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Josef Berka:
Důvěra
Krajino hlinitých dolin i pahorků úrody skoupé,
kalichu nezměrný okvétím s jitrem vždy naváhlý k rtům,
ze řeky v řeku zpév přeléván nad hnízdy ptáků se houpe,
rozpolcen v chrámy se valí a každý, hle, prochvívá dům.
Mlteni temné zim i Šplýchot ptehánek jarních
po cestách za vozy krátí a podzimu stříbrná tkán
nížiny s pohořím splétá a rubáŠem ulpívá na nich,
a zase zástéru klasnou až k bokům si připíná stráň.
I

U svétlých tůni, řek močálů vrbami dnem nocí bdělá,
i v mratnech vížkami přítomna, zvonů svých růžencem chval,
nejsladší réti se modlit jdouc v průvodu Božího Téla,
let slova přísná a tvrdá zná horstev tvých žulový val.
Napojen svétlem tvých jiter, v tmu studní jsa ponořen ke dnu,
jasný sloup slunce zřím kácet se hrozivé za mraten Šlář,
všech předků slzy dští k zemi, lec nad lesy krev jejich shlédnu,
smolnicí odkazu jejich den důvéry zažíhá zář.
Čase, jenž’s ocele tvrdé prut napřáhl k útotné ráné,
co plátno žoldnérských koni voj rozběsnit v Šílený chvat?
MocnéjŠí chová Štít zem tato, státíc jej k půlnotní strané,
ti v déjin velebném hymnu jej neslyšíš zaznívat?

Kdybys i mocí ji zdeptal a krve proud obnažil vřelé,
zneužil tistoty její a vinen, k ní vinu svou vznes,
a kdybys místetka jednoho nenechal na celém tele,
jediné spřežení v brázdě, ves jedinou, jediný les,

nezpronevěřím se! V srdce dál prameny prýštit mi budou
krve tvé, lásko, již hlubokost v žilách dnes cítím se chvít,
hloubéji zaberu pluhem, až kámen se promísí s hrudou,
mozolnou dlaní zas kosy své vytepám kalený břit.
Ai tvrdá, jiskři a bije v žni do závad hnévu a záští,
vznecujíc pochodné žhavé pro únavou pokleslou páž,
kámen tvých útrap v den třetí než odvalen bude, ó vlasti,
vzkříšeni slavnéjší všechnéch jen zvonům zas držet dá stráž!
Oak
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R. I. Malý:

CAVEANT CONSULES!
Bylo by bláhové namlouvat si, že jsme vůbec
nebyli poraženi, a že jsme letos přišli o své
tisícileté hranice zcela jen cizí vinou.

Roz
kladný úpadek západní Evropy byl jistě vy
datnou posilou německé moci — ale proč
úpadek západní Evropy nám nebyl znám a
proč nám byl spíše vzorem než výstrahou?
A proč nás sovětské Rusko vábilo víc nežli
Itálie? Český národ sice v poslední chvíli
skvěle se vzmužil a stal se vzorným vojenským
táborem, ale na výhru bylo již pozdě. Diplo
matický turnaj z konce září byl již jen logic
kým závěrem minulých let a nikoliv náhlá
bitva. Procitlý národ, pln kázně a odvahy, byl
hotov k nejvyšším obětem teprve ve chvíli,
kdy již byl dávno podveden a hra byla do
hrána.

ní prohry se opravdu zdálo, že národ se ko
nečně probudil a že zvláště všichni ti, kdo
v našem národním životě mají veřejnou moc
a odpovědnost — jsou konečně ochotni ka
jícně začít u sebe s nápravami a pustit se do
díla národní obrody od základů. Kdopak by
také nechtěl, aby po tolika letech otráveného
ovzduší a po tak hlubokém pokoření nezačalo
i u nás konečně zase být lépe! Zdálo se tedy,
že všecky zdravější české hlavy přísežně du
mají nad tím, proč česká hra byla prohrána,
a že se budou mohutně snažit, aby chyby se
neopakovaly. Zdálo se, že zmrzačená rodná
země jim je děsnou výčitkou, která zabrání,
aby se pokračovalo v syslích půtkách a ne
stoudném reji kolem nešťastné kořisti, kterou
tolika lidem po tolik let představovala naše
překrásná vlast! Zdálo se... Teď však již se
to zdá mnohem méně!
Teď naopak již zase pozorujeme, že dni
pokání a velikého předsevzetí rychle přešly
a že nálada, v níž všichni byli ochotni svá
roucha roztrhnout a posypat si hlavu popelem,
byla vlastně jenom velmi krátkou náladou:

Zavěsili jsme svůj státní osud na jeden je
diný hřebík — a k tomu ještě důkladně rozviklaný.

Území našeho státu se hodně zmenšilo, ná
rodní rybník byl vtěsnán do nových břehů:

— boj o to
intensivnější a bezohlednější, oč bojiště je
menší. Tisíce rukou, ne však těch nejpotřeb
nějších, se natahuje, aby za změněné situace
snad nepřišlo zkrátka, a aby naopak rychle
si přilepšilo.

I nejlepší hráč ovšem může někdy prohrát.
Prohraná hra pak ho může i lecčemu dobrému
naučit — ovšem jen tehdy, když se v něm pro
budí neuplatněné schopnosti a když se chytí
za hlavu, aby se nad svými chybami zamyslil
a nabyl nové síly a nového rozmyslu.
Po hrozném otřesu z naší letošní mezinárod-
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Čteme-li v novinách vznosné řeči o nových
lidech a přísném cenění kvalit, o práci pro
národ a převratné obrodě na všech význam
ných místech — málem že neuroníme slzu
nadšení. Jaká to zázračná změna!

Minulý režim byl zaplněn kariéristy, vrtichvosty a konjunkturisty — je možno, aby tato
lidská odrůda vymřela přes noc?! Nikoliv.
Ale je nutno zastavit její rozvoj.

Není k smíchu, když žur
nalista se pachtí vypočítáváním, oč ten který
veřejný muž je mladší než druhý? Nepíše,
kterými vlastnostmi vyniká, ale jak je stár!

Politika se musí obrodit,
kulturní život, úřady — do nového života noví
lidé, zní heslo. Ano. Biologická novost však
— nestačí! Jen křestní list a jinaké foto ne
stačí! Je třeba především nové orientace, je
třeba charakteru a schopností, jež se již zře

telně projevily. Nikoliv noví, ale lepší lidé
by mělo znít heslo. Neboť jinak by snadno se
mohlo stát, že jednoho krásného dne se pro
budíme a ajta! Z mnoha významných míst na
nás bude důstojně hledět místo nul známých
nová řada nul neznámých.
Víme, že mnohým lidem dnes v Čechách
již hodně otrnulo — a to i těm, kdo by měli
mít špatné svědomí.
Dnes
ovšem právem trochu si oddychl snad i ne
trpělivý »lid«, když po dlouhých tahačkách
konečně »bleskurychle« se ustavila nová vlá
da. Nejméně otrnulo však těm, kdo do věci
poněkud hlouběji vidí,

Neboť
je stále ještě možno velmi mnoho ztratit. Je
možno ztratit i víc ještě, nežli jsme ztratili
dosud. Je v sázce už poslední, co ještě máme.
A jenom pevné ruce u kormidla, pevné a
znalé ruce, které by dovedly dát naší národní
lodi dokonalejší směr, mohou nás zabezpečit.
Právě i Hitler správně řekl v »Mein Kampf«,
že vojenská porážka sama sebou nemusí ještě
být hrobem národa — ale ovšem jen tehdy,
jestliže se jí neprojevil vnitřní národní rozklad
již déle trvající. Dvacet let arci je již hodně
dlouhá doba — a proto nyní nesmí být delší
již ani o měsíc! Caveant consules!
Likvidováním stran mají naši nynější ná
rodní vůdcové volné ruce. Zbavili se pout
i klíčů mechanické demokracie. Mohou všecky
dobré síly uvolnit a špatné držet na uzdě.
Mohou lidi vybírat a posuzovat jenom podle
jakosti a ne již podle visitek a legitimací. Ne
jsou vázáni nijak a ničím, než jen svou odpo
vědností za budoucnost. Bystrost a vnitřní
jistota mravní jsou jejich jedinou průkazností.
Jenom je třeba, aby tu opravdu aspoň nějací
byli — a já vám říkám, že jsou. Nechť jenom
mají ráznost a odvahu nebát se jednat!
Za dvacet let své státní samostatnosti jsme
mnoho svých národních možností prohospo
dařili. Aspoň jeden zisk však je určitě trvalý.
Základní zisk je trvalý: vědomí svobody. Pro
žitek svobody a vůli nezahynout, vášnivou vůli
svobodně žít — již z našeho národa nikdo cizí
nevyhladí. Už ne!
A tuto svou živelnou sílu dává teď národ
svým novým vůdcům do vínku jako horoucí
dar. Je ochoten ke všem obětem a každé ná-
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pravě. Je nadšen jednotou v politice a věří.
Věří. Je to však také jeho poslední víra a po
slední naděje. Zklame-li — — Rusové ří
kali: Zhřeší-li národ, car uprosí, zhřeší-li car
však — národ neuprosí! Caveant consules!

Už by vám národ neprominul. Veliká bouře
vždy břehy bere — a snad by vůbec pak již
ani nebylo národa, který by ještě mohl svým
národním vládám promíjet. .. Už ne!

Arnošt Bélský:

PÁD KULTU OSOB I STRAN
Likvidujeme politické stranictví, o němž
právem říkáme, že je starší než republika, a
vracíme se k systému, který byl u nás před po
jímáním politiky jakožto nástroje třídního
boje. Vracíme se k systému dvou stran. A ani
to nám vlastně nestačí. Celý národ by nejra
ději viděl stranu jedinou, která by nebyla ani
stranou, nýbrž něčím, co není k rozeznání od
sjednoceného národa a co by se dovedlo ztotožniti se zápalem národa pro nesobecké a tak
řka klasické pojímání politiky, znamenající
v představách lidu všech věků blaho obecné.
A je to zvláštní. Náš lid při tom nemá na mysli
vzory cizí, nechce totalitu v cizím slova smys
lu, nýbrž chce jednotu, která právě u nás má
kořeny hlubší než kdekoli jinde a která má
i svou tradici, vyjádřenou ve staré zkušenosti:
kdykoli jsme byli ohroženi, vždycky jsme se
dovedli sjednotit a vždycky jsme i dovedli
svou věc prosaditi.
Domýšlíme-li si touhu národa po jednotě,
nazývané jinde totalitou, zjistíme, že v tom
není nic náhodného, ba naopak, že je to zcela
samozřejmá reakce na poměry, které u nás za
vládly brzy po vytvoření republiky. Mýlil by
se totiž každý, kdo by se domníval, že za první
republiky bylo u nás více než dvacet stran a že
by tudíž v republice druhé zjednodušení na
strany dvě bylo už nějakým zvláštním úspě
chem. Dvacet i více stran bývalo u nás o vol
bách, kdežto po volbách se scvrkl tento počet
na strany dvě, nejvýše tři, či chcete-li termín
přesnější, na dvě či tři skupiny, z nichž rozho
dující význam měla jen skupina jediná. Byla to
skupina vládní, čili tak zv. koalice. A protože
za režimu, který byl dán jménem Masaryko
vým a Benešovým a který na programy osob
dal více než na program národa, bývala dovo
lena jen koalice, která přejímala program
»osvoboditelů«. Tím už je dostatečně charakterisována tato skupina vládní a vládnoucí.

SOS
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Nic nezáleží na tom, že v ní byly různorodé
živly a dokonce živly, které Masaryka a Bene
še nepřijímaly na plných sto procent. Pokud
byl Masaryk s Benešem a později Beneš sám
u moci, musily se podřizovat jedinému dovole
nému učení, jestliže se nechtěly dát vystrčit
z koalice a vydat takřka vyobcování z národa.
Neříkalo se přece nadarmo naší vlasti, krví a
utrpením četných generací osvobozené, repub
lika Masarykova a později republika Benešo
va. Jen jejich politický směr, zejména ovšem
v ohledu zahraničně-politickém, měl oprávně
ní a jen lidé jimi doporučení směli dělati ka
riéru. Víme přece, že leckdo se nesměl státi
ministrem jen proto, že se někdy zapomněl pokloniti, nebo si dovolil zapochybovati a osvoboditelských legendách. Viktor Dyk, neúnav
ný politický sok Masarykův a Benešův, byl po
smíván v politice a málem by byl pro své čisté
politické přesvědčení doplatil i na svou bás
nickou kariéru.
Druhá skupina byla téměř od počátku re
publiky protimasarykovská. Byla to skupina,
která začala bořiti legendy o zahraničním od
boji jako jediném a zcela rozhodujícím činiteli
v boji národa za osvobození a která varovala
před budováním republiky na myšlence nepo
stradatelnosti osob, ať byly v kterémkoli tá
boře. Vědělo se to o ní a proto byla od počát
ku pronásledována. Rekneme-li, že tuto sku
pinu zosobňoval dr. Karel Kramář a dodámeli, že tím doplácel na svou kariéru, která při
jiném režimu a uznalosti osobních vlastností
Kramářových mohla býti zcela jiná, říkáme
tím všechno. Vedle dr. Kramáře to byl Viktor
Dyk, který s básnickou prozíravostí se chvěl
o osud národa, zaváděného ješitností osob na
scestí a který neustával varovati před kamarilou, zbytečně nenazývanou hradní.
Jmenujeme-li ještě třetí skupinu, je to jen
pro úplnost formální. Patřili do ní komunisté,

kteří byli všechno a nic — a kteří nanejvýše
zbolševisováním naší kultury se přičinili o
vzrůst té levice, která bez rozmyslu tleskala
Masarykovi a Benešovi, když tlačili svým
mocným vlivem vývoj politických poměrů
v mladé republice do leva.
Opakujeme znovu: při nadpočetnosti poli
tických stran měli jsme ve skutečnosti jen dva
politické tábory, z nichž jeden ovládal od po
čátku republiky celou naši politiku a druhý
bez valného úspěchu s ním zápasil. Byl to zá
pas mezi realismem Masarykovy a Benešovy
školy a mezi vlastenectvím všech našich veli
kánů od doby obrozenské až po doby naše.
Snad se bude někomu zdát, že zjednodušu
jeme problémy chaotické doby poválečné. Ne
ní tomu tak. Skutečnost našich dvou pováleč
ných desítiletí je před námi jako na dlani, je
živá a hmatatelná. Jen si vzpomeňme, jak jsme
prožívali 28. říjen 1918, jak jsme si v ten den
uvědomovali vítězství národní myšlenky, kte
rá podle jasného důkazu prof. Pekaře byla
hybnou pákou celých našich dějin a jediným
jejich smyslem, jak jsme všichni cítili, že v ob
noveném státě povede nás duch vlasteneckého
tradicionalismu, v jehož jménu bojoval i T. G.
Masaryk za světové války — a jak se to vše
chno rozplynulo, jakmile se začalo uplatňovati
cizorodé učení, hovořící o světovosti, o faleš
ném pokroku, o humanitě a o všem tom, co
bylo národu cizí a co národ odvádělo od vlast
ní hroudy a co nebylo příliš vzdáleno od pod
manivých slov, vyřčených na biblické hoře:
»Toto všechno ti dám, padneš-li a budeš se mi
klaněti.« Národ, žel Bohu, vlivem přečetných
agitátorů, kteří dovedli rozmělňovati učení
předválečného politického realismu, jehož
smyslem a cílem byl rozklad všech hodnot, za
pomněl brzy na to, co ho sílilo v boji proti
rakousko-uherské nadvládě, padl a klaněl se
v značné části učení, které ho zavádělo do kra
jů vzdálených a neznámých. Tradiční české
vlastenectví, z něhož národu vyrostli v minu
losti největší bohatýři ducha, bylo posmíváno
a bylo nahrazováno internacionalismem, i když
tento směr všude jinde vyprchával. Ve jménu
internacionalismu a světovosti našeho poslání
dělala se politika, která hověla cestovatelským
choutkám osob, ale škodila národu, v jeho
jménu pěstovalo se politické hmotařství a kul
turní bolševictví a v jeho jménu zakřikovalo

se všechno, co chtělo růsti z vlastní naší země
a z vlastní naší národní povahy.
Politicky řečeno: osvobozený stát dostal se
záhy do vleku jednostranné filosofie a politic
ké nauky Masarykovy, která byla znemožněna
sice před válkou jako pouhá teorie, ale která
po válce byla očkována národu jako politická
prakse s důsledky nedozírnými. Buďme při
tom spravedliví a řekněme, že leccos, čeho
jsme byli v poválečném životě svědky, nebylo
ani v intencích Masarykových a že jménem
Masarykovým se přečasto kryli jen příliš učeliví jeho žáci, kteří vytvořili kolem prvního
presidenta známou společnost na exploitování
politické moci a tím i na ovládání národa ve
všech směrech. Masaryk, sám po celou válku
beze styku s českým životem a po válce jako
president povýšený nad všední život národa,
sotva měl tušení, jak celou svou politikou a
politikou svých nohsledů se vzdaluje duši ná
roda
Bylo
u nás jistě málo lidí, kteří byli ochotni Masa
rykovi říci něco o změně, která tu nastala po
jeho nadšeném a skutečně jednomyslném při
vítání po návratu z ciziny v roce 1918. Z nich
to byl Viktor Dyk, který tuto změnu vyložil
v knize »Ad usum pana presidenta« a který
v pozdější korespondenci s T. G. Masarykem
se dostával do všech podrobností. Snad by se
byl Masaryk od Viktora Dýka ještě ledacos
dověděl, kdyby nebyla smetla odvážného poli
tického bojovníka devátá vlna a kdyby bylo
došlo k připravené už schůzce Dykově s Masa
rykem v Topolčankách roku 1931. Už tehdy
nešlo jen o politiku Masarykovu, nýbrž ještě
více o politiku Benešovu, stopovanou Vikto
rem Dykem s důkladností, která mohla a měla
T. G. Masaryka zajímati v zájmu vlastním
i v zájmu státním. Stal se pravý opak. Masaryk
se plně stavěl za politiku zahraničního minis
tra, silně zapředeného i do politických věcí
vnitřních a postavil se za ni i ve chvíli, která
mohla o změně režimu plně rozhodnouti.
V dvacetiletém zápasu mezi směrem »osvoboditelským« a směrem nacionalistickým byly
totiž dvě veliké příležitosti, při nichž se zdálo,
že bude situace zvrtnuta ve prospěch nacionalistů. První taková příležitost nastala v květnu
roku 1927 před presidentskou volbou, kdy
byla snaha postaviti Masarykovi protikandi-

