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Ladislav Švejcar:

NÁSTIN STAVOVSKÉ ÚSTAVY
DEMOKRATICKÉ
Ke genesi tohoto návrhu je třeba podotknout, že již v ra
ných dobách poválečných hovořívali jsme s Janem Scheinostem
nejen o viditelném úpadku liberalismu, ale také o nevhodnosti
jak široké stranické demokracie, tak i třídní diktatury. Zdálo se
nám, že je sice nutno zachovati demokracii, ale že stejně nutno
je také ulomiti hrot stranickému aparátu, který nemůže býti
ku prospěchu žádnému státu. I projednali jsme již tehdy myš
lenku stavovské demokracie do nejmenších podrobností, tře
baže koncisní a tištěné formy dostalo se naší myšlence teprve
r. 1931, a to v maximálním programu fašistických odštěpenců.

Stavy jsou čtyři: stav duševních pracovníků,
stav rolníků, stav výrobně-průmyslový a obchodnicko-peněžnický.
Příslušnost stavovská nastává 21. rokem
u pracujících mužů. U žen jen tehdy, jsou-li
samy výdělečně činný. Příslušnost ke stavu je
sama jasna. Nastane-li případ, že zaměstnání
ukazuje ku příslušnosti ke dvěma stavům, roz
hoduje nikoliv sám příslušník, ale fakt, ve
kterém z obou zaměstnání platí více daní.
Dejme tomu: advokát nebo notář má velko
statek. Platí-li více daní jako zemědělec, je zde
samozřejmá jeho příslušnost do stavu země
dělského. Příslušnost ke stavu je dána oborem
působnosti. Teoretik, dejme tomu pěstění
živočišné produkce, třeba profesor tohoto
předmětu na vysoké škole zemědělské, je pří
slušník stavu duševních pracovníků. Země
dělský inženýr, ať již je konsulentem či úřed
níkem kteréhokoliv ústavu výzkumného, jest
příslušníkem stavu zemědělského.

Příslušníci jsou zapsáni v seznamu při okres
ním úřadě prvé instance. Oni volí do všech
korporací volitelných: do obce, okresu, země,
a pak do tak zvané nejvyšší rady stavovské,
která je parlamentem stavovského státu.
Obecní zastupitelstva jsou ve městech do
20.000 obyvatel 12členná, ve městech od 20

do 50 tisíc 20členná, od 50.000—100.000
30členná, města větší do 300.000 mají zastu
pitelstva óOčlenná.
Okresní výbory jsou vesměs lóčlenné.
Nejvyšší rada stavovská jest vo
lena všeobecným, tajným hlasováním, a to po
dvacíti pěti členech z každého stavu, bez ohle
du na počet stavovských příslušníků. V kaž
dém stavu jsou jednotlivé kurie. Tak dejme
tomu ve stavu výrobním, t. j. průmyslu a ře
mesel jest kurie zaměstnavatelů a zaměstnan
ců. Ve stavu duševních pracovníků jest kurie
duševních pracovníků tvořících a kurie úřed
nická. Volí se 25 členů a 25 náhradníků nej
vyšší rady stavovské, a to odděleným hlasová
ním ve čtyřech po sobě následujících dnech
podle pořadí stavů. Nejvyšší rada stavovská,
když byla zvolena, konstituuje se tak, že volí
předsedu stavovské rady. Za něho nastupuje
jeho stavovský náhradník, první v pořadí. Po
konstituci má tedy nejvyšší rada stavovská
101 člena. Pak zvolí každý stav tak zvaného
vůdce poselství (viz dole), který se dvěma,
od případu k případu zvolenými členy stavu
sjednává styk mezi jednotlivými stavovskými
radami.
Kandidátem může býti každý stavovský pří
slušník, který v rok volby dokončil nebo v ka
lendářním roce volby dokončí 30. rok věku.
Stavovských kandidátů může býti dvakráte
tolik, kolik je členů rady a náhradníků, tedy
100 pro každý stav. Jejich pořadí stanoví
počet hlasů, kterých docílili. Tedy dvacet pět
těch, kteří docílili nejvíce hlasů stává se členy
rady, dvacet pět za nimi následujících jsou ná
hradníky. Volba provede se tak, že každý
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volič obdrží jména kandidátů na visitkách
z polotuhého papíru. Volič vloží do obálky
ty, které volí, ostatní visitky odhodí do odklá
dacího koše. Je možná i volba balotáží do uren
se jmény a odděleními kandidátů. Prvý způsob
visitkami má tu výhodu, že voliči je možno
napsati pořadové číslo do 25. Lze voliti jen
dvacet pět kandidátů každému voliči. Vlože
ním 26. visitky stává se hlas pro všechny
kandidáty neplatným, rovněž tak vložením
menšího počtu než 25.
Pro prvou volbu jest nutno hlásiti kandida
turu stavovským korporacím, které zbyly z de
mokracie. Ty posoudivše práci a zásluhu kan
didátů určí oněch 400 kandidátů, kteří by měli
býti voleni do nejvyšší rady stavovské. Tedy
dejme tomu kandidáty třetího stavu určil by:
Svaz průmyslníků v kurii zaměstnavatelské
a odborové svazy dělnické určily by kurii za
městnaneckou. Po prvém období stavovské
rady bylo by již jasno, kdo se jak mezi členy
nejvyšší rady stavovské i v samosprávě osvěd
čil a kdo má býti volen. Zkrátka stavovská
ústava byla by již více vžita nejen ve způsobu
své činnosti legislativní, ale také po stránce
personální.
Zdálo by se, že tato reforma neodstraňuje
jednu z nejzákladnějších chyb demokracie,
t. j., že neodstraňuje kolektivní zodpovědnosti,
přenášejíc onu odpovědnost z bývalé sněmov
ny poslanců na radu stavovskou. Není tomu
tak. Ustanovení o pozbytí mandátu po trojím
dostatečně neomluveném dostavení se do
schůze, navykne členy rady větší odpověd
nosti osobní. Nadto zanedbání a vědomá i ne
vědomá chyba bude předně hříchem na vlast
ním stavu a ne na mlhavém pojmu cti bývalé
politické strany, v níž nebylo kromě naprosté
poslušnosti vedení nic jiného od poslance
žádáno.

