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TAK

vychází dvakrát měsíčné, v létě dvojčísla. — Předplatné na celý ročník i s^poštovným činí Kč 43’20.
Jednotlivé číslo stojí Kč 1’80. Pošt, spořitelna: šek. účet 35.500, „Vyšehrad“, s. s r. o., Praha II.

REDAKČNÍ

výtisky knih a časopisů, jakož i všechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených buďtež zasílány na adresu šéfredaktorovu:
R. I. MALÝ, PRAHA-BŘEVNOV, ŘtČANOVA 32.

ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii, karlovo nám. 5.
Při patisku všecka práva vyhrazena.
i

Representační dar zvláště pod stromeček
bude velkolepé dílo, které naše literatura dosud nemela

ČESKÁ MALBA GOTICKÁ
deskové malířství 1350- 1450. Mimo bohatý text na křídě, 200 černých a 80 barevných tabulí. Dílo vychází
s podporou ministerstva školství. Hlavní redaktor prof. Dr. A. Matějček. Formát 275X38 cm. Vyjde k vánocům
v omezeném počtu. Subskripční cena Kč 350'-, jinak Kč joo’-. Podrobný prospekt ihned zdarma zašleme.
Pohodlné splátky. Využijte výhody. Přihlášky přijímá naše

knihkupectví »U zlatého klasu«, Praha II, Karlovo nám. 5, palác Charitas

Dary pod stromeček pro náročné čtenáře
PRO MILOVNÍKY UMĚNÍ jsme vybrali z našeho bohatého skladu řadu knih, které jsou v bohaté grafické úpravě,
vkusně vázané, opatřené životopisy a množstvím obrazů a studií. Ceny jsou velmi nízké, které možno nazvati
opravdovým divém nakladatelské kalkulace. Dodáme po dohodě i na splátky.
ČÁSTEČNÝ VÝBĚR:
RUBENS, tekst od J. Burckhardta, pres 200 hlubotisk, obrazů a 150 obrazů v tekstu, množství barevných tabuli atd.
Formát 20X28 cm. Vázané pouze Kč 55 —.
CÉZANNE, tekst od F. Novotného. Obrazy, akvarely a kresby. Přes 126 tabuli, i barevné. Formát 36 X 27 cm. Vázané
pouze Kč 68’50.
BOTTICELLI, tekst od L. Venturi. Soubor obrazů. Monumentální' vydání, přes 103 obrazy i barevné. Formát 36 X 27 cm.
Vázané jen Kč 68’50.
VINCENC VAN GOGH, tekst od W. Uhde, obrazy a kresby, přes 120 obrazů i barevných a kreseb. Formát 36 X 27 cm.
Vázané pouze Kč 68’50.
DIE IMPRESSIONISTEN. Úvod od W. Uhde, 117 tabuli i barevných. Formát 36 X 27 cm. Vázané pouze Kč 68’50.
TIZIAN. Život a dílo. Tekst od H. Tietze. Dva mohutné svazky. Formát 27X20 cm. Přes 300 obrazů i barevných.
Vázané pouze Kč 110’—. Vydání jednodílné Kč 55’—.
DURER. Tekst od W. Waetzolda. Přes 370 obrazů a dřevorytů i barevných. Vázané pouze Kč 55’—.
REMBRANDT. Tekst od A. Brediuse. Úplné vydání, přes 620 obrazů. Vázané pouze Kč 68’50.

VELAZQUES UND SEIN JAHRHUNDERT od K. Justi, 800 stran, 213 obrazů. Vázané pouze Kč 55'-.
LEBEN RAPHAELS od H. Grimma, 500 stran, 82 obrazy. Kč 37 —,
GESCHICHTE ÄGYPTENS od J. Breasteda, bohatě ilustrováno. Kč 55’—.

Vyžádejte si podrobný seznam, obsahuje mnoho dalších monografií. Objednávky obratem vyřídí naše

knihkupectví »U zlatého klasu«, Praha II, Karlovo nám. 5, palác Charitas
Zásilky poštou kamkoliv
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NÁRODNÍ KULTURU

Minulý měsíc byla ustavena literární a umělecká třída Národní kulturní rady jakožto nové organisační ústředí české kulturní
práce. Třída sestává ze sekcí: filosofické i kulturně politické a beletristické, divadelní, hudební a výtvarnické. Dne 18. listopadu
sešli se zástupci všech sekcí k volbě svého představenstva, čímž základní ustavení nové kulturní organisace je sice provedeno,
ale ještě se značně doplní. Za členy třídního presidia byli zvoleni: Jaroslav Durych a Rudolf Medek. Předsedy jednotlivých sekcí
jsou: R. I. Malý, Josef Knap, A. M. Brousil, Ot. Sourek, Vincenc Beneš. A dalšími presidiálními funkcionáři v jednotlivých
sekcích: Jan V. Sedlák, Bedřich Fučík, J. O. Novotný, František Kropáč, František Lazecký, Růžena Vacková, Jan Bor, Luděk
Mandaus, František Spilka, V. B. Aim, Pavel Dědeček, Oldřich Blažíček, F. Podešva, F. Kovárna, František Kobliha.

Z hlavního programu
Rána, která stihla náš národ a stát, byla
způsobena jak příčinami politickými, tak
i vnitřním zmatkem v životě duchovním.
Považujeme za nutné vrátit se k pravé tra
dici našeho duchovního života. České národní
obrození se bludně vykládalo jako plod pou
hého západnického osvícenství; ve skutečnosti
se dělo též silami národní tvůrčí vůle a nábo
ženské vroucnosti po duchu doby románské
a gotické. Hlásíme se k latinské jednotě křes
ťanské a k jejímu mravnímu řádu. Odmítáme
materialismus ve všech podobách. Věříme
v tisíciletou nepřetržitost národního vývoje,
jejž spínal k trvalému společenství chorál sva
továclavský; z jeho žáru vyšlehla i píseň bo
žích bojovníků.
Všechny mylné výklady minulosti buďtež
proto odklizeny, abychom mohli tvořiti nový
kulturní život z věčných zdrojů své národní
tradice. Budiž přezkoumáno dosavadní pojetí
našich dějin i celá kulturní filosofie, budiž
přezkoumáno, kde a čím se ruší tradiční spo
jitost duchovní tvorby od dob nejstarších až
po dobu nejnovější.
Vymítejme ze vší tvorby rozkladnost, mrav
ní otrlost, nízkost, zbabělost; veďme i v umě
ní k smyslu pro čest, hrdinnost, kázeň, řád.
Nebyl poražen národ, ale bludné ideje.
Základem všeho tvořivého života buďtež
svrchované hodnoty: vlast, země, národ, Bůh.

I.

Slovesnému umění náleží v duchov
ním životě národa poslání vůdčí. Bude stavět

na pravdách trvalých, bude ve své oblasti ze
své moci a povahy uskutečňovat Boží řád a
lásku k zemi, vlasti, národu; lásku k chudému
a soucit s trpícími; chce zůstávat strážcem ži
vota. Jedním ze základních tvůrčích činitelů je
vůle opřená o tradici. Tradice není pouhé
spočinutí na věcech hotových, ale znamená
ustavičné úsilí o živé vidění světa a v ní se
vytváří dílo, které se ústrojně včleňuje v řád.
Díla vpravdě umělecká vyrůstají jen v ovzduší
svobody a lze je soudit jen měřítky umělecký
mi. Svoboda však trvá jen v poslušnosti a věr
nosti k hodnotám vyšším, nežli je umění samo.
Knihy, které do národa zasévají mravní roz
klad, lež a bezbožectví, nemají pravých hodnot
a podlamují kázeň, hrdinství a duchovní
i mravní nadšení. Všecko, co tyto hodnoty
zlehčuje, znamená osobní libovůli a neodpo
vědnou improvisaci, nikoliv tvorbu a sílu
z ducha a pravdy.
Na těchto předpokladech je nutno budovat
novou, nezávislou a svébytnou kulturu.
Pokud jde o konkrétní požadavky, tu jsou
některé z nich:
1. Knižní trh bude nutno účelně řídit v ce
lém jeho rozsahu po stránce jakosti i množství.
2. Dobrá původní tvorba musí býti podpo
rována a chráněna; literární brak domácí i cizí,
časopisecký i knižní budiž potlačován.
3. Z veřejných knihoven a z knihoven žá
kovských i z veškerého prodeje buďtež vylou
čeny všecky knihy rozvratné.
4. Koncese literárních agentur buďtež revi
dovány a po případě zrušeny.
5. Počet překladů bude třeba omezit a při-
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způsobit úměrně k počtu vydaných děl původ
ních.
6. Nakladatelství mohou býti řízena jen lid
mi kulturně odpovědnými.
7. Žádáme vliv na statuty a poroty pro lite
rární ceny státní, zemské i městské.
8. Chceme revisi všech institucí a organisací
literárně-uměleckých, jakož i IV. třídy České
akademie.
9. Propagace literárních děl do ciziny dějž
se podle přísného výběru. Chceme vliv na
tento výběr i na propagační metodu a ráz.
10. Rozhlas naprosto se nemůže vyhnout
poslání výchovnému. Zpravodajství o litera
tuře je proto třeba rozšířit a soustavně organisovat, nesmí býti libovolné. Výběru a četbě
ukázek z literárních děl budiž věnována nále
žitá péče. Rozhlas musí vychovávat ke správ
nému chápání i čtení díla básnického. A musí
si ovšem všímat i literatury starší, ale nikoli
jenom s hlediska literárně historického, nýbrž
především s hlediska životnosti.
11. Rovněž je třeba upozorňovat i na bás
nickou tvorbu lidovou a na tvorbu regionální.
Regionalismus budiž zdravě posilován i s hle
diska literárního.
12. Lidová výchova musí být pro
dchnuta láskou k rodné půdě, národu, rodině,
tradici, Bohu. Bude se starat o vnikání hod
notné literatury mezi lid, bude budit zájem
o ni, bude pomáhat v potírání literárního bra
ku a literatury, jež má pochybnou mravní ce
nu. Povede k radostnější i vyšší víře v život
a k tomu jí budou sloužit jen ta literární díla,
která tuto víru podporují a množí.
Změněným poměrům a úkonům musí se
ovšem přizpůsobit i činnost Masarykova lidovýchovného ústavu.
Doporučování knih a nákupy do velkých
veřejných knihoven buďtež bděle kontrolo
vány. Zákon knihovnický bude třeba novelisovat.
13. Literatura a škola.
Škola musí učit lásce k uměleckému dílu
a vést k jeho hlubšímu chápání. Četba pro
mládež budiž proto úzkostlivě přezkoumána.
Nová literatura bude vychovávat v novém
duchu ke statečnosti a hrdinství, k víře v po
svátný a silný život. Vydávání učebnic buď
soustředěno i nově organisováno, a to účelně
jak po stránce věcné, tak i po stránce hospo
dářské.
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Na všech stupních výchovy je třeba žactvu
přiblížit literaturu starší i novou v rozsahu
širším než dosud. Starší literatura byla neprá
vem zatlačena. Vědomí o literární, kulturní a
duchovní souvislosti národa se posiluje právě
poznáním literatury. Je nutno změnit v tomto
směru školské osnovy a vypracovat nové čítánky, revidovat a doplnit literární ukázky, opraviti s nových hledisek a potřeb výklad literární
minulosti. Ovšem i soudy o literární přítom
nosti bude třeba svědomitě revidovat, protože
do učebnic se dostal velmi často obraz skreslený a neúplný.
14. Státní i poloúřední nakladatelství a vy
davatelstva buďtež přeorganisována s hledis
ka účelnosti i úspornosti a s hlediska potřeb
státu.
II.