Vak
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dáta, jehož volební úspěch byl téměř zajištěn.
Stačilo tehdy, aby byl přijal kandidaturu mi
nisterský předseda Ant. Švehla, jak se z něko
lika stran doporučovalo, a mohlo býti změny
režimu dosaženo cestou zcela spolehlivou. Jest
liže se tak nestalo a jestliže na konec byl zvo
len presidentem opět T. G. Masaryk, třebas
jen většinou čtyř hlasů, přičinil se o to právě
Ant. Švehla, který nejen svou kandidaturu ne
připustil, nýbrž přímo se postavil za kandida
turu Masarykovu. První příležitost byla tedy
promarněna. Druhá nastala v roce 1935, kdy
T. G. Masaryk se vzdal presidentského úřadu
a kdy už bylo možno žádati změnu režimu,
aniž tím mohl býti dotčen odstupující presi
dent, požívající zcela výjimečného postavení.
Šlo prostě o znemožnění kandidatury zahranič
ního ministra dr. Beneše, který měl za sebou
nevítané
předsednictví Společnosti národů, jež tolik po
bouřilo Itálii a nenadchlo nikterak naše souse
dy. A právě tenkrát se T. G. Masaryk postavil
za dr. Beneše známým svým doporučením,
které odradilo jediného tehdy schopného
protikandidáta Benešova a nakonec i umož
nilo Benešovu volbu. Náhodou to byl opět
ministerský předseda (dr. Hodža), který při
jetím kandidatury mohl změniti nejen výsle
dek volby, nýbrž i vládnoucí režim, založený
na osobním kultu a osobních ambicích.
Proč to všechno připomínáme v souvislosti
s likvidací politického stranictví a s touhou
národa po jednotě? Jistě nikoli pro pouhé oži
vování bolavých míst nedávné naší minulosti,
nýbrž pro spolehlivé zjištění těch skutečností,
z nichž rostla bída našeho minulého politické
ho života. Roztříštěnost stranická byla v něm
vlastně jen důsledkem určité politické záměrnosti, která dobře sloužila režimu osob. Pro
tuto záměrnost musil býti před každými vol
bami zošklivován český nacionalismus, pro ni
byly vymýšleny aféry i boje mezi stranami ob
čanskými, pro ni ztroskotalo úsilí o vytvoření
katolického bloku, který nás dávno mohl
usmířiti se Slováky, pro ni se pracovalo prostě
podle hesla »rozděluj a panuj« v dobrém vě
domí, že při jednotě národa by nebylo možno
pěstovati politiku osobních ambicí a osobních
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choutek. Vědělo se totiž, že při sjednocování
politických sil by se nedospělo k důkazu, že
vývoj jde do leva a tím méně k důkazu
o oprávněnosti politiky, založené na překo
nané ideologii, a proto se všemožně podpo
rovalo stranictví se všemi nešťastnými dů
sledky. Není tedy náhodné, že s pádem osob,
které představovaly minulý režim, padají
i strany a tvoří se po dvacetiletých těžkých
zkušenostech opravdová národní jednota,
která svobodně a volně účtuje se všemi ne
šťastnými ideologiemi a která chce jen a jen
z národní vůle tvořiti osud generací našich
a zajistit pevnější budoucnost generacím
příštím. A odtud chápeme i radost celého
národa, odhodlaného žiti v jednotě, jejíž cenu
poznal právě tím, že ji neměl, ač po ní toužil.

Jiří Razím:
Vlast mluví k Chodům
Já jsem ta vatě zemé,
stráž vérná bránili jste mé,
já jsem vám srdce zranila,

Déti od matky odíaté
z ciziny se dnes díváte;
když díté s plátem zápasí,
vím, cítí jen jedno: »Máma jsi!«

Na horách a pod horama
já jsem ta vatě, vatě máma,
a já jsem vám srdce zranila,

Rozino Jene s bílým praporem,
Ptibkova Hanti s terveným fáborem,
ze vtech mých drahých nejdražtí mé déti,

Co mám vám Ýíci? Ruce vzpínám k vám.
Co mám vám tíci? Že vás ráda mám?
Hrdé jsem stála, pokorné ted! kletím,
Bůh mi vás chraň pted nebezpetím!

Ladislav Švejcar:

SLOVANSTVÍ
Vysloviti toto jméno je dnes stejně tak trap
né, jako podívati se na kteroukoliv mapu re
publiky. Kmenná příslušnost, nepopiratelná
ani dost málo a jasná stejně tak, jako přísluš
nost rodinná kteréhokoliv z nás, je dnes pro
nás jen břemenem duševním. Doby nadšeného
romantismu prvé polovice XIX. století nebyly
snad nikde tak prudce slovanské jako u nás.
Naše slovanské zelotství přineslo nám však
jen jedno: že »Slovani« si zvykli říkati »zlatá
slovanská Praha«. Jinak všechna snažení ostat
ní zůstala tak prázdně neplodná, jako krásný
květ kalinový. Přemýšlejme proč.
Nejhorlivějším Slovanem byl u nás Kollár.
Evropský svět jevil se mu naplněn samými
Slovany, nejvzdálenější a za vlasy přitažené
etymologie názvoslovné zdály se mu toho pře
svědčujícím důkazem. Nebylo však dutějšího
rétorství nad jeho horlení a málokde našli
bychom analogii pro vlastenectví tak uměle a
toporně vypjaté. Konečně rodinná praxe to
hoto buditele byla docela podivně úměrná
»Slávě dceři«: Kollárova žena byla a zůstala
Němkyní. Havlíčkovi bylo toto vyumělkované
slovanství protivné stejně tak, jako jen formál
ní vlastenectví jeho doby.
Bylo skutečně uměním býti nadšeným Slo
vanem v druhé polovici XIX. století, po roce
1863 a po svornosti sotva osvobozených bal
kánských Slovanů, osvědčené bitvou u Bregalnice,*) po všech těch ranách, které dostávalo
nadšené české slovanství z Ruska, které se po
zvolna chýlilo, přes svoje velmocenské posta
vení, ke katastrofálnímu pádu. Češi, sevření
v rakouské poddanství, se asi musili dělati ne
vidomými, že mohli vůbec v cokoliv doufati
od spásy, která jednou přijde ze »slovanské
ho« Ruska. Na všeslovanských sjezdech, vždy
zajisté velmi parádních, dík namaškařeným
polským grofům, ale naprosto jen a jen aka
demických, dík vzájemným sporům dvou sku
pin: polsko-ruské a bulharsko-srbské, bývaly
pronášeny řeči velmi krásné a velmi duté.
V Rusku předválečném slovanského nadšení

nebylo mnoho. Carské Rusko se vlastně pod
vědomě bálo této myšlenky příliš revoluční,
která nejen nemohla při ruské administrativ
ní slabosti státi se hybnou pákou ruského im
perialismu, ale i svou revolučností a západnictvím zdála se dokonce ohrožovati vnitřní
skladbu této říše. Kamenné pravoslaví pak,
nezměněné od svého vzniku, jakási to pod
skleněným zvonem konservovaná Byzance, po
stavená na komodě carského salonu, bylo pří
liš povýšeno nad tuto myšlenku, příliš západnicky světskou a hájenou především lidmi,
kteří většinou nevěřili. Ostatně, zda evropští
Slované nebyli za Polskem, které bylo věro
učně i státně kacířským?!
Zdálo se, že světová válka vzkřísí slovanství
v reálnějších obrysech. Rusko se cítilo samo
zřejmě povinno dokončiti dílo, zahájené vál
kami za osvobození balkánských Slovanů. Se
strany ruské bylo dokonce raženo heslo: osvo
bození Slovanů rakouských. Bylo však raženo
spíše jen ve štábech západních ruských armád,
než ve správě centrální. A byla to spíše pro
paganda než záměr, který zajisté nemohl
vzniknouti v kancelářích, ve kterých seděl, dej
me tomu, takový Suchomlinov, který přijímal
zadem německé špiony. Nebylo také možné za
vřití jako buřiče rusko-české nadšence, kteří
vytvořili »družinu«. I to byla propaganda,
která však vlastně k ničemu nezavazovala.
Je jistě v čerstvé paměti nás všech, kteří
jsme čekali za světové války ruské voje k nám,
jak jsme se svíjeli v bezmocném hněvu, pozo
rujíce nedostatek ruské válečné organisace,
která doufala umačkati nepřítele neozbroje
ným množstvím, a jak ti z nás, kteří byli in
formováni o poměrech v Rusku, tušili, rozru
šeni, v Rusku sabotáž vysokých míst a dynas
tické spory kruté a temné jako v časech prv
ních Rurikovců. Bulharská zrada a Gorlice nás
všechny naprosto vyléčily z nadšení pro Rusy
a slovanství, z nadšení, které se v nás s počát
ku války mimoděk probudilo přes všechnu
kritiku Ruska a střízlivost vůči němu.

*) ^re&a^n^ca> jest řeka v Srbsku, nad kterou byli Bulhaři roku 1913 poraženi Srby ve sporu o rozdělení území po skončené
vítězné válce obou národů nad Tureckem. Byla to skoro revanš za porážku, kterou utrpěli Srbové roku 1884 u Slivnice, když
kral-darebák Milan přepadl Bulharsko pro připojení Vých. Rumelie, kterým prý byla porušena balkánská rovnováha. Tedy dva
zajímavé doklady „všeslovanství”.
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A nakonec přijali jsme svobodu z rukou
mocností západních, a to jistě hlavně za zají
mavou »slovanskou« zásluhu: že jsme totiž
drželi po určitý čas svými legiemi v šachu Rus
ko — bolševické. Tvář matky Slavie nemohla
býti sešklebenější, než byla právě v okamžik,
kdy jsme obnovovali svůj svatováclavský stát!
Malá dohoda měla nám přiblížit! myšlenku
všeslovanskou — třebaže v měřítku mnohem
menším — když nešla dohoda s Ruskem, které
v ten čas řídili »Rusové« z rodu Jakobova a
Izákova. Kritickým pozorovatelům zdála se ve
likost této dohody jaksi neúměrná účeli: totiž
ochraně proti Maďarsku, které bylo partnerem
až příliš slabým pro válku s kterýmkoliv ze
členů Malé dohody. Ale byli jsme přesvědčeni,
že tento slibný počátek povede k aliancím pro
nás mnohem užitečnějším. Bylo to však zrovna
tak naivní slovanství, jako bylo slovanství
Kollárovo. Když se obzor zachmuřil, dostalo
se prý před dvěma lety dru Benešovi v Jugo
slávii některých rad velmi praktických, tý
kajících se poměru československého k moc
nostem západu. Tehdy Jugoslávie nastupovala
cestu prince regenta a premiéra Stojadinoviče
politiku, kterou si měl dr. Beneš aspoň tehdy
opsati jako recept. Jak jugoslávské listy ne
dávno referovaly, vylil tuto sklenku čistého
vína, nalitou v dobré vůli, s povýšeným úsmě
vem pod stůl.
Kollárovské slovanství chytalo se dobrých
českých lidí v strastiplných dnech osudného
září jako horečka. »A co Jugoslávie?!« skoro
se utrhovali i ti lidé, kteří znali trochu více než
abecedu politiky. Dělala to, co jsme měli dělati my: reální politiku, směřující ku prospě
chu země. Dělala tuto politiku docela roz
umně, jak chtěl Stojadinovič, který si dovedl
zajeti do Německa včas. Kollárovské slovan
ství zůstalo u nás jen těm, kdož nemohli při
jití dru Stojadinovičovi na jméno, protože ne
byl oslněn u nás věhlasem těch, kteří »dovedli
dělati světovou politiku«.
*
Dnes zde stojíme docela v roli chudých pří
buzných. Rusku nelze nic vyčítati. Vystřílevši
své generály, přirozeně nemůže vésti válku ji
nak, než slovy v radiu. Páteční moskevský
potlach je to jediné, co zůstalo z všeslovanství.
My Plzeňáci můžeme nadto »slovansky« skandovati od litického mýta u borské trestnice:
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»Aj, zde leží zem, před okem mým, slzy roní
cím!«
Při tom je naše hluboké zklamání také jed
nou z našich vlastních vin. Všeslovanství stalo
se v moderní době jakousi naší druhou nená
boženskou reformací. Jistým druhem našeho
odporu proti řádu Evropy, posledním naším
zoufalým pokusem zachrániti něco z těch extratur, kterými jsme od patnáctého století
častovali Evropu, shazujíce jednou své radní
a po druhé místodržitele s oken. Zatím co
každý z národů Evropy hleděl si sama sebe, zažíhali jsme hranice nadšení, na kterých jsme
spalovali svou vlastní energii, které jsme
mohli docela dobře využiti jinde.
Nepochopili jsme, že slovanství je hudbou
tak daleké budoucnosti, že je dosud skutečnou
a nahou utopií. Dr. Kramář prožil část tohoto
našeho zklamání za nás napřed: jeho »novoslovanství«, které myslil v rámci habsburské
monarchie, byla náhrada zklamaného, byl
plán zmenšený z většího formátu, když se ten
to formát ukázal naprosto neuskutečnitelným.
Nám posloužila tato jeho snaha snad jen tím,
že jsme z ní vykonali něco užitečného alespoň
pro sebe samy.
Zatím co jsme měli plnou hlavu a plná ústa
všeslovanství, pracovali jsme sami pro sebe
drobnou prací hospodářskou a samosprávnou
pro lepší hospodářské bytí vlastního národa
v heroické době od let 1869—1908. Jen tato
práce a jen rychle vykvetlá kultura skutečně
světového formátu nám dobyla jména a po
stavila nás mezi evropské národy, hodné ob
novené svobody. Slovanství nám nedalo na
prosto ničeho. Naopak. My jsme v té době
dali Slovanstvu ideu sokolskou, dali jsme mu
hudbu dvou hudebníků, kteří se dobře řadí,
nepředčí-li ho, k Čajkovskému.
Katoličtí stejně tak jako Poláci, ale ještě
více západničtější než tito, nemohli jsme Rus
ku nebýti podezřelými. A ač za balkánské vál
ky jsme oděli své všeslovanské nadšení ve sku
tek účinné pomoci bojujícímu Srbsku, přesto
byli jsme za dvě léta v této zemi tak málo zná
mi, že se s našimi zajatci za světové války za
cházelo v Srbsku hůře, než s Němci a Maďary,
a to z klamného mínění, že tito bojovali pro
záchranu z hlubokého přesvědčení, my však,
jak Srbové soudili, z otrockého, úcty nezaslu
hujícího — donucení!

Až

Vyléčili jsme se rázem z mnohých snů obrá
cených k západu.

Německo alespoň říká, že chce zaručiti nové hranice, Polsko naopak prohlašuje,
že neustoupí od svého požadavku společných
hranic polsko-maďarských, přes které by se,
ve své špatně zastírané úzkosti, rádo přitulilo
k Itálii.

Co jsme si dobyli, dobyli jsme si sami, co
jsme ztratili, ztratili jsme svou bezhlavou poli
tikou také sami. Nuže, půjdeme dále asi zase
sami, ale bez sentimentality

Prof. dr. C. Horáček:

Z OMYLU

STARÉ ZAHRANIČNÍ
POLITIKY

Jisté bylo těch omylů několik. Po převratu
se hlásalo, že zahraniční politika v našem de
mokratickém státě musí býti docela jiná, než
byla v Rakousku, kde ji vlastně dělal císař sám.
Že nebude tajná, nýbrž veřejná, že bude pro
váděna jen se souhlasem parlamentu atd. Ale
to byl klam. I u nás dělal zahraniční politiku
skoro celých dvacet let výhradně president
Masaryk se zahraničním ministrem Benešem.
Jen někdy v zahraničním výboru (mnohem
řidčeji v plenu) dr. Beneš přečetl nějaké své
dlouhodeché exposé, sice mnohomluvné, ale
celkem až na nějaké demokratické fráze a
ujišťování, jak to vše v Ženevě dobře jde,
prázdné, takže si nikdo z toho mnoho nevy
bral. A pak zase bylo třeba rok ticho a auto
rita Masarykova i Benešova byla taková, že se
nikdo neodvážil oponovati.