Nevolený, ale ze zasloužilých osob povola
ný senát jest velikým korektorem eventuelně
špatně fungující rady stavovské. Ve stranické
demokracii byl senát přes své možnosti vrácení
předlohy k novému projednání sněmovně po
slanců čímsi skutečně druhořadým: vždyť
velmi často scházely se oba kluby dohromady,
zaujímajíce k zákonné předloze stanovisko
společné, a to úzce stranické. Nebylo, tuším,
vážnějšího rozporu mezi oběma komorami. Ve
stavovské demokracii co do politického dělidla
jest veliký rozdíl mezi senátem a nejvyšší
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radou stavovskou. Doživotnost členů senátu
jest jedním z těch prvků, tvořících u senátora
pocit ušlechtilého a do jisté míry tvrdého
sebevědomí.
Ideálně i v samosprávě mají se účastniti
všechny čtyři stavy stejnou měrou, a to v za
stupitelstvu 12členném po třech z každého
stavu. Budou-li tudíž ve venkovské obci ze
stavu duševních pracovníků jen učitel a farář,
jsou vlastně virilisty obecní rady bez volby.
Vedle nejvyšší rady stavovské jest senát.
Senát se nevolí. Jeho virilními členy jsou rek
toři všech vysokých škol, ostatními, a to doži
votními členy jsou ti, které jmenuje president
republiky po dohodě s vládou z občanů vše
obecně zasloužilých, a to jak ve vědě, tak
umění, národním hospodářství, průmyslu atd.
Členy senátu jsou také zástupci vojáků, a to
šest důstojníků a dva rotmistři, jmenovaní pre
sidentem. Senát nesmí přesahovati počtem
členů 150.
Rokování nejvyšší rady stavovské děje se
po způsobu gotického sněmu stavovského.
Nejvyšší rada nikdy nerokuje v plném plenu.
Návrh zákona předkládá se stavům zvláště.
Stavy pojednavše o návrhu zákona každý
zvláště, uloží svoje připomínky tříčlennému
poselství k dalšímu projednání. Tato čtyři po
selství, tedy jakýsi dvanáctičlenný výbor rady
stavovské sejdou se a projednají připomínky
k zákonu, snažíce se přizpůsobiti je dobru
celku. Když se dohodli, předloží změny vzá
jemně sjednané svým plenům a když plena
vyslovila souhlas, oznámí to jednotlivá posel
ství předsedovi. Když předseda zjistil shod
nost názorů stavů, svolává plenům ke schůzi
čistě formální, před níž konstatuje shodu a vy
hlašuje, že zákon byl přijat.
Jde nám při těchto technických ustanove
ních o jednoduchou a eklatantní věc: má vyloučiti řečnictví, onen neblahý zjev, že od
předlohy možno řečnickou asociací přejiti od
věci k invektivám a mluvení s oken. Stavovský
parlament musí se shodnout i. Funkce
státu jest po výtce hospodářská. Nelze říditi
hospodářství bitevním hlasováním, protože
hospodářství nesnese oktroje. Projednání zá
kona všemi stavy má osvětliti se všech stran
nejen povinnosti, ale také zatížení a práva,
která nový zákon stavům, t. j. všemu obyvatel
stvu přináší. Někdo, kdo myslí stále v duchu
stranické demokracie, může se domnívati, že