Program a poslání českého di
vadla vyjádřil František Palacký při pokle
pu na základní kámen Národního divadla,
když pravil: »Požehnávám svatyni této, v níž
se má českému národu zjevovati mravní prav
da a krása«, a vyslovil je uskutečnitel národní
ho programu a poslání v dramatě hudebním
Bedřich Smetana, když ke své lidské škodě
ohradil se proti zpronevěření se tomu, o čem
mluvil Palacký, statečným a proslulým: »Není
mně dovoleno.« Vznik a vývoj našeho divadla
byl úzce spojen s myšlenkou národní svobody,
k níž nyní přistupuje myšlenka státně poli
tická. Český dramatik měl být českým divad
lem podněcován a veden k typickým látkám
domácím i osobitému pojetí a vyjádření látek
světových. Český herec měl usilovat na české
scéně o českou jevištní mluvu a svébytnou
tvorbu hereckou. Později i český režisér měl
usilovat o ryze česká pojetí dramatu vůbec a
vytvářet český reprodukční styl.
V duchu této tradice chceme, aby bylo na
vázáno na obrozenskou dramaturgii, která vě
domě za repertoár český stavěla bezprostřed
ně repertoár slovanský, potom klasický a ko
nečně moderní. Z tohoto základního zaměření
repertoárového nechť u venkovských divadel
je budována rozlišná dramaturgie krajinská.
Respektujeme tvůrčí uměleckou svobodu.
Žádáme však, aby naše divadlo bylo vymaně
no ze zájmů soukromopodnikatelských a stalo
se plně záležitostí státní. Stát nechť projeví

o ně větší zájem a zajistí si v něm větší vliv.
Proto divadelní sekce Národní kulturní
rady spatřuje v následujících bodech heslovitě
vyjádřený svůj pracovní program:
1. Reorganisace pražského divadelnictví na
základě nové úpravy, obsažené ve zvláštním
plánu, který byl vypracován divadelní sekcí
Národní kulturní rady.
2. Reorganisace mimopražského divadel
nictví na základě nové úpravy, obsažené také
ve zvláštním plánu, který byl vypracován di
vadelní sekcí Národní kulturní rady, a tvoří
s plánem na reorganisaci pražského divadel
nictví organisační celek.
3. Péče o školení divadelních umělců:
a) konservatoř pražská;
b) výchova dorostu mimo Prahu;
c) teoretické a praktické školení režisérského dorostu;
d) pokusné divadelnictví;
e) péče o vědecké i praktické vybudování
české rétoriky a deklamace;
f) péče o zodbornění divadelní kritiky a
teorie vůbec.
4. Péče o spolupráci divadelních umělců:
a) v českém filmu;
b) v rozhlase.
5. Výchova divadelního obecenstva:
a) divadlem;
b) organisováním návštěvy;
c) ochotnickým divadlem;
d) rozhlasem, tiskem a přednáškami.
6. Péče o původní tvorbu dramatickou.
7. Ochrana tvůrčí umělecké práce reprodučních umělců:
a) morální;
b) právní.
8. Zájem o divadelní budovy a jejich tech
nické vybavení.
III.

Česká h u d b a je z nejcennějších kulturních
statků našeho národa.
Je to dílo celých generací, vytvořené ve
spojitosti s vývojem našeho národního života,
a tomuto životu velmi důležitě a užitečně
sloužící. To se týká jak hudby umělé, tak
i hudby lidové, a tak i její umělecké reproduce.
Proto je povinností našeho národního i stát
ního života, aby hudbě a hudebnímu umění
byla věnována nejopravdovější pozornost a

péče, a to jak především povolanými kruhy
vládními a úředními, tak i všemi těmi, kdo
hudební umění tvoří a provozují, i celou naší
národní veřejností.
Hudební tvorba ať vyvěrá z vědomí velké
mravní a národní odpovědnosti. Jen takovým
dílům nechť se dostane všestranné publicity a
veřejné podpory.
K tomu jest potřebí, abychom měli dosta
tek umělecky správně vedených a hospodář
sky dobře vybavených operních divadel, sym
fonických orchestrů a dalších institucí a kor
porací hudebních i pěveckých, jakož i zdravé
činnosti nakladatelské.
Zdar a prosperita těchto útvarů jsou pod
míněny:
1. soustavnou a povinnou hudební výcho
vou na školách národních a středních;
2. náležitým zřetelem k hudbě ve všech
institucích lidovýchovných;
3. živou a uvědomělou činností pěveckých
a hudebních spolků;
4. řádně organisovaným odborným škol
stvím hudebním, především veřejným se
zvláštním zřetelem k poslání státních konser
vatoří, jakož i školstvím soukromým, jež nut
no zákonem chrániti;
5. takovou úpravou platů, honorářů a pensijních požitků u všech hudebních umělců
z povolání, aby byli se svými rodinami sociál
ně zajištěni úměrně k významu své práce. Žá
doucí splnění tohoto požadavku budiž ome
zeno na zjevy skutečně významné a nutně po
třebné, při čemž jejich honoráře buďtež úměr
né k honorářům umělců domácích;
6. vydatnou a účelnou propagací hudební
tvorby a jejího provozování doma i za hrani
cemi;
7. účinným spolupůsobením věcné a ne
stranné kritiky odborné, jejímž hlavním úko
lem jest podporovati práci hudebníků tvůr
čích i výkonných;
8. řádnou reorganisaci rozhodujících míst
úředních jak po stránce věcné, tak i osobní;
9. vhodnou organisací koncertního života
ve velkých městech.
Všechen hudební život nechť se intensivně
obráží v činnosti rozhlasu, jehož odpovědnost
stoupá úměrně se vzrůstem jeho úkolů a vlivu
a jehož vedení by si mělo býti této odpověd
nosti plně vědomo.
Zvláštní pozornosti a péče zaslouží si v náTJak
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rodním našem životě píseň a hudba lidová,
která udržuje nejen národní hudební tradici,
ale i krajové a národní uvědomení a je vhod
ným prostředkem k duševní i fysické rekreaci.
Z ní mělo by se vycházeti při hudební výchově
školní i lidové a mimo to budiž dostatečně
podporována snaha o její soustavné zachování
a případně i umělecké zpracování.
Umělecká úroveň hudby k filmům budiž
zvýšena. Proto budiž zavedena pro filmy od
borná hudební censura, podobně jako je tomu
u obrazové a slovní její složky. Censuře budiž
dále podrobena výroba gramofonových desek
a podobných mechanických záznamů hudby,
aby se zabránilo nevhodným úpravám a ne
umělecké reprodukci význačných domácích
skladeb, jakož i veškerá hudba zábavná.
Uvádějíce tyto zásadní náměty, vyslovujeme
zároveň přesvědčení, že k jejich uskutečnění
by velmi podstatně přispěla jednotná ústřední
organisace hudebního života ve formě hudeb
ních komor.

IV.
Letošními událostmi v našem státě zasaženo
bylo i výtvarné umění. A nemá-li rána, jež
nás stihla, zasáhnout kořeny, nutno začít s hlu
bokou a širokou obrodou. Umění musí odvrh
nout mrtvý formalismus, ateliérovou alchymii,
nesmí být jen povrchním potěšením oka, ani
subjektivní a neodpovědnou hrou. Musí se stát
opět platnou složkou duchové kultury našeho
národa a musí lid vést a sílit. Musí být živé
a životné, prosytit se a obdarovávat lidským
prožitím a procítěním, uložit si kázeň a v káz
ni zakotvit službu vlasti a národu. Touha po
svobodě, odvěký zápas o bytí národa a láska
k zemi vytvořily tradice, o něž se musíme opřít
v nových podmínkách, kdy je dvojnásob za
potřebí, aby plnilo výtvarné umění své poslání
a dovedlo jako v minulosti podněcovat i ucho
vávat síly národa a rozmnožovat hodnoty vlas
ti. Výtvarné umění má pevný základ v čase,
kdy byla služba vlasti a národu nejvyšším pří-

Švehlovou cestou
Tak nazval poslanec Ing. J. Žilka cyklus
svých programových úvah, které letos v létě
otiskoval ve »Venkove« a teď nákladem »No
viny« vydal v úhledné knížce o 46 str.
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kazem. Právě tehdy, za Mánesa, Myslbeka, K.
Purkyně bylo naše umění nejčeštější, nejnárod
nější a nejhodnotnější, neboť mělo hluboce
lidský důvod a cíl v budování pospolitosti na
šeho národa. To jsou tradice, jež určují i dneš
ní cíl. Národ je věčný, věčné jsou i hodnoty
a hodnotami žijí naši předkové mezi námi.
Zde je studna silné a ozdravující mízy, která
musí znovu naplnit naše srdce a duše, aby
chom rozptýlili přelud zaměňující novost za
hodnotu a takto posíleni vytvořili si vlastní
obsah a vlastní výraz, základnu vlastních hod
not, rozmnožujících duchovní prostor vlasti a
schopných soutěže s hodnotami jiných národů.
Splnění těchto úkolů je třeba zajistiti.
1. Proto žádáme utvoření odpovědného sbo
ru odborníků pověřených vládou v dohodě
s umělci s právem zasahovat po stránkách věc
ných i osobních;
2. výtvarnou výchovu nutno zavést, doplnit
nebo přebudovat ve školách národních, střed
ních, odborných i vysokých a vnést ji plnou
měrou do lidovýchovy;
3. propagace uvnitř i navenek musí se dít
ve smyslu národním (rozhlas, zahraniční vý
stavy) ;
4. vlastní výtvarný život nutno zajistit ko
nečným vyřešením státní galerie, vybudované
s patřičným důrazem na naše tradice, přebudo
vat výstavnictví, galerie a musea, soutěžní po
roty a komise, v architektuře pečovat o stavbu
měst i vesnic a zákonem stanovit malířství a
sochařství podíl na veřejných stavbách, praco
vat k vybudování Domu umění pro celostátní
výstavy, pečovat o lidové umění, o účast vý
tvarného umění na divadle a zabezpečit hos
podářskou i sociální základnu výtvarného ži
vota;
5. hodnoty minulosti nutno chránit památ
kovým zákonem, který dá Památkovému úřa
du donucovací moc a vytvoří síť památkové
péče po celé zemi.
To budiž povinností odpovědného sboru,
který bude pečovat o zdárný vývoj výtvarného
umění ve službách národa a vlasti.

lepší budoucnosti
k
V šestnácti kapitolách živě a věcně vysvět
luje tu poslanec Ing. J. Žilka snahy a cíle —
dnes již bývalé strany republikánské. Sběhem
tragických událostí, které náš národ přinutily,

aby sůčtoval se svou nedávnou minulostí a aby
chtěj nechtěj zlikvidoval i chov svých politic
kých stran, byl způsoben stav, v němž by se
mohlo zdáti, že Žilková knížka již je nečasová
a patří minulosti. Ale tak tomu naprosto není:
naopak, právě teď je velmi časová, a řeknu
proč.
Republikánská strana měla ve svém pro
gramu, jak jej vyznačil Žilka, tolik správných
a jadrně dynamických zásad, že jejich soubor,
aniž musí býti podstatně korigován, může a
mel by se státi přirozeným základem programu
pro novou stranu Národní jednoty.
»Zákon půdy«, z kterého někteří dřívější
odpůrci »agrarismu« se snažili vylovit pohan
ský materialismus, je v Žilkově výkladu podán
zcela po česku a správně zapojen do zá
kona Božího. »Náboženství a zákon půdy se
navzájem nevylučují, ale doplňují,« říká do
slovně Žilka. Venkovský člověk a zvláště rol
ník, kterého poslanec Žilka (sám rodem i lás
kou věrný vesničan) je nad jiné dobrým znal
cem, je v jeho programních úvahách doku
mentárně uznáván za nejpřirozenějšího nosite
le a ochránce živé křesťanské víry a mravního
řádu. Pod tímto zorným úhlem a z tohoto du
chovního jádra jsou v Žilkově programu dů
sledně rozvíjeny všecky praktické důsledky
politické a hospodářské. Učinit z takové
»agrární demokracie« demokracii autoritativní
— mohlo by přinést jen požehnání!
Program agrární demokracie, jak jej vyklá
dá poslanec Žilka, není totiž »souborem poža
davků jedné jediné třídy a nemyslí jenom na
materiální stránku lidského života, nevztahuje
se jen a pouze na zemědělce, na ceny zeměděl
ských produktů a na zhodnocení práce země
dělců, agrární demokracie není idea třídní,
stavovská, nýbrž má na zřeteli všechny složky,
které tvoří společenství lidí jednoho státu a
všechen bohatý obsah jejich života, duši, kul
turu, politiku, otázku sociální...« (str. 15 až
16). Agrární demokracie stará se prostě o to,
aby všechno bylo podřízeno obecné potřebě,
obecné spravedlnosti a národnímu prospěchu.
Její podstatou je český nacionalismus, ne
boť se cítí vázána odpovědností nejenom
k hmotným zájmům všech vrstev a tříd, ale
i k české tradici a k českému poslání státnímu,

kulturnímu, historickému a mravnímu. I vše
cko soukromé vlastnictví a soukromá inicia
tiva musí míti funkční svědomí národní a so
ciální, aby jimi nebyly brzděny, ale naopak
podporovány a zvětšovány: rozkvět vlasti a
celková spravedlnost. Proto má tato demo
kracie ráz a všecky kvality demokracie kon
struktivní a nikoliv demokracie mechanické
a rozkladné.
Jak uvědoměle jsou všecky tyto zásady v Žil
kově programu promyšleny, je nejlépe vidět
v konkrétních detailech. Tak na příklad v po
lemice s liberalismem a socialismem poslanec
Žilka takto správně vytyčuje cestu své autori
tativní demokracie, kterou vděčně a významně
jmenuje »cestou Svehlovou«: nikoli krvavý
převrat, ale pokojný vývoj; nikoliv úplné zni
čení všeho starého, ale uchování všech dob
rých hodnot, jež mají trvalou cenu; nikoli
státní komunismus, ale soukromé vlastnictví,
třebaže ne vykořisťující kapitalismus; ne volná
soutěž a smluvní svoboda, ale řízené hospo
dářství; ne zápas a vláda kartelů, ale zliarmonisovaný celek; nikoli třídní boj zaměstnava
telů se zaměstnanci, ale solidarita a spolu
práce; nikoli mezinárodnost, ale národnost,
národ, národní kultura vždy a všude ... Mu
sili bychom ještě mnoho citovat, abychom vy
čerpali bohatý obsah malé knížky. Ale snad
pro názor stačí, co jsme uvedli.
Každá doba si hledá a najde své vůdčí hla
vy. O nové straně národní jednoty se říkalo,
že by měla mít především pořádný program
a že ho nemá. Nuže, zde je! A byl napsán do
konce již několik měsíců před tím, než vůbec
kdo mohl si pomyslit, že na podzim budou
likvidovány všecky staré strany a že vznikne
nová strana Národní jednoty!
Vpředu jsme otiskli několik programních
zásad naší kulturní rady, a zde jsme po
dali výtah ze Žilkových úvah politických
a hospodářských: jak dokonale se tyto
dva programy doplňují! Vidím v tom nespor
ný důkaz, že v politice i kultuře, pokud jejich
dynamismus je společně prodchnut uvedenými
myšlenkami, jde nyní skutečně o nové národní
hnutí a nikoliv jenom o nahodilou kombi
naci. Je velikou zásluhou Žilkovou, že tento
důkaz podal.
R. I. M.
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Obroda demokracie v knize českého spisovatele
Pod tímto názvem vyšel ve švýcarském deníku „Idea nazionale” 3. XII. 1938 tento redakční článek o „Kříži nad Evropou”:

»Zvláště nedůvěřujeme takové obraně de
mokracie, která by začala tím, že by podko
pala základy demokracie.« Tato slova, jež na
psal »Journal de Genève« a o nichž by se dalo
uvažovat, jsou podle našeho soudu zcela ne
přiměřená skutečnému stavu nynější politiky.
Dnes není třeba mluvit o obraně demokra
cie, ale o její obrodě. Neboť demokracie, která
byla vytvořena podle starých, demo-liberalistických koncepcí, je nyní mrtva, a nepřiložíme-li rozhodně ruku k její obrodě, zůstane
me v okamžiku krise s rukama prázdnýma a
zcela jistě zahyneme.
Demokracie a svoboda jsou si rovny a jedna
nemůže býti bez druhé — ale jen pod jednou
podmínkou: tou totiž, že svobodu chápeme
nikoliv jako právní ustanovení založené na
starých demokratických principech, nýbrž tak,
jak vskutku je: jako kategorii ducha, jako kvas
dějin, který tvoří nové formy a odstraňuje
staré, stanou-li se nepřiměřené situaci a zabíjí-li tutéž svobodu, s jejímž jménem začaly.
Nechť je nám poučením příklad Česko
slovenska. Či snad nebylo věrné až do konce
starým demokratickým principům? Nemyslelo
snad na to, aby se k obraně ozbrojilo způso
bem co nejsilnějším, a to tak, jak my Švýcaři
nikdy bychom nemohli učiniti?
Bohužel však — poněvadž trvalo na starých
frázích a na starých předsudcích — ztratilo
styk s novou politickou realitou a tato realita
ho neúprosně smetla.
Demo-liberalismus je mrtev. V lidské spo
lečnosti na politické půdě se rýsují dnes tři
cesty: komunismus, hitlerismus a fašismus.
Tak je vidí R. I. Malý ve své knize »Kříž
nad Evropo u«.
R. I. Malý neříká věci dnes Čerstvě nové,
neboť jeho kniha vyšla již roku 1935, ale jeho
svědectví po pohromě Česko-Slovenska je
velmi cenné a velmi aktuální i pro Švýcarsko.
Musíme dbáti, abychom se nedopouštěli chyb
Česko-Slovenska.
Komunismus, říká Malý, a to je dobře zná
mo, není pokrok, ale krok zpět. Komunismus
znamená minulost. Je vykrystalisováním prin
cipů a politické morálky demo-liberalismu. Co
je v něm skutečně nové, je jenom nadvláda
dělnické třídy. Avšak, upozorňuje Malý, třídní
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imperialismus a utilitaristický světový názor
jsou jenom Špatnou kopií kapitalismu. A ježto
demo-liberalismus ustrnul a je přímo politic
kou nehybností, vede přímočaře ke komu
nismu. Soudobé vnitřní poměry ve Francii
jsou vzhledem k tomu velmi výmluvné.
Originalita R. I. Malého a důležitý význam
jeho myšlenek spočívá však zvláště v dokona
lém chápání myšlenky Mussoliniho. »Fašis
mus,« říká, »je imperialismus,« ale — upozor
ňuje — »imperialismus latinský, který je
ve své podstatě duchovní.« Malý shoduje se
v tom s nynějšími autory italskými, z nichž
jmenujeme zvláště R. Murriho a jeho nejnovějŠí dílo vydané právě Bompianim: »L’idea
universale di Roma«.
R. I. Malý věří vůli Mussoliniho zavést
v Evropě latinský neboli římský mír, a neděsí
se vojenské moci, kterou Itálie upevňuje, pro
tože — říká — mír může býti upevněn jenom
silnými.
Ale — je fašismus demokracie?
To je problém, při jehož řešení Malý pod
trhuje rozdíl mezi bolševismem, kde stát se
staví na místo podnikatele i průmyslníka a kde
se popírá cena individua, a — fašistickým korporativismem, který chce zavěsti řád, soulad
mezi třídami a sociální spravedlnost, nikoli
však »uniformitu a řetězy«.
Zájmy tříd a jednotlivců mohou se tu stejné
dobře uplatnit jako v demokracii liberální, ale
s podstatným rozdílem »ve sféře činnosti zá
jmu sociálního«.
V korporativismu Malý vidí důležitou slož
ku rozsáhlé etické koncepce fašistického státu
a podtrhuje kromě významu sociálního a hos
podářského i jeho velikou hodnotu duchovní,
totiž vůli překročit a přemoci výlučné sobec
tví liberalistické koncepce a pozvednout svo
bodné jedince k vyšší lidské osobnosti přísnou
národní a mravní kázní. Fašismus nevěří při
rozené lidské dobrotě, lidská povaha vskutku
velmi Často ustupuje obecnému dobru jenom
násilím. A právě proto — tím, že ukazuje a oce
ňuje hodnotu řádu náboženského a mravního,
fašismus vidí pravou demokracii jen tam, kde
předpokladem socálního řádu je vysoké vědo
mí kolektivní a kde národní solidarita je vý
sledkem mravní životnosti, která sama dovede

jednat a správně hodnotí každého občana bez
rozdílu. »Odtud,« poznamenává Malý, »vy
chází fašistické pochopení katolické tradice.«
A z toho vyplývá i to, že »ve fašistické demo
kracii dokonale se spojuje a harmonisuje, co
liberalismus a demokracie rozdělily: svoboda
a odpovědnost, jednotlivec a kolektivnost, po
litika, morálka a vzdělanost.«
Český spisovatel — jehož myšlenky tu
objektivně podáváme — přichází tedy k zá
věru, že »fašismus je sice diktatura, ale jeho
účinky jsou zřejmě demokratické«; a připo
juje, že »fašismus není demokracie mechanic
ká, která v případě hlasovacího práva dává
občanům jen ilusi, že vládnou, zatím co ve
skutečnosti vláda zůstává v rukou několika
málo jedinců, často i velmi neodpovědných
a neschopných«.
Fašismus je stoupencem hierarchie a nerov
nosti občanů; hierarchie, která je reálná a de
mokratická. Obhájci demokracie tvrdí, že kde
je potlačena svoboda, mizí odpovědnost. Na
to Malý odpovídá: »Pravdou je pravý opak,
odpovědnost mizí, když svoboda je příliš
veliká.«
Z celého tohoto rozsáhlého, hlubokého a
úplného rozboru, který si všímá právě tak so
ciálních skutečností jako hodnot duchovních,
Český spisovatel vyvozuje, že fašismus usku
tečňuje principy demokracie kvalitativní a že
proto Itálie, více než kterýkoliv jiný národ, po
kročila vpřed do nové epochy.
Diktatura a demokracie jsou dva pojmy ne
vždy si odporující. Dějiny znají diktaturu re
publikánskou a demokratickou právě tak jako
demokracii diktátorskou. »Ostatně,« pozna
menává Malý, »i dnešní demokracie, a právě