A přece již od smrti Briandovy ve Francii a
vystoupení Hitlerova v Německu bylo zjevno,
že se celá situace Evropy mění, že mezinárodní
význam Francie a Anglie klesá, Německo a
Itálie roste, že ženevská Společnost národů již
jen živoří. Jiné státy, jako zejména Polsko, ale
i Jugoslávie, si z toho vzaly poučení a rychle

svou zahraniční politiku tomuto vývoji přizpů
sobily. Ale u nás jako by rozhodující Činitelé
měli klapky na očích, a běda tomu, kdo by
o jejich neomylnosti byl pochyboval. Vždyť
jest známo, že až do pěti minut před dvanác
tou skálopevně Věřili v brannou pomoc Fran
cie, Anglie i Ruska a vsadili na tuto kartu
vše ...
Ale již dříve, hned po převratu, dopustila
se naše zahraniční politika chyby a v ¡ní setrva
la. Vytvořila Malou dohodu s Jugoslávií a
Rumunskem jednak na obranu proti revisionistickým snahám Maďarska (i v tomto smě
ru Malá dohoda úplně selhala, jak ukázaly
právě tyto dni, kdy jsme byli nuceni značnou
část svého území postoupiti Maďarsku), jed
nak však, a hlavně proti návratu dynastie lot
rinské do Rakouska.
Zajisté národ náš od Habsburků, jež r. 1526
povolal svobodnou volbou na český trůn,
utrpěl mnoho příkoří a neměl pražádné pří
činy jim býti vděčen. Naopak 21. červen 1620
zůstane navždy krvavým písmem zapsán v na
šich dějinách, a ani později za své národní ob
rození neděkujeme Habsburkům, nýbrž na
opak dosáhli jsme své kulturní, hospodářské
i politické samostatnosti proti všem.
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Ale když po jejich porážce ve světové válce
vznikla Československá republika, a když jsme
se potom již od zmenšeného a odzbrojeného
Rakouska neměli ničeho obávati, a když ko
nečně nová říše německá pod vůdcovstvím
Hitlerovým kráčela od úspěchu k úspěchu a
povstávalo nebezpečí tak zv. »anschlussu«:
jaký to mělo smysl trvati na dosavadní nepřá
telské politice naproti Rakousku

A to byl vedle všelikých demokratických a
internacionálních ideologií hlavní a největší
omyl naší zahraniční politiky, který nám způ
sobil ztrátu celé třetiny státního území a oby
vatelstva a který nás vydal v budoucnosti na
milost a nemilost našich přemocných sousedů.

Francouzův list R. I. Malému

o Francii a ČSR
Vážený a drahý spisovateli,
omlouvám se, že jsem Vám nenapsal poněkud
dříve, abych Vám vyjádřil ohromný zármutek,
který jsem pocítil nad neštěstím, které postihlo
český národ. Skutečně jsem nebyl s to tak učiniti, jsa zdrcen a neschopen nalézt výraz, kte
rým bych vhodně pojmenoval svůj souhlas s tím,
že od 30. září je čelo Západu poznamenáno pe
četí hanby. Věru, není již možno sestoupiti níže
na žebříku necti!
Avšak třebaže naprosto odsuzuji
akt
mnichovský, nemohu nemysliti na strašlivou od
povědnost, která tíží bývalého presidenta repub
liky. Je opravdu jasno, že zatím co povstalo
vzkříšené velkoněmectví, pan Beneš nedovedl
ani uskutečniti národní jednotu, která by mu
byla dovolila hmotně i morálně chrániti práva
naprosto samozřejmá, ani vytvořiti solidaritu
států střední a východní Evropy, která by mu
poskytla spojence přirozené a bezprostředně
účinné. Ba ještě více! Častokráte prohlašoval, že
dává přednost anšlusu Rakouska před návratem
Habsburků.

Sudeťané samozřejmě přece měli být spojeni
s Rakušany pod vládou německou a převrat ve
střední Evropě nutně z toho musil vyplynout.
Ze se nepředvídala a nepřipustila tato skuteč
nost, že se včas nepředešla, že se ve všem počí
talo a spoléhalo jen na Francii
toť je věru nejvyšší nezodpo
vědnost,
Z hlavních bludů
Benešových <— a zejména od události habešské
— bylo jeho »předpovídání«,
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A jinak, říká-li se, že pan Beneš dělal vždy
politiku francouzskou, je to podle mého soudu
ohromný blud, který může oklamat jenom naivníky.
Co učinil doopravdy pro plán Tardieuův, kde
podivuhodně byla narýsována linie konfederace
dunajské? Co učinil na radu téhož Tardieu,
když roku 1932 Tardieu, jakožto president fran
couzské Rady neustával doporučovati restauraci
Habsburků? Co učinil pro plán maršála Foche,
který Čechům a Polákům vysvětloval nutnost,
aby se spojili a aby uzavřeli vojenskou smlouvu?
Jak se zachoval k maďarské nabídce roku 1922?
Tehdy totiž budapeštský kabinet dal vědět vlá
dě francouzské, že by se za jistou úpravu, ostat
ně velmi skromnou, zavázal navždy se zříci své
ho bývalého vlastnictví. Tato nabídka, kterou
Paříž dala předložit Praze, nebyla Benešem ani
vyslechnuta! Je třeba uvádět všechny ztracené
příležitosti?
Ať však je tomu jakkoliv, já sám jsem se po
stavil na stranu Čechů ve všem, co bylo hloupě
děláno proti nim. A až do prvních čtrnácti dnů
zářijových jsem byl přívržencem války, ježto se
mi zdálo, že je vhodná příležitost, aby definitiv
ně se rozhodlo o Evropě. Bohužel však, dů
sledek dobrozdání Runcimenova, určující postoj
Anglie, postoj, který zaujala Itálie, záměr Pol
ska odtrhnout Slovensko, záměr Siamu — pří
tele osy Rím-Berlín — napadnout Indočínu, zá
měr Japonska postoupiti na Hong-Kong, válka
ve Španělsku, konflikt palestinský, prudký od
por veřejného mínění ve všech zemích proti vál
ce, druhé poselství Rooseveltovo Hitlerovi, opa
kované volání Pia XI., to vše, mimo sta jiných
důvodů, mne převedlo na stranu míru.
Opravdu, není potřeba míti odvahu svátého
Ambrože, aby se poznalo, že válka tak všeobec
ná, po celé planetě, by nutně skončila v absurd

ní situaci; ve zhroucení křesťanskosti, ve vládě
židovského komunismu, v rozvratu Českosloven
ska a ne-li v jeho úplném zániku, tož jistě aspoň
v zániku jeho původní formy, v příšerném ma
sakru lidí. Tím, že by se české území bylo stalo
bitevním polem, kde by se střetly nejsilnější
armády, a že by bylo odříznuto od jakékoli ko
munikace se zevnějškem atd. — jistě by nakonec
bylo srovnáno se zemí.
Tvrdím na své svědomí, že ti, kdo neznají
hrůzy a novou formu války, ti, kdo nic nevědí
o všech tajemných stránkách a dosud temných
okolnostech posledních událostí, se činí směšný
mi, když křičí o zradě a když soudí o Francii,
jako by nikdy nebyla nic učinila pro Českoslo
vensko, zatím co roku 1919 byla to jediná Itálie,
která ve Versailles podporovala Francouze při
jednání o sudetských hranicích; a zatím co v po
slední křísí Anglie se nakonec rozhodla ustoupit
všemu a učinit možné i nemožné, jen aby zabrá
nila Francii vstoupit do války, kterou vedoucí
britanští a Mussolini považovali pro všechny za
zcela neužitečnou.
Rozhodně naprosto si nevážím těch států
střední a východní Evropy, jež líbají Německu
nohy od těch dob, kdy se pozvedlo k moci, a
které se obracejí zády k Západu. Jinak s jejich
osudem je tomu asi zrovna tak, jako na počát
cích antického Říma, kdy mladý Horac triumfo
val bez námahy nad třemi Curíacii, kteří se
s ním utkali v boji jeden po druhém a tak po
vstala hegemonie jeho vlasti nad světem. Po

dobu více jak deset let si uvědomuji, že osud
Curiaciů je osudem národů střední a východní
Evropy, nerozhodnou-Ii se, že se spojí a že bu
dou společně bojovat.
Píše Vám tyto řádky, můj drahý a vážený
spisovateli, nemyslím nikterak omývati Francii
z jejího diplomatického úpadku. Můj cíl jest
uvésti na správnou míru některá mylná mínění,
která průměrní Češi projevují vzhledem k té ze
mi, jejíž národ přece jen prudce reagoval proti
německému zásahu v Cechách a jímž také sám
hrozně trpěl. Současné sociální zmatky ve Fran
cii jsou samozřejmé následky úmluv mnichov
ských. Bylo velmi snadno je předvídati. Národ
se zdemoralisoval, tím, že se ponížil; brutálně
byla povolena vzpruha, která ho počala napřimovati proti hrozícímu Německu; byl zabit cit
důstojnosti a velikosti, který by mohl učiniti
před vnějším nebezpečím posvátný svazek. Je
samozřejmé, že po hrozné mnichovské ráně,
každý se zbaběle obrací k jediné starosti o své
zájmy hmotné a ke svému drobnému egoismu.
Proto vládní výnosy byly tak špatně přijaty
francouzským veřejným míněním.
Chtěl jsem vám napsat jen několik řádek a
jsem již na šestém aršíku. Promiňte mi délku
tohoto dopisu a prosím Vás, drahý spisovateli,
abyste přijal ujištění o mé srdečné úctě.
Naprosto oddaný
Emile de Nolva

V Praze 27. listopadu 1938.

(Přel. M.)

Dr. Alžběta Birnbaumová:

Češi a
V revui »Maas und Wert« (r. II., č. 2.), vy
dávané Th. Mannem v Curychu, vyšel nedáv
no Článek H. M. Goergena »Tschechen und
Deutsche«. Jest potřebí více než kdy jindy zajímati se o pozornost, kterou našemu národu
věnuje spolupracovnický okruh Th. Manna.
Půjdeme na to poněkud oklikou a zeptáme
se, v čem tkví tragedie emigrantů. Nikdo ne
smí pochybovati o tom, že jsou to lidé svo
bodní a vždy a za všech okolností myšlenkově
vyhranění. Naše doba však — trpící nadsazeností všech světel a všech stínů — má právo
zkoumati, zda tato vyhraněnost jest správně či
nesprávně zaměřena. A tu se nám zdá, odva
žujeme se to tvrditi, že tyto vyhraněné osob
nosti, odcházející více Či méně dobrovolně ze
svých domovů, postrádají první a základní
vlastnosti křesťanského a vůbec duchovního
života: postrádají pokory a topí se v pýše.

NĚMCI
Odešli proto, že chtěli míti vítězem svou
pravdu, že chtěli sami sebou vítěziti a nyní
v cizině křečovitě očekávají, že toto vítězství
přijde. Ale právě proto Čekají marně. I když se
tu a tam vrátí jako osvoboditelé do své domo
viny, kterou se odhodlali opustit posilováni
snem o vítězství, přece se dříve nebo později
ukáže, že jejich předpoklady byly klamné, pro
tože nebyly zakotveny v pokoře, která jediná
smiřuje nás s nadčasovostí idejí a neproniknutelností plánů budoucích a odpoutává nás ode
všech zklamání. A i když by existovala emigra
ce, která by mluvila proti tomuto pravidlu,
pak v žádném případě nemůže a nebude míti
pravdu nikdy jakákoliv emigrace katolická,
která by ve svém asylu Čekala na své vítězství
a své vítězství připravovala. Neboť základnou
křesťanského myšlení není dosažení a dosaži
telnost vítězství, ale časný neúspěch a mučed-
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nicka trpělivost. Bůh nevítězí tehdy, když Čím
koliv poplašené stádo se před ním vrhá na ko
lena v úzkosti a zmatku, nebo když několik
blouznivců chce mu dopomoci k slávě, ve kte
ré by se pak sami vyhřívali — ale tehdy, když
ti, kdo se k němu hlásí, mají ho tak pevně
v srdci, že jsou ochotni obětovati všechno —
docela všechno, nejen své životy, ale i svou
čest, i dokonce své nároky na uznání, když
jsou ochotni snésti, podle příkladu Kristova,
jakýkoliv životní neúspěch, ba i pohřbení své
vlastní pravdy proto, aby tím mocněji zvítězil
On sám, sám sebou a sám v sobě.
A právě proto, že isi toto zjišťujeme tak jas
ně v době velmi nejisté, ve které nevíme nic
o svých vlastních zítřcích, máme právo upozorniti na to, aby každá a jakákoliv sympatie,
projevovaná nám se strany emigrantů, byla
velmi pečlivě zkoumána.
Češi a Němci — tento vztah neznamená nic
jiného, nežli nekonečné hrdinství malé hrstky
lidí, kteří si po tisíciletí, přes veškeru nepřízeň
osudu, hájili své prastaré sídlo uprostřed
stále mohutnící záplavy živelného oceánu rasy
silnější počtem, starší tradicí a zakotvenější po
vahově, a znamená současně nevykořenitelný
vztek, že tato hrstka lidí vzdoruje, že vzdoruje
tak pevně, až je to nepochopitelné, že vzdoruje
tak obezřetně, až je to podezřelé.
»Jak jinak by mohli se nás nebát, než kdyby
neměli mocných spojenců?« To byla otázka,
bující v každé sousední hlavě, na kterou byla
přijímána odpověď, »že jsou jistě opřeni o do
konalý ruský pakt«, čili, »že jsou úplní bolše
vici«. Tohoto výkladu používala ohromná
spousta lidí i velmi inteligentních, a i mezi Ro
mány a západníky vůbec, jejichž dekadentní
vitalita není schopna si představit, že by moh
la kdekoliv na světě existovati ještě Davidova
biblická odvaha.
Tím také se zmýlili velmi mnozí Židé u nás,
kteří počítali s touto pomocí a stávali se proto
komunisty.

Díky Bohu naši předkové měli v tomto smě
ru vždycky otevřené oči. Naši předkové věděli
vždycky velmi dobře, že nesmí chtít jakým
koliv způsobem překlenouti tu přirozenou
propast, která je mezi námi a Němci. Věděl to
sv. Václav, věděla to dodnes nezhodnocená
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Eliška Přemyslovna, věděl to nějak i Václav
IV., a konečně zase jiným způsobem i Slavata
a jeho okruh, a obrozenci. Lhostejno, jakým
způsobem, zda aktivním nebo pasivním, zda
odbojem nebo podřízením se, ale o jedno šlo:
udržet rozdíl dvou břehů.
Zadíváme-li se na svou historii, vidíme tam
vskutku stále a variabilně se proplétající tento
úděl a smysl, zdánlivě bezcílný, zdánlivě zby
tečný: zachovat za každou cenu život hrstky
Slovanů v této zemi. A Bůh nám pomáhal!
Znovu a znovu jsme pozvedali a drželi svoje
dědictví neporušeno. Ale najednou se stalo
něco podivného.
Ano, stalo se, že jsme zpychli a vemluvivše
se do úlohy silných duchů, velikých filosofů,
chtěli jsme se i proti vůli Němců s Němci do
hodnout, chtěli jsme překlenout tu hrozivou,
ale zároveň i pro nás ochrannou propast mezi
námi a jimi.
Jen naivní Člověk se může diviti tomu, že
jsme do ní spadli, natahujíce stále více a více
ruku ke smíru s Němci v hranicích první re
publiky.
A proto odmítáme nyní velmi zásadně člá
nek »Tschechen und Deutsche« v »Maas und
Wert«. Autor, který se kdysi velmi těžce smi
řoval s názvem »Tschechoslowakei« jakožto
nelogickým, pojednou stanoví sedm thesí a
snaží se jimi podložiti, že bylo možné soužití
Čechů a Němců v Čechách (Böhmen). —
Předně zjišťuje pro Sudety úžasnou pravdu,
že tito Němci nenáleželi nikdy žádnému ně
meckému státu, nýbrž, že v národnostní říši
středověké a v národnostní říši Rakouské
uplatňovali se vždy jako obyvatelé království
Českého. Ano, tomu je doslovně tak. co však
z toho plyne? - Za druhé: území obývaná Něm
ci jsou prý přirozená, dějinami legitimovaná
Část království. (Zajisté! To je opět očividná
pravda.) Za třetí se tvrdí, a to jedním dechem:
Němci jsou sice přistěhovalci a kolonisátoři,
ale mají právo býti považováni za usedlíky.
Mystické pojmy jako »deutsches Volksboden«
a »tschechisches Volksboden« mají prý býti
vynechány z debaty. Jestliže by se tak nestalo,
pak by při veškeré vděčnosti, kterou jsou prý
Češi povinni německým mnichům, kupcům a
kolonisátorům, přece jen mohli považovati
Němce za pouhé hosty, kteří se do této země
nastěhovali v době, kdy nikterak nepochybo-

váli o tom, že tato země je pro sebe uzavřeným
státním celkem. Tato veta má míti do sebe
cosi velmi povzbuzujícího. Protektorsky nám
přiznává také jakési právo. Děkujeme za tohle
dovolení, víme vsak, že Němci v Čechách, až
na výjimky, které potvrzují pravidlo, nikdy se
»bodenständig« necítili, leč jen tehdy, když se
domnívali, že jsou zde ne hosty, nýbrž na
prostými a úplnými vítězi.
A potom ta věc je ještě poněkud složitější
a její ústřední bod je jiný.
U kolonistů, kteří žijí v zemi několik sto
letí, byť by to byla jen tři (protože dnešní
Němci v Čechách nejsou potomci Němců
z dob Přemyslovců — ti byli vyhubeni Husi
ty, nýbrž potomci německého osazenstva za
Habsburků), je opravdu nesnadno mluvit
o hostovství, ať už se nakonec »hosté« chovají
jak chtějí. Srovnejme tu věc s Amerikou. Sa
mozřejmě, že vzhledem k Indiánům jsou vši
chni dnešní Američané v Americe hosty — co
však toto zjištění Indiánům pomůže? Nic!
Řekněme tedy radši, že němečtí kolonisté v Če
chách nebyli hosty, protože sem nepřišli jako
hosté, naopak neměli jiných než dobyvatelských a expansivních úmyslů. Proč jsme to ne
pochopili dříve? Tuto otázku bez pochopení
problému dynamismu nezodpovíme. Němci
měli za sebou obrovitou masu svých soukmenovců, kteří jim byli posilou. Ale což my jsme
je neměli? Poláci nejsou přece jazykově o nic
více nám cizí, než třebas bývalí Frankové Pru
sům, ba naopak.
Vitalita německého kmene byla a jest
obrovitá a jednotící a naše taková není. Ale
proto náš vztah k této přesile biologicky při
rozeného původu, živelného a nezastavitelné
ho, nemůže býti romantický, ale musí býti —
křesťanský. To znamená za žádnou cenu nikdy
ani sobě neselhat, přijmouti tento úděl jen a
jen s vírou v Boží pomoc, čili pokorně. To
právě neznamená podrobení. Nic není pevněj
šího než pokora. Jen nezdolná víra v život,
daný Bohem, může nás zachrániti.
Proto měli jsme my všichni, a všichni ti, kdo
v r. 1918 byli jakkoliv přítomni smlouvám
versailleským, uvědomiti si Čtvrtý bod Goergenův, že totiž Němci již od r. 1848 se domáhali
národnostního rozdělení Českého území a že
s těmito požadavky přicházeli často od konce
19- stol, a že ve Vídni byli vždy proto velmi

nevítaní. Systematická a důkladná práce, kte
rou jsme nikdy nechtěli viděti, abychom tím
honzovŠtěji se mohli děsit nad tím, jak jim
»náhle« padají plody do klína — připravovala
si letošní zářijové dni po generace předem!
A my jsme proti tomu nedělali nic, zhola nic!
Byli moudří mužové i mezi Francouzi (letos
mi o tom vyprávěl prof. Blondel), kteří nám
říkali již v r. 1919, že je pošetilostí, co děláme,
ale udělali jsme to a dnes je pouhou vědeckou
diferenciací a nic z toho dedukovat nelze, jest
liže emigrant Goergen zjistí, že sebeurČovací
snahy sudetských Němců zacly býti zcela jasné
koncem 19. stol.
V pátém bodě Goergen praví, opět s nápad
nou laskavostí vůči nám: Dějiny ukazují, že
Čeči a Němci na společném území často byli
k sobě poutáni společným patriotismem a že
tehdy, když Němci přiznávali se ke společen
ství osudu s Čechy, přinášelo jim to užitky. —
Tedy: Němci se rozhodně téměř nikdy nehlá
sili do žádného společenství s námi a také
v tom žádný užitek nespatřovali a také jim to
nic neposkytovalo! Pravdou je pravý opak,
bohužel! Případ »české« Šlechty ukazuje, jak
a do jaké míry se právě Češi hlásili do spole
čenství s Němci, germanisujíce se sami dobro
volně, již před Bílou horou. Ale hlavně, pro
sím, opatrnost: žádný Němec, kdyby nebyl
emigrantem, ale ani pak, kdyby se nedomní
val, že to právě potřebuje v první řadě pro
sebe, by nic podobného nenapsal. Jednak
proto, že to neodpovídá pravdě, a pak proto,
že je to v rozporu všem jeho tendencím. Ten
dence emigrantské jsou jen záludně příznivé
pro nás! Věnujme raději pozornost těm ten
dencím neemigrantským, proti kterým měli
jsme činiti opatření všichni nejméně již od
konce 19. stol. A to nejen politikové, ale my
všichni, vzdělaní i nevzdělaní.
Ostatně v Šestém bodě, který jinými slovy
opakuje, co již řekl, a který je vytvořen zřejmě
jen pro potěšení Škatulkovat, které je tak na
prosto vlastní německému duchu, musí bystrý
autor sám věc přiznati: teprve když v 19. stol,
ztroskotal pokus o umělou a násilnou germanisaci v Čechách, vyvstali Němci se svými separatistickými požadavky, s požadavkem pro
hlášení Sudetenlandu. Nuže!?

A finis coronat opus. Sedmý bod praví do>
slovně: »Československá republika byla žalo-
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žena bez účasti Němců, a aniž byli dotázáni
na souhlas, byli do této republiky včleněni.
Nebylo jim přiznáno právo sebeurčení, neboť
Češi z historických, geopolitických, strategic
kých a hospodářských důvodů Činili si nárok
na celý českomoravský prostor.« — Kdyby
tento sedmý bod byl pronesen ještě klidnějším
a objektivnějším tónem, přece jen by z něho
vždycky vyzněla výčitka. Výčitka, která nám
byla nesrozumitelná, která však pro stranu
opačnou, a to i pro Němce, kteří jsou dnes
v nejprudší oposici k režimu, je, jak vidno,
zcela přirozená.
Autor článku v závěru cituje J. A. Komen
ského (který je mu vrcholem skvělosti Českého
myšlení) Unum necessarium: »Nejlépe by bylo
nezačínati žádných válek, ale předejiti jim mí
rovými poradami. Nejlehčím východiskem ze
zmatků jest nevěsti žádnou válku, neboť vésti
krátkou válku jest těžká úloha a nejtěžší dovésti ji k dobrému konci, neboť vždy jest
v každé válce něco zvířecího, zatím co lidem
přísluší jen lidskost. Všechny mezistátní roz
pory mohou být rozhodnuty řádně vedenými
rozhodčími soudy.« — Jane Amosi Komenský,
jak s tímto citováním tebe nemůžeme souhlasiti, jak tomuto tvému racionalismu nedal vý
voj za pravdu! Vy racionalisté vždycky myslíte
v kategoriích a nikdy ne realitou! Tvoje tvrzení
nutno opraviti asi takto: Válka není zvířecká
sama o sobě, ale jen do té míry, do jaké jsou
zvířeČtí lidé, kteří ji vedou.

Jsou horší věci než válka, neboť jsou
horší věci než smrt.
Ano, v tom to
je, že racionalisté němečtí i čeští pacifisté
(a autor článku je jím par ex., proto jest emi
grantem) se zmýlili: báli se války, ale zapo
mněli, že válka jest jen pojem, který se v rea
litě buď stává nebo nestává nejhorším zlem,
a zapomněli na moudrost ze všech nejhlubší,
že boj, boj a zase boj jest nejvlastnějším zákla
dem života, ať forma boje, ať jeho pojem jest
jakýkoliv. Pacifisté chtěli odstraniti válku. Zdá
se nám, že vskutku stojíme na prahu epochy,
ve které již nebude krvavých válek, tak jako
kdysi lidstvo stálo na prahu doby, ve které již
nebylo otroctví. Ale tak, jako ani po zrušení
otroctví nepřišla svoboda a jako svoboda je,
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jak se zdá, utopií, tak také po odstranění krva
vých válek (nakonec princip přezbrojení bude
sám o sobě obranou) nenastane mír.
Problém Českého a německého soužití spo
čívá v tom, že nikdy nebylo lehce možné
uvnitř jednoho státu. Dokud jsme si to
uvědomovali — šlo to s námi více méně
dobře. Jakmile jsme se dali svésti mesiášstvím
a za každou cenu si vsugerovali mesiášská a
racionalistická hesla, prohráli jsme. A pro
tože ta naše »pravda« nebyla ani zakotvena
v Bohu tak pevně, abychom byli dovedli klid
ně Čekati, až ji Bůh (neboť jen On to může
způsobiti) popřeje úplného a opravdového ví
tězství, ani jsme ji nedovedli postavit tak že
lezně a reálně na nohy, aby byla
vítěz
nou, proto jsme to prohráli.
V tom je celé tajemství věci a v tom se jeví
zásah absolutna do relativity tohoto života, že
nesnese polovičatostí, že spíše snese úplnou
hrubost, než poloviční ctnost, že spíše dá ví
tězství silnému divochu, než pokryteckému
andělu.
Ale co dále, když jsme toto všechno zkon
statovali? Nic dál. To stačí. Pýcha, která
z drsné reality života chce dělati jakýmikoliv
reformami jakýkoliv ráj, je zcela nekřesťanská.
Díky Bohu — a žádný emigrant to již nespraví
— nebude se již nikdy mluviti o soužití Čechů
s Němci v zemích koruny České. Bude se již
vždy, třeba i mlčky, mluviti o zcela jiných vě
cech. A všem bude jasno.
A proto bych ráda řekla těm v pohraničí,
které vláda zdánlivě kruté (ano, krůtě, pro
tože věc dobře cítila, ale nedovedla to du
chovně zhodnotiti) poslala a posílá zpět do
nejistoty a muk: »Ať se stane cokoliv, ne
myslete, že vaše oběti budou marné. Nikdo
z vás neví, co a jak — ale tolik je jisto, že
emigranty nebudeme a nesmíme býti! Krev
mučedníků zúrodňuje půdu, do které padá.
Věřme v cenu oběti, věřme, že cena oběti je
tím vyšší, čím oběť jest anonymnější! Je-li do
hrána naše úloha ve světě, pak věřme na svou
nesmrtelnost! Není-li dohrána, pak věřme po
korně ve vítězství pravdy boží a nedomáhejme se pyšným a křečovitým vydupáváním
pravdy svojí. Naše naděje a naše víra jsou vše,
co máme — a ty nejsou z tohoto světa. Ať
zmlknou všichni, které náš případ zajímá.
Není v něm dramatiky ani sensací! Chtěli jsme

a nedovedli jsme — pro cizí je to nudné a nám
nezbývá, než se hanbit, strašlivě hanbit. Ale
víme, že při pokání je Bůh chybujícím nej
blíže.
»Pravda vítězí« — ale jenom na kříži, jen
na onom nárazníku sil hmotných a sil ducha.
Smiřme se se skutečností, skutečnější než vše

chno ostatní viděné i neviditelné: jen doko
nalá oběť jest spásou. Nebojte se, nebude za
pomenut nikdo, kdo dokonalou oběť dovedl
přinésti. Ale bude proklet každý, kdo je ve
svém srdci pyšný a touží po slavné slávě ví
tězství tohoto světa.

Bohumír Lijka:
Vlastimilové
Sudetští Němci si za dnů společné Širší vlasti
vydávali ostrý satirický list »Der Igel«.

NáŠ milý ježek v našem
skrovném bytečku tedy zůstane. Nikam jinam
nepůjde domů.
Nikdo jiný však, kdo
sídlil na okrajích téže tisícileté vlasti, není-li
ježek, tak dnes prohlásit nesmí. Prohlásit se
všemi příznivými důsledky. To zůstává odevždy vyhrazeno ježkovi. Ten ježek právě,
protože je tím, Čím je, smí žít všude podle
svých vlastních zákonů. Smí být v právech
a povinnostech soběstačný. A smí s despektem
shlížet na všechen praobyvatelský život této
země. Kdyby opravdu tisíc let zde byl žil, vše
ostatní než on sám mu bude právě tak cizí
a odlehlé jako v první den. Nikdy nic hodnot
ného kolem sebe neuvidí, nedovede uvidět.
S takovou povahou, od prvopočátku a pra
základu soupeřskou, je nám dlužno poČítati.
Z nezměnitelného faktu ustrojení takové po
vahy je možno ostatně změřiti drahocennost
dědictví, o které se vede zápas.

Věčně znova.
Věkovitá symbiosa je v nárocích těch prvních
podivuhodně jednostranná. Ani pídě nabytých
práv se nevzdá, ale svému soupeři upře tako
vých nabývati.. Na každou dobrovolnou ústupnost druhého nazírá jako na přirozenou povin
nost.

Náročnost a pohrdavá superiorita zabíhá do
všech oblastí bez výjimky a účastní se jí i du
chové jemní a vybraní. Snad za to ani nemo
hou. Rodí se již tak. Není oboru nebo místa,

kde by se tvrdé neprojevila. Hle, příklad
z oblasti hodně výlučné:
Ve Westheimu u Augsburku vychází již pět
let statný a obsažný katolický bibliofilský
sborník »Sankt Wiborada«, ve kterém je velká
pozornost věnována zejména dějinám klášter
ních biblioték a mniŠské knižní vzdělanosti
v rozličných zemích. I pisatel této glosy měl
Čest podati v něm v III. roč. 1936 přehled s ná
zvem »Die Klosterbibliotheken in Böhmen«.
Ročenka seznamuje pravidelně, stručným vý
tahem na základě redakčního výtisku a pri
vátně zasílaného německého resumé, s obsa
hem našeho znamenitého sborníku »Český
bibliofil«. Redaktor dr. Hans Rost, autor vel
ké bibliografie bible, píše o jakosti České
bibliofilie s největším uznáním. A přece možno
od něho Čisti v letošním 5. svazku, str. 191,
nepochopitelné přání: »Zu wünschen wäre
nur, dass auch einmal Abhandlungen in deut
scher Sprache erscheinen möchten, nachdem
die Deutschen bestimmt auf dem Gebiete der
Buchkunst und der Bibliophilie in der Tsche
choslowakei gute Leistungen aufzuweisen ha
ben werden.«
S tímto přáním srovnejme však ještě fakt,
že existuje dobře fundovaný německý biblio
filský časopis na české půdě, dru Rostovi
dobře známý, protože o něm také referuje. Ve
Vídni vydával totiž obchodně velmi Čilý se
mita Herbert Reichner devět let mezinárodní
Časopis pro knihomily s názvem »Philobiblon«.
Asi před dvěma lety projevil úmysl vydati
také české číslo. Poněvadž však od našeho mi
nisterstva zahraničí požadoval tučný obnos pár
desetitisíc, sešlo s příliš drahé propagace. Milý
Reichner však měl odvahu hrozit žalobou pro
poškození nesplněním slibu. Před anŠlusem
byl »Philobiblon« poarijŠtěn a prodán do Brna
velké tuzemské německé firmě Rohrerově,
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která vydala letos už devět čísel 10. ročníku.
Redaktora si vybrala v Lipsku, obsah je čistě
německý. Na 500 dosavadních stranách nena
jdeme příspěvku, který by se týkal Českého
knižního života a českého knižního umění, ve
světě velmi ceněného. Až na veřejný podiv na
šich zájemců, kterým je nevšímavý Časopis,
k tomu příšerně drahý, přesto chutě zasílán,
že ani podle rubriky zpráv nikdo by nepoznal,
že revue vychází v Československu, zařáděno
bylo mezi 362 zprávami z různých knižních
středisk 20 hubených a bezradných zpráviček

podle novin, hlavně o tom, co podnikají praž
ští Němci!
A takovou zkušenost krajanskou by mohli
ověřiti naši vědci z kteréhokoliv prostředí.
Vzpomeňme jen na Konráda Bittnera a Josefa
Pfitznera, na K. H. Strobla, Herberta Cysarze,
Zatschka. Věčná ofensiva, podložená přezíra
vostí, trvá nejen na hranicích země, ale v samém středu našeho duchového života. Snad
jednou přece se to změní. Zatím však tím
silnější musí býti naše národní houževnatost.

Dr. Karel Hanuš:

KAM JDE EVROPA?
Čím více studujeme moderní dobu, tím více
znovu a znovu nalézáme veliký problém, který
nám klade, totiž problém řádu a civilisace.
Stále více dospíváme ke konstatování faktu,
že příčinou dekadence a úpadku do barbarství
je oslabení a postupné opouštění křesťanského
řádu. Jenom návrat k tomuto křesťanskému
řádu může za dnešní doby zachrániti Evropu.
Ve všech etapách moderní doby byli pozo
rovatelé, strážci, proroci, kteří to prohlašovali.
Křesťanství, pochopivši to, usilovalo v každém
období o to, aby se oživilo, přizpůsobilo se,
aby znovu přišlo do užšího spojení se životem
moderním. Dějiny křesťanství od pruského
schismatu ve století XVI. nám ukazují oka
mžiky deprese, ba i ústupu. Vidíme, že je často
obětí svých pokusů o přizpůsobení se, jakmile
se nechává porušiti a oslabiti přílivem moder
ních myšlenek. Vidíme, že je brzo poddajný,
brzo neústupný. Byli jsme toho svědky ve sto
letí XVI. a XVIII., kdy mu opravdu nezbý
valo nic jiného, než obrana a boj na ústupu.
Vidíme to i dnes, kdy tu a tam jako by ztrácel
orientaci. Přesto přese všechno dějiny křesťan
ství v moderním údobí jsou dějinami vzestupu
a očisty: je to nejkrásnější a zároveň nejbohatší
a nejzářivější stránka tohoto období. Stačí,
čteme-li ji, abychom se o tom přesvědčili, křes
ťanství — »měnící se ve svých záblescích, ale
neměnné ve svých dogmatech,« jak praví Chateaubriand — je beze změny, je současným
a zároveň přítomným a účinným; a vše se řadí
a seskupuje za ním nebo proti němu, leč vždy
kolem něho, ono zůstává pilířem a normou.
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Leč můžeme také konstatovati, že po krát
kých okamžicích, kdy se naše období od křes
ťanství vzdálilo, vždy znovu se k němu vrací.
Neboť bez něho již nemůže žiti. Na dně všech
myšlenek a všech tužeb a snah moderní doby
najdeme křesťanství, křesťanství, které se od
chýlilo od své cesty nebo bylo obráceno na
ruby, ale přec je to vždy křesťanství: Slovo,
které se stalo tělem, a jehož utrpení trvá. Při
rozenost lidská je toho druhu, že se s důrazem
dožaduje existence absolutna. Jestliže je ne
vkládá v Boha, oslavuje je v sobě samé, buď
v jedinci, buď v pojmech, které vyšly z něho,
jako: v rase, národnosti, humanitě. A všechno
se nám jeví tak, jako by toto přijímání abso
lutna bylo právě tak nutné pro člověka jako
chléb a voda. Jakmile zmizí pod jednou ze
svých forem, už je nahrazeno jinou. Protinábo
ženský duch nahrazuje Boha veličinami, které
nejsou o nic méně náboženskými: kult po
kroku, láska k lidstvu. Celé dějiny moderní
doby — rozumíme tím dějiny myšlenek, snah,
civilisace — mohly by býti sepsány jakožto
třetí kapitola dějin křesťanství.
První kapitola: křesťanství se rodí na vý
chodě, zápasí a triumfuje a rozšiřuje se ve
světě římském. Druhá kapitola: bojuje proti
barbarství a organisuje společnost křesťan
skou. Třetí kapitola: společnost se od něho
vzdaluje a tu začíná zápas mezi křesťanstvím
a moderní myšlenkou. Tři kapitoly, tři bitvy:
proti pohanství, proti barbarství, proti moder
nistou. Ale zároveň i trojí úsilí o sloučení:
o sloučení civilisace antické, ducha barbarství

a ducha moderního. Trojí postupná syntesa,
mezi řádem nadpřirozeným a řádem přiroze
ným v objetí křesťanského principu. Konečně
trojí postupné utváření Evropy: v rámci císař
ství, v rámci středověku a v rámci světa mo
derního.
A tak od svého prvního objevení se křesťan
ství ovládá a podmiňuje celou Evropu a celý
civilisovaný svět; bez něho by Evropa nedo
vedla existovati. Velká náboženství východní
jsou totožná s civilisacemi, rasami, národy neb
říšemi, jsou jejich mystickým a filosofickým
výrazem. V Evropě je tomu právě naopak.
Evropa je totiž vytvořena národy, rasami, kul
turami a státy příliš rozdílnými, než aby z toho
mohla vzejiti společná civilisace, jednota víry
a filosofického názoru. Podle svého řádu při
rozeného a historického zrodila se Evropa
jako »národnostní«. Na to nesmíme nikdy zapomenouti. Jediným principem, který jí do
dává jednoty nebo alespoň přispívá k myšlence
této jednoty, je princip křesťanský. A kdykoliv
se Evropa vzdaluje od tohoto principu, počíná
se rozdělovati, rozpadá se na kousky a roz
kládá se. Ale nejenom že se dělí a rozpadá,
ona ztrácí i svou civilisaci a vrací se k barbar
ství. Neboť svým původem, vývojem a pod
statou je civilisace duchovou a křesťanskou.
Ba co více, tato civilisace je zásluhou křesťan
ství a skrze křesťanství všeobecnou, je to je
diná civilisace všeobecná, universální.
Je proto všeobecnou, že vyšla z náboženství,
které je samo všeobecné, jako strom, který
vyrostl ze svého kořene. Pojetí jediného Boha,
ale nejen jediného, ale i svébytného, jenž je
pouhý skutek a žije svým vnitřním životem,
toto pojetí je činorodým principem a hybnou
silou této civilisace. Jediný Bůh, jediné lidstvo.
Jediný Bůh, jediný zákon, jedna morálka.
Jeden Bůh, jediný konec a cíl lidského vze
stupu, ať osobního či všelidského: ono »assimilari Deo« svátého Tomáše Akvinského.
Leč také pojetí lidské osobnosti, obraz ne
konečně daleký, avšak přece obraz Boha, který
ji stvořil, její práva na nejpodstatnější svobody,
které existovaly před společností a jsou v je
jích základech, totiž práva na důstojnost ži
vota, na civilisaci, na pokrok; leč také boj,
který musí podstoupiti v nitru sama sebe i ve
světě vnějším proti zlu; prvotní hřích, ná
sledky její svobodné vůle, její věčný požada

vek — citujeme Baudelaira — mezi Bohem a
Ďáblem, jedním slovem, drama člověka, které
je zároveň dramatem moderní Evropy, jež se
podobá pátému aktu tragedie, nuže, křesťan
ství je vysvětlením tohoto dramatu. Je zároveň
nadějí, poněvadž mezi člověka a Boha vnáší
onu neviditelnou sílu, která dovede spojovat
více než kterákoli jiná: lásku; vnáší dyna
mickou práci ducha.
Křesťanství nezajišťuje lidstvu na této zemi
pořádek, mír, štěstí, jednotu, ani jednotu víry,
a nikdy to ani netvrdilo. Zajišťuje směr, udává
nadpozemský cíl, možnost volby, řekli bychom
šance. Zaručuje boj, proti němu nebo proň.
Předem už předpokládá všechny své protiv
níky, všechny útoky, jejichž předmětem bylo,
jest a bude. Nesměřuje k tomu, aby zrušilo
přírodní řád ani zlo, jež se zrodilo z prvotního
pádu. Naopak, vstupuje do tohoto přírodního
a přirozeného řádu, kráčí v něm, potřísňuje
se zlem, které jest blátem tohoto přírodního
řádu. Neboť jeho posláním jest, aby v něm
kráčelo, ne aby se drželo stranou; jeho poslá
ním je pracovati na zdokonalení, má tedy po
slání lidské a civilisační. Ve svém úsilí splniti
je podléhá nestálosti lidské, zákonům dějin,
to jest úspěchům a neúspěchům. Avšak setkává-li se s nezdarem po chvílích, když už skoro
zvítězilo, jestliže samo křesťanstvo časem uniká
křesťanství, liší se tím od civilisaci, od společ
ností, od myšlenek pouze lidských, že nezmizí,
nemůže zmizeti. Sláb či silen, ať vítězný, ať
poražený, čistý či porušený, trvá zákon křes
ťanský stále. Jeho veliké zásady, jeho veliké
pravdy, jeho duševní život, jeho zákon a mo
rálka jsou mimo dosah lidí, mimo dosah útoků,
které by sami křesťané mohli naň podniknouti.
Dějiny moderní Evropy jsou tedy dějinami
jednoho období křesťanství; je to období, ve
kterém lidský duch, který byl živen křesťan
stvím, snaží se všemi prostředky jednati bez
něho. Býti křesťanským bez něho. Neboť vše,
co tato doba hledala ve slovech mír, právo,
svoboda, pokrok, věda — i to je křesťanství.
Neboť tato slova jsou slova křesťanská. Ne
mají smyslu, než skrze křesťanství a v něm.
Chyba spočívá v tom, že jim byl odňat jejich
smysl a význam křesťanský, že se upustilo od
jejich křesťanského zaměření, že z nich byly
utvořeny pouhé ideje, pouhé abstrakce. Genius
křesťanský, který není idealistický, ale záro-
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veň spiritualistický a realistický, vždy pevně
držel oba konce řetězu, jak praví Bossuet: řád
nadpřirozený a řád přirozený vždy se »podři
zoval skutečnému«, podle slov sv. Tomáše
Akvinského. Křesťanský duch měl vždy to, co
bychom nazvali »charita relativity« a zároveň
»spravedlnost absolutna«.
Omyl moderní doby spočívá v tom, že pře
měnila relativní v absolutní, zaměnila prostře
dek a cíl abstraktní a konkrétní, představy a
skutečnost. Evropa se naprosto nespokojila
sekularisací křesťanství, ani se s ní spokojiti
nemohla. Postavila proti němu »laická nábo
ženství«, uctívání náhražek. Ponenáhlu odstra
nila moderní doba z dnešního života onen ve
liký duševní proud, z něhož tento život vyšel.
Vyvolala tak, jak praví Dawson, oslabení du
ševního života i v samém křesťanství — oslabe
ní, jímž je vinna — právě tak jako ochablost a
rozklad moderního života. Evropa zapomněla,
že náboženství tvoří sílu sociálního života, i ži
vota intelektuálního. Nepochopila, že laicisace
neznamená pokrok, ale krok zpět, úpadek du
ševní i společenský, ubývání životní energie.
Ale už vidíme, jak na všech stranách, při
všech příležitostech, v každém prostředí byl
zpozorován tento životu nebezpečný stav a je
upozorňováno na nebezpečí, jež bezprostředně
hrozí. Již dlouhou dobu pociťoval moderní re
lativismus potřebu absolutna a opravil křivku
svého vývoje: dokazují to dějiny filosofie od
Descarta až po Bergsona. Věda již dávno
opustila materialismus a opět vyhledala ducha
a tajemství. Kritický duch pociťoval už dlou
ho, že bez dogmatismu je bezmocný. Národo
vé samotni ve své bezprostřední a silné potře
bě jistoty vracejí se dnes ne snad ke křesťan
ství, ale alespoň k duchu náboženskému. Tím
způsobem se vytvoří předběžný stav, který
umožní třetí syntésu: syntésu křesťanství a mo
derních idejí. Neboť aby se uskutečnila tako
vá syntésa, je nutná jedna základní podmínka:
neúspěch lidského pokusu. Křesťanství zachrá
nilo antickou kulturu a prodloužilo římské
císařství ve chvíli úpadku; přetvořilo barbar
ský svět ve středověké křesťanstvo, v době,
kdy tito barbaři pochopili sami, že se svým
pohanstvím nebo ariánstvím se nemohou dostati dál. V Evropě, která přijde po Evropě
moderní, uskuteční křesťanství syntésu moder
ních idejí se zásadami křesťanskými. Není-liž
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právě jeho úkolem zajistiti nepřetržitost civilisace tím, že spojuje všechna období a za
plňuje mezery vzniklé tam, kde nastalo zhrou
cení? »Přišel jsem, ne abych ničil, ale abych
naplnil.«
Problém spiritualistický, problém nábožen
ský znovu ovládají svět a lidstvo. Byl vždycky
vstupní síní, kudy člověk procházel z jedné
epochy do druhé, jak nás tomu zase učí dě
jiny.
Neboť dějiny mají smysl, poněvadž v nich
odhalujeme tajemství. Leč, jak se jeví toto ta
jemství? V historii odhalujeme především
onen stálý protiklad mezi měnícím se a stálým,
mezi různým a podobným. Relativní tam za
nechává stopu absolutního, pomíjející známku
věčného a zdá se, že náhoda je řízena záko
nem kontinuity. Dějiny jsou ovšem dílem lidí,
kteří se svobodně rozhodují. Avšak tato svo
boda má svoje meze. »Lidé,« praví Bergson,
»vědí, co dělají, ale nemohou předvídat vše
chny důsledky svých činů.« Máme stále do
jem, že v dějinách tyto následky byly před
vídány pro ně, před nimi, proti nim a že za
konečnou hranicí lidské svobody působí jiná
síla, chopí se lidského rozmachu a unáší jej
novým směrem, který člověk nepředvídá, kte
rý je však dán jeho činy. Lidské úsilí nikdy ne
dojde svého cíle. Nepostačitelnost lidského
úsilí, smrt civilisací, a přec tato souvislost
dějinná, které lidstvo nikdy nemůže na dlouho
vzdorovati: skutečnost, že jakmile jí člověk
chce vzdorovati, zlomiti ji, historie se obrátí
proti němu s nepřemožitelnou silou, jako by
se mstila za to, že byla znásilněna. Tato pona
učení ze zkušenosti, tato objektivní ponaučení,
která přicházejí opraviti chyby lidí, poněvadž
veliká většina jich se zpěčuje vzít v úvahu zku
šenost a poněvadž náraz událostí je nutný,
aby je k tomu přinutil, jak to vidíme dnes
v Československu; tato škrtnutí, toto začínání
od nuly, tento pomalý pokrok, neustále za
držovaný chybami a neumírněností, takže člo
věk začne pochybovati, zda jsou lidé sami
schopni pokroku za určitou mezí, tento ne
ustálý zápas mezi duchem a hmotou — nuže
v tom spočívá tajemství dějin, jejichž rytmus
nám odhaluje pořádek pod lidskou neuspořá
daností.
Jaký pořádek, jaký řád? Dívá-li se člověk
na dějiny, jeví se mu jako náhoda, jako zrna-

tek, který se dá věsti k »bezcílnosti«, k »ne
bytí«. Člověku se zdá, že je historie popřením
pokroku, zejména hmotného, který není ničím
než pokrokem k zániku. Díváme-li se na dě
jiny s lidského hlediska, odstrašují nás, vedou
nás k úplnému pesimismu, až se nám zdá, že
zmizení lidstva by bylo štěstím.
»Umlkni, zlověstný hlase živoucích!« A pře
ce je ještě jiné hledisko než hledisko lidské, se
kterého se můžeme dívati na dějiny. A co tak
to odhalíme v dějinách? Ani pokrok, ani svo
bodu, nýbrž zásluhu a provinění. Jakási zpět
ná tendence, která přenáší takřka systematicky
na potomky a syny chyby, kterých se dopustili
předkové a otcové, která vyžaduje od budou
cích generací zaplacení dluhů, jež učinily ge
nerace minulé. Z dějin vyplývá rovněž pocit

a myšlenka spravedlnosti a dochází v nich též
svého vyjádření. A nejenom spravedlnosti, leč
také lásky. Spravedlnost činí protiváhu lidské
svobody, láska protiváhu lidské ubohosti.
Avšak spravedlnost a láska vyžadují Prozřetel
nosti. Kdyby nebylo božské Prozřetelnosti,
člověk by sám sebou zmizel z historie, se země
sebeotravou, bezmocností, snad i únavou. Po
něvadž člověk umírá na to, čím žije, poněvadž
strom života je stromem smrti.
A to je právě to, co by filosofie sama o sobě
ani dějiny samy o sobě nedovedly vysvětliti,
leč co nám dávají tak silně pociťovati, v tom
všem právě spočívá tajemství dějin, záře, kte
rá brzy zahaluje, brzy nechává prohlédati tvář
Boží.

SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ
A DUCHOVNÍ ORIENTACE NOVÉHO ŠPANĚLSKA

Řeč proslovená 7. března 1938 v aule university v Salamance, v den sv. Tomáše, který byl prohlášen za svátek na všech školách
národního Španělska.

Portrét svátého Tomáše, drahý našim předkům, obraz člověka, jenž je dokonalým vtělením vědy,
zcela odvrácen ode všeho, co ho obklopuje, ponořen v klidné rozjímání o pravdě, vzdálen úplně
ode všech znepokojujících problémů doby — byl nahrazen zásluhou nového badání o středověku
jinou podobou, mnohem bohatší a složitější, obrazem člověka mocného a silného, dokonale pro
niknutého všemi nesnázemi, problémy, tužbami, zisky i nebezpečími svého věku, portrétem zároveň
dynamickým i klidným energického a nepřemožitelného bojovníka.
Svatý Tomáš se objevuje v dějinách v jednom z okamžiků nej kritičtěj ších a nejrozhodnějších
pro orientaci evropské kultury.
Středověk je dnes pro nás mnohem víc než tématem nehluboké poesie a romantických povídek,
založených na životě jeho světců divotvorců, na nevinných verších jeho mnichů básníků, na jeho
opatech zvolna šeptajících starou latinu žalmů, na lesích jeho lomených oblouků, zavěšených
u nebe, na jeho turnajích a slavnostech, na jeho potulných rytířích, na jeho Melisandrách
s modrými kruhy pod očima, vzdychajících za cimbuřími starého feudálního hradu nad nepří
tomností nějakého zapomnětlivého dona Gaiferosa . . .
Přestal také být dobou barbarskou, tisíciletou nocí, pomlouvanou a tupenou renesančním diletantismem a nabyl rozměrů jedné z nejbohatších a nejmocnějších epoch lidského ducha, plné
intensivního a hlučného života, v níž se kují v pomalé práci věků podstatné rysy, základní
principy, které nabudou po letech svého plného rozvoje v moderní civilisaci.
Ze změti ras a národů, které se objevily na zříceninách římského impéria, se vynořují ponenáhlu
první rysy národností. Chudá architektura raného středověku, okouzlená svou polodětskou
prostotou, se zdokonaluje, až se zhustí v definitivní formu gotického slohu. Nuzný život intelek
tuální, který se po dlouhá léta tajil v úkrytu opatství a křížových chodeb katedrálních, najednou
se probouzí. University nedávno založené kypí hlukem a neklidem studentského zástupu. Scho
lastická theologie, zvolna kovaná trpělivou prací ve stoletích raného středověku, dostoupí záhy
vrcholků svého největšího lesku.
Byly chvíle usilovného procitnutí duchů, plných neklidu, optimismu, důvěry ve vlastní síly,
krisí vzrůstu, tak rozhodujících ve společnostech i v jednotlivcích. Okamžiky nadějí a slibů, ale
i nejvážnějších nebezpečí. Začínalo se v Evropě nové období. Nové prvky, kterými se kultura
právě obohatila, ono nesmírné bohatství energií, mohly býti, dobře jsouce vedeny, počátkem období
velmi úspěšného, nebo za špatného řízení svésti evropský život na podezřelé cesty s nejosudněj
šími důsledky.
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Poslední léta století XII. značí opravdový začátek evropské renesance. V nich se už rýsují se
vší jasností charakteristické známky, které po letech podporovány spletí příčin, určí objeveni se
věku nového.
To je okamžik, ve kterém přichází svátý Tomáš.
SVATY TOMÁŠ VÍTĚZÍ
Ještě před málo lety dávala neznalost filosofických směrů, které se rozvíjejí ve středověku,
podnět k velmi nesprávné představě o pravé duchovní povaze oněch století. Myslilo se, že nadvláda
vykonávaná církví se rovnala železné duchovní diktatuře, tak účinné, že se jí podařilo zabrániti,
aby se mimo ni nezávisle nevyvinulo filosofické myšlení. Než badání posledních let nám objevilo,
že ani ona staletí se netěšila z neslýchané výsady absolutní jednomyslnosti v řádu myšlení. Vedle
velikých soustav scholastických nebo pod nimi se vyvíjejí jiné ideologické proudy, které na sebe
narážejí a bojují rozhořčeně mezi sebou, naplňujíce hlukem disputací život prvních universit.
Aristoteles se po staleté nepřítomnosti vrací na západ, když byl postupně přešel v Sýrii z řečtiny
do hebrejštiny, v Bagdadě z hebrejštiny do arabštiny, v Toledě pak byl přeložen jedním Židem
z arabštiny do španělštiny a konečně ze španělštiny do latiny. Tímto dlouhým a složitým postupem
se nauka Aristotelova vrátila, jak snadno se pochopí, zcela znetvořena, pokažena podstatnými
změnami, obtížena živly novoplatonskými, kabalistickými a arabskými. Tak se Aristoteles znova
představil v Evropě s charakterem hrozného odpůrce křesťanství, to je totéž, jako bychom řekli,
samého nervu, útrob vší vědecké, právní, politické a sociální koncepce středověké.
Nebezpečí bylo skutečné a velmi vážné. Uvedení nepravého Aristotela by bylo mělo asi účinky
podobné těm, které po letech za renesance přinesl objev starověku. Jeho objevení vzbudilo velmi
rozhořčené kontraverse. Na jeho stranu se postavili na pařížské fakultě svobodných umění
averroističtí aristotelikové Boetius z Dacie a Siger z Brabantu. Církev jejich názory zavrhla. Ale
tato donucovací opatření, jako každý vnější zásah, by byla bývala neúčinná, kdyby zlo nebylo
napadeno v samém kořeni. To bylo dílo, hodné duševního obra a svátý Tomáš, kráčeje ve stopách
sv. Alberta Velikého, se do něho pustil. Na jeho podnět pořídil jeho řádový bratr Vilém z Mörbeku
dobrý překlad Aristotela. Světec si zcela přizpůsobil Aristotelovu soustavu a výsledek byl, že
nebezpečí, plynoucí ze špatného chápání Aristotela, bylo zneškodněno a Aristoteles byl vtělen
do katolické nauky a povznesen na vrchol mnohem vyšší, než po jakém sám kdy mohl toužiti. ..
Aristoteles »tomistický« stojí v obsahu naukovém nekonečně výše než Aristoteles historický.
Jiné nebezpečí, snad větší ještě, představovala scholastika, tak zvaná tradicionální, která se
chránila neprávem autoritou sv. Augustina. Nauka, ve které byly hojné prvořadé prvky, náležejíci
velkým theologům dřívějších století, ale trochu beztvará, různorodá, zmatená, plná reminiscencí
novoplatonských a proto otevřená velmi nebezpečným úchylkám.
Svatý Tomáš třebas se vystavoval velmi prudké oposici, ji očistil, zdokonalil, doplnil a sblížil
úzce s naukou Aristotelovou, i vztyčil na ní velký pomník, gotickou katedrálu své Sumy, zázrak
duchovní architektury, ve které se sbíhají články a otázky do výše v matematické kombinaci
silných linii, správné jako šablona řecké vázy a přesné jako spád hudební věty.
Svatý Tomáš zvítězil v XIII. století. Jeho první malíři, Benozzo Gozzoli a Fracesco Traini,
s oblibou jej zobrazují ve svatozáři. U jeho nohou spatřujeme Averroa, v němž jsou zosobněny
všechny bludy té doby. Mezi jeho protivníky nebylo postav dostatečné duchovní výše, které by
se mohly měřiti s obrem katolické theologie.
EIPADEK SCHOLASTIKY

Ale jeho vítězství nebylo ani trvalé, ani úplné. Dvě léta po jeho smrti odsoudili pařížský biskup
Et. Tempier a canterburský biskup Rob. Kilwardby některé z jeho základních nauk, biskup
canterburský udělil dokonce odpustky šedesáti dnů těm, kdo by je potírali. Tato odsouzení, sama
o sobě nepatrné ceny, byla však velmi vážným znamením, že vítězství svátého Tomáše nebylo
definitivní. Svatý Tomáš, můžeme říci, neučinil pro tu chvíli nic, než že zabrzdil a oddálil nevyhnu
telný výbuch revolučních zárodků, jež klíčily v Evropě od století XII. Bez svátého Tomáše by byla
přišla renesance, ve své stránce naukové zhoubná a odsouzení hodná, více než o dvě století dříve.
Sotva svátý Tomáš zemřel, nastal náhlý úpadek scholastiky. Nominalismus nepokojného a bouř
livého františkána Viléma Occama značí konec jejího krátkého období slávy a začátek prudkého
pádu. Scholastika zahajuje období ochablosti, postupného vnitřního ochuzování, stravujíc se ve
vlastních vnitřních bojích, v neplodných subtilnostech, v slovních ohňostrojích, v okázalých turna
jích dialektických, téměř prázdných naukového obsahu. Nominalismus bude dědictvím, které
přijmou na konci středověku pošetili humanisté a jeho jménem spustí na scholastiku, v něm mylně
zosobněnou, celý příval svých výsměchů a sarkasmů.
Nominalismus znamená porážku svátého Tomáše, ale porážku, která měla pro Evropu velmi
osudné následky. Z něho vychází — neboť v řádu filosofickém jsou všechny ostatní stránky
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renesance podružné a nahodilé — cesta vedoucí přímo k racionalismu Descarta, Leibnize a Wolffa,
v Oxfordu pak k materialismu a empirismu Hobbesa, Lockeho a Huma, k směrům sice rozdílným,
ale jež se sjednocují v synthese Kantově, z níž vyvěrá logicky a takřka nutně transcendentální
idealismus Hegelův a potom materialismus Feuerbacha a Bůchnera, ty zas jsou přípravou mar
xistického socialismu a konečně dnešního bolševismu.

NAVRAT K SVATÉMU TOMASI
To je ve velmi spěšném úhrnu, jejž mně čas brání ospravedlniti, dráha scestí, začatého smrtí
svátého Tomáše. Jeho kruh se zavřel sám mlčelivým vyznáním nemohoucnosti rozluštit základní
problémy filosofie a života. Současné panoráma filosofie, mimo velkolepě rozkvétající hnutí
novotomistické obnovy, jest vyprahlá a bezútěšná poušť. Těch málo vynikajících myslitelů, kteří
ještě zbývají na živu, možno zařadit již do minulých kategorií myšlení. Téměř všichni náležejí
minulosti. Principy, jež určovaly velkolepý, třebas pochybený rozvoj moderní filosofie, jsou
vyčerpány, rovněž možnosti jejich dalšího postupu.
Došlo se k posledním důsledkům, k důsledkům integrálním, velmi tragickým zajisté, a jak praví
Nikolaj Berďajev, cestou renesance je nemožno už postupovati.
Zkušenost se ukončila. Dnes myšlení, hledajíc nové dráhy pokroku, směřuje opět ve svých
nejznamenitějších representantech mlčky nebo vysloveně, vědomě i nevědomky k zásadám čistého
původu tomistického. Postava svátého Tomáše zase vládne nad slibným obzorem.
Pohleďme na krásnou rytinu Roisinovu! Široký a slunný prostor vře neklidným hemžením hlav.
Ve zdech přilehlé budovy vidíme řadu oken, krásných gotických oken, ve kterých se také lesknou
oči, zářící dychtivostí. Uprostřed na kazatelně sv. Tomáš, obklopený horoucím zanícením shro
mážděných. Na nebi spěšné pohyby letadel. Na moři stoupají z pyšných parníků zaoceánských
sloupy kouře. A k dalekému moři vedou cesty, široké cesty, po nichž proudí temné a vlnící se
zástupy. Obraz se zove »Budoucnost tomismu«.
Po dokonávajících soustavách moderní filosofie — filosofie zabila rozum ve jménu Rozumu —
místo aby nastalo období skepticismu nebo zoufalého postupu k nemožným horizontům, jak by
bylo logické, přišla doba zřejmě orientovaná k základním poučkám filosofie tradiční.
Po rachitické, zmrzačelé představě člověka uzavřeného, autonomního, zaslepeného dětinnou
pýchou své soběstačnosti, jenž se soustředí sám do sebe mysle, že najde ve své churavé přirozenosti
odpovědi na všechny velké životní otázky své existence a svého určení, začíná se ujímat pojetí
člověka otevřeného s nekonečnými možnostmi, před jehož očima se rozvírají širé obzory, chvějící
se světlem; člověk ten si uvědomuje omezenost své bytosti, ale ví, že je neomezen ve schopnosti
vlastního sebezdokonalování. Po přírodovědeckém imanentismu, který uzavírá naše naděje do
ergastula (vězení) vší negace věcí nadsvětných, nastupuje transcendentní pojem života s účelovým
zaměřením nad individuálním a nadspolečenským. Voluntaristické, irracionální pojímání zákona se
všemi svými důsledky: neorganickým všeobecným právem hlasovacím, parlamentarismem*), ne
pravou demokracií, svobodou podle jména a tyranií ve skutečnosti — vystřídává rozumné chápání,
jež vidí v zákonu nikoli slepý a libovolný výplod kolektivní vůle, nýbrž promyšlené nařízení osoby,
která ztělesňuje autoritu, směřující k obecnému dobru. Rozkladné teorie liberalismu politického,
sociálního a hospodářského, chránící pod rouškou svobody všechny tyranie, rozhrnující veškera
pouta kolektivního soužití, úplné popření sociální spravedlnosti, začínají být nahrazovány v ná
rodech, které si uvědomují své určení, v národech, které mají zdravý lidský rozum, organickým,
hierarchickým, totalitním pojetím státu, ve kterém největší autorita je nej vyšší zárukou opravdové
svobody individuální a nejjistější ochránkyní práv lidí chudých a ponížených, kteří málo zmohou,
aby se chránili před lačností těch, kteří snad nepatřičně mohou příliš mnoho. V umění je citové
a smyslné pojetí krásy — ó duchové »dobrého vkusu«, jako by se krása vychutnávala jako číška
likéru! — nahrazováno uměním očištěným, intelektuálním, ve kterém hledáme nikoli lehké polahoděni smyslů, nýbrž vybraný duchovní požitek. I v kruzích, 'kde jisti tak trochu polovzdělanci ex
cathedra rozhodli, že nauka svátého Tomáše je věc mrtvá, předkládají dnes teorie Einsteinovy
o prostoru, času a pohybu hlediska velmi blízká nauce tomistické. Od podivuhodných objevů ve
světě atomovém, o které se zasloužili Bohr, Aston, Chadwick, Anderson, Dirae, De Broglie atd.
se došlo k základnímu pojetí hmoty, jež má mnohé styčné body s první materií (materia prima)
Aristotelovou a Tomášovou, tak potíranou a ovšem špatně chápanou; vynikající učenci jako Heisen
berg a před ním Duhem prohlašují nutnost opětného důkladného studia pouček tradiční kosmo
logie. V kritice to byl v posledních měsících vášnivý spor mezi idealismem a realismem, korunovaný
rozhodným vítězstvím realismu.
Nemohu pokračovat v podrobnostech. Než v řádu ryzího myšlení jako v řádu politickém, práv
ním, hospodářském a sociálním jsou dnes zásady sv. Tomáše jediným řešením, které může značit
bezpečný a plodný směr pro orientaci moderního života. Nauka sv. Tomáše není věc stará a minulá,
’ ) Ve Španělsku se opravdu neosvědčil, neboť rozbroje ve sněmovně byly signálem k povstání. (Pozn. překl.)

aby ji bylo třeba obnovovat. Svatý Tomáš je dnes časovější než ve století XIIL, neboť jako veleduch není ani starý, ani moderní.
Starobylost a modernost jsou časové pojmy, které opisují a umenšují to, co se jimi ohraničuje.
Starobylé je to, co minulo. Moderní, co trvá ve chvíli přítomné s životem, který mu propůjčuje
tlukot duše, je udržující. Ale nad oběma pojmy je vyšší kategorie, věčnost. Svatý Tomáš, historicky
umístěný ve středověku, nemůže být naukově lokalisován v žádné omezené a časové kategorii. Jeho
časovost je stálá, jako je stálá pravda žijící v jeho slovech. Věc včera moderní, náleží dnes minu
losti. Věc dnes moderní, nebude jí zítra. Ale co je věčné, bylo včera, je dnes a bude vždycky.
Svatý Tomáš je věčný, neboť jeho soustava není prostě systém myšlení, nýbrž systém života.
A život je stálá skutečnost, která překonává prchavou časovost všech soustav čistě naukových.
Uváděti svátého Tomáše na rozměry filosofa, třebas největšího filosofa v dějinách, znamená
zmenšovat jeho význam a podávat jej nepravdivě. Chápe jej jediné ten, kdo jej pojímá hluboce
v jeho skutečnosti mudrce a světce a prožívá jeho nauku v důvěrném poměru k jeho víře.
Je třeba se vrátiti k svátému Tomáši. Ale tento návrat nezáleží v popření, smazání všech výbojů,
neocenitelných přínosů, jimiž se obohatily vědy a filosofie v posledních stoletích. Podobné stano
visko je nejen nemožné, ale bylo by i nesmyslné. Ona práce spočívá v očištění a přizpůsobení
všech oněch prvků, ve shodě s věčnými normami Philosophiae perennis tím, že jim dáme to, čeho
nutně potřebují, ducha, směr života, orientaci.
A co se týče Španělska. Svatý Tomáš zapustil kořeny a pronikl co nejhlouběji do naši veliké
tradice. Naše renesance, pozdní, přesto po mnohých stránkách převyšující italskou, nevycházela
po nebezpečných cestách od naturalistického humanismu zásluhou Františka Vitorie a velkých mistrů
této salamanské university, kteří dali mocný podnět k obnově tomismu. (Tato universita, jejíž
sláva je sesterskou slávou kláštera svátého Štěpána, kolik jen vzpomínek vzbuzuje v duši každého
dominikána!) Není pravda, jak praví Prescott, že Spanělé byli národ vzdálený od světla a že ne
poznali renesance; naopak, Španělsko, věrno své tomistické tradici, dovedlo si přizpůsobíti všechny
nejcennější prvky renesance v umění, ve vědách i v literatuře, ale přizpůsobovalo si je ve smyslu
křesťanském a zabránilo, aby se nedostaly na nebezpečné scestí jako u jiných národů. Salamanka
se svými universitními síněmi, naplněnými křesťanským životem a Tomášovým duchem, byla
v našem zlatém věku srdcem, vysílajícím do všech našich končin proudy horké a silné krve, byla
sluncem inteligence, které vyzařovalo pravidla a směř života všem zemím našeho imperia. Sala
manka byla ohromným kadlubem, ve kterém tuhla inteligence velikého Španělska, a velikost Salamanky je úzce spjata s naukou svátého Tomáše.
BUDOUCNOST TOMISMU

Rád ideí vede a určuje řád činů. Velikost nebo pád národa závisí především na vůdčích myšlen
kách, na silných myšlenkách, které značí směr jeho počínání. Proto je nutno v rozhodných oka
mžicích našeho života národního ukouti silné a mocné vědomí naukové, plodné možnostmi orientace
a podnětu. Veliké Španělsko, Španělsko tradiční se nedalo nikdy svésti nerozumným mythem vol
nosti myšlenek. V oněch výšinách duchové atmosféry se připravují hrozné bouře, které teprve
po letech, ba i stoletích vybuchují, otřásajíce samými základy lidstva. Pokud tyto ideje zůstávají
v říši čiré spekulace, zdají se zcela neškodné. Můžeme je potírati jako bludy nebo úchylky od
pravé cesty, vedoucí k pravdě. Boj ten není nic víc než pěkné cvičení duševního šermířství mezi
filosofy. Ale přejdou léta a ony myšlenky, zdánlivě neškodné, sestoupí s klidných končin pouhé
spekulace. Vtělí se v inteligence politiků, právníků, národohospodářů, bankéřů a žurnalistů, stanou
se masem a krví v prostých myslích lidu. A teprve potom, když tichem třesknou rány ručnic, zaklapou strojní pušky, zahřmí děla a krev postřikuje chodníky ulic a půdu bojišť, uvědomujeme si
pozdě nemožnost nápravy a chápeme, že se v oněch ideích, rozvinutých k ochraně falešného pojmu
svobody a k jejímu zničení, skrývá jed, který je s to zničiti řád, mír, civilisaci celého světa.
V těchto chvílích může konat universita svaté poslání, poslání největší odpovědnosti. Jí připadá
úkol učinit plodným vítězství zbraní, vede-li národní vědomí k ideálům slávy a velikosti.
Kéž se svátý Tomáš, genius řádu, proporce a hierarchie hodnot, architekt inteligence, opět ujme
vedení naukové orientace nového Španělska, které se obrozuje útrapami války. Se svátým To
mášem radostně vstupme do brány nové doby, jež se začíná! Poslouchejme s nadějí, jak se v mlčeni
tají proudění starých zdrojů, a velmi brzo se zastkví sláva našeho imperia na obzoru chvějícim se
zlatém vítězné trouby.«
(Z revue »La Ciencia Tomista« přeložil F. S. Horák.)
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Jan Čárek:

•'f-jjjjjjylů-lt
Eva Medková:

Pokání
„Chci se s tím divným světlem poradit chci v jeho křistálové záři jít,
je vestecká a nádherně se pění
a dává naději a krásný klid,
má chvějící se, křistálový svit,
ach, svěřme se jí až do kuropění
a mužem stále rovnou za ní jít,
bezpečně za ní, až do kuropění,
až k nebi mužem za ní rovně jít až k nebi, k němuž letí její svit. *
E. A. Poe

Hluše jako v měkké kukle, v závitech temnot odpočíváš, duté. V sedmero rouškách neproniknu
telných — leda by plamenný met hněvu Božího je prolal — odpočívat, má duté. V úzkostech
volát na poplach a prodírát se temnotami, butic péstemi svých křehkých dlaní na brány svého vézeni na hradby přilit pevné, přilit hrozné, než aby se za né prodral paprsek zlatých obzorů, plných
světla. Nebol jsi zde sama, a je to vskutku stratná myšlenka být tak samoten, tak oputtén.
Býti samoten v tomto nehlubokém údolí stínů, jež vtak milujet détinskou láskou vlastníka, jako
dítě hratku, jako radost, která té omamuje; veselé radování dnů tanli na tváři vtech hodin, jež
ruku v ruce tvoři vénec tvého vezdejtího bytí, tak truchlivý ve své pomíjejicnosti!
Jako zákmit vitka nad zřítelnicí oka, tak prchavé a mizející jsou tvé dni, Časnosti lidská. Tak
zranitelná jest láska, milováni nad hlubinami véčnosti, tak křehká jako hrot, broušený v plamenech
modrých záblesků nad kovadlinami tvých ohňů, Bože.
Přijde okamžik, kdy jako Šarlatové roucho se roztrhnou temnoty a jako krev býčí se pořine po
mé tváři Tvé znamení, Jediný. Ale teď je to planoucí slunce zeme, jež miluji, a ne kříž, a prach její
zdá se mi sladší, než prach tvých vzdálených hvézd. Ale teď jsou to tajemství milostná, jež mne
volají, a ne tvé luhy, na nichž beze stínu svého těla v blaženství bude bloudit má duše. Ale teď jsou
to ruce, jež se v touze dotýkají mých, a já nevolám po tichém spočinutí v mékkých Tvých dlaních.
Divná, teplá a živoucí chul krve usedá mi na rtech a leptá mé žíly a volá po novém životé, který
by se zrodil ze mne. Svatost Tvých modliteb mne tísní a vyzouvám se z nich jako z opánků příliš
tésných, zraňujících mé nohy, jež se nemohou dosytit pozemských kroků.
Och, růže, nemyslím na hrob, na dno tvých sametových skrání, nemyslím na noc, na tmu tvých
uzavřených dlani. Jako můra, zmámená nočním svétlem, lítám a lítám kolem hořících pozemských
sluncí, příliš sladkých, příliš kouzelných, a nevidím bílé a tiché záře Tvých lamp, jež Čekají rozžaty
na Tvých oltářích, až k nim najdu cestu. Nevidím Tvého kříže, ale zaslepena vábením, vidím jen
zástupy živoucích, líbezné malé déti, krásné a žádostivé ženy, muže, vyhnance Tvého ráje, bojující
proti na této zemi s mečem pozdviženým. Miluji Tvůj viditelný svét, jehož vezdejší temnota se
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plouží údolím stínů, a necekám, že zavoláš. Jako hrozen vůné visím ve vesmíru, neznající, let rou
hání touhy, lei tíhu hříchu, jež zabijí ďábla.
Až jednou, až se mé srdce propadne a místo té žhoucí peteti bude tu jen zčernalá skvrna, které
se Štítí i terv, až smrt, ta Šalebná milostnice, zašklebí se do mé tváře, tak latné jiných polibků, kam
prchneš, kam utečeš, u jakých bran klesneš bloudící, zakletá duše? Co pak si jen potneŠ, co utiníŠ,
zavolá-li te uprostřed tvých pozemských her, budeš-li odvolána od stolu prostřeného, abys složila
útty ze svých marných a prošlých dnů? Nebo? tympány Jeho mají hlas hromu a svitlo Jeho osle
puje, příliš strašné pro duši hýčkanou maličkým sluncem satanovým.
Pak půjdeš, pak najdeš, pak uvidíš, pak poznáš vznešené znamení Kříže, planoucí v temnotách
nad vodami, nad všemi zavrženými, nad všemi zaslepenými a projdeš tichem, jako nejvonnejší lázni,
svetlem, jako nejpzácnéjší vůní, abys vstoupila do krajů, kde není ani stínů, protože tam není těla,
kde není hříchů, protože tam není touhy, kde není světla, protože tam není sluncí, ale kde je jen
planoucí záře, jež dává naději a krásný klid a má chvějící se křištálový svit.
Blaženství chvíle, jež poznamenává tvé čelo svátým olejem, aby ti připomnělo, že prach jsi
a v prach se obrátíš, požehnaná sláva chvíle, jež otevře před tvými zraky průhledy do světelných
propastí, aby stanula, nedočkavá hostiny, u božího trůnu. Má duše, jež jsi bloudila, tak lehkonohá
jako tanečnice, nemající jiných starostí, let zhlížet se v zrcadle světských marností. Ubohá, která
jsi se rouhala, utrácejíc svůj den jako bohatec pokladu, jež není jeho, a nestarající se o to, co bude
zítra. Zaslepená, jež jsi neviděla dále než na Špitky svých zaprášených střevlíků, dnes konečné pro
hlédlo tvé oko, aby uzřelo bránu otevřenou, z jejíchž stupňů není návratu, abys klesla na prahu
Kříže, jehož bolestná ramena té na véky sevřou ve svou náruč.
Konetné máš, po tem jsi stále toužila, milování, jež nekontí, lásku, jež nezrazuje, víru, jež ne
zklame, nadéji, jež vítézí, mír, jenž trvá, blaženství nejvyŠŠí.
Duše, má duše, jež temnotou se brodíš, probuď se, naslouchej, nezmeškej velkého hlasu, volají
cího té za kuropéní. Až k nebi můžeš rovné za ním jít, až k nebi, k némuž letí jeho svit.

BoJodana Malá:
Obraz a doba
Na okraj výstavy „Hollara” a Umělecké Besedy v Obecním domě.

Nejprve jsem si zašla na stodesátou výsta
vu Hollara. Výstava obsahuje dvě stě třináct
čísel, vystavuje dvacet dva českých malířů a je
den Fin, jsou zde lepty, kresby tužkou, hrudkou,
křídou, uhlem, tuhou, mědirytiny, litografie, dře
voryty, díla vytvořená suchou jehlou, oleje, guache, pastely, akvarely, tempery ... a kdo jak se
vyzná ve všech těch čarodějných technikách,
které vypočítavě slouží výtvarníkovi, aby jimi co
nejpřípadněji se vypořádal se svým sujetem!
A teď se podívejme na oleje T. F. Šimona,
inspirované zbytky antického Řecka! Je na nich
slunečný den, v němž se bílé mramorové trosky
odrážejí od modrého moře. Jsou to obrazy líbivé,
tvoří harmonický celek, k němuž je i rám do
vedně přikomponován. Jak dobře by se vyjímal
kterýkoliv z těch obrazů v moderním, vkusně
zladěném interiéru! Zde je možno se učit umění
effektu! Mramorové torso, postavené proti
modrému nebi, působí opravdu lahodným do
jmem jasu a pohody. Když se díváme na Šimo
novy obrazy, je nám lehce a příjemně u srdce.
Když se zastavíte u obrazů-olejů F. Koblihy,
již i jen při zběžném pohledu pocítíte náhle urči
té vzrušení. Uvědomíte si, že se zde ku podivu
nejedná o nějakou náladu příjemnou nebo ne-
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příjemnou, ale o zážitky z obrazů, které jdou do
hloubky. Pohledem na obrazy jsou zasaženy ja
kési spodní metafysické struny a ty se mimovolně rozehrávají. Nutí vás, abyste cosi proží
vali, abyste pocítili záchvěv opojení myšlenkou.
Myšlenkou? Ne myšlenkou. Váš zážitek není
ani kontemplace, ani filosofická úvaha. Je to hlu
boký zážitek barevný. Kobliha vás nutí myslit
barvou, poněvadž jí myslí sám. Věcný sujet jako
symbol je něco vedlejšího. Barva Koblihová vy
chází z hloubky věci, není ustrojení chemického,
namíchaná, je to sama pokožka věcí, tak jako
ovoce má svou slupku a květ, svou barevnou při
rozenost. Jeho barva se s vámi domlouvá
o úzkosti nebo naději nebo lásce.
Hořcový modrý květ naplní vaše srdce nezemskou radostí, zatím co popelavě skelné stíny
skalnaté krajiny, oranžově růžové přísvity barvy
slezů na nebi, přimrzlá zeleň balvanů a průsvitná
čerň příšery, čerň téměř utkaná z jemného pře
diva smutečního přejemného floru, začiší na vás
smutkem, že věru nepotřebujete čisti z katalogu
název tohoto obrazu: »Září 1938«.
Viděli jste v minulém dvojčísle »Taku« re
produkci kresby Koblihový: černý opuštěný útes
v rozbouřeném moři s postavou, která tiskne

k svému srdci kříž, zatím co bílé volavky illusí
odletují kamsi do dálky. Jaká to v té černé barvě
je hrůza lidské opuštěnosti, z níž může vykoupit
jen kříž-metafysická naděje.
Tentýž sujet je na výstavě v oleji v barvě
modré. Barva zde sujet zradila! Smutek se zde
rozpouští v modré barvě, věru se nedivíme, že
opuštěná postava neobjímá kříž. Smutek zde
barvou roztává do naděje, úzkost mizí, i ty vo
lavky, které na černé kresbě odlétaly nenávrat
ně do dálek z vypáleného hnízda, do něhož se
nikdy nevrátí, na modrém olejovém obraze se
vznášejí v modrém jezírku oblak poletujíce spíše
jen. a věřte, vrátí se zas.
A Koblihovo »Řecko« — serie kreseb hrud
kou!? Mimoděk je srovnáváme s Řeckem Šimo
novým a uvědomujeme si zde nejen jak různá
technika (hrudka ■— olej) charakterisuje odlišně
totéž, jak však jest odlišné i vnitřní cítění obou
umělců. Bílé trosky »Řecka« Šimonova nám po
vídají o ideálu antiky, jak si ji obyčejně před
stavujeme. Jest to lahodná fikce, v níž je dosud
něco z antické pýchy i z renesančního nadšení
starou Helladou, která upomíná na básně Macharovy.
Kresby Koblihový mluví však o antických
zbytcích v celé nahotě jejich rozpadu, o melan
cholii věcí, které stárnou a odcházejí stejně jako
lidé, o prchajícím času, který nezadržitelně jde
dál a nestará se o to, že stále kdesi cosi zaniká.
Zeď z mramorových kvádrů zarůstá milosrdným
i nemilosrdným houštíčkem, mramor zde není
bílý, ale má šedavěhnědou a hnědavěnazrzlou
Patinu.
Kobliha je umělec mnohotvárný. Není ani jed
nostranný, ani jednostrunný. Užívá nejen růz
ných technik, je všestranně dojmově obsažný,
ne však eklektický. Jednou namaluje metafysické hořce, ale pak vezme turistickou hůl a vyjde
si na procházku do okolí italské Sieny; vidí pak,
že Itálie není jen modré nebe, ale i země nazrzlá
jako kukuřice, vinice a zahrádky s osamělými
venkovskými domky, nad nimiž se nebe barevně
proměňuje téměř po česku a vidí, že cypřiše,
tentokrát u Fiesole, jsou nejhlouběji zelené.
Z olejů V. Strettiho neupoutaly vás ani tak
ta velká plátna, na nichž uměle studoval teple
olivověšedavou pleť Javanky, jako jeho »Jaro
v městě«. Jsou zde úzké, vysoké činžáky s ma
ličkými křivolakými dvorky, kde se strakatí
mokré prádlo, kde živoří několik vyčouhlých
stromků, kde na pavláčkách je navršeno rozličné
harampádí. Z obrazu téměř cítíte zápach mydli
nek a hrachu ve »dnech prádla« i přismahlou
lojovou jíšku bramorové polévky a slyšíte
tlachy sousedek, které s pavláček po sobě po
křikují při vyklepávání koberečků. Sluneční svit
zasahuje pouze okraj nejvyšších poschodí, dole
je čišivě vlhko, padají tu saze a prach je tu usa
zen v hustých vrstvách na rámech a římsách.
To jsou úzké činžáky kdesi u pražských nádraží,
z nichž na vás vane melancholická fadesa vel