může nastati případ, kdy shody není možno
dosíci. Hospodářský zájem nesnese, aby věc
byla odkládána. Ostatně nad stavovskou radou
je senát. Ten nejen že schvaluje zákony sta
vovskou radou přijaté, ale může si vyžádati
od stavovské rady zákon, na němž by se nejvyšší rada stavovská nemohla po trojím jed
nání poselství dohodnouti a přijav jej ve znění
původním, či ze své iniciativy změněném, zjed
nává mu platnost zákona.
Zákonná iniciativa vychází buď z minister
stva nebo z nejvyšší rady stavovské, také však,
což je jaksi proti ostatním ústavám novum,
i ze senátu. Navržená předloha musí pro
jiti ještě radou ústavní, což je korporace slo
žená z právníků, presidentem republiky po
dohodě s ministrem spravedlnosti na deset let
jmenovaných. Tato rada, která má 24 členy,
pojedná o zákonu se stránky čistě formální:
posoudí totiž, neodporuje-li předloha ústavě.
Členové nejvyšší rady stavovské musí býti
přítomni každému zasedání. Kdo bez vážné
příčiny nedostaví se do tří schůzí nejvyšší rady
stavovské, jest vyloučen a na jeho místo na
stupuje náhradník. Za každý den zasedání
náleží členu rady stravné a nocležné, odpoví
dající dietám ministerského rady. Každému
členu dostane se bez ohledu na jeho finanční
možnosti legitimace, která jej opravňuje k bez
platným jízdám a letům na všech prostředcích
komunikačních, kterým bylo dáno právo ve
řejného používání, tedy i na nestátních linkách
autobusových a nestátních aeroliniích. Členu
rady náleží prvá třída vozová a ohlásil-li svoji
jízdu 8 hodin před nastoupením jízdy ve sta
nici výjezdní, oddělené kupé této třídy, aby
mohl nerušeně pracovati, či za nočních jízd
odpoavati.
Členové senátu nemají diet, náleží jim však
svrchu uvedené výhody cestovní.

Prof. dr.

Správa.

Ústředním orgánem administrativy jsou mi
nisterstva. V našem návrhu z roku 1931 jsou
uvedena tato ministerstva: vnitro, zahraničí,
spravedlnost, vyučování, vojenství, finance,
zemědělství, doprava, práce, obchod. Členy
ministerské rady mohou býti členové nejvyšší
rady stavovské či senátu, ale nemusí to býti,
a ministerstva mohou býti spravována odbor
níky. Jsou-li jimi členové rady stavovské, je
vhodno rozděliti křesla podle stavů, ale ne
musí tak býti. Ministrem vojenství budiž vždy
voják, buď odborník, nebo člen senátu.
Jsou-li ministry členové nejvyšší stavovské
rady, nemají při jednáních žádného zvláštního
postavení a nesmí býti žádný z nich po dobu
své ministerské funkce členem poselstva, pro
tože byl-li zákon ve své předloze dílem inicia
tivy kabinetu, nesmí jeho člen míti parlament
ní zvýšenou ingerenci na jeho přijetí.

President.
Jest nadán mocí monarchy v parlamentní
monarchii. Odepře-li podpis předloze zákona,
nemůže se státi předloha zákonem, dokud se
neodhlasuje ve trojím jednání, v němž má býti
přihlíženo ke změnám, které jsou přáním pre
sidenta.
Jest volen na dobu desíti let, a to ve spo
lečné schůzi NRS a senátu. Může rozpustiti
NRS kdykoliv a bez udání důvodů. Rovněž
má právo jmenovati ministry i ze své iniciativy.
Aby byly odlišeny zásluhy občanské, může
president k návrhu obou komor povýšiti obča
na ke šlechtictví, nebo jen on sám uděluje řád
svátého Václava ve třech třídách. Řád má třídu
občanskou a třídu vojenskou. Udělení hvězdy
ve třídě prvé jest spojeno automaticