, jak by se zdálo na první po
hled. Podle našeho názoru jest zde nutným
čtyřkomorový systém podle stavů: stavu
duševních pracovníků, stavu rol

níků, stavu výrobního, stavu o b- systém nacházeti vně svého ložiska. Podle
našeho názoru touto osou otáče
chodně-peněžnického.
Tyto stavy volily by své zástupce do sta ní může býti jediná stavovská
vovské rady podle přímého, tajného prá strana česká, strana republikán
va hlasovacího. Jediné, co by odlišovalo tuto ská, kterou přestavba ve stavov
stavovskou demokracii od de ské uspořádání tanguje nejmé
mokracie stranické, by byla nepře- ně, a to jak organisačně, tak strukturně. Žá
kročitelná zásada, že stavy volí stejný počet dáme tím po zemědělci něco analogického
svých zástupců bez ohledu na svoji početnost. s národním probuzením: vydržeti tuto přestav
Hospodářský život našeho státu totiž nesnese, bu s toutéž v zemi kotvící silou, s jakou vy
jak naše zkušenosti ukazují, bojového hlaso držel tento stav germanisaci. Není to pro ni
vání a majorisace, protože pro hospodářský tak těžké. Je to strana, od které vychází dění
život státu jest nutná nebojová a přímá spolu hospodářské, strana lidu, který bude míti
práce všech pracujících a tvořících složek ná v okrájeném státě nespornou hospodářskou
roda. Zbaveny pohodlného hlasování a mož většinu.
Přeřadění ostatních stran ve stavovskou
nosti početní majorisace, musí se tyto složky
dohodnouti a v této okolnosti jest klíč stavbu státní musilo by se díti nejen po vzoru,
ale dokonce za přímé účasti této strany. Dneš
naděje pro zdárnost práce.
Analogií ve stranické demokracii ke stavov ní seznamy voličské jsou základem, z něhož
ské radě jest bývalý výbor koalovaných stran, by se vyšlo pro přeřadění v seznamy voličské
obesílaný stejným počtem zástupců bez ohle demokracie stavovské. Perlustrace děla by se
du na početnost, instituce do ústavy sice ne nejen z tohoto základu, ale také na základě
pojatá, která však po celou dobu našich koalič přímých osobních přihlášek do rámce stavu.
ních vlád měla své pevné a nepostradatelné Tato perlustrace byla by konečným přehle
místo v naší státní správě. Při tom však nesmí dem i těch, kteří se chtějí zařaditi do našeho
me pustiti ani na okamžik se zřetele fakt, že hospodářského systému podvodem, nutně
tento výbor koalovaných stran pomíjel však by také byla generálním přehledem na
značnou část národa, v koalici neza- šich vlastních možností hospodářských.
Jsme přesvědčeni o pravdě této reformy,
stoupeného, a že tedy vlastně bylo zbytečno
projiti drahým mechanismem volební války ale nezastíráme si, že tento náš návrh nebude
a dostati se tak k rovnomocnému zastoupení za nic více považován, než za novinářský
jen části národní vůle. U stavovské rady námět. Bylo by však škoda, aby muži, kteří
by tomu tak nebylo.
mají moc a rozhodují, nepřemýšleli o těchto
Jsme si výborně vědomi, jakým obrovským podnětech. Naše myšlenka jde za ge
kolosem bylo by zde nutno pohnouti. Tímto nerálním uvolněním všech hos
kolosem pohnuly jen revoluce, někdy dokonce podářských národních sil, vylu
krvavé, jak ukazuje revoluce italská, pohnuly čuje z národa jakýkoliv volební
jím tedy síly, které si dnes ve svém sklíčení boj, zařaďuje do hospodářské
dovoliti nesmíme. U nás bylo by nadto nutno dynamiky všechnu nacionální
pohnouti kolosem stran, na nichž vázanými sílu nepočetných národních
kandidátkami spočívala celou svojí tíhou ústa menšin, které tu zbyly a nutí je
va, a to je práce, která má pohnouti celou pracovati pro zdar národního
vnitřní stavbou demokracie do nové a docela hospodářského celku. Při tom zů
jinak založené polohy. Nezasvěceného politi stává příkladem, který nemůže nevěsti k na
ka, který nedovede mysliti korporativně, pojí podobování a konformitě, která by byla Evro
má závrať z tohoto pohybu, který hrozí vyši pě podstatným posílením mírových snah.
nutím z rovnováhy a vypadá doslovně jako
Je to zkrátka národní dynamika, oděná
pokus o umělé zemětřesení. Je nutno zde hle- s celou upřímností v nacionalismus hospodář
dati opěrný bod pro toto otočení, opěrný bod, ský, jakési příští agens všech sil hospodářsky
který snese toto jednostranné zatížení, aniž by rozkolísané Evropy.
povolil po tu dobu, po kterou se bude celý

'Tjak.
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Prof. dr. C. Horáček:

K VOLBĚ PRESIDENTA REPUBLIKY
Podle ústavy má býti president republiky
volen do 14 dnů po uprázdnění presidentského stolce ve společné schůzi poslanecké sně
movny a senátu. I naše ústava jest dílem lid
ským a nemohla přihlížeti ke všem mimořád
ným okolnostem, jež by se mohly vyskytnouti.
Lhůta tato jest tentokrát příliš krátká, po
něvadž po odtržení částí obývaných obyvatel
stvem německým, polským a patrně i maďar
ským, zbude jen zkomolené území bývalého
státu a poslanci i senátoři zabraných krajů ne
budou moci volby se zúčastniti, ba nebyli by
k tomu ani oprávněni. K schválení odstupu
území cizím státům bude třeba však změny
ústavy a jest pochybno, zdali kusé Národní
shromáždění k tomu bude oprávněno, nebo
budou-li musiti předcházeti nové volby. K to
mu všemu bude třeba delšího času, a ústavou
předepsaná 14denní lhůta nebude moci býti
tedy dodržena.
Ale vyskytuje se tu ještě jiná otázka. Totiž,
zdali, když již nutno jest měniti ústavu, nemělo
by též býti změněno ustanovení o volbě pre
sidenta republiky. Aby totiž president republi
ky nebyl volen jen poslaneckou sněmovnou a
senátem, nýbrž veškerým občanstvem, tedy
plebiscitem. Mělo by to své výhody i nevý
hody. Výhody plebiscitu by byly, že na této
volbě by bylo zainteresováno veškeré občan
stvo, mající vůbec právo volební, že by tedy
osoba budoucího presidenta vyšla z přímé dů
věry všeho lidu a mohla se také o tuto důvěru
opírati. Při tom by se volba nemusila díti
přímo, nýbrž, jak tomu jest ve Spojených stá
tech amerických, nepřímo, prostřednictvím vo
lených volitelů. Dnes volba prostřednictvím
poslanců a senátorů není přímým výrazem
vůle lidu. Naopak, vůle ta prochází sítem po
litických stran, jich výkonných výborů, jest
ovlivňována různými ohledy a zájmy, jest na
konec jakýmsi kompromisem, který mívá za
následek, že nevyjde z volby vždy osobnost
nejsilnější a nejschopnější. To bylo zřejmé ve
Francii, kde při volbě presidenta propadl
Clémenceau, Poincaré a jiní, a zvítězili mužové
mnohem méně vynikající jen proto, že politic
kým stranám, které se silné osobnosti obávají,
lépe vyhovovaly. Neboť není pochybnosti, že
v demokratických republikách mezi presiden
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tem a politickými stranami, snažícími si udržeti
politickou moc, bývá někdy jakýsi antagonism.
A čím více stran a čím různorodější jich pro
gramy, tím nesnadnější jest úkol presidentův
při sestavování a jmenování koaličních vlád
a při vypuknutí křísí politických. Slabý pre
sident krise takové spíše umožňuje a obtížněji
řeší, čímž stabilita vlády bývá spíše ohrožena.
To ovšem státu nikdy není k prospěchu. A na
opak je tomu tam, kde president jest indivi
dualitou silnou a má autoritu, jako tomu bylo
u nás zejména u presidenta Masaryka. To jsou
tedy nesporné výhody volby presidenta vším
občanstvem, neboť zde jest dojista větší zá
ruka, že zvolen bude president silný než slabý.
Ovšem má přímá volba presidenta lidovým
hlasováním i nevýhody, které spočívají v tom,
že tu agitace volební bývá mnohem prudší
a vášnivější, jako tomu jest právě zase v Ame
rice, že volby presidentské následkem toho
rozvíří silně hladinu veřejného života, že vol
by takové jsou ovšem také dražší a že při tom
snadno mohou zvítěziti živly demagogické.
Mimo to tam, kde jest mnoho politických
stran, vedl by plebiscit k roztříštění hlasů a
nakonec opět ke kompromisům, v nichž by
nemusil zvítěziti kandidát nejschopnější.
Kdyby tedy se položila otázka, který způsob
volby presidenta by u nás byl vhodnější, zda
plebiscitem, nebo sbory zákonodárnými, nevá
hali bychom prohlásiti, že způsob druhý, třeba
onen prvý odpovídá lépe zásadě demokratické.
Ovšem ale předpokladem by bylo, aby složení
sborů zákonodárných, které by byly povolány
k volbě presidenta, vyjadřovalo skutečně vůli
voličstva, to jest, aby zástupcové lidu voleni
byli svobodnou volbou, zaručující, že jednot
liví poslanci opravdu osobně požívají důvěry
těch, kdo je zvolili, a nikoliv aby dosáhli man
dátů svých, jako u nás, na základě vázaných
kandidátních listin, diktovaných sekretariáty
politických stran, a aby při druhém skrutiniu
libovolně mohli býti jmenováni a na základě
reversů zase odvoláni. Neboť to jest opak svo
bodného a demokratického práva volebního.
Pak ovšem i volba presidenta republiky tako
vými zástupci sotva odpovídá pravé vůli a dů
věře občanstva.

Ladislav Švejcar:

CESTOU DO MNICHOVA
V předválečné Evropě od let 50 rýsovaly se
dva protivnické bloky: Států německých a
Francie, Rusko. Byly pevně vyhraněny svými
mocenskými posicemi a svými požadavky.
V podstatě byli to nasycení a nenasycení, star
ší a mladší. Měly-li státy německé jako státy
nenasycené před očima jasný cíl a také koneč
nou srážku jakožto jediný jasný prostředek,
nebylo tomu u druhé skupiny států. Francie,
unavená vnitřními převraty a válkou s Němec
kem, cítila tuto slabost jako pocit naprosto
dominující. Ztráta Elsaska a Lotrinska byla cí
těna snad živě, ale ne tak intensivně, aby
myšlenka revanše vedla francouzskou politiku
v celém jejím zahraničním dění. Nacionální li
beralismus se pomalu rozpadal, rozežírán bo
hatými židy v celou tu duhu proletářského
i buržoasního socialismu, který ve své pod
statě byl internacionální a defaitistický. Něm
ci, jejich průmyslové výrobky a jejich litera
tura a věda, vedená z 50 procent zase židy, ne
vypadali nijak tak příšerně jako junkeři a piklhaubna. Žurnalistický liberalismus německý
ostatně připouštěl, aby sami Němci dělali si
posměch z povýšenosti svých oficírů. »Simpli
cissimus« a »Fliegende« byly by si stačily s po
lovičním rozsahem, kdyby byly vynechaly ten
to sujet, jenž se zdál v Německu velmi líbivý.
Byl-li liberalismus německého generálního
štábu tak mazaný, že připouštěl tyto invektivy
pro uspání zahraničí, pak byl rozhodně
chytřejší před válkou, než v ní.
Rusko, kolos na hliněných nohou, bylo rov
něž unaveno jak válkami pro osvobození Slo
vanů balkánských, tak také vnitřním rozko
lem. Zde skutečně bylo více národní averse
k Němectvu, než kdekoliv jinde. Byla to
averse zásadní, a to nejen pro popíranou orientálnost ruského ducha, ale také pro to, že
Rusko, lépe než Francie, tušilo nebezpečí. Ale
nedovedlo se osvoboditi od úřednické šlechty
ostzejských pobaltických baronů, kteří prolé
zali na nejvyšších místech správních i vojen
ských tuto říši jako červi sýr. Carevna byla
Němkyně a zůstala jí přes pravoslavný zelotismus, kterému holdovala. Její dopisy carovi
za války označují ji za velmi zchytralou zrádkyni při vší hysterii; dílo se jí dařilo díky to-

mu, že nejschopnější váleční vůdcové ruští ná
leželi klice Nikolaje Nikolajeviče, který byl
naléhavě podezřelý, že chce svrhnouti slaboš
ského bratrance.
Vznik války překvapil svojí náhlostí jak
francouzský šlendrián, tak ruskou rozkolísa
nost. Francouzští socialisté nedovedli se dost
rychle vzpamatovati z nedávného sjezdu II. in
ternacionály v Basileji, na kterém bylo přece
na německý návrh usneseno zahájiti stávku ve
státě, který začne vojnu. Dýka, která vjela me
zi žebra Jauresova, protkla srdce, které nebylo
přesvědčeno o tom, že německá internacionála
spálila své rudé prapory. Nebyla to jen náh
lost a surovost přepadu přes neutrální Belgii,
ale nedostatek vlasteneckého odhodlání, které
věřilo v selhání německého socialisty ve vo
jenském munduru (a zdaž my jsme v to nevě
řili v posledních dnech), který umožnil tak
hluboký vpád do nitra Francie. A zase to není
jen Galieni a Joffre, ale i náhlé přesvědčení
— sdělené francouzskými rozvědnými letci,
kteří viděli v obsazeném území spálené ves
nice a poušť — že tam za Marnou jsou na
prosto jen Němci a nikoli soudruhové, které
vznítilo francouzskou statečnost a vítězství na
Marně.
Francouzská nenávist k Německu po válce
rychle poklesla. Byl jen jediný Francouz, který
chtěl zůstati nesmlouvavě krutým ke krutému
národu — Foch. Anglický obchod, který se tě
šil na reparace, však nepotřeboval šavle to
hoto sekáče, který s reservní německou armá
dou by byl rozsekal také německý průmysl
a německé hospodářství. LiberaJističtí ďáblíci
musili zaraziti tohoto křesťanského vojáka,
který věděl velmi dobře, koho jde zabít.
Francie však potřebovala klid. Francouz
nemá tak kolektivního cítění v životě i ve
smrti jako Němec a francouzští mrzáci příliš
rozčilovali francouzskou veřejnost. Dodnes je
nejnepříjemnější demonstrací jejich objevení
se v ulicích. Proto Poincaré, pravičák a na
cionalista, vyklidil obsazené Porýní, proto
klidně přihlížel ke vší té pomoci, kterou po
skytovala poraženému Německu Anglie
s Amerikou.
Aristide Briand tvoří vrchol této lhostej-
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nosti. Stresseman byl socialista jako on a
jejich snídaně na neutrální půdě je bodem
onoho obratu, jehož koncem je naše ponížení.
Jest skutečně otázkou, věřil-li Briand a ostatní
státníci světa v rozkladnou sílu německé de
mokracie a mírumilovnost německé sociální
demokracie tolik, jak předstírali. Byl tu pře
ce militaristický »Stahlhelm«, socialistický
»Reichsbanner«. Německo demilitarisovalo,
Německo měnilo svoje síly v jakousi stranic
kou milici. Doufal někdo, že se tyto dva
ozbrojené svazy pustí do sebe se zuřivostí,
která umožní jen sebrati jiným naklácené
hrušky? Pochybujeme! Věřiti, že paci
fisté neněmečtí věřili těmto věcem, by bylo
plivnutím na hrob Briandův. Bylo však po
hodlnější věřiti, než nevěřiti, a to rozhodlo.
Jenže jejich víra měla zůstati důslednou.
Když Hitler navrhoval, aby ostatní státy
evropské odzbrojily tak, jako je odzbrojeno
Německo, a třeba »zum letzten Machinegewehr«, neosvědčila se tato víra tak skálopev
nou. Vyvstávalo nebezpečí ve formě velmi
jasné a slova o nezměnitelnosti západních hra
nic francouzských ještě nepadla. Nevěřilo se
najednou, a odpovědí na tento mírový apel,
o jehož upřímnosti zase my ani na okamžik
nepochybujeme, protože věříme, že pro Hitle
ra byl by to triumf nejpsychologičtější — byla
Maginotova linie! A zde jsme u druhého osud
ného obratu těkavé a nejednotné francouzské
politiky. Zde se mělo zdánlivě věřiti, i když
se nevěřilo, apel měl býti přijat oběma ruka
ma a provedení návrhu mělo býti navzájem
kontrolováno. Ale Versailles ještě stály nepo
rušeny dosud ničím, leda Francií samotnou!
Tento stín prestiže byl velmi dlouhý a hutný.
Bylo příjemno chladiti v něm hlavu, která se
točila někdy ze sběhu věcí: Snad přijde den!
Přijde den práce, kterou Foch nedodělal!
Nuže, ráno tohoto dne prospala jaksi
Francie tak kolem roku 1935. Prospala jej do
samého poledne docela po vzoru nobles oblige. Příšera Kelloggova paktu, ztělesněná

v mlhavém konventiklu ženevském, zavedla
svět do hrůzy sankcí a Itálii po bok Německa.
Každý spolek dobrovolných hasičů, který stří
kačkou uhasil svou vlastní žízeň, je rozmeten
nej bližší valnou hromadou, a nadto po soud
ním vyšetřování rozpuštěn. Společnost náro
dů však, která sankcemi zapálila oheň nad
hlavami nás všech, má ještě drzost se sejiti ve
dnech nejosudovějších a jednat o fil
mech!
Soubor versaillesky je v troskách. Od této
chvíle cesty mohou vésti rozličnými oklikami,
dejme tomu přes Londýn a Paříž až do
Moskvy, ale všechny vedou — do Mnichova.
Tedy tam, kam jsme my pro zákaz Francie jiti
nesměli, i když se nám otvírala cesta! Malý
národ jí nešel, i když mu z této cesty kynulo
zabezpečeni na hezkou řádku let, veliké moc
nosti, před kterými se třesou (ale dlouho ne
budou) barevní národové většiny světa, šly
touto cestou, doprošujíce se dokonce, aby jí
mohly jiti!
Kde je naše vina? Naše viny jsou vesměs
negativní. My jsme splnili smluvní závazky
o menšinách do písmenky, věrnost spojencům
do poslední čárky, věrnost ženevskému kon
ventiklu až do sebezničení... Ale to již je
zase jiná kapitola!

Gaskoňští kadeti
»Jak íápi j orlím zrakem jdou —
tol gaskonstí kadeti jsou . . .«
zní divné dnes ty verte Cyrana,
když komedie zlá je dohrána
a komediant churaví.
Vive la France, mais ji donc, une telle vie!

Polská krev
Ještě Polska nezhynula,
když se bralo, též se hnula.
Nad svým dělením kdys lkala,
teď si vzala, teď si vzala,
srdce měla z kamene.
Snad si brzo vzpomene ...

Pek.

G. K. Chesterton:

EVROPA A ASIE
Co se týče mínění vysloveného velmi vyni
kajícím kapitalistou, že by v Číně bylo zůstalo
všechno v pořádku, kdybychom byli odstranili
misionáře a nechali tam jen obchodníky, já
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osobně bych řekl spíše (jako malou opravu),
že by tam bylo zůstalo všechno v pořádku,
kdybychom byli odstranili obchodníky a ne
chali tam jen misionáře. Po této nepatrné

obměně jsem plně ochoten přijmouti celou
podstatu i formulaci jeho věty za své.
Ale v této souvislosti má výrok ještě další
vztah k pravdě. Nemyslím ovšem, že by chyba
byla jenom na jedné straně, anebo že by ne
bylo hranic, kde osoby jsou smíšeny anebo vy
měněny. Snad byli nepříjemní misionáři, kteří
handrkovali a vykořisťovali jako obchodníci.
A jistě jsou nepříjemní obchodníci, kteří káží
a moralisují jako misionáři. Ale zásadní rozli
šení platí a jistě u každého soudného člověka
mluví ve prospěch misionářů. Má-li naše civilisace co dáti jiným národům této planety, jde
jistě o to, aby jim dávala ideje, a nikoli o to,
aby jim prodávala kalhoty anebo boty anebo
tvrdé klobouky. Jak nyní věci stojí, trpíme
tím, že jsme Číňana přiměli k tomu, aby
změnil klobouk, aniž sebeméně změnil hlavu,
a že se nám podařilo prodati mu anglické kal
hoty i s americkým revolverem v zadní kapse.
Náš názor na expansi evropských metod
v Asii byl vždy špinavě a nemravně nedůsled
ný. Trvali jsme na tom, aby Asiaté měli své
stroje, ale měli jsme námitky proti tomu, aby
měli své strojní pušky; dovolovali jsme jim
navštěvovati naše národní university, ale
potom jsme jim bránili zúčastňovati se jejich
vlastních národních rad; když byl Číňan ne
hybný, zvali jsme ho čínským lenochem,
a když se začal hýbati, nazvali jsme ho žlutým
nebezpečím; posmívali jsme se mu, když nosil
svůj vlastní kroj, a potom jsme se mu zase po
smívali, když přijal náš; pošklebovali jsme se
mu, že je hluchý vůči Evropě, a potom jsme
na něho žehrali, když popřával sluchu Rusům;
a konečně docela rozumně uznáváme zhoubné
nebezpečí jeho stále prodlužovaných občan
ských válek, ale potom s úsměvem podotkne
me, že je to všechno jenom hra na válku. Člo
věk ani nemusí býti sinofilem, natož pak Antievropanem, aby viděl, že naše zanedbávání
asijských problémů nás tu přivedlo do nálady
spíše kalné a nerozumné.
Čínská otázka je otázkou opravdu vážnou,
a už je na čase, abychom se na Číňana vážně
podívali tak, jak je sám o sobě, a ne tak, jak
se nám jeví, totiž jako ztělesnění čehosi vý
středního a extremního na samém konci země.
Nechci se zde zabývati žádnou čistě politic
kou otázkou militarismu anebo diplomacie,
ale rád bych připomněl jeden nebo dva zaned
bané filosofické pohledy na celou věc a rád

bych při tom nejdříve řekl, ať má pravdu kdo
koli, že jsem si přece jen zcela jist, že ji roz
hodně nemá onen vynikající peněžník, který
řekl, že všechno zlo bylo napácháno misionáři.
Jsou na světě dva druhy lidí: vědomí dog
matikové a dogmatikové nevědomí. Já sám
jsem vždy shledal, že dogmatikové nevědomí
jsou ze všech nejdogmatičtější. Tak putuje
tedy v každé dané chvíli světem veliký počet
bezděčných misionářů. Káží vlastně všude,
kamkoli jdou, a někdy jsou také tak fanatičtí,
že podle toho, co káží, také žijí, ale nikdy si
toho nejsou vědomi, že káží. Trvají v podivu
hodném klamu, že to, co provozují, se obecně
považuje za praktickou politiku. Prozrazují
každým svým skutkem jistý způsob smýšlení.
Každé gesto potvrzuje mínění jakési společen
ské povýšenosti, ale je to mínění, které oni
sami nikdy příliš starostlivě nedomysleli.
A právě tam upadá šíření zevnějších znaků
naší civilisace. Upadá proto, že je zevnější,
a proto, že se rozšířilo příliš daleko od své zá
kladny. Věci, o které tu běží, byly většinou
původně závislé na nějaké mravní anebo filo
sofické myšlence, když se vynořily z evropské
civilisace, ale nevědí, jak by se mravně anebo
filosoficky bránily, když se dostaly tak daleko
z Evropy. Na neštěstí jsou právě tam, kde jsou
nedostačující, soběstačnými. Zapomněly na
teoretickou základnu a jsou v žalostně bědném
postavení tím, že jsou jen a jen praktické. Jsou
dogmatické, aniž znají dogma.
Zkrátka, Evropan mluví povýšeným tónem,
ale ne o věcech, v nichž je opravdu povýšen.
V této věci spočívá velmi zvláštní ironie a
rozpor a také záměna rolí. Nejen Asie si vy
půjčila od Evropy nesprávné věci, ale také
Evropa si od Asie vypůjčila ve veliké míře
několik nesprávných věcí. Abychom svůj před
mět dostali do pevného a vhodného hmotné
ho obrazu, můžeme vžiti otázku šatstva, zvlá
ště náboženskou formu rouch, a srovnati ji
s náboženskými ideami, které jsou za formou.
Je naprosto jisto, že roucha mnohých národů
na Východě jsou mnohem krásnější než rou
cha většiny národů západních, která snad ani
nemohla býti ohavnější. Ale právě tato vý
chodní roucha se drží volného, splývajícího a
přece tradičního střihu, s jakým se shledáváme
v dobách nejvyšší kultury v Helladě a ve všech
ostatních humanistických okamžicích lidstva.
Jsou zpravidla přirozenější a přece symbolič-
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tější než šatstvo moderních evropských náro
dů anebo alespoň moderních evropských
mužů. Ale tento asijský prvek se nikdy ne
dostal do Evropy. Není zvláště pravděpodobno, že by londýnští dohazovači najednou za
čali choditi v dlouhých pávově zbarvených
rouchách, jaká vídáme na tolika arabských že
brácích. Také se asi nestane, že si bankéř
v Birminghamu dodá důstojnosti věžovitým
turbanem, převýšeným nádherně vlajícím cho
cholem. Tyto věci, v nichž orientální lidstvo
zůstalo opravdu lidským, zřejmě se vůbec ne
rozšiřují. Tendence je spíše právě opačná.
Arabský žebrák by měl větší sklon k tomu,
vžiti na sebe šatstvo londýnského dohazovače,
anebo alespoň jeho cáry. Indický princ by byl
spíše ochoten přestrojiti se za birminghamského bankéře. Právě nejohavnější věc, jakou kdy
naše civilisace vytvořila, šatstvo a oděvy industrialistického devatenáctého století ve veli
kých městech se opravdu rozšířila po celém
světě tak, jak se nerozšířilo ani křesťanství,
ani rytířství, ani monogamie, jak se nerozšířila
ani demokracie a občanské ideály. Nepodařilo
se nám příměti vzdáleného Asijce k tomu, aby
cítil jako křesťan, ale dovedli jsme ho obléci
tak, že vypadá jako flakač. A to se mi také zdá
jedním z nejpodivnějších a nejpochmurnějších
historických rozporů: co křesťanství mohlo
dáti, a co dalo.
Ale zatím co se toto padlí vulgárnosti šířilo
z Evropy do Asie, něco jiného se z Asie šířilo
do Evropy. A podivné na tom je to, že to také
bylo padlí. Vliv nebyl tak okamžitě zjevný a
snad ani ne tak rozšířený jako móda cockneyské kultury a všedních obleků, ale byl značný,
a jak si myslím, politováníhodný. Co k nám
přišlo z Asie, z toho všeho, co v Asii je, bylo
zoufalství. Byly to všechny ony negativní a
anarchistické ideály pohrdání ke všemu indi
viduálnímu, netečnosti vůči romantice sku
tečného života, pesimismu a paralyse bojov

ného ducha. Z hlubin Asie k nám přišly ideje,
a to především špatné ideje. Vím ovšem, že
v tak širém a složitém díle světa je také ještě
mnoho jiných ideí a mnohé z nich že naprosto
nejsou tak špatné. Ale já nemluvím o ideách,
které jsou v hlubinách Asie a o kterých toho
přirozeně vím málo, nýbrž mluvím o asijských
myšlenkách, které se zahryzly nejhlouběji do
Evropy a o kterých toho vím až příliš mnoho.
A bije mi to do očí jako překvapující antithèse
a vzájemná odveta, že žádná z obou velikých
civilisací nedala druhé to nejlepší. My jsme
jim dali zkomoleninu, a oni nám dali chorobu.
Ale naše vlastní civilisace stojí ve věcech
ideí výše. Jsou lidé, kteří tomu nevěří, jelikož
vždy mají za to, že hluboké ideje musí býti
skličující ideje. Nemohou se příměti k tomu,
aby uvěřili pravdě, že nejhlubšími ze všech
ideí jsou ideje inspirující. Těchto odvážných
a posilňujících ideí, ideí, které činí život hod
ným žití, má křesťanství nekonečně více než
kterákoli jiná kultura; má více ideje svobodné
vůle, více ideje osobního rytířství a milosrden
ství, více čistého větru naděje. Metafysika a
morálka těchto věcí byla našimi otci vypraco
vána stejně hluboce a jemně jako kterákoli
z temných a zakletých metafysik Asie. Ale
Evropan, cestující Asií, zřejmě si není vědom
toho, že representuje tyto věci. Žije stále ještě
v nevinném sebeklamu, že representuje jen
nějakou firmu pro prodej pomády anebo gol
fových tyčí. A když se pak vrátí z Východu,
je více než pravděpodobno, že ve chvílích, kdy
se právě nebude vychloubat západním komer
cialismem, bude hovořiti o východním pesi
mismu. Ježto se nikdy nenaučil svému vlast
nímu náboženství, pravděpodobně se naučí
cizímu, a to některému, které leží hluboko
pod jeho vlastním. Pozorujeme-li tyto věci,
snad začneme poznávati nový význam tak
často zneužívaného slova »misionář«.
Přeložil O. F. Babler.