koměsta, domy zbavené svobodného, volného
nebe, slunečného vzduchu, dobrovolná vězení
městských lidí, kteří v nich odžívají svůj beze
jmenný život, jímž krmí smrt.
Stejně sugestivně laděný jest i Strettiův »Po
hled z okna«, předjaří ve velkoměstě, vlažné
a vlhké a rozblácené, předjaří, ve kterém nezpí
vá skřivan.
Když jsem se dívala na mědirytiny Cyrila
Boudy (ilustrace k vlastnímu životopisu B. Celliniho) rázem jsem byla přenesena do renesanční
Itálie, do Itálie, která jest jeho láskou. Jste v té
Itálii, jak ji miloval Gozzoli, v Itálii kopečků
a pahrbků s cypřiši a piniemi, s vinicemi, s cesta
mi, které se klikatí do vršků, vedou k bráně hra
dů a hrádků a ozubených městeček, namačka
ných na neuvěřitelně malém plácku, plných kampanil, věží a věžiček, uzavřených do hradeb,
v kraji šlechtických rodů, bojujících proti sobě
za slávu rodového erbu, v kraji mecenášů a mi
lovníků umění, i chlapů šlachovitých a svalna
tých jako vybraní chovní hřebci.
Boudu charakterisuje přirozená verva a smysl
pro humor. Jak udiveně se dívají ty lidičky ze
spodu na Celliniho sochu Persea! Na obraze ze
sochy jsou jen nohy, ale z užasle vyjevených
obličejů diváků poznáváme, že ta socha musí,
panečku, být něco potvorné nového a údivného.
Boudová umělecká lehkost u jedné z nej těž
ších technik (rytí do mědi), lehkost živých po
hybů jeho postav, slunečních paprsků, proudů
vody, rouch a draperií vás bez obrany musí
okouzlit.
U českých krajinek Vlád. Silouského se za
stavíte s podivem. Tak málo čar a forem Silovský potřebuje, tak nic není na papíře, tak alšov
sky nic a krajina na nich dýchá a žije! Ba, ku
podivu! Jsou v hnědavěnaryzlých tónech a pře
ce plny slunečního světla! Kresby křídou, hrud
kou a uhlem v měkkých liniích, přímo zpěvných,
zachycují něhu české krajiny, jak ji nosíme
v srdci. Prostorná otevřenost a žírnost roviny
u Kutné Hory, světlost letních dnů nad zelinář
skou zahradou pod kutnohorským svátým Jaku
bem, tančivá chladivost vody, řinoucí se z kropicí
konve na tvrdé listy zelné, tak jenom česká voda
se perlí a takovým idylickým odpočinkem dýše
jen česká zahrada! A alej soch u jesuitské ko
leje v Kutné Hoře to je český, jen český, barok
v proudech českého slunce!
A co ještě bylo na výstavě? Ano, ještě barevný
dřevoryt Karla Vika: ten selský statek na Turnovsku se sochou sv. Jiří v popředí, zimní idyla.
Do toho statku by se nám chtělo zajít na horkou
kávu bořivou cestou ve sněhu, možná, že bychom
si ani toho svátého Jiří nevšimli. A dále vzpo
mínáme, že na výstavě měl Kotrba plno koní, že
je přímo posedlý představou letících koní. Ne
jsou to reální koně, jsou to pegasové bez křídel,
ba, jakési koňské fúrie s ocasy rozcuchaných
pštrosích per a chocholů z rytířských přílb.
O Kutnohorské sv. Barboře J. C. Vondrouše
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řekneme, že je příliš utopena ve zdích, Majerovy
kresby mají lyrický přízvuk básní, které se pře
čtou a na něž se hned zapomene, a když si vzpo
meneme na jeho oleje, řekneme si, aha, to byly
ty barevné krajinky. Z mladých Hollaristů K.
Stech dokazuje, jak podléhá vlivu, ať chce nebo
nechce, myslíme při něm na Muncha, jeho li
dem bychom pak přáli, aby se alespoň jednou
denně do sytá najedli, aby ho pak přestali děsit
svýma zoufale vyboulenýma očima. Kazdovou
budeme stopovat, co nám poví dál. A potom zde
je ještě Múller a Tondl a Fialu v »Trh v Bán.
Sťavnici«, který připomíná kašírované stavby ve
filmu i s lidmi kašírovanými.
Odcházíme z výstavy a říkáme si: Kobliha,
Simon, Stretti, Bouda, Silovský ...
Vyjdeme z výstavy Hollara a dáme se dveřmi
napravo na výstavu, kde, jak hlásá velká ta
bule a náš katalog, spatříme český kraj, jak jej
vidí, cítí a žijí naši malíři z Umělecké Besedy.
Český kraj, kraj našich předků, umělců, bu
ditelů a světců! Najdeme jej zde? Velká i menší
plátna vystupují před námi, oleje, guache, akva
rely, tempery — procházíme se mezi nimi, ochot
ni dáti se dojmout a získat, čím víc se však dí
váme, tím horší zklamání zakoušíme a končíme
dojmem pustoty a smutné prázdnoty. O české
krajině nám z výstavy povídá jen název výstavy!
A je vskutku dobře, že se pořadatelé výstavy
postarali o ten název a uspořili tak práci divá
kům, kteří by rozhodně nevěděli, že se dívají
na českou krajinu. Není možno, aby tyto kra
jiny byly malovány venku, ba ani ne v atelie
rech ze vzpomínek na českou krajinu. Či lépe,
je to krajina viděná cizíma očima, obrýlenýma
francouzskými ateliérovými módami poslední
doby.
V těchto krajinách není nic charakteristického
pro českou krajinu, krajina zde nežije, jsou to
jen pomalovaná plátna, za plátnem není nic ...
Plátna připomínají barevné, vzorkované látky,
barvy jsou chemické sloučeniny a ne barevná
vibrace.
Co chce říci o českém kraji nasládle barevná
cupanina od bonboniéry (č. 28) nebo barevné
konfety? (26, 27.) Co pečlivě vyštětečkované
staré hnědavé pralinky (33) nebo červené péro,
spadlé s klobouku obryně, nebo ptáka noha do
hnědého lomu!? (31.) Co mrtvá voda, která leží
líně při soutoku, zastřelená cínová Vltava!? (32.)
A co tato X-krajina? (26, 37.) To že je krajina
jihočeská? Proč?
Královéhradecko Sedláčkovo je nalinkovaná
geometrická rovina, prázdná a mrtvá. Svými
barvami a liniemi připomíná nějakou rovinu
v Číně s jejími rýžovišti, zatopenými vodou, tak
je její půda rozbředlá a rozblácená.
Oleje Sedláčkovy činí vůbec dojem litografií,
mají jejich styl, k obrysům kresby je barva na
nesena jakoby dodatečně.
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A krajiny Rabasovy a Radovy? Je většinou
smutná ta země, na kterou se tu díváte! Země
opuštěných silnic a políček, bez stromů, bez ži
vota, nebe trpké, země drobného lidu, shrbeného
pod každodenní dřinou, ne země hrdinů, ale
skromného národa skrovné bydliště.
Rodák z Jičína se možná zastaví se zájmem
u Radova obrazu z Jičínska, u obrazu kopců,
kudy chodíval, ale toho, kdo Jičínsko náhodou
nezná, ty kopce nezvou a nelákají, aby přes ně
chtěl chodit.
Jarní krajina Rabasova pohříchu na sebe na
nesla jakési šminky . .. Zato však jeho »Mráz
na vsi« — jak štípe do tváří a čiší životem!
Ale co říci o J. Zrzavém a J. Čapkovi!? Ze
jsou naivní a že způsob jejich kreseb se hodí
pro loutkové dětské divadlo? Tak dobře by se
věru na něm vyjímaly třeba Zrzavého stromy,
podobné zeleným fíkům, báně kostela, podobné
vodním cibulím, les, přetvořený v bílé špičaté
houby, natlačené na hnědém pařezu, kříž, dvě
hůlky křivě prohnuté, bez Krista, trčící v prázd
ném prostoru, zatím co stromy, které by v čes
kém kraji tvořily klenbu nad křížem, trčí po
stranách opodál jako mikulášské metly!
Kam že se poděla duše českého kraje? To vše
kolem nás, že jsou české krajiny? Kam se podělo
slunce a hvězdy a barevné západy a letící obla
ka, kam rovní, zpěvní i hrdinští lidé, kde jsou
louky plné upolínů a vstavačů a bílých řeřich,
kde rozkvetlá brambořiště a kvetoucí mák a len,
kde žitniště a pole pšeničná, kde pole řepná. kde
bučiny a dubiny a ovocné sady, kde zahrady,
plné zeleniny, a zahrádky, plné květin, kde to
polové aleje, kde lípy a břízy, kde smrky a boro
vice, kde kapličky a boží muka, kde kostely a
kostelíčky, kde potoky, říčky a rybníky? A to že
jsou Prachatice renesančního robustního estéta
Viléma z Rožmberka, kraj červené a bílé růže,
plný hradů, zámků, létohrádků, to je pyšný
Jindřichův Hradec!?
Jak skromné jsou zde krajiny, jak přikrčené,
jak stále ve smutku, jak se stále z něčeho kají!
To že je český kraj, tento vlhký kraj, sychravý
kraj starých, sedřených lidí?! Proč se musí na
obrazech vyskytovat jen shrbené báby s nůšemi
a chlapské ženské v šátcích pod bradu? Jak
jsou osiřelé! Zdá se, že v Cechách stále jen prší
i když je hezky. Stále je zde síro, trpko, melan
cholicky, krajina chodí v žíněném rouchu i když
harlekýnsky záplatovaném barevnými záplatami.
Je stále pod vdovským šlojířem. Měly by snad
pro vždy pravdu některé verše Nerudovy ze
»Zpěvů pátečních« .. . »Ztrpklý je širý ten náš
kraj, ztrpklé je všechno plémě . . .!?«
Ne, v tomhle kraji, který vidíme na výstavě,
by člověk nechtěl žít!
Umělci, veďte nás do naší pravé země české,
po které voláme a která volá po vás!

ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Kniha, jakých je málo ...

Autorka Rodného kraje
píše překladateli
Jaroslavu Pochovi
Crans sur Sierře, Švýcary,
leden 1939.
Pane profesore,
děkuji Vám za poslání Rodného
kraje, který jste přeložil do své
mateřštiny. Děkuji Vám, že jste
zůstal věren mému dílu a mému
domu v Berry přes tu propast,
která se, jak říkáte, rozevřela me
zi oběma našimi zeměmi. Já ne
vím, zdali Francii bylo možné jed
nat jinak, než jednala, a zda jí
byla ponechána volnost jednat
podle svého prvního vnitřního po
pudu, totiž pustit se radši do vál
ky než vypadat, jako by nesplnila
své závazky. Žiji co možná daleko
všech věcí politických, protože mě
to rozčiluje a přitom z toho ne
jsem ani krápět moudrá. Ale mo
hu Vás ubezpečit — a jistě už
mnozí jiní Vám to tak také řekli
— že celá Francie byla ponořena
v hluboký zármutek ty dny, které
přišly po zářijových událostech.
Věřte, že i já náležím k těm, kteří
byli hluboce pohnuti česko-slovenskými bědami. Už jsem Vám to
jednou pověděla: Mám ráda Vaši
zemi, proto všechno to, co se sta
lo, mi působí velkou bolest. Při
prvních slovech Vašeho dopisu mi
vyhrkly slzy z očí, ale chápu dob
ře Vaše city.
Buďte ubezpečen, pane profeso
re, že Váš dopis i Váš překlad mě
velmi dojal, a račte přijmout můj
velmi srdečný pozdrav.
Raymonde Vincent.

Co prozrazuje© Malotovi
Miloslav Novotný
V Literárních novinách (roč. 1938.
č. 2) píše Miloslav Novotný:
Autor tohoto románu, známý do
sud v beletrii jediné tenkými kníž
kami próz nebo veršů, najednou se
rozepsal velkými romány, lze říci
dokonce jakousi generační polylogií. Jeden rok vydal svazek prvý,
nazvaný Venkovský lékař, druhý
rok jeho dějové a ideové pokračo
vání, román Architekt Mialota. Ne
ní to, alespoň náhodnému zasvě
cenci, nic divného, nic nepřirozené
ho: tento cyklus, v němž románo
vě chtěl lékař František Skácelík
zpracovat své vlastní životni zku
šenosti, se rodí už vlastně celých
deset a patnáct let: Družstevní
práci v jejích začátcích kolem r.
1925 byl slíben, podepsaný referent
snad k němu dal především podnět
svým naléhavým vymáháním, ne-
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ní to podař náhodného okamžiku,
je to výslednice dlouhého a zákon
ného dění vnitřního i formulačního.
Knihy jsou to tedy jistě prožité,
opravdové, protrpěné. V prvé mi
lostná tragedie a regionální osud
venkovského reformátora-lékaře v
prostředí zpovykaném politikou a
jinými krátkodechými zájmy. V
druhé knize pokračování, přesaze
né do Prahy z konce století, s hnu
tím Omladiny, s demonstracemi,
jež míří proti Bestii triumphans,
se založením Volných směrů a tak
dále. S postavou architekta Maloty v ústředí, s jeho setkáním s estétkou Meroutovou, s mnoha jiný
mi, za nimiž všemi tušíme předsta
vitele kulturního života pražského
z těch let: Jana Stence, Mrštíka,
Jiránka, Vahalíka, Schauera, Stol
ce, Zdenku Braunerovou a jiné a
jiné. A slova a skutky cejchují
i oba protagonisty, třeba všelijak
lehce přistřené: Malotu a Merouto
vou. Byli k nim za předobrazy vza
ti ten, jehož jmenovali -»mužem
vedlejších možností«., a ta, jež na
psala knihy Na písčité půdě (str.
93) a Přetížený klas (str. 131).
Vzati byli jako folie vlastního hrdi
ny Skácelíkova, toho »venkovského
lékaře« Severy, aby vedle jejich
světských zmatků a sobeckých krisi a vedle jejich hřešícího estétství
stála jeho pokora, zbožnost a dělnost. I když rej skutečnostních
znaků způsobil nejednu rozeklanost v zákonné struktuře postav a
knihy, napsal Fr. Skácelík čestný
a záslužný pokus, jak znova, tře
baže v persiflujicim odstupu vy
psat nemoc století, která byla kdy
si s vážnou tváří za duševní zdraví
prohlášena v soudobých gongorských prózách. Snad bezděky, ale
jistě: Loutky a dělníky boží z r.
1938, svůj nový traktát o věčně
lidském souboji osobního s nad
osobním. Ti, kdož milují klíčové
romány (a ovšem i literární histo
rik), naleznou zde nadto nejeden
kryptonym nebo kryptogram, jehož
rozřešení jim způsobí drobnou ra
dost.«

Dalek řemeslného pojetí
dnešní literatury pro mládež
vypráví jihočeský autor kus
svého vlastního životopisu,
který se mu v jeho přesném,
souměrném utváření mění v
»kus života jižních Čech na
předělu století«. Ukazuje mlá
deži dnešní prosté, a přece
tak jadrné zábavy a radosti
svých klukovských let v jiho
českém zátiší z konce století.
Vzpomínky na vánoční a veli
konoční svátky, zabijačky,
ministrování, pout na Sv. Ho
ru, pastvu, dobývání brambor
a ošetřováni dobytka se tu
nakonec mísí se vzpomínkami
na první setkání s Prahou, na
studie v Českých Budějovi
cích v době národnostních bo
jů, a s důkladnými národopis
nými a rodopisnými studiemi,
které znamenají příkladné
uctění rodného kraje a rodi
čů. Kéž by bylo napsáno více
takových knih, tak krásných
svou mužnou otevřeností a
přece zdrželivosti, svým oduševnělým realismem, jako je
tato! Neboť naše dnešní mlá
dež potřebuje též svého zr
cadla a vzoru v životě svých
otců.
Ant. Veselý, Pražské noviny,
Praha, 11,. XII. 1937.

Ještě o Vašicově Českém

literárním baroku
V článku, nadepsaném »Tsche
chen entdecken den Barock« při
nesla »Deutsche Presse« (14. VIII.
1938) obšírný referát dra F. L.
(Lemberga?), z něhož uvádíme:
»Allmählich setzt sich nun auch
im tschechischen Volk das Ver
ständnis für die Barock-Zeit durch.
Josef V a ši c a legt soeben ein
schönes und inhaltsreiches Buch
vor: »České literární baroko« ...
Josef Vašica zeichnet die Barock
zeit als eine Zeit herrlicher katho
lischer Wiedergeburt. Er hebt her
vor, welchen grossen Einfluss der
Barock auf die Neuschöpfung der
tschechischen Sprache hatte. Da
finden sich Verse, die man heute
in ihrer Tiefe und Klangschönheit
ohne weiteres einem Mácha oder
Březvna zuschreiben würde.«

Bohatý program Katolického Literárního Klubu v roce 1939

Sigrid Undsetová: VĚRNÁ MANŽELKA

únor

Moderní román o manželství s realisticky pronikavou a podrobnou drobnokresbou všedního života, jak jej dovede
zachytit jen neúprosný a přece chápavý pohled velké norské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny. Ústředním
tématem je zde problém, který je i u nás velmi časový: zdali je možno vybudovat a udržet harmonické manželství,
když je žena výdělečně činná. - V novém románě Úndsetové jsou osvětleny podstatné stránky tohoto problému
na životním příběhu dvou lidí, kteří se vzali z lásky a přece ani po šestnáctiletém klidném manželském soužití neunikli
tragickým otřesům. (Přeložila J. Vrtišová.)

Dr. Alois Lang: KARDINÁL J. H. NEWMAN

duben

Důvody konverse a náboženská filosofie. Touto knihou nad jiné povolaného znalce náboženské psychologie splácí
naše písemnictví dávný dluh postavě velikého kardinála. Nadčasový význam hlubokého náboženského myslitele,
theologa, kazatele, psychologa, noetika a klasicky vyrovnaného spisovatele vynikne názorně v pronikavé studii
dr. A. Langa, doprovázené znamenitým výborem přeložených statí Newmanových, vybraných z jeho základních děl,
jako je „Apologie”, „Mluvnice souhlasu” a jiné. Lze říci, že touto knihou bude nám teprve Newman objeven
v celém bohatství své geniální osobnosti.

Karl Heinrich Wdggerl: ROK PÁNĚ

ČERVEN

Tímto románem je k nám po prvé uváděn jeden z nejlepších prozaiků alpských zemí, s jejichž katolickou kulturou jsme
mnohonásobně spjati. Rozeny epik selského života, připomínající Reymonta, Timmermanse a Pourrata, líčí v tom zra
lém a sytém díle celý pestrý běh venkovského života. Rytmus ročních dob je zde podivuhodně zladěn s rytmem
liturgie. Celou touto knihou se rozléhá hlahol zvonu, jímž ve své zbožné horlivosti vyzvání vesnický sirotek David,
šibalský prosťáček, který je hlavní osobou hned chmurně baladického, hned zase legendárně rozmarného děje.
(Přeložil J. Franz.)

Kolektivní dílo: ŽIDOVSKÁ OTÁZKA

ZÁŘI

Sborník statí, osvětlujících s katolického hlediska otázku, o jejíž palčivosti nás dosti přesvědčily události posledních let.
O vysoké objektivní ceně svazku mluví jména autorů: P. J. Bonsirven T. J., P. Dr. S. M. Braito O. P., Paul Claudel,
Daniel-Rops, J. Maritain a mnoho jiných.

Johannes Kirsclovveng: LEV V JIZBĚ

'

říjen

První novelistický výbor vynikajícího saarsko-lotrinského autora objevuje nám zcela neznámý svět pomezí německofrancouzského. Na pohled prostou a přece jen básnicky kultivovanou řečí vyprávějí se zde pozoruhodné příběhy o
vítězství dobra nad zlem, radosti nad smutkem. Nezapomenutelné jsou u Kirschwenga zvláště jeho lyrické krajiny,
obestřené křehkým melancholickým kouzlem. Stejně jako román Waggerlův i tento svazek, čerpaný z oblasti dosud
nedotčené, bude podstatným obohacením naší jednostranně orientované překladové produkce. (Přeložili K. Dvořák
a L. Gruber.)

Pierre Termier: SLÁVA ZEMĚ

PROSINEC

Tento soubor nejlepších statí slavného geologa je knihou kladu a lásky k vědě i životu. Věda o zemi, která se nám
hlavně vinou škol zdá často suchopárnou a nezáživnou, proměňuje se v brilantním podání Termierově v skutečnou
vědu pro život, pro člověka, pro jeho užitek i zušlechtění. Přesvědčivě zní nám z těchto stránek „svědectví muže,
jenž celé své mládí i mužný věk ztrávil studiem věd přírodních a jehož badání neodvrátilo ani od Víry, ani od Naděje,
ani od Lásky“. Mužné vědecké stanovisko Termierovo dosvědčí, jak liché jsou potíže mnohých našich inteligentů,
kteří při konfrontaci vědy s vírou často zakolísají. (S předmluvou univ. prof. dra Radima Kettnera.)

Jen pro členy: VZÁCNÝ BIBLIOFILSKÝ TISK

VÁNOCE

Počínajíc tímto ročníkem je původní vydání všech svazků přísné omezeno jen
na členy KLK. Jednotlivé svazky jsou neprodejné. Využijte výhody, kterou Vám
poskytuje členství v KLK. Roční předplatné K 160’- možno zaplatit též ve dvou
splátkách po K 8o’- nebo ve čtyřech po K 40"-. Přihlášku odevzdejte svému
knihkupci nebo odešlete přímo
Katolickému Literárnímu Klubu, Praha II, Václavská ulice 12
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