ty mechanické, znají zjevy diktátorské. Co ji
ného je zákon o plné moci, odhlasovaný čes
koslovenským parlamentem, který umožňuje
vládě energičtější postup? Demokratický min.
předseda měl v jistou dobu větší moc i nežli
Mussolini v prvních letech fašistického reži
mu. Nezáleží tedy na formě, ale na praksi.
Ostatně i v demokracii těžko by se našla stra
na, která by, majíc tu možnost, nechtěla těžit
z příležitosti, aby zavedla diktaturu.«
Z tohoto rozboru je zřejmo, že je tu odsou
zeno jak to, co po dvacet let bylo nazýváno
»československou demokracií«, tak i politika
ilusorní a nelogická, jež právě vyvrcholila dra
matickým epilogem.
Ale překvapivěji ještě jeví se závěr díla Ma
lého tam, kde se zdůrazňuje, že historickým
úkolem Česko-Slovenska jest býti přední se
verní stráží latinské civilisace. »Je nejvyŠŠÍ čas,
abychom se rozhodli býti tím, k čemu jsme
povoláni. Není možno trčet mezi Východem
a Západem, Severem a Jihem. Je nemožné být
všechno a nic. V tom tkví nejvyšší úkol naší
inteligence, aby nás znovu přivedla tam, kam
patříme, totiž do oblasti latinské civilisace —
a žádné jiné.«
Jsou krásná tato slova legačního rady v praž
ském ministerstvu zahraničních věcí R. I. Ma
lého — Beneš však nebyl stejného názoru.
Díval se vždy spíše k Východu nežli k Západu,
spíše k Moskvě než k Římu; a došel k pádu.
A nyní s ním zavedou i proces. Dějiny mohou
býti na nějaký Čas zvráceny, dějiny mají však
svou neúprosnou logiku a mstí se vždy na
těch, kteří se v klamné pýše domnívali, že jsou
jejími vládci.
Z italského přel.

B. M.

Bedřich Fučík:

PRAVÁ TVÁŘ ČESKÉ LITERATURY
»... podstatou umění je láska, která učí
mluviti němá ústa a dodává smělosti příliš
nesmělým. Jako láska i umění mi
luje zemi. I nejspirituelnější umění uzná
vá vděčně, že do jejího světla opíralo svá
křídla než mohlo vzlétnouti do výše, kde
vznáší se rychlostí extatíckých pohledů. Z emě zůstává vždy břehem, k ně
muž se vrací ze svých výprav.«
Platí-li tato slova o umění zcela obecně,

platí především o umění českém, vystihujíce
jeho zvláštní, t. j. český ráz; nebylať nadarmo
vyslovena právě největším moderním básní
kem Čech. Země je tu míněna ve všech po
dobách, od nejobecnějšího významu až do po
citu zcela speciálního. K. H. Mácha hned na
prahu české moderní poesie posílá hvězdám
svůj vzkaz:
Tam na své pouti pozdravujte zemi,
ach, zemi krásnou, zemi milovanou,
'TJak
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t
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i v dědictví mi danou
sirou tu zem, zemi jedinou!
vzkaz, který jako osudové zaklinadlo leží na
celé české slovesnosti, tu víc, onde méně; jeho
rozvedení básnické zazní tu zřetelněji, jinde
porušeněji, ale zazní v každém velkém
umělci s naléhavostí u jiných pocitů neakcentovanou. V této souvislosti pak řadí se najed
nou Mácha, Erben, Němcová, Neruda, Vrchlic
ký, Zeyer, Sládek a především Březina a Sova,
Dyk, Holeček, Salda, do zcela jiného proudu
tradičního, než jak je zvykem vykládat. Pod
touto souvislostí rozpadávají se umělé kon
strukce nesprávně povyšovaných atributů a
myšlenkových i formálních schémat.
Je ovšem třeba mít na mysli, že nikoli bás
níci, ale především jejich interpreti bloudili,
»protože těžiště tvorby přenášeli do t. zv. myš
lenek, které se brzy potom vykuklily jako banálnosti, truismy, novinový efemerní tlach«.
Zdůrazňováním a výkladem věcí podřadných,
druhotných, průvodních a úzce racionalistických odvedli pozornost od vlastního
díla básnického jako reality tvořivě viděné a
autonomně formované, ba víc, zmátli také
cesty i prostředky na práci úkolů obecně lid
ských a národních. Jen z důvodů efermerní
agitace se zapomnělo, že nad celou českou
moderní literaturou zaznívá příkaz starce Zosimy z »Bratří Karamazových: »Líbejte často
zemi«, a že zaznívá z každého naplněn éh o díla jaksi dodatečně, na potvrzenou, že
cesta ve smyslu tohoto příkazu je správná,
nutná, jediná.
Nebyl ovšem vždy a všude tento úkol utvá
řen uvědoměle. Velmi zhusta k tomuto aktu
vykoupení nedošlo vůbec, především v jedin
cích obrazivě i formálně slabších. Úsilí uhájit
své místo a zaklesnout je ve společenství vyšší,
a zdar tohoto úsilí souvisí s vnitřní svobodou,
které se nabývá v těsném sousedství nesmírné
ho množství disparátních vlivů vysílaných a
přijímaných bez mravní i duchovní odpověd
nosti velmi, velmi těžko. Neboť právě zde —
jako málokde jinde — je třeba víry, posluš
nosti a věrnosti v hodnoty mimoosobní, nad
osobní, v hodnoty trvalé. Kdo nebyl práv
těmto samozřejmostem — ach, jak často se to
právě v přítomném českém slovesném umění
dělo! — zesiloval nutně, jako trestem, některé
rysy neustálenosti, fluidnosti, jisté části du-
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chovního života českého a jeho forem, upa
daje do improvisace jako stavu trvalého. Není
náhodné, že to byl právě »duch« oficielní,
duch akomodace — nikoli duch svébytné odlišenosti, která přináší nový hlas v harmonii
společenství vyšších, který pak není marný.
Nejnovější české slovesné umění uvědomilo
si již dříve z valné části svoje omyly a cesty,
které vedou do prázdna, a opravdově usilo
valo korigovat si svůj řád vnitřní i svůj postoj
ke světu; činí tak tím více dnes. Jedna část
poesie i prózy již dříve navázala na »tradici
země«, formujíc ji různě, rozdílnou intensitou
a fenomény, avšak v základní tónině přece jen
souznačně: země, vlast, rodný kraj jsou na př.
tři zastavení, tři východiska do téhož cíle, táž
práce na úkolu českého národa. Největšího
úsilí je však v přítomné chvíli třeba vynaložit
na ujasnění tohoto úkolu, který je stále
zvenčí i zevnitř zatemňován a maten — na
ozřejmění základní tóniny. — Čím větší výše,
tím širších rozletů třeba, tím jistější ruky a bez
pečnějšího oka je třeba. Nezřídka bude nutno
odhodit celou dosavadní scestnou přítěž a
začít znova od realit zcela nesporných a zá
kladních.
Pod zorným úhlem toho, co bylo řečeno
dříve, objevují se umělečtí tvůrcové, kteří stáli
ve stínu »neaktuálnosti«; nechtěl bych generalisovat v tom, že formálně stojí nejvýš —
i když se namnoze aspoň vyrovnají, protože ze
dvou umělců stejného formátu je na konec sa
mozřejmě větší ten, jenž »ví«, — vystupují ze
stínu ve chvíli, kdy tak mnoho internacionál
ních ilusí, hesel a forem se ukázalo nereálný
mi, neživotnými, vystupují se svou »starou«
pravdou. Jména Deml, Medek, Durych, Knap,
Čep, Křelina atd. v próze, Zahradníček, Čárek,
Hrubín, Renč, Kropáč, Lazecký, Dokulil atd.
ve verši, R. I. Malý, J. Vašica, J. V. Sedlák,
Albert Vyskočil atd. v kritice a publicistice
značkují několik individualit v novém řádu
uměleckém i mravním. Do této nové souvis
losti se včleňuje i řada jiných (Hora, Seifert,
Halas atd.), u nichž vrstva pravé skutečnosti
je jen zasypána, doufejme, že ne beznadějně
zasypána. Vůle formovat život v duchu české
země, v odvěkém gestu národa, v příkazu
křesťanské lásky k bližnímu, chudému a trpí
címu je jim nedělitelně společná. Duchovní
pathos víry v národ, zem, Boha, chce vyvést —
v uměleckém řádu a povaze umění — do lep-

ších dob skutečných reálných hodnot a trválosti, z časnosti do věčnosti. Nesmírnou nadějí
je opravdová, vroucí láska k zemi: Tam, »kde
je láska k zemi, je i láska k formě, pravá láska

k pravé formě; země učí nejen dělnosti, nýbrž
i pevnosti i určitosti, která je pramenem
rozhodnosti mravní«. (F. X. Šalda.)

Arnošt Bélský:

UŽ ŽÁDNÝ KOALIČNÍ KLÍČ!
Je tomu jen několik málo měsíců, co kterýsi
náš vedoucí státník analysoval naši demokra
cii a dokládal, že prý je skvělá proto, poně
vadž jsme ji založili na t. zv. koaličním klíči.
To prý byl pilíř, na kterém se mohla rozvi
nout! naše demokracie jako mohutná a spo
lehlivá stavba, a to prý byl náš přínos do vlád
ní soustavy, která má už svou antickou tradici
a která nabyla po světové válce tak velkého
rozsahu. Ve dnech, kdy byly tyto myšlenky na
obranu naší demokracie proneseny, nebylo
ještě dovoleno naši jistě zvláštní demokracii
kritisovati bez podezření, že kritik je zakuklený
fašista, na nějž je nutno dáti si dobrý pozor.
Bylo nanejvýše možno pokrčiti rameny nad
prostomyslností pronášených soudů a varovati
tak ty, kteří by těmto prostomyslnostem uvě
řili. Dnes už je zase pozdě pronášeti kritiky,
protože domnělé pilíře naší demokratické vý
stavby se zhroutily a ohrozily pochopitelně
i demokracii samu. Není ovšem čeho litovati.
Demokracie, jak jí rozuměli naši koaličníci,
nebyla demokracií a nebyla ani žádným vlád
ním systémem, nýbrž prapouhou pachtýřskou
smlouvou mezi několika jednotlivci, kteří se
jednou provždy dohodli, že se vždycky dohod
nou, jak to udělat, aby jim zůstala za všech
okolností moc nad lidem i nad státem.
Není-li tedy už nutné kritisovati demokracii
koaličního klíče, protože se sama znemožnila,
je nutné připomínati praktické důsledky to
hoto vládnutí, charakterisované t. zv. koaliční
klikou. Je přece nesporné, že vedle koaličního
klíce, o němž zlomyslníci tvrdili — nevíme,
jakým právem — že podle něho se řídila u nás
i korupce, byla i koaliční klika, která ovládala
všechen život veřejný a která si troufala zasahovati i do života jednotlivců tím, že je odstra
ňovala nebo znemožňovala svou patentovanou
mocí. A jako bývá vždycky poturčenec horší
Turka, tak i klika bývalého politického režimu
bývala horší než režim sám. Heslo o kvantita

tivní demokracii, znamenající tím větší moc,
čím většího čísla kdo dosáhl při nesvobodných
volbách, bylo prováděno do takových dů
sledků, že individualita jednotlivců se při
tomto režimu nejen ztrácela, nýbrž byla i za
vrhována, protože ohrožovala vládnoucí prů
měrnost, či dokonce podprůměrnost. Tím se
stávalo, že parlament nebyl obesílán předpo
kládaným výběrem duchovních sil národa,
nýbrž z valné části sekretáři politických stran
a sekretáři jejich odborových organisací, že
úřední postup se neřídil schopnostmi, nýbrž
vahou politického vlivu, čili protekcí, že umě
lecké dílo se nehodnotilo hledisky umělec
kými, nýbrž politickou příslušností autorovou
a tím, jak dovedlo sloužiti pomíjejícnosti dne,
prostě klikaření se dostávalo všude a ohrožo
valo už svobodný vývoj národa po všech strán
kách. Za tohoto stavu nebylo pomalu měřítka
pro žádnou hodnotu, všechno bylo jen rela
tivní s ohledem na služby, prokazované vlád
noucímu režimu a vládnoucí klice. Nebylo mě
řítka ani pro hodnoty mravní, protože i mrav
nost byla řízena hlediskem politické strany,
třídy či stavu. Relativností morálky bylo do
tčeno už i právo, neboť pro politickou nepo
hodlnost bylo možno zbavovati občany stát
ního občanství, stejně jako poslaneckých a se
nátorských mandátů. Za tohoto stavu nelze se
ani diviti, že hluboce klesala morálka života
veřejného, protože moc slavila triumfy nad
právem, že kvetlo kupování duší, bujelo prospěchářství, podporované politikářským pletichařením, že se rozmáhalo špiclovství, pracu
jící pro tajné archivy a otravující každého,
kdokoli se jen odvážil vysloviti pochybnosti
o správnosti cesty, po níž nás vedli naši malí
Macchiavelisté.
Zlom, který u nás nastal zhroucením minu
lého režimu, otevřel kdekomu oči a kdekdo si
dnes uvědomuje naplno dvacetileté bloudění
národa. A všichni si říkáme, že staré zkuše-
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nosti daly nám takové poučení, že už nikdy ne
upadneme do chyb minulosti. Skutečně všichni
si to říkáme? Nemylme se! Staré politikaření
hovělo tolika lidem a tolik lidí mělo z něj
prospěch, že bychom se nesměli ani diviti,
kdyby se nám objevilo v nějaké více či méně
skryté formě i za našeho nového života, k ně
muž jsme se odsouzením starých nectností ve
valné většině odhodlali. Nectnosti jsou však
v povaze lidí a o lidské povaze praví staré la
tinské přísloví, že se ráda vrací k chybám,
i když je z ní třeba násilím vydrápeme. Je
proto třeba rozhlížeti se neustále kolem sebe
a neustále si připamatovávati odhodlanost,
s jakou jsme chtěli vstoupiti do nového života
ve dnech, které jsme všichni protrpěli v úzko
stech o budoucnost národa. A je třeba nepopustiti nic z dobrých předsevzetí, která nám
tehdy vytryskla z hloubi duše a která měla
určití nový směr našemu životu.
Víme dobře, že stará politická klika se do
pracovala v našem veřejném životě takového
postavení, že se s ním bude loučiti jen velmi
nerada. Buďme proto nedůvěřiví k pouhým
zevním projevům a hleďme si spíše podstaty,
která se skrývá vždycky pod šalebným po
vrchem. Nedopřejme ožiti klice staré, ale ne
připusťme ani, aby nám vyrostla klika nová.
Nebezpečí je veliké, protože, jak víme, právě
špatné příklady lákají. Slyšíme už s mnoha
stran a sami se o tom přesvědčujeme, kolika
lidem u nás už otrnulo a kolik proroků nám

Ctibor Mara

NECIZOPASME!

Parabolu o marnotratném synu z Lukášova
Evangelia lze aplikovat na život a trvání civilisace. Civilisace se všemi svými hodnotami je
dědictví, kterého máme rozumně užívat a pře
dávat do rukou potomků. Moderní doba je
však dobou kulturního cizopasnictví. Lidé
uplatňují s drzou samozřejmostí právo na dě
dictví civilisace, ale necítí odpovědnost toto
dědictví rozmnožovat a odevzdávat. Většina
evropských národů žije z fondů a zásob mi
nulosti.
Marnotratný syn sebrav všechno, odešel do
daleké krajiny a tam promarnil svůj statek, živ
jsa prostopášně. Evropský člověk užívá s bar
barskou prostopášností plodů civilisace, aniž
se stará o to, jak zachovat zdroj plodů příštím
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vyvstává mezi těmi, kteří ještě včera leštili
kliku starému režimu z prapouhého osobního
prospěchu. Na tuhle věc musíme dát zvlášť
dobrý pozor. Tvrdíme-li, že minulé politika
ření zasahovalo už mravní podstatu našeho ži
vota veřejného i soukromého, nedopustíme
jistě, aby se na povrch dostávali lidé, jimž až
dosud každý prostředek byl dost dobrý k do
sažení vlastního prospěchu a kteří morální
zřetele považovali vždycky za stanovisko dáv
no překonané. Nedopustíme prostě ožiti me
todám, které charakterisovaly náš život mi
nulý, právem dnes odsuzovaný. Řekněme si
velmi zřetelně, že i v politice má své místo po
ctivost a stud. Prosíme, aby se tomu rozumělo
konkrétně. Poctivost je pojem odtažitý, ale
poctivý člověk je pojem velmi jasný a zřetelný.
Nechť tedy i v politice mají místo jen lidé na
prosto poctiví, minulou relativností politické
morálky nezatížení, a ti ostatní nechť mají
stud. Nechť zůstanou stranou a nechť nezatě
žují náš nový život svými starými nectnostmi.
Bylo už řečeno jasně, že příští naše politika
nebude znamenati zápas o moc, že nebude ni
komu prostředkem k cestě za kariernictvím
a tím méně prostředkem k osobnímu oboha
cování na újmu národa, který bohatý nikdy
nebyl a který událostmi z letošního podzimu
ještě více zchudl. Opravdu tedy nepotřebu
jeme žádný politický klíč, žádné klikaření,
nýbrž prapouhý smysl pro poctivost a sluš
nou hru.

pokolením. Nezná cenu majetku, poněvadž ne
zná cenu práce. Zdědil technickou organisaci,
zdědil stroje, poslední »užitečný« výsledek
úporného přemýšlení a jiného »neužitečného«
podnikání předků. Nezná cenu kontemplace,
jíž středověk dosáhl vrcholů myšlení a naučil
Evropana abstraktně myslet a vyjadřovat rea
litu Číslem a časem. Nechápe námahu vědců,
kteří ztrávili životy v bludišti číslic, trýzeň pro
bdělých nocí vynálezců a trpělivost pokusníků.
Nic v evropské civilisaci kromě Božího slova
nespadlo s nebe. Celá civilisace roste z jed
noho kořene, jímž je Slovo. Nižší pochází
VVZ1
• W/
VZ
WZÍ
• VVZ Z 1
z vyššího, mzsi se uci z vyššího, mzsi ma slou
žit vyššímu. Nejvýše stojí Slovo Boží, pak při
jde věda o tomto Slovu, pak věda o předešlé

vědě, o lidském poznání a o životě. Písmo
svaté, theologie, filosofie. Theologie je služ
kou Písma svátého, filosofie služkou theolo
gie. Historie evropské civilisace posledních asi
deseti století je cesta od slova Božího k theo
logii a k filosofii. Doba, v níž žijeme, opouští
všechno, i filosofii. Chce vytvořit nové slovo,
- vymýšlí si mythy, zbožňuje věci stvořené, tvoří
si své theologie a filosofie. Ale všechno, co
jest v Evropě užitečného, všeobecně platného
a cenného, je ze slova Božího. Křesťanství dě
kujeme za to, že jsme Evropany. Co se nena
učil evropský Člověk z Písma, nenaučil se
nikde. I všechna věda zabývající se hmotou
bere své rozumy z Písma. Vyznavači bezhla
vého pokroku se vysmívají středověku jen
proto, že ho nebavila aplikace zákonů, které
odhalil ve sféře ducha, na hmotu. Zvrhlý syn
utrácející otcovské jmění se vysmívá otci, že
nežil v přepychu, poněvadž Šetřil pro svého
zvrhlého syna. Nebylo temnosti středověku,
ale je temno novověku, který jen pro temno
své hlavy nevidí světlo středověku. Technika,
vynálezy a objevy nejsou ničím jiným, než apli
kací zákonů, jež odhalovala středověká filoso
fie. Zákon o zachování hmoty, o zachování
energie, učení o silách centrifugálních a
centripetálních, o přitažlivosti, o nekonečnu
atd., to všechno je obsaženo ve sv. Tomáši.
Platí to třeba jen pro oblast duchovní, nebo
je řečeno jen v náznacích, ale jest to tam. Na
zákonu o zachování energie spočívá učení
o odpustcích. S tohoto světa se nic neztratí,
ani zásluhy o život věcný. Moderní fysickochemická věda tvoří z této znalosti »divý tech
niky«. Není v Evropě nic hodnotného, co by
nerostlo z hlubokých kořenů křesťanských a ze
synthesy provedené v křesťanství. A naopak,
všechno, co ohrožuje duchovní a mravní hod
noty evropské kultury, je popřením nebo
zvrácením křesťanských ideí. Bezbožný komu
nismus falešně přemyslil křesťanskou ideu
všech lidí a zhmotnil ideál Království Božího.
Moderní člověk je marnotratný syn evrop
ské civilisace, který prostopášně promarnil dě
dictví minulosti. Jednoho dne s hrůzou pozná,
že zásoby jsou vyčerpány a že nesil. K technice
je potřebí vědy, k vědě filosofie, k filosofii ná
boženství. To, co se děje kolem nás ve světě
kulturním, politickém a sociálním, je však jen
pustá a bezduchá technika.
Člověk se stal obětí techniky — politického

a kulturního maŠinismu. Technika, plod kul
tury, má sloužit Člověku, aby mohl vyplnit
svůj nadpřirozený úkol. Byl-li Člověk degrado
ván na živočicha technického, schopného pra
covat, plodit, válčit a saturovat se hmotně, stal
se otrokem technického systému. Nelze uži
tečně uvažovat o traktorech, automatických
továrnách, bursách a bankách, aniž jsme nepo
myslili na člověka s duší, jež je anima natu
raliter Christiana. Člověk může být tvorem
společenským jen tehdy, uvědomí-li si, že je
stvořen k obrazu Božímu. Bez náboženství
není společenského života, bez vyšší vázanosti
není svobody. V řádu technickém, kde je vá
zanost lidská, vládne otroctví. Svoboda v řádu
je možná jen vzhledem k Absolutnu. Ale po
měr k Absolutnu nelze řešit technicky. Propa
ganda a organisace nepomohou tam, kde pro
pagované a organisované nestojí za nic.
Evropský člověk žije prostopášně z techniky.
Zlo není v tom, že techniky užívá, nýbrž v tom,
že jí zneužívá, že z ní žije prostopášně. Svatý
Augustin říká v knize 83. otázek, že všechna
lidská převrácenost je užívati toho, co je k po
žívání, a požívati toho, co jest k užívání.
Marnotratný syn, když všecko utratil, počal
trpěti nouzi. I šel a přidržel se jednoho občana
oné krajiny a ten ho poslal do svého dvora,
aby pásl vepře. I přál si naplniti břicho své
lusky, které jedli vepři, ale nikdo mu jich ne
dával.
Největší bída, jíž trpí evropský člověk, je
bída ducha, ztráta duchovního dědictví a
zdraví. Nezbývá mu, než být parasitem. Ztratil
svou lidskou důstojnost a cizopasí na cizích
kulturách. Člověk, který žil v domě otcovském
v blahobytu jako syn hospodáře, stává se pří
živníkem a pasákem vepřů. Stačí mu, když na
plní své břicho lusky, které mu nikdo nedal,
poněvadž byly dány vepřům. Mistři moderní
kultury si chodí pro duchovní stravu do sta
rého Egypta, Babylonu, Indie, kradou drobty
pohanských filosofů antických, ujídají se stolu
středověkých kacířů.
Abychom mohli parabolu o marnotratném
synovi aplikovat až do konce, k tomu by bylo
potřebí oné pokory, s níž pasák vepřů se vrací
do domu otce svého, vyznává se z hříchů a
prosí otce, aby jej učinil jedním ze svých děl
níků. Ale té pokory dosud není. Pýcha dosud
brání návratu.

Oak.
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Norbert Dada:

Polské orlici
Vy svaté polské dějiny,
nat prosákly jste krvi,
když ona, zemi napojic,
jen cizí léna mrví?
Proč stránky vaše ztemnělé
jsou diktovány mukou,
dni kostmi svojích hrdinů
na brány vecna tlukou?
Už třikrát vešel cizí mei
pod čepel polským télem

a zhoubná záře ohňová
se dmula nad Vavelem.
Proi vadne záhy lauru list,
když vytržen je z věnce?
Dal Tannenberku vzejít Bůh,
dal vzejít Ostrolence.
Dnes zbývá na dne duší už
jen bolest strašné tupá,
že bílá polská orlice
se zatemnila v

]. Svítil - Karnik:
Poučení z díla Mariana Zdziechowského
Křehké předivo českopolských styků přá
telských bylo pohříchu před našima očima
kruté rozťato mečem dobyvatelským. Nelze
dnes ani tusiti, jak se bude vyvíjet náš vzá
jemný poměr, i když politicky chceme být ke
všem sousedům loyální. Píšeme-li dnes o díle
Mariana Zdziechowského, jenž ja
ko profesor vilenské university zemřel letos
na podzim, činíme to z toho důvodu, že pře
kvapující přelom jeho velké osobnosti z horli
vého čechofila v zásadního odpůrce Cechů
jest příznačným a poučným pro pochopení
osudného rozporu nikoli mezi oběma státy
— ten má s polské strany kořeny v imperia
lismu a s české v omylech prestižních — nýbrž
mezi oběma slovanskými národy.
Hodnota vědeckého díla M. Zdziechow
ského jako literárního dějepisce a filosofa jest
obecně uznána také u nás už z dob dřívějších,
kdy býval spolupracovníkem »Slovanského
přehledu« i »Nového života«, méně známa
jest nevšední vážnost jeho morální osobnosti,
jejíž výši a živou účast na všech osudech ná
roda ocenil výrazně sám maršál Pilsudski,
když jej na druhém místě navrhl za presidenta
polského státu. Vším právem možno tudíž
v zesnulém učenci spatřovati ztělesnění národ
ního ducha s jeho tužbami, směry a cíli.
Mladého Zdziechowského přivedla do styku
s národem českým slovanská myšlenka. Pro
šed krutou školou ruského útisku, chápal slo
vanství poněkud jinak než čeští rusofilové,
rozcházeje se zejména s ruskými slavjanofily,
kteří si slovanskou ideu zjednodušili na pan-
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rusismus a pravoslaví. Proti tomu základem
slovanství Zdziechowského bylo heslo: rovni
s rovnými, volní s volnými — a v tomto směru
také působil před světovou válkou jako hlava
Slovanského tovaryšstva v Krakově.
Tenkráte poznal Čechy v několika zájezdech
do Prahy i bedlivým studiem literatury, z ně
hož vyrostla v letech devadesátých pozoru
hodná monografie »M áchá i byronism u s český«, záhy vydaná také u nás v pře
kladu Voborníkově. Jako horlivý katolík uve
řejnil Zdziechowski r. 1902 v »Novém životě«
delší úvahu »Idea katolická ve spo
lečnosti polské« (překl. J. Vraštila),
z níž cituji část úvodu, významnou jak pro
smýšlení autorovo, tak pro postavení národa
polského na přelomu století:
»Jsme národ ze všech na světě nejnešťast
nější, nejvíce trpící. Se dvou stran hrnou se
na nás rány obou nejmocnějších vlád, jež se
spolčily za tím společným cílem, aby shladily
s tváře země jméno Polska... Leč právě utr
pení naše je nemalou chloubou: mocnosti
proti nám spojené zosobňují ducha zlého v dě
jinách, násilí před právem; my pak, nejsouce
toho hodni, představujeme ideu spravedlnosti
v politice, věc naše je věc Boží a království
Božího.«
Tempora mutantur ...
Vědeckou dráhu započal Zdziechowski roku
1888 disertací: »Mesianisti a slavjan o f i 1 o v é.« Dospěl v ní k úsudku, že pol
ský mesianismus vyniká vyšší hodnotou mrav
ní, kdežto ruské slavjanofilství ho předčí cen-

nějšími základy a úsilím intelektuálním. Zto
tožňuje osobnost Mickiewiczovu s životem ci
tovým a Slowackého s živlem obraznosti, vy
zdvihl v Krasiňském schopnost kritickou, čímž
se mu tento jeví nejbližším směru ruskému.
Velká vědecká práce »B y r o n a j e ho
v ě k«, jejíž jednou kapitolou je jmenovaná
už studie o Máchovi, vyšla v letech 1894 až
1897. Náleží ve světové literatuře k základním
dílům o romantismu. Autor tu definuje polský
mesianismus jako romantismus politický, jako'
snahy po spravedlnosti v životě mezinárod
ním, kdežto byronismus odhaduje jako směr
čistě literární, ale se shodným mravním zamě
řením, vyplývajícím z básníkovy touhy po
pravdě a spravedlnosti. Čestné místo v díle
zvěčnělého zaujímá kniha »Pesimismus,
romantismus a základy křesťan
ství« (r. 1915), kde se nejprve projevil auto
rův zřejmý odklon od badání literárně histo
rických k filosofické syntese.
Leč ani literaturou, ani filosofií nebyl zájem
velkého intelektu M. Zdziechowského úplně
vyčerpán. Živé osudy a utrpení vlasti ve tro
jím záboru, i nová výstavba polské společnosti
po obnovení státní samostatnosti — byly stejně
mohutnou složkou politických úvah Zdzie
chowského a jeho účasti na životě veřejném
jako práce vědecká. A v tomto právě směru
nastal po světové válce převrat někdejšího
účinného stoupence slovanství ve vášnivého
odpůrce Čechů a přívržence maďarofilské po
litiky. Svědkem tohoto pro nás nepříznivého
odklonu jest Zdziechowského kniha »U hry
acojekolemnic h«, vydaná za jeho čin
nosti na universitě ve Vilně r. 1933.
Zdziechowski se v ní projevil především
jako statečný odpůrce ruského bolševismu.
Odsuzoval v něm dílo zloby satanovy a hrozil
se jeho zhoubného vlivu na sousedy i západní
Evropu. Jedinou baštu proti sovětskému ne
bezpečí viděl — na účet československého
státu — ve společné hranici Maďarska s Pol
skem. Některé sympatické vlastnosti Maďarů
i jejich tradiční vztahy k Polsku vedly autora
k závěru, že jest úkolem Maďarů i Poláků,
»aby, domohouce se společné hranice, mohli
bránit křesťanství a duchovou kulturu proti
krvavým nástupcům Ivana Hrozného.« Vylou
čil Čechy ze spojenectví s Polskem hlavně
proto, že podle jeho přesvědčení octl se česko
slovenský stát v mezinárodním, socialisticko-

židovsko-zednářském jařmu. Z toho důvodu
také pochyboval o jeho trvanlivosti. Zdzie
chowski choval však ještě jinou, o dvacet let
starší hořkost proti pražské vládě. Byla to naše
ledová neutralita r. 1920, odpírající Polákům
dopravu zbraní a střeliva přes naše území ve
chvíli krajního nebezpečí, kdy rudé hordy stály
před Varšavou. »Před touto hrůzou Češi za
vřeli oči a v ohromné většině stanuli po boku
bolševiků.« Nelze se sbližovati s rusofilskými
Čechy, »jelikož bolševické Rusko je pro Polá
ky mnohem nebezpečnější než Rusko carské,
hrozí otrávením národního ducha.« Při tom
své někdejší přízně k Čechům vzpomněl slovy:
»Trudno, velmi trudno je mi vystupovat proti
Čechům. Během řady let byl jsem hlasatelem
sblížení Polsky a Cech, mnohokrát jsem na
vštívil Prahu, znám mnoho zdatných Čechů
a rád na ně vzpomínám. Stojí přede mnou Ed.
Jelínek a z žijících Ad. Černý, redaktor »Slo
vanského přehledu«, který ochotně přijímal
moje žaloby proti krutosti rusifikační politiky
v Polsce. Mým úmyslem tehdy bylo odvracet
Čechy a západní Slovany od carské říše, hatit
šířící se mezi nimi ruskou propagandu. Přál
jsem si užšího spojení Čech s Rakouskem, sympatisoval jsem s českými požadavky v mezích
Rakouska, směřujícími k přeměně státu dualistického ve federativní.«
Zbývá nám zmíniti se o poslední knize pol
ského učence, s názvem »Před konce m«
(1937). Pisatel těchto řádků nemohl se této
publikace dopídit, proto se následující opírá
o referát Ant. Madeje ve varšavském
»Zetu«. Knihu zahajuje vzrušující lícen revo
lučních ukrutenství a bolševického režimu
s apokalyptickým viděním jeho hrůzných ná
sledků. Autor se netají vírou v blízký konec
světa: »Stojíme před koncem dějin.
Každý den svědčí o hrozivém postupu mrav
nostního moru, jenž vycházeje z Ruska zapla
vuje všecky země, zažírá se do organismu všech
národů, vyvolává všude rozkladný proces a
utápí všecko v kalu hniloby a zničení.«
Následuje obsáhlá stať, přinášející zevrubné
poučení o zednářstvu s obviněním, že »ono
zavedlo svět do duchovní smrti a z toho ke
všem strašlivým následkům, jaké se projevily
v sovětském Rusku, v Mexiku i Španělsku.
Učiniti katolicismus zcela bezmocným a zničit
jej, to jest cíl, kterým se netají lóže Velkého
východu — a ty vládnou Francii od pádu pre'(jak
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sidenta Mac Mahona r. 1879 po dnešní den.«
Další kapitola obírá se znova podrobně ru
dým terorem a jím zaviněnou tragedií dnešní
Evropy. Zabírá celou polovici knihy a po filo
sofickém rozboru pramenů ruského bolševismu kreslí hluboký úpadek mravní člověka
ve východní Evropě, rozšiřující se i do Polska
a dále na západ. Autor naplnil tyto strany
horoucím žárem své křesťanské duše i hlubo
kou znalostí předmětu. Sám od let potíraje
rudý bolševismus, jak může a umí, žaluje bo
lestně, že zlo se nicméně šíří i do Polsky. »Jsme
proti bolševickým vlivům málo odolní a se
zarážející slepotou sledujeme projevy komu
nismu mezi mládeží, inteligencí a úřed