Jan Opolský:

Fra Angelico
Bylo by těžkým nevděkem, kdybychom se snažili popřiti nebo jen umenčiti historickou sku
tečnost, jaký pódii braly mnťsské rády na vzniku a vývoji uměni od nejranejsiho středověku až
po časy témeč nejprítomnějČí. Jako umělci tvůrčí a výkonní, jako maecenové a v podstatné míče
jako zákazníci. Možno říci, že do Čtrnáctého století v celém světě na prvním místě byly mniiské
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rády, odhodlávajicí se ke stavbě překrásných svatyň, davše jejich kopule a steny zastřiti malířskými
feeriemi stávajících náboženských představ, jejich řádoví bratři nebyli už jenom trpělivými přepisovaci a iluminátory, ale malovali tučnými i křídovými barvami, řezali j lehkou reliefností i plné
hlubokou plastikou ve dřeve, mastku a slonovině, komponovali j fantasií přímo vějící zlaté relikviáře, v nichž se chovaly zetlelé roušky a kostečky divotvorcu, a vykládali je s udivující výraz
ností žilnatým achátem a chrysoprasy.
A mniši to byli, jediné mniši, kteří nám přepsali a přenesli sladkou antickou literaturu, nic o tom
nebádajíce, slučuje-li se mnohdy její význam s křesianskou naukou, nebo jí v jistém smyslu zcela
odporuje.
Třebaže s neústupnosti snažili se zachovati princip vlastního smyslného umrtveni a pro hmotný
život příkaz pauperismu, předali nám Ovidia Či Vergila j takovou nespoutanou pohanskou život
ností, j takovou vlahou a lehkou plynulostí bukolické eklogy, jako by na své vlastní suché a vyssáté
bytí nikdy ani nepomysleli.
Jenom mnich v sebe tak uzavřený a celou jednoduchou bytostí k svému dílu připjatý muže nám
převésti dvanáct knih Aeneidy j takovou neporušenou celistvostí, jako by to byla jen syté zhušténá
báseň o dvanácti strofách. Jeho fantasie, která je samotou do ohnivosti rozdmychána, zbaví jeho
převod veškeré studené scholastické topornosti a ryzí, životodárné slunce sálá na jeho Itálii a na
jeho Atiku. Jenom samota může ošatit jeho slova jiskřícími barvami, jak je spatřuje slzou zaclonéný zrak Človéka meditujícího.
Nejstarším z téchto řádů, jak známo, byli benediktini, jejichž déjiny pramení hluboko až v Šes
tém století, téžce se derouce prvopočáteční duchovní temnotou a syrovostmi. U tohoto řádu mrav
nostní linie byla béhem jeho dlouhého trvání zhusta snížena, pokřivena Či docela prolomena.
Zbujelá touha po hromadéní pozemských statků nejednou ohrozila ryzost a Čistotu regule, ale
vstali noví řádoví reformátoři, kteří zas kázeň utužili a vrátili konventu jeho neporušenou povést
svaté obétavosti.
Potom to byl na úsvité třináctého véku založený řád františkánů, žebravých minoritů, jejichž
apoštolská chudoba byla dodržována po celé véky s nejtvrdší důsledností. Jejich mateřský kostel
v Assisi slynul prostinkým komunním společenstvím práce a statku a přece po dlouhé dobé jejich
úmorné práce vyrostly nádherné chrámy ve Florencii, Benátkách a Siené.
Ale osobné zachovávali s nevelkou péčí jenom nahý život po příkladu svého svátého fundátora.
Jiný, jaksi nejrozšířenéjší a nejaktivnéjší řád byli dominikáni, kteří vzali původ v Toulouse,
Šatili se do sutany mléčné barvy s Černým pláštém a kapucí. Byli nad jiné ohnivými kazateli a do
vedli se vemluviti, což žádný jiný nedovedl, do svédomí zpupného dóžecího násilníka i nejlehkovážnéjší kurtisány. — Kázali v Širých polích, vystupovali na vrchy, kde vítr bydlel, Či byli dopola
kryti kazatelnami jako zlatými dížemi. Odevšad jejich slova tryskala, Široce se rozplouvala nebo
řítila hlučné jako vodopád na obnaženou hříšnost posluchačů. Řád však ve všech dobách byl po
výtce výchovný a Školský, pro semeno uméní půdu teprve přeorávající a k svétlu obracející.
Uméní bylo mimo řádové příkazy a předsevzetí, přece však v skrytu vzrůstalo, kvetlo a uzrávalo
v nejsladší ovoce, po némž sahaly ruce vévodů a papežů, aby jím znavenou duši občerstvili.
Do tohoto řádu vstoupil novic mladičký Giovanni ve starém mésté Cortoné, téžce ješté zadýcha
ném slávou uméní etruského.
Byl dobrý, Čistý a pokojný a plnou zpovéď svého života napsal hned rudkou nade dveře své
cely: »Kdo mne poslouchá, bydlit bude bezpečné, pokoj maje před strachem zlých vécí.<s Jeho ne
porušenost a prostá víra nevznikly teprve v klášterní klausuře, ale tam se rozhořely a ustálily, jako
by se byla bytost vnitřné vyzlatila.
Byl přidán jeho jménu přívlastek Angelico, nebol nic nebylo tak soubéžného s jeho osobní lí
bezností. Byl zrozen ve Fiesole, jejíž okolí bylo mékce vystláno marnotratné kvetoucími lukami.
Tyto kvéty hrály pak závažnou úlohu v jeho malířském díle, propůjčujíce jeho barvám mélkou
a pokornou jasnost pomnének a zlatosvit petrklíčů. Nikdy neztemnély jeho pobledlé kvétní barvy,
zdály se zníti jemné jako víření včel, jako by se to v nich dojem vidéný lehce mohl převtéliti
v akustický. A i když se pozdéji zabýval ve svém uméleckém díle posledními vécmi Človéka, ani
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tu nebyla jeho eschatologická nauka hněvná a krutá, ale uvážlivá a spravedlivá, neztrácejíc vlíd
ného pochopení pro vyvolené, ani zavržené. Bylo to sice v době houfného příchodu renesance, kdy
hynula pozvolna gotická škola Giottova a i ní její malířské subtility.
Nesčetní současníci Angelicovi počali vyvazovati z antického umění nevadnoucí smyslnou krásu,
ale jeho samotného jenom slabé zachvacovalo toto horké tvůrčí vání, nebol byl sám v sobe od Boha
nerozkolísaný a sjednocený. Jenom jako by serajská jasnost a lahoda jeho díla přibraly něco z rodné
fiesolské Či jlorentinské skutečnosti.
Všecka vroucnost jeho pojetí a světlost jeho malby jako by se napily slunce, svítícího nad jeho
domácími nivami, všecka věrnost a odevzdání se dogmatům mely ráz prosté a neuvazující venkov
ské příchylnosti, ve všem tom cherubínském a barevném odeznívání zračily se bezmračné jitřní i ve
černí oblohy, klenoucí se jako svátá ochrana nad rodnými lučinami, vrchy a poli. Celé jeho umění
byl jeden zbožný hymnus, komponovaný pro ryzí panické hlasy, nevychýlené ještě permutací.
Sta andělů, jež vymaloval, byla velmi podobna nevyspelým dívkám a jejich perutě byly kleslé
a tiché jako zatížené sněhem. Bančili prohybně a ladně po koberci bělostných obláčků a jejich
roucha mihotala duhovou proměnlivostí pavího - oka. Ben, který měl nejvíce vzdušné tajemnosti,
mohl říci své »Ave, gratia plena!« s takovou zpěvností jako struna pomalu doznívající.
Námět Zvěstování v jeho malířském díle, bezpoctukrát opakovaný, nabýval na pramenité du
chovní Čistotě případ od případu, jako by byl slzami cudnosti a lásky promítnutý.
A jeho svátá Panna v bleděmodrém plášti, to byla skutečná královna andělů, jež přijala posel
ství s mimosvětským úžasem a pokorností.
Snad jiní malíři, kteří nemohli cítit tolik Štěstí ze své zbožnosti, stáli pevněji na půdě skuteč
nosti, ale žádný z nich nebyl tak lidsky vroucí, pocivý a dobrý, jako Fra. Angelico.
Nikdy se nehněval, což se zdá ve světě neuvěřitelným a jeho laskavost byla uklidňující a po
korná jako dech spícího, živými vjemy nevzrušeného.
Mohl býti bohat, ale byl nepřemožitelně zajištěný proti svodům, nebol za pravé bohatství po
kládal býti spokojen j málem. Jeho poslušnost regule byla pro něho na smrt zavazující a známa je
o něm rozkošná historka, že když byl kdysi pohoštěn papežem Mikolášem V., zděsil se u tabule,
že požil masa bez povolení priorova, přezíraje ve své slepé prostoduchosti autoritu papežovu.
Když už byl jeho věk velmi pokročil, obličej se ušlechtile zvrásčil a hlava olysala, ustanovil jej
papež na uprázdněný stolec arcibiskupa florentského. Ale jeho prosby, aby naií nebylo vkládáno
tolik odpovědnosti, k níž se necítí býti povolán, byly tak dětské a úpěnlivé, že mu bylo vyhověno.
Proto zemřel Šlasten, až do smrti smáčeje Štětec v takových pějících barvách, jaké má obloha
a kvéty na fiesolských lukách.

Nové knihy
F. Skácelíkovu knihu: »Architekt Malota« vy
danou nakladatelstvím »Vyšehrad« (vyšla jako
3. svazek II. ročníku Katolického literárního
klubu, stran 276, brož. Kč 26.—, váz. Kč 36.'—)
možno považovat za nejlepší práci autorovu.
Především zajímavost tématu přibližuje nám
však tuto knihu ze všech Skácelíkových románů
nejvíce, a to jak osobním prožitím vztahu k po
stavám této práce, tak podáním prostředí a doby,
jejíhož kvašení a zápasů byl autor sám plně
tvůrčím způsobem účasten. »Architekt Malota«
je román z pražského prostředí uměleckého let
devadesátých, kde střediskem je postava Malotova, architekta-kritika, pod jehož jménem se
tají osobnost F. X. Saldy. Osudy, vnitřní tra
gedie a zápasy ústřední osoby možno nazvat
hledání sama sebe, neboť Skácelík pojal Saldu-
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Malotu jako tragické bloudění za poznáním pra
vé podstaty vlastního nitra a podle toho i orien
tování tvůrčího života a činnosti. Salda-Malota,
rozřídlený ve dvou osobách, studeného kritika,
skeptika a pochybovače i horoucího básníka, trpí
bolesti tohoto dilemmatu, ale hnán i podvědomou
touhou i tichým vedením přítele Severy k hle
dání synthese těchto dvou v sobě zápasících slo
žek k průsečíku, který by snad uskutečnila ka
tolická víra, a kde by nalezl sebe, klid, štěstí
a co je největší: svoji pravou, uměleckou, tvůrčí
osobnost. V této bolestné komplikovanosti, zná
sobené ještě množstvím talentů, zračí se i bolest
a hledání doby, neusměrněné, hned přitahované
k písčitým, drobným, hmotným problémům spo
lečenského kvasu, k jeho kritice a analysi, hned
žíznivé po vyšším, duchovním vyžití. Tak v Sal-

dovi-Malotovi nachází Skácelík problém minulé
generace, ale i problém tvůrce, bolestné chvění
křídel umělce, který zápasí sám se sebou, v němž
se potýkají dvě osoby, který se nalézá i ztrácí,
odhaluje i zapírá, tvoří i boří, jak se vycítil a jak
to řekl sám Salda ve svých »Zástupech«.
Začtěmež se do knihy Skácelikovy však také
jako nezasvěcenci! Jako čtenáři, kteří nic nevědí
o literárních sporech generace let devadesátých,
kteří neznají podrobně ohlas prvních essejí Saldových a Saldovy spory, kteří nevědí zhola nic
o osobním zákulisí Saldových bojů s »Moderní
revuí« a o tak zvané aféře dopisové, kteří ne
znají zcela nic o vztahu F. X. Saldy k Růženě
Svobodové, kteří prostě nemyslí při čteni romá
nu na jinotaje, masky, závoje, na to, že mají
v ruce román »klíčový«, který může do detailu
vlastně poutat jen zasvěcence. Ten pod smýšle
nými jmény snadno odhalí nejen Saldu, Růženu
Svobodovou a její sestru Janu, nejen malířku
Zdenku Braunerovou. Pozná i kde se románem
mihne Stefánik, Vrchlický i známý literární kri
tik, politici, seskupení kolem »Samostatnosti« a
umělecký kroužek kolem »Volných směrů« atd.
Ten nepřehlédne diskrétní narážku na román
»Na písčité půdě« a »Přetížený klas«, všimne
si psychologického detailu o lesní vůni dříví, jíž
voní některé Saldovy »Dřevoryty« atd. Čtenář,
který tedy o tomhle neví, si přesto přečte román
se zájmem, třebaže je to román velmi náročný na
jeho vnímavost. Čtenář je od počátku čtení
uchopen čímsi, co se podobá vichru, a je jím
unášen a hnán spolu s osobami románu až do
konce. Všechny postavy románu jsou jakoby
posedlé nějakým běsem, jsou od základu něčím
rozvichřeny. Je to především ústřední postava
románu: architekt Malota, kolísající mezí entusiasmem a absolutní kritičností, mezi láskou
k ženě a láskou k dílu, mezi touhou po prostém
životě a nejrafinovanější kultivovaností, mezi
nemocí a zdravím, mezi skepsí a vírou. Ale
i všechny ostatní postavy, seskupené kolem ar
chitekta Maloty, jsou vnitřně rozvichřeny, ať již
vzpomínkami a pietou k zemřelým láskám (dok
tor Severa, umělkyně Berková) nebo ctižádostí
a téměř neosobním slavomamem (továrnice Meroutová-Grymová) či vášní panovačné lásky,
hynoucí na fantom pokory (Regina Stolínová),
nebo závratí mezi životem vědomým a halucionovaným, tápavým podvědomím (noční scéna
s žebrákem Tykačem, v němž se nečekán a nevzýván zjeví téměř sám Kristus). Celý román
dýchá přímo zimniční horkostí lidí, žijících na
přesném rozhraní, kde city a myšlenky nabývají
mološích rozměrů, v nichž se tělo, i jakákoliv
normální biologie, stravuje na závojovou slupku.
Není zde jednoho prostého, jednoduchého, klid
ného člověka, i ten »křesťan« doktor Severa je
prostý jen zdánlivě, prostý vlastně právě jen

hloubkou a prozíravostí pohledu, jímž vidí do
života druhých a jímž kritisuje i sám sebe: »Což
není hříchem proti duchu hnáti jakousi potřeštěnost tak daleko, že jí nakazím duši druhého?«
(Str. 124.)
Není to jistě náhodou, že tři z hlavních žen
ských postav trpí nervovými záchvaty a srdeční
slabostí. Ze klesají snadno do mdlob, nemohou
ce unésti duševního přepětí. Lidé se zde dohovořují hudbou (»tvrdila s výbuchy radosti, že
dnes při hudbě jasně cítila, že ve skrytu srdce
už je Severa její, kořeny jejich bytostí že se
splétají...« str. 189). I vedlejší postavy románu,
takový docent, vědec Lenk, je posedlý výzku
mem svých prvoků a planktonu, až téměř živoří,
jen aby si mohl koupit mikroskop. Lidé zde zmí
rají náhle, ať již to je politik-vlastenec Halík,
či Meroutová-Grymová, nebo Regina, umírají
sice objektivními chorobami, ve skutečnosti sku
tečnější však, spíš spáleni a opotřebováni vnitř
ním žárem a neklidem a aby se jejich smrt stala
branou života druhým.
Skácelík svým románem přechází tak z oblasti
omezeně biografické do oblasti typů všelidských,
třebaže typů nikoliv běžných. Přesahují na všech
stranách svou výjimečností obvyklou lidskou
šablonku. Vedle své všelidskosti všechny ty fi
gury budou však pro vždy »hrdiny naší doby«
i když si odmyslíme jejich modely příliš histo
ricky konkrétní. Nesou všechny pečeť doby, kdy
se v Čechách žilo převážně literaturou, kdy
publikace knihy byla diskutovanou událostí, kdy
směry v umění byly osudově vážně vybojovány
a hájeny, kdy literární aféry zajímaly celou kul
turní veřejnost, kdy suverénní doménou českého
života byla především kultura a horečné hledání
smyslu života.
Autor »Architekta Maloty« nese v sobě v ja
kési osobní zkratce všechny psychologické zna
ky doby, již podává. Vyrostl z ní a je stále na
sycen její duševní atmosférou a mentalitou. Tak
je rozuměti především způsobu jak se zmocňuje
osob, jeho zaostřené, vnímavé psychologičnosti,
která je hlavním cílem jeho zvědavosti na úkor
vnějšího popisu, jeho pohledu z vnitřku, který
analysuje, rozebírá, podávaje děje lidské duše
spíš než jejich zevních osudů. Neboť tyto jsou
vždy a všude buď podřadnou hrou v životech
jeho hrdinů, nebo výslednicí jejich duševního
kvasu, nebo konečně zcela náhodným elemen
tem, který přišel, aby k vnějšku formoval a hnětl
lidskou duši. Proto přínos tohoto románu nepozůstává jen v prvním pokusu zmocnit se osoby
Saldovy románově, nýbrž i v tom. že se tak sta
lo způsobem neočekávaným, zcela zbaveným ja
kéhokoli memoirství, autorem, který vyzbrojen
týmiž prostředky chápání a reagování na život
jako doba o níž píše, analysoval ji jejími hrdiny
vlastním jejím pitevním nožíkem.
H. B.

Vak

1»7

F. Kobliha

193

Norbert Dada:
Vídeňský nekrolog
Žil dobrodusne Vídenák,
ac v jistém smyslu slova
i k nému vešla po Špičkách
kdys tesknost Schubertova.
Na kopcích ducha planoucí
on neudusil vatru,
však stačil mu dým kotlíků,
jak tah’ se z Würstelprátru.

On v taktu »vlnek dunajských«,
se motal v citu sporém
a připíjel si voslavským
a těžkým, černým pšorem.
Znal žiti s dobrým výběrem:
tak v jednom a témž tase
Šel prostým krokem do polí
a pyšným po Landstrasse.

Byl patriotem rozšafným
a extrému byl dalek,
ctil feldcajkmajstry vznešené
a veterány z válek.
A monarcha byl monarcha;
ten pojem nad vše jiné
už bude v hloubce košenit,
až všecko jiné zhyne.

Ni uzdy cítit nebylo,
vlád3 Vídenákům měkce,
pro novodobé systémy
moc naivní to lekce.

Byl rozvážný i jeho dav
a nikdy nekul zrady,
Šel za honvédskou muzikou
a rád mel vachparády.
Čas metá zbrklé kozelce,
zpět nezíská, co ztrácí...
Zní dnes tu rachot holinek,
jak pochodují »naci«.

Bohumír Lifka:

Staronové patero
I. Mezi možnými vážnými kandidáty na úřad
druhé Československé republiky byl uváděn
v politických hovorech a časopisech říjnových
také člen starého rodu Schwarzenbergů. Na
tomto faktu můžeme dobře změřiti úhel,
o který bylo třeba, aby se otočil dosavadní po
litický kurs. Pro mnohé »zásadní demokraty«
z ancien régime přispěl k zvratu myslí tradiční
bohemismus, tak krásně manifestovaný před
staviteli starých českých rodů 17. září při audi
enci u presidenta republiky. Pro další a další
probuzence ze snů však znamená až teprve ve
řejně ventilovaná možnost kandidatury české
ho šlechtice na nejvyšší úřad v zemi počátek
soukromých úvah o problému naší zbylé šlech
ty a jejího osudu u nás. V 2. čísle I. ročníku
»TAKU« uveřejnil pisatel těchto glos článek
»Řády, tituly, šlechtictví«, v němž se vyslovo
val o potřebě a vhodnosti právní restituce sta
rých historických jmen rodových. Na tento
článek došla hojná písemná i ústní odezva čte
nářská, z dobrých osmi desetin souhlasná, kte
rá dosvědčila správnost a včasnost námětu.
Stejné hledisko zaujal týdeník »Samostatnost«.
Posměšků dostalo se pisateli přirozeně od soc.
demokratů a od »Národního osvobození«;
v oněch dvou desetinách dopisů odporujících
pak udávali tón venkovští páni řídící učitelé
obvyklými frázemi o Bílé hoře, robotě, věr
ných panských hajných atd. Pět minut před
katastrofou byli tehdejší mocní naší země
ochotni vžiti na milost politickou existenci
české státoprávní šlechty, když konečně jasně
viděli, co dovede a zmůže u vlivných pozoro
vatelů a anglických »přátel« šlechta německá.
Byl-li pak, a dokonce s jadrným lidovým sou
hlasem, po katastrofě učiněn tak velký psycho
logický a snad i reální krok dále na této cestě,
jak je vyjádřen possibilitou presidentské kan
didatury, co brání, vyvoditi z toho zanedlouho
při přepracovávání ústavy nutné attributivní
konsekvence? Určuje-li nyní — po neblahém
zahraničně-politickém ohledu k »přátelské«
cizině za doby ancien régime — i vnitropoli
tický ohled k sousedům tak mnohé, napravme
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i další z výstřelků sebevražedného levého integralismu popřevratového, jímž jsme se zba
vili velké mezinárodní a vnitřní opory legiti
mistů zemí koruny svatováclavské! 30. srpna
upozorňoval populární pražský deník, že
»dnes se naskýtá vhodná příležitost, aby bý
valá česká šlechta se rehabilitovala v očích ná
roda«. Nyní je nutný i korrelát: šlechta, která
nám dnes v nových užších hranicích zůstala
a od níž odpadlo mnoho okrajových nepřátel
státu, nechť má příležitost, službou zemi a
účinnou pomocí budovatelskou i zastupitel
skou dospěti i k právní rehabilitaci své rodové
cti, symbolisované jménem a znakem, rehabi
litaci, která může znovu podstatně umocniti
i naši mezinárodní a vnitřní sílu!
II. Obsazením sudetských krajů ztratily ze
mě české koruny také obrovské hodnoty
kulturní. Nezměřitelné bolestné jsou pro nás
ztráty mnoha knihoven s převzácnými bohe
miky (vyšebrodská, broumovská, osecká, bi
skupská litoměřická, kynžvartská, krumlovská
prelátská a minoritská, novohradská, mimoňská, tepelská, bečovská, opavská a jiné), archi
vů (buquoyský v Nových Hradech, ústřední
schwarzenberský v Krumlově, clary-aldringenský v Teplicích, valdštejnský v Duchcově,
postoloprtský, opavský zemský, dietrichsteinský v Mikulově), zámků a hradů (Rožmberk,
Krumlov, Vimperk, Ronšperk, Přimda, Planá,
Kynžvart, Děčín, Zákupy, Ploškovice, Frýd
lant, Mikulov, Lednice, Valtice a mnoho a
mnoho jiných), kostelů a far s předůležitými
matrikami a memorabiliemi, plastikami, rou
chy a jinými vzácnými gotickými a barokními
předměty, museí a sbírek, vědeckých stanic
výzkumných, míst a obzorů, posvěcených tvor
bou našich básníků a umělců, všeho toho, nač
budeme az později pn sve pnsti vedecke a
umělecké práci s žalným překvapením houfně
přicházeti, že už není naše. Vše to staletí rostlo
v českých zemích a prorostlo celé naše kultur
ní dějiny vlášením nevykořenitelným. A bylo
vzato, aby očekávalo svůj osud s perspektiva
mi co nejchmurnějšími v zemi, v níž stará kul
tura zemřela a je nenáviděna. A za této straš
livé zhouby, v níž ztrácíme nezměřitelné du
chovní bohatství zakleté do památek hmot
ných, mohou naši vzdělaní lidé ještě mluviti
klidně a uvažovati vážně na př. o možnosti,
že by odtržení Sudeťané mohli s úspěchem požádati o dělení pražské universitní knihovny
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ve prospěch v dohlednu zakládané němedké
university liberecké!? Nehledíc na to, že Li
berec může promptně nabídnouti za univer
sitní knihovnu svou obrovskou Búcherei der
Deutschen, je možno při shora naznačené
strašné reciprocitě vůbec vžiti na vědomí ta
kové nehoráznosti a uvažovati o nich? Ale
ovšem, když si možnost takových jednání i jen
theoreticky připustíme, proč by opravdu ne
bylo za chvíli požádáno? Což už německý říš
ský rozhlas neprohlásil za český lup zachráně
ní žlutického kancionálu? Chabě, velmi chabě
dovedeme v tomto úseku brániti i nesporné
své věci! Což na kultuře tolik nezáleží?!
III. Za tak žalostného ochuzení českých ze
mí o kulturní a historické památky a přírodní
krásy, jaké nastalo okupací sudetských území,
stává se dvojnásob posvátnou a vzácnou kaž
dá památka a krása, která nám ještě zbyla.
Zločin a svatokrádež by mělo býti vše, co je
poškozuje a ničí, co jich úzkostlivě nešetří
a neopatruje. A v této době je u nás možné,
že — po tak živelném odporu veřejnosti —
opět jako nezmaří hlásí se »zájemci«, pro něž
není dostatečné charakteristiky, aby požado
vali — provádění prokleté petřínské komuni
kace! Tato pražská kverulantská morová rána
by měla být rázně už jednou vyhlazena dras
tickými prevencemi! Vždyť už se hlodá na hla
dové zdi krále Karla IV. a její kameny se do
konce hamižně zazdívají do obludné bedny na
bydlení, postavené nedávno na jejím úpatí!
IV. Zcela blízko pražskéhoVáclavského ná
městí má jeden důležitý úřad pobočku, která
má ulehčovati v nehodách a pohromách drob
ným venkovským lidem. Částky bývají nepatr
né a podpora či odškodnění jsou většinou ještě
nepřímé. Říkává se, že takové úřady bývají
v rukou agrárních a neinformovaná veřejnost
a mnoho a mnoho těch, kdo zde musí, začasté
slzy v očích, žádati, je o tom přesvědčeno.
Také by to konečně bylo zcela logické a při
naší staré stranické struktuře také analogické,
neboť ten, kdo má dobře chápati starosti a
osud malého zemědělce a pomáhati mu, musí
býti z něho, rozuměti mu a cítiti se s ním soli
dární. Věřili byste však, že ten pobočný úřad
je pašalík komunistický, v němž hlavní a řídící
figury svým utrápeným a prací strhaným
klientům celé dny, ač z nich jsou živy, za zády
šťavnatě nadávají chrapounů, balíků a sel
ských hřbetů, že v něm těm, kdo přijdou po

třetí a po čtvrté marně urgovati výdej potřeb
ných, ale založených nebo úřední horlivostí
aprobantů na dlouho zaběhlých dokladových
příloh, říká se indignovaně: »Co myslíte, že
je to hnůj, který se vyhazuje vidlemi? To je
úřední postup!«, že v něm »pracuje« pod
panem přednostou i jeho pan syn, horlivý
bolševik, který má z mladého personálu nejvyšší remuneraci patrně za to, že nejméně ze
všech udělá a že nejčastěji chybí, že tam denně
oplzlými řečmi otravuje vzduch mezi mladými
pomocnými děvčaty, jimž se vládne také na
dávkami »Nán od škopků a z chlíva«, obsta
rožná vdaná panička, která patrně za léta
mnoho ví a proto se sluní v milosti? Toto

Růžena Vacková:

ouředlní exemplum je asi v mnoha okolnos
tech typické pro leckteré jiné »sociální« insti
tuce, petrifikované v našich minulých dvaceti
republikánských letech! Ještě se váhá s ráz
ností?
V. Nastává mnoho hluku s židy a zednáři.
Při tom se zapomíná na třetího kompaňona,
který národu pouštěl žilou: organisovaný
atheismus. Poučné bylo podívání na fotogra
fické obrázky londýnských pouličních demon
strací za nedávného sjezdu volných myslitelů,
na němž byla i od nás řečná delegace! Co ani
chladný Angličan už dobře nesnáší, také my
nesmíme nadále »demokraticky« tolerovati.
Slováci, i zde vpřed!

Na tři cicera
z těchto dnů

V posledních čtyřech měsících se budovalo
na tom, že nebudou pronášeny žádné rekriminace. Jak to dopadlo — tvrdě dopadlo. Budiž:
vždyť sami neradi slyšíme od těch, kteří měli
pravdu, říkají-li příliš uspokojeně »měli jsme
pravdu a oni ne« — protože taková sebeuspokojivost se Špatně rýmuje s dnešním stavem
mysli a věcí. Ale jsou děje příliš příkladné,
než aby mohly být vydávány za pouhé rekriminace. A jsou věci, které se nedávno děly
a ještě dějí a které dokazují, že by se děly zase
dále, kdyby se pozapomnělo. Nic se nespraví,
dovoluje-li státní zastupitelství, aby se o nich
psalo na bílých místech a pod titulky jen na
tři cicera. A tak tedy nezapomínejme, že:
na Národním divadle nebývalo
v ovzduší vše v pořádku, což znamená, že toho
bylo daleko přes míru normální divadelní rozpolcenosti a náladovosti. Že má na těchto po
měrech neblahý podíl také osvětový odbor
ministerstva Školství a národní osvěty — je
ho vedoucí sekce Dr. Zdeněk Wirth, nedávno
oslavovaný Šedesátník, vždy dobře rozlišoval
mezi přáteli a nepřáteli — ukazuje tak nazý
vaný případ Frejkův. Režisér Jiří Frejka, mož
ná, že z vlastní iniciativy, pravděpodobněji
však za podpory svých úředních přátel a pří
buzných, uměl velmi zdatně využít situace,
v níž každý se upínal k věcem obecným, aby
se sám soustředil k osobní akci a zachytil i to,
že lidé budou v těchto časech i na svá osobní
doporučení nedbalí; soustředil se k uskuteč
nění svého dlouhodobého plánu, totiž stát se

šéfem činohry Národního divadla. Tato rych
lost a ctižádostivá pohotovost dokresluje i na
lidském profilu co známe z uměleckého: je to
táž vůle upozornit na sebe za každou cenu, ob
loudit absurdností, když to nejde rovnou ces
tou promyšleného tvoření i kejklířství v obra
cení pravých věcí na jejich nepravou stránku.
Věděl velmi dobře, že kdyby se hovořilo v kli
du o jeho umělecké i organisacní kvalifikaci,
že by před vážnějšími konkurenty neobstál.
Věděl, že by ani viněta pokrokovosti nebyla
brána bez pochyb. Neboť jeho modernost mě
la silně znaky eklektického akademismu —
všehochuti z moderních inscenačních směrů.
Mohli jsme srovnávat na divadle D 39 jak vy
padá skutečně moderní usilování, a je nepo
chybné, že na Národním divadle Aleš Pod
horský bezpečněji a příměji jde cestami mo
derní dramatické interpretace, než do výhybky
umělostí zaběhŠí Jiří Frejka. Komu to dříve
nebylo jasné, byl přesvědčen dramatickým fes
tivalem ve Valdštejnské zahradě.
Jedno je však jisté, a to, že se musí již místo
šéfa činohry rychle obsadit, protože není jisté,
co by dnešní správní poměry přinesly.
Nebudeme uvádět co mluví pro Karla
Dostala. Je jasné, že je to umělec svrchovaně
vážný, noblesní a kultivovaný. Avšak se vší
reverencí: je mu ke cti, že udržuje stále karakterně svou linii jak ve stylu, tak v životních
názorech, ale v obojím je nedobový. Je trapné,
že právě dnes a právě v tomto případě musí
me používat argumentů proti němu, kterých
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budou užívat přeběhlíci, a které budou skrý
vat. Je ještě trapnější bít karakter za karakter.
Ale umění si žádá své. Karel Dostal je typický
ideolog, v tom filosofickém smyslu, neboť
i falešnou ideu fanaticky a až nekriticky do
důsledků sleduje. Byl jedním z těch mála, kte
rým Klub českých a německých divadelníků
nebyl pouhou salonní a přisluhovačskou věcí,
nýbrž společností ideově oprávněnou. Jeho za
to výslovně omlouváme. Leč jeho smýšlení je
naprosto internacionální, a pokud se v něm
pohne jakási národní inervace, je úzce spjata
s interpretačním stylem německým. Není to
chtěné, je to právě přirozené. A přes jakoukoli
konjunkturální příklonnost k německé politi
ce, v kultuře ji sledovat nebudeme a nesmíme,
ba dokonce musíme být pečlivější, aby tato
nota pod kteroukoli formou uměleckého
myšlení do našeho organismu nevnikla. Je te
dy nutné, aby právě v této době jakákoli slo
hová forma cizí, a právě ne německá, nerušila
nás v národní kulturní práci. Uznávám, že je
tragické, že zrovna Karel Dostal, který upřím
ně usiloval o smíření s německou kulturou byť
na platformě nám zcela cizí, teď v době »ně
mecké« konjunktury musí být, tentokrát z ji
ného důvodu, národního umění, znovu odmí
tán, když byl předtím odmítán pro svou internacionalitu. Je karakterní, že se nemění a
neupřeme mu svou úctu. Avšak nezdá se nám,
bohužel, pro tyto své jinak znamenité lidské
vlastnosti vhodným Šéfem činohry divadla
Národního.
Na Národním divadle se mnoho dělo jiné
ho, co jsme nezapomněli. Zapomeneme, nebude-li se tak dít dále. Tam se dělo, avšak
jinde je ticho; tak o jednání o němec
kou universitu v Praze. Nelze o tom
psát;

V kejklích nesmíme upřít prvenství starému
příteli, totiž
Spolku výtvarných
umělců Mánes, který, než kdo vůbec vy
dechl, už dovedl vybudovat strategickou výspu
v Klubu umělců, kdež se sešli všichni, kteří
nejvíce Škodili konsolidaci kulturního života.
Neboť není pochybnosti o tom, že na národní
umění nemají patent pouze ti, kteří svůj způ
sob myšlení a jednání založili na nacionalismu
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různě odstíněném, nýbrž i ti, kteří skutečně
a fakticky národnímu umění sloužili a
mohou se vykázat zřejmou legitimací své Čin
nosti. Aby se takoví diferencovaní a stejně
v 'hloubi vlastenci nesešli — tomu zabraňo
vala právě skupina, která se dnes sešla v Klu
bu umělců. Zdůrazňujíc některé částkové ná
zory a terorisujíc jimi myšlenkově i fakticky,
stahovala k sobě z názorového okolí lidi ať
slabé, ať pomalé, ať závislé. Máme za velký
klad pro příští národní život, byť klad
dvojího záporu, že se »Klub umělců« nyní vykrystalisoval a že bude nyní snadnější a čistší
ovzduší. Pročistí to ostatně i Mánes svou člen
skou výstavou, která patrně bude přehlídkou
části naší nemilé minulosti; majíce ji před oči
ma budeme ji dnes moci klidně zhodnotit.
A to je také dílo, potřebné k poznání, ať už
vzniklo z pletich nebo z justamentu, ba do
konce větší, než z kterého byl zplozen Klub
umělců.
Podivuhodnou životnost projevuje také
filmarské ovzduší v tom, jak se stačí
přizpůsobovat! Lze se jenom podivovat, jak
rychle přijímá návrhy reforem a jak někteří
sami se snaží zdánlivě o reformy, jen aby, než
se odborníci a veřejnost vzpamatuje, byli už
zase staří lidé a staré nemravy ukryty pod no
vými firmami. Říkají si: Kritikové chtějí nové

instituce a nová zřízení ? Budiž, budou mít no
vá zřízení, však se tam tak či tak dostaneme.
Ostatně pro kulturní stav českého filmu je
dost příznačné, že dosud není česká filmo
vá kritika organisována a že jí nebyl ani for
málně, tím méně věcně přiznáván kontrolní
hlas. Má-li být ve filmu náprava, musí přijít
odtud, odkud by to přímí i nepřímí filmoví
zájemci nejméně rádi viděli: od mocí vybave
né a odborně kvalifikované kritické in
stituce. Od nezávislých a nepodplatitelných
filmových kritiků.
Dosud byla dobrá technika všech takových,
ať kulturně ať mocensky vládnoucích, že když
to nešlo po dobrém, tedy se na lidi křičelo.
Křikni na intelektuála — a máš co chceš.
Zdá se, že by měli velmi mnozí chuť zejmé
na úředně křičet. Tak docela to však nepůjde.
Ani censuře se nedoporučuje, aby příliš nahlas
křičela, byť bílými místy, na lid od kultury.
Jsou ještě takoví, co se stávají jen vzpurněj
šími. A jsou takoví, kteří nemilují oficiálností,
ať už je starostou odpůrce nebo pan strýček.
Proti censuře jako proti kterékoli vrchnosti je
jedna zbraň — slovo. A nesmí-li se užívat jed
no slovo, najde se synonymum. A nelze-li psát
jedním stylem, možno vynalézt i jiné styly.
Kultura se může vždycky dobře bavit hrou na
»kdo z koho« — a vždy podle pravdy.
R. V.

Stavět
všude je třeba a proto

i v oboru veřejného knihovnictví
žádáme, aby dosavadní zákonná organisace, která formálně celkem vyhovuje, naplněna
byla změněným duchem, který by se výrazně
projevil národním uvědomením a křesťan
ským konservativismem. Odmítáme samospasitelnost pokrokářských a humanitářských ten
dencí, dosud výhradně uplatňovaných. Nutno
zrusiti v tom smyslu všechny jednostranně
orientované knihovní rady a osvětové komise,
vylouciti jejich Členstvo, delegované politic
kými stranami a zříditi nové rady ze zástupců
studované inteligence, Čtenářstva a stavů,
v tom kterém místě zvláště početných. Reorganisace kmenových členů Masarykova lidovýchovného ústavu ve stejném smyslu je i pro
knihovní politiku nejvýš potřebná. Buďtež
zrušeny všechny názvy obecních knihoven a
jiných kulturních institucí, obsahující jména

po osobách, které s národní kulturou nebo se
zásluhami o tyto instituce nemají nic společ
ného. To týkej se zvláště pojmenování po oso
bách bývalých stranických režimů školských.
Buďtež revidovány s hlediska hodnoty a kul
turního zdraví výběrové knižní seznamy Ma
sarykova lidovýchovného ústavu a Státního
nakladatelství, budiž nařízen nejpřísnější vý
běr původních novinek a překladů, z nichž
buďtež zařaďovány jen knihy trvalé ceny. Bez
podmínečně budiž zapověděno kupovati díla
s tendencí komunistickou, atheistickou, nihilistickou a frivolní. Kde jsou taková, buďte
vyloučena z běžného užívání, zapečetěna a
trvale uskladněna v balících s udáním obsahu.
Nebudiž trpěn privilegovaný odběr knih z na
kladatelstev a knihkupectví politických stran,
generálně buďtež zapověděny pro obecní
knihovny jakékoliv knihy z nakladatelství ko^Cak
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munistických, spiritistických a Volné myšlen
ky. Každá, sebe menší knihovna obecní nechť
je povinna přede vší beletrií opatřiti si vhodné
spisy z českých dějin, zeměpisu, národního
hospodářství, veřejných regionalistických otá
zek. Buďtež proto pořízeny od skutečně objek
tivních dějepisců a odborníků vhodné české
národní dějiny, menší zeměpisný atlas a pří
ručky národního hospodářství, hygieny a
ochranářství, které by tvořily povinný základ
každé obecní knihovny. Obecní knihovníci
buďtež ve speciálních kursech Školeni k národně-osvětové práci mezi lidem, spravedlivé ke
všem obdobím a otázkám naší národní tradice.
Obecní kronikáři nechť se vyvarují notorické
ho vulgárně pokrokářského lícení událostí.
V archivnictví a musejnictví
budiž zvýšený zřetel věnován sběru a konservaci takových předmětů, které až dosud pro
výhradně pokrokářské tendence byly opomí
jeny. To týká se zvláště katolické náboženské
tradice, baroka, působení kněžského a církev
ního. V exposicích venkovských museí budiž
restringován převážný zřetel k destruktivním
stránkám národní historie (kacířství, husitské
války, rakouská poroba). Buďtež uplatňová
ny vůči záborovým německým skutkům dů
sledné revindikace národních kulturních po
kladů. Případná výměna děj se tak, aby byl
námi vždy uplatňován široký starohraniční
bohemismus.
* * «-

Dosud zevšad blýská, sytí —
mamo duhu míru klenout.
Nemá se prý vzpomínati —
je však možno zapomenout?

rim

Rudý bluff
Počátkem loňského roku vyšla v Polsku
knížka StanislavaLakomského»Ze
zážitků a zkušeností polského
dělníka vSSS R«. Autor té knížky, ko
voprůmyslový dělník, svého času byl aktivním
pracovníkem polské socialistické strany, za
světové války pracoval v Německu, roku 1926
jako rozhodný stoupenec Sovětů nelegálně se
dostal do SSSR a ztrávil tam osm let, jsa po
stupně jako dělník zaměstnán v Minsku,
v Moskvě, Leningradě a na Kavkaze. Jako
dělník měl možnost všechny otázky pozorovati »zdola«. A ve své knížce na sto procent
potvrzuje všechna tragická fakta, jejichž je
vištěm jest SSSR a o nichž zprávy Moskva na
zývá »protisovětskými klevetami«. Tady děl
ník Lakomski v celém rozsahu potvrzuje, že
kolektivisace přivodila strašlivé zpustošení
v zemědělství, že dělníci jsou vykořisťováni
jak nikdy dříve vykořisťováni nebyli, a že
žijí v nebývalé bídě. Bída, hlad a ponížení —
to je osud sovětských dělníků a sedláků, jimž
říjnová revoluce měla přinésti svobodu a bla
hobyt. Je pravda, že Sověty provedly velkou
industrialisaci, ale sovětská průmyslová výro
ba je Špatná a práce v krásných nových továr
nách trpí desorganisací. Spousta různých kon
trolorů, »normalisátorů« a »organisátorů«
v továrnách znemožňuje klidnou práci, jakož
i normální kalkulaci výrobních nákladů. Po
dobně je tomu v zemědělství, kde na př. v sovchozech nejednou připadají dva úředníci na
jednoho dělníka. Poměry v kolchozech jsou
takové, že Lakomski mluví o robotě. — Oby
vatelstvo prý Čeká jen na vhodnou chvíli, aby
mohlo vybiti svou nespokojenost.
J.

Věrni si zůstali
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Poznej ex ungue leonem,
i když dnes vrtí ohonem
a Vtká: — Na jedné jsme lodi
a rekriminace jen škodí.

Skládají výzvy rudí hoši,
posílají po listonoši:
— Na včerejšku už roste tráva,
pojďte k nám všichni z centra, z prava!

Necekané dny přišly příští,
měli už zmizet v propadlišti
ideolozi dvacíti let
a nikdy se už nevracet.

— Bez rozdílu stran, přesvědčení
(nad diktaturu naši není!)
v tom dnešním tase nesnadném
vás přec jen zase ovládnem!

Vůdcové cesty do fiaska
však dobré vědí, nat je maska:
pod maskou možnost hledají,
jak dále vládnout potají.

Hladká jsou slova, smysl hladký,
na Štěstí tteme mezi řádky,
reknem si: risum teneatis,
amici, sapienti satis.
P.

ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Prof. Dr. Josef Vašica

o své knize:

»Stati sloučené v tuto kni
hu vznikaly za posledních
osm let většinou z příprav
ných studií k jednotlivým edi
cím barokních slovesných
památek. Skládají se vlastně
z řady monografií, jak jinak
ani nebylo možno, pováží-li
se, v jakém stavu bylo u nás
badání o českém literárním
baroku, z jehož bohatého od
kazu nebylo skoro nic nově
vydáno. Šlo především o to,
proti vžilým předsudkům o
jeho méněcennosti předkládati tento jazykový materiál,
posavad buď schválně pomí
jený nebo docela zapadlý a
neznámý. Právě proto, že
i přes úsilí posledních let zů
stává pořád ještě mnoho lát
ky neprozkoumáno, poklá
dám tuto metodu, která sou
střeďuje svou pozornost na
zjevy speciální a typické, za
prospěšnější než povšechné
úvahy bilanční, opřené jen
o fragmentární znalost pří
ručkovou. Jsou-li tyto kapi
toly věnovány výhradně ka
tolickému baroku, nestalo se
tak snad z nějakého úmyslu,
nýbrž z té prosté příčiny, že
právě tato složka české ba
rokní kultury slovesné pod
lehla nejvíce jak zapomenutí,
tak i nepochopení, ač právě
ona určuje ráz celé epochy a
chová v sobě i předpoklady
novodobého vývoje. Co mě
nejvíce poutalo při této prá
ci, a co tvoří jakousi vyšší
jednotu prostupující tyto roz
ptýlené úvahy, byl zřetel k
stylu jakožto odrazu barokní
duchovosti v literatuře. Pro
český jazyk byla to doba růs
tu a zrání, jehož ovoce nám
připadlo dědictvím. Pozoro
vat tento tvůrčí proces, pod
něcovaný silným dynamismem zdravých sil národních,

bylo mi dostatečnou odmě
nou.«
(Úvod k právě vydanému,
velmi aktuálnímu souboru
objevitelských statí prof. dra
Josefa Vašíci: České literár
ní baroko. Str. 360. Brož. Kč
33.—, »Vyšehrad«.)

První hlasy o Foerstrově
knize »»Evropa a německá

otázka«

»Nepřeháníme, když pro
hlásíme tuto knihu za nej
aktuálnější a nejdůležitější
v poslední době. Ve světle
hluboce založených
úvah
Foerstrových stane se jas
ným i celý ten dnešní evrop
ský zmatek.« (Nedělní Lido
vé listy, 5. VI. 1938.)
»Knihu musí každý čítať,
kto chce preniknúť a poznat
krízu našich dnešných dní.«
(A-Zet, Bratislava, 3. VI.
1938.)

»V dané situaci nutno znát
tuto alarmující knihu, která
se dívá na Německo bez ilusí
a na budoucnost Evropy bez
pesimismu.« (Křesťanská re
vue, 25. V. 1938.)

Čtenářka píše »»Vyšehradu«

o Watzlikově Jiřině:

»Upřímně Vám gratuluji k
překrásnému překladu knihy
»Jiřina«, která je vybavena
vskutku s uměleckým vkusem
i co do úpravy zevní, takže se
jí můžete právem pochlubiti.
A co se vnitřní hodnoty týká,
inu, musím doznati, že spis,
určený vlastně mládeži, četla
jsem se zájmem opravdu za
níceným, zrovna jsem okřávala při čtení podivných pří
hod děvčátka, jež jsou líčeny
vtipně a neodolatelně. Ale

zdá se mi, že si děláte malou
reklamu! Dílo toto by si za
sloužilo pozornosti co ne jv ět š i!«
Pavla Mayerová,
chot lékárníka,
Praha XII.
Hans Watzlik: Jiřina. Podi
vuhodné dětství šumavského
děvčátka. Přel. Fr. Odvalil.
S 28 obrázky Fr. Loehra. Str.
152. Brož. Kč 16.—, váz. Kč
24.—. Ač z pera německého
krajana, vyrostla tato roz
košná kniha z naší půdy. —
Svět malé Jiřiny je nám stej
ně drahý a blízký jako svět
její rodné sestry Barunky v
Babičce od Boženy Němcové.

Co píše kritika o knize

dra J. Bartoše: Bělčický

kluk
Jednou zase opravdu česká
kniha duchem, obsahem, ja
zykem, slohem a poctivou
zipřímností. V rodinném pro
středí, v krajinných zvlášt
nostech, věcně a věrně zachy
cených výjevech mravouč
ných, v teplých pohledech do
srdcí a duší sobě blízkých,
v obrázcích zvykoslovných
(Bělčické vánoce, velikonoce,
Posvícení, Na svatbě, Zábavy
a radovánky) prostřen a
zvěčněn život venkovský na
úseku jižních Cech. Mizející
jižní Cechy by slušel nápis té
to knížce svéživotopisné. Bu
de dokladem o tom, co býva
lo, pro ty, kdož se budou chtít
vracet k svému původu, stej
ně jako o české minulosti ho
voří knihy Boženy Němcové,
Jiráskovy, Klostermannovy,
Hruškový, Baarovy, Vrbový
a Mrštíkovy (Rok na vsi).
Obrázky a perokresby jsou
přiléhavé, v tvárné prostotě
výmluvné a zdařilé.
Prof. Karel Juda.
(Věstník českých profesorů.)

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 »»VÝŠEH RAD«, Praha II, Václavská ulice čís. 12

„Jednou se o F. W. Foerstrovi řekne, že zachránil
německou čest tím, ie vyznal pravdu. ”

CHRISTIAN VORLD
Co je vlastně nynější Německo a kam směřuje ? Jaké je pravé německé dějinné poslání, jemuž se Němec

ko zpronevěřilo? Lze ještě odvrátit katastrofu, do které se řítí svět po roztržce Německa s Evropou?

Na tyto znepokojivé otázky odpovídá jednoznačné veliký Némec a Evropan

F. W. FOERSTER
ve svém otřásajícím, bohaté dokumentovaném politickém spise

EVROPA A NĚMECKÁ OTÁZKA
Úvod napsal Dr. J. J. Riickl, přeložila Dr. A. Birnbaumová. Str. 5 jo. Brož. Kč § 2'-, váz. Kč 62’Čtěte tuto těžkou obžalobu německé světové politiky. Foerstrova kniha burcuje a varuje...

Dodá každý knihkupec nebo přímo

nakladatelství »»VYŠEHRAD«, s. s r. o., Praha II, Václavská ul. 12

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