nictvem.« Jak teprve u nás! Polský referent
na tomto místě dodává: »Stojí za přečtení ty
hněvem, pobouřením, bolem i starostí palčivé
strany v knize Zdziechowského, vytýkajícího
nám bezradnost, zaslepení a lehkomyslnou
lhostejnost vůči nejobludnějšímu atentátu na
svobodu a ducha lidského.«
Řada kratších studií, v nichž mimo jiné spi
sovatel také rozebírá psychologii poválečného
Němectva, doplňuje myšlenkově bohatou kni
hu, určenou k tomu, aby se stala mladému po
kolení polskému kompasem názorů o vlasti
a povinnostech křesťana i člověka. Testament
velké osobnosti.

Jirí Suchánek:
Vánoce 1938
Stál jsem — skály kus žulové do more padl,
stál jsem, když krhavý mír na hrany zvonil,
Černý mrak černější po nebi honil,
Čpící dým ze cti spálené na hlavy vojsk se kladl.

Bože, hledí, skála ta urvaná
matka má,
chudí a pokorní
bratri jsou moji.

Za ostnatým drátem vidél jsem sepjaté ruce
národa mého,
na pravici a na levici,
za Petry, kteří zradili dřív než třikráte zazpíval
kohout,
na potupném kříži ukřižovaného.

Nikoli za sebe, za né já prosím,
za rudé ženiny zraky, které památku Matky Tvé
svétí,
za rodný jazyk, dumavou píseň bázlivých dětí,
za Šíji mužovu sehnutou, kterou já svobodné
nosím.

Páni jsou syti zlatém i krví, tvrdí jak skály,
jenom mi bratří ze Slezské, Zábrežska,
horníci z Mostu, dře vaři z Krkonoš, ze Šumavy,
dělníci od Znojma — s prázdnýma rukama stojí
jak stáli.

Měkkým českým nebem prekleh předku rovy,
živým kus chleba Černého z rodné půdy
najíst dej a kalich temnérudý
z vinice Václavovy.

Jan Opolský:
Perly
Pecké paní mély hrdla vyhlazená jako z jemnozrnného mramoru, který tvořil na Parosu závratné
převislé stěny. Hrdla plná, ač delikátností probraná, na nichž umdlené spočívala Šňůra perel,
lehounce se nadnášející tlukotem krční tepny.
Ženy indických rádžů byly hrdel olivové snédých, Štíhlejších, až pohublých, jež tvořila nadprsní
jamky, kde se vyjímala visutá ceyloňská perla jako uložená v hrobě a planula s irisují cí ménivosti
za živa sedřených rybích Šupin. Linie hrdel bílých i plavých byla těmito perlami nade vši zvyklost
zvýrazněna, ba v pravém smyslu opodstatněna.
Perla, tento Čarovný, tajemný dar teplých moří teprve oprávní každou vladařskou korunu a tur
ban, aby mohly být vsazeny na hlavu pomazaného. Nepřišla na svět jako kov z temného zemního
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kyzu a strusky, nebyla jako drahokam násilím vylomena ze sevření skalní druzy, ale procitla jako
mlčenlivý div ve chvéjném rosolu lasturovce a v jejím původu tkvělo něco bytostné trpného,
zpod závoje bludné vyhlédajícího.
Proto povést o jejím osudovém vlivu vyrovnala se svou jemností nejhlubším výkladům krystalomantie. Také její velikost padala na váhu pro výklad jejího symbolického významu a poněvadž
balancoval vrtošivé mezi nepatrností prosného zrna a velikostí náboje do bambitky, byla také tak
na polotóny bohatá stupnice její osudovosti.
Posazena do zlaté objímky prstenu, znamenala životní cestu zaclonénou, zpřetínanou potoky
hořkých slzí. Jsouc užita nerozvážlivé k okrase mešních roušek a pastýřských injulí, mohla přivo
diti mravní rozvrat a zmatení stáda, odvrácení od Čisté víry, bloudění v pochybnostech.
Vůbec jest velmi trapno a nevysvétlitelno, proč se podkládá perlám více vlivů temných a zlomocných, než by se při jejich cudné kráse předpokládalo. Proto nikdy neokrašlujte perlami své
malé déti, aby mrak nezachmuřil jejich životní úsvit dříve, než si toho samy jakkoliv zasloužily.
Perla jako hračka v rukou dítéte, to jest jako bodný úklad Škorpiona, tajný a nepředvídaný.
Nikdy nemohly perly přivoditi cizí lásku, jak to bylo v moci nékterých drahých nerostů,
a do vína Kleopatřina vrženy byly pouze z bohu se příčícího pychu a nezřízenosti.
A nikdy nevéřte příliš prostomyslné tomu, kdo vás perlami obdaruje, nebol jeho dar je v roz
poru s nékterými jeho úmysly, jež vám hledí zatajiti. Význam v celém smyslu blahodéjný mohou
mlti perly jenom tehdáž, jsou-li v intimním majetku ženy dostatečné sličné, než aby jejich opalisující, mlžná krása mohla podnítit její žárlivost. Tu pak — nošeny na prsou nebo na Čele — uskuteční
i předpoklady nečekané, jakoby vzešlé ze společného úsilí Čirého rozumu a srdce vroucné rozechvélého.
Také mély perly Část magických vlastnosti drahokamů a kovů s trojím leskem; dlouhé zahledéní
do jejich povrchu mohlo přivoditi nesvobodu vůle, až úplného bezvédomí, jak o tom svédčí staří
temní badatelé Albertus Magnus a Dioscorides, ale to bychom se už octli na jakési bludné péŠiné,
na niž neskonalá krása může vrhnouti stín své zlovéstnosti. Všecky perlám připsané záhubné vlast
nosti, al již tušené nebo zjistitelné nesdélenými zkušenostmi, nemohly jim v žádné dobé odníti
jejich obliby, Často se ménící až v lakomecké uctívání. Nékterá veliká perla, opalisující r mámivou
mimozemskou tajuplností, má cenu nenahraditelného vezdejšího statku.
Nikdo z téch, kteří ji milují, neuzří zloby a osudovosti v její překrásné mlžné záři a v jemném
atlasovém Šelestu její materiálnosti. A nikdo si z jejích ctitelů ani na okamžik nevzpomene na
toho, který jejich schránky za cenu smrtelné obéti odlamuje v hlubině moře a z jejich korálového
podkladu.
Jižní slunce, pekelné hoříc, vysuší v lastuře všecko, co v ni bylo vlnícího se a životného a perla
vystoupí zhmotnéná jako křehká a plachá vidina Boticelliho.
Mladý Papuán, jehož prstence Černých beránčích vlasů jsou tak husté, že se jich nepodaří žádné
ruce rozčesati a jehož kypré rty jsou okrváceny Šlavou z betelového ořechu, zaplatil první cenu
perly, zůstav mrtev ležeti na dné hlubiny r očima Široce rozevřenýma. Podlehl svému osudu a zů
stavil bez pomoci vetché, bezzubé rodiče v mechové chýši mezi dvéma pisangovými stromy.
A Malajec, mírný jako píseň vysílaná do soumraku a prostomilý jako malé díté.
A Singalés, Vanián, Arab.
1 sta jiných, kteří vyplivali svou krev, nebol plíce potapéčů pukají, nemohouce uvolniti uvéznéný dech. Podnikatel nevydává počet z jejich života ani smrti, jen cena perly záludné roste
v poméru k bolestem, jimiž byla vykoupena.

Bohumír Lijka:

Slovníkový Šalda 1938
Listujíce »Naučným slovníkem aktualit
1938«, v našich poměrech novým typem slov
níkových doplňků, jenž právě vysel redakcí
Zd. Tobolky, narazili jsme na str. 438 na heslo

F. X. Salda, podepsané Šifrou zk. Všimli jsme
si především, že z péra této Šifry jsou ve slov
níku biografická hesla o K. Henleinovi, o Fr.
Soukupovi, o Tuchačevském, věcná hesla
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o bolševickém Katalánsku, o trockismu a po
dobných thematech politických. I zazdálo se
nám hned, že je to jaksi divná legitimace k na
psání tak význačného hesla literárne-historického a pojali jsme předem zvědavou předtu
chu, že se asi v té literatuře shledáme s poli
tickým čertovým kopytem. A opravdu. V hu
beném článku, který nemá místa ani na pořád
ný rozbor Šaldovy estetiky, místo něhož se
spokojuje buď párem truismů o Šaldově kri
tice (intuitivní psychologie a Voluntarismus),
nebo jejím směšně povýšeným zneceněním
(»jeho kritika je jen duchaplnou glosou, které
chybí objektivní průkaznost a s ní i hist. plat
nost«), ani na objektivní poučení o Šaldově
tvorbě básnické, místo něhož podává duchaplnicky nabubřelou antithesu Salda umělec : Sal
da kritik a také tento rádobykritický galimatyáš, vhodný snad do týdeníku, ale ne do na
učného slovníku: »kontemplativnosti Šaldovy
lyriky však chybí vznět visionářství a extase,
její filos. problematiku, třebas hluboce prociťovanou, stíhá osud téměř každé poesie tohoto
druhu: vypadá plytce, příliš plytce proti jediné
kapce nefilosofující lyriky, v níž vytryskl no
vou formou některý z nej prostších záchvěvů
lidského srdce nebo v níž se zableskl nový stří
pek imaginace«, v hubeném Článku, který však
ani nezná pořádně fakta (datum narození 22.
října místo 22. prosince!), který neuspěl (do
července t. r.!) vložiti do výčtu děl »Nova et
vetera«, aby si Čtenář mohl hoření »soudy«
zkontrolovati, který po pštrosím způsobu ve
zkomolené bibliografii, která necituje věcí zá
kladních (nezná Malého-Pujmanův Sborník
1918 ani Horův sborník 1932, ani posmrtné
Číslo melantriŠských Listů pro umění) uvádí
čtyři články z r. 1938, Eisnerův, Pujmanův,
Skácelíkův, Štechové, jako by to byly samostat
né knihy, takže se jich nikdo neinformovaný
nedopídí, jen aby nemusil citovat sborník,
který Šel levici proti srsti, objevíme již v 21.
řádku zato veledůležité a naprosto nutné i ne
postradatelné agitační poučení, na němž zřej
mě pisateli záleželo nejvíc, že totiž Šalda svou
»Tvorbu« »při zastavení komunistického tisku
1929 dal k disposici komunistické straně«!!
Tyto dva obratně vsunuté a tendenčně zdůraz
něné i chytře nedopovídající řádky v skrovničkém rozsahu Článku o Šaldovi (necelé dva
sloupce) v slovníku, kde hesla o boxingu (6
sl.), lyžařství (3 sl. a lawntennisu (6 sl.) jsou
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několikanásobně rozsáhlejší, nehledě ani k roz
sahu studie o TGM. (38 sl.), v článku, kde
nota bene není ani slova o jiných Šaldových
vztazích k časopisům, literárním skupinám,
směrům a osobnostem, mluví však příliš hla
sitě, než aby nevzbuzovaly k protestu, jakémuže bolševickému scholastikovi se tu dostalo
nezasloužené cti vypracovat takový vzácný
český duchovní profil a jak paskvilně se svého
úkolu zhostil!

/žrž Razím.

Spravedlnost po polsku
Jede Šlachcic od Cieszyna,
naříká a ruce spíná:
PŠakrev, tahle Ukrajina!
Slovák nechl se samourtí,
pomaďarští nebo zturil,
Karpatská nechl řekne Rus,
že je Maďarska jen kus,
bude mi jen pro úťechu,
když se zmenši zeme Cechů.
Spravedlnost, to je psina,
když ji dává zeme jiná,
ale, pšakrev, Ukrajina,
v které panuje můj bii —
Mnichove, zde prsty pryi!
Josef Pek.

Upozorněni
Všecka ta bílá místa v posledních Číslech
»Taku«, nad nimiž Čtenář, který zná »Tak«,
povážlivě kroutí hlavou — jsou skutečně
místa konfiskovaná a vyškrtala je skutečně
censura nové republiky roku 1938.

m.

ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Jan Čep ve »Vyšehradě««
Jan Cep je přímo typ vypravěče,
prostoupeného živlem vzpomínko
vým a vůlí obdarovat novým, hlubáím pohledem na život. Jeho po
vídka Příbuzenstvo (vánoční tisk
Katolického literárního klubu, ná
kladem Vyšehradu, str. 60) nemá
sice k vánocům vztahů zevních,
ale otvírá zato průhled do sféry,
které musíme dnes věnovat péče
nejvíce — do sféry rodinné. Píši-li se dnes povídky a romány o
návratu rodilých venkovanů z měs
Jan Čep,
ta na venkov, zvolil si Cep námět
autor krásné novely Příbuzenstvo
oduševnělejší: scelení rodinného
kruhu selské rodiny, do které (Vydal -Vyšehrad- jako vánoční tisk II. roč.
knih Katolického Literárního Klubu.)
v osobě městského zetě, profesora,
vnikl živel cizí. Návštěvou tako
vých nerovných manželů v ženině Významný hlas
rodném statku chtěl osvětlit a zá
roveň řešit celý případ. Na malé o Architektu Malotovi
ploše mohl ovšem podat jen ná Široce se rozepsal o Architektu
znak toho, čím chce působit na Malotovi v Kritickém měsíčníku
čtenáře příkladně — náznak sebe (roč. 1938, č. 9—10) V. Černý:
vlády, kterou má vzdělaný manžel
»Nový román Františka Skácezachovat ve vztahu k prosté ven lika je dílo umělecké ctižádosti ne
kovské ženě i k její mladičké ses zrovna malé. Povězme hned, že je
tře, své žačce, pokoušející jeho to román klíčový: na pozadí živé
manželskou věrnost prvním vzpla ho uměleckého ruchu našeho v le
nutím svého oktavánského srdce. tech devadesátých líčí nám osudy
Způsob, kterým řeší jakési adop a lidský i umělecký vývoj několi
tování tohoto inteligenta do selské ka vysoce významných, vybraných
rodiny, je ryze čepovský. Více než duší, mezi nimiž bez valných obtíží
zeťovo bezděčné nahlédnutí do ro rozeznáš v titulním hrdinovi F. X.
dinné hanby v srážce, ano rvačce Saldu, v Heleně Meroutové vý
nezdárného syna s otcem, zname znamnou romancierku té doby, a
ná tu stín mrtvé tchyně, původně v doktoru Severovi hádáš na auto
k vetřelci upjaté a teprve po svém ra samého; zkušené oko by pod
zklamání s nejstarším synem smíř jmény osob vedlejších rozeznalo
livé, osvětlující svým prostým slo pravděpodobně ještě leckoho jiného
vem zeťův vztah k ženám a jeho z přímých účastníků nástupu a bo
povinnosti k rodině. Slova mrtvé jů ‘naší předvčerejší umělecké ge
tchyně tu oživují a svítí na cestu nerace, vlastní dějové drama vyví
vzdělanci, který jako by byl jimi jí se však téměř beze zbytku z ci
prozářen. Vypravěč ostrého pohle tů, vůle i křísí tří jmenovaných,
du pro skutečnost střeží v sobě a jim platiž tedy především naše po
pro vzácné zastávky si ponechává zornost. Nad situaci takto stručně
tuto skrytou schopnost prozářit li vytčenou je si každý jistě okamžitě
di a věci. V jeho pohledu do kraje, vědom neobyčejné vskutku nesnad
postřehujícím hebké odstíny barev nosti uměleckého úkolu,, jejž na semotýlího pelu a dnes časovém, be Skácelík vzal, a s nímž — to
protože sahajícím do zabraného dlužno hned uznat — zápasí s úcty
území v severovýchodní Moravě, hodnou odvahou; nesnadnost tu
známé věci se lehounce zachvívají plyne z převeliké složitosti a sple
dotykem neviditelného průvanu. titosti zřetelů, z nichž některé jsou
V jeho nočním zastavení pod hvěz dokonce rázu mimouměleckého, jež
dami se otvírá propast nebeská, se tu kříží, aby spolurozhodovaly
viděná skrz propast lidského nitra. o ceně a umělecké pravdivosti: vy
V jeho očích se člověk v manžel volat obraz myšlenkového proudě
ství ztrácí sám sobě a adoptovaný ní a tvořivé práce i půtek, jimiž se
člen je roubem, prostoupeným mí do dějin našeho umění vepsala lé
zou z kmene rodu, do kterého byl ta devadesátá, bylo už samo pro
přijat. Ryzí jazyk šlechtí vypravě sebe velmi nesnadné při významu,
če, umělce čistotné práce výrazo mnohotvárnosti a mnohoznačnosti
vé, podávajícího v tomto dílku, pa oné doby; na tento úkol je jakoby
trně zárodku větší skladby, našim naroubován problém další: určit a
čtenářům krásný dárek opravdu básnicky věrojatně vylíčit příbě
vánoční.
hem, do jaké míry tyto obecně vý
znamné události byly determinová
(Antonín Veselý v Pražských novi ny povahou a vývojem jednajících
jednotlivých hrdinů, a co důležitěj
nách 25. XII. 1938.)

šího, jejich vzájemným vztahem a
působením, dramatem citů, tako
vých či onakých, rozhodně se mění
cích, jež jeden pro druhého v sobě
živí; a teď zase: tento citový po
měr není básnickou fikcí, nýbrž
skutečností, vepsanou v čase, a
básníkův úkol není zde vymyslit
zajímavý příběh dvou nebo tří srd
cí a duši, ale porozumět, pronik
nout, vyložit, co se událo — úkol
historické poctivosti a druhý, rov
noběžný úkol historické přesnosti
a jasnozřivosti komplikuje zde po
vinnost ve vlastním slova smyslu
básnickou. V tomto směru požíval
autor ovšem znamenité výhody, již
se netěší kritik: je pamětníkem ci
tových a ideových dramat, která
líčí, ba víc, byl jejich účastníkem.
A teď zase: dvojice Málota-Meroutová a historie jejich přátelství kla
de otázku novou, a tím i další no
vý úkol romanopiscovi, zcela obec
nou otázku — co vůbec znamená
pro tvůrčí osobnost a jejich dílo
vliv milované osoby? Je tento vliv
vůbec možný, a je-li, působí vždy
jenom silou kladnou? Jaká je asi
úloha lásky ve vývoji a růstu duše,
jež své poslání vidí jinde, v tvorbě
hodnot nadosobních ? Myslím, že
kdo se hluboce nezamyslil nad tím
to problémem obecným, stěží po
chopí dobře průběh, krise a smysl
dramatu Meroutové a Maloty, a
třebas byl jeho svědkem nejbližším. Tím ukazuji další prvek
svrchované složitosti a členitosti
básnického úkolu, jejž klade námět
»Architekta Malotý« ... Nebylo by
nepřesné říci, že »Architekt Malota<c
je románové zpracování psycholo
gického a mravního problému vli
vu, jimž může na ducha i dílo mu
že působit žena silou lásky, již vy
volala. Události, které autor líčí,
byly asi z významných zážitků, for
mujících jeho mládi. Byly důležité
pro něho, jsou důležité i pro nás,
dědice oné doby, ba: ctitele oné do
by. I pokládal za povinnost se s ni
mi básnicky vyrovnat pro sebe, pro
nás. Je to úkol těžký, troufal si na
něj. To je úctyhodné. Cekal dlou
ho, až herci dramatu odešli, až
zkušenost celého jeho života, dlou
hý průběh nějakých čtyřiceti let
osvětlily jeho dávné prožitky a po
mohly mu ovládat mládí vlastni
i jiných. To je poctivé. Přináší si
k své práci pěkný dar dušezpytného bystrozraku, smysl pro jemný
detail vnitřního života,. pro jeho
nelogičnost, náhlé zvraty, neprav
děpodobnost. Jeho psychologie ne
ní podle lineálu, jeho osoby nejsou
schémata ani symboly. A poněvadž
je i hbitý vypravěč a dobrý epický
konstruktér, nenudíš se ve společ
nosti jeho hrdinů a nepozbýváš me
zi nimi dojmu skutečné životní ob
sažnosti a dějové plnosti i věrojatnosti.a
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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 Waggerl: ROK PÁNĚ

ČERVEN

Tímto románem je k nám po prvé uváděn jeden z nejlepších prozaiků alpských zemí, s jejichž katolickou kulturou jsme
mnohonásobně spjati. Rozený 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

ZÁŘÍ

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 Kirsdrweng: 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 ZEME

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.

Jen pro členy: VZÁCNÝ BIBLIOFILSKÝ TISK

VÁNOCE

Vynikající původní česká práce. • Nepřijde na knihkupecký trh.
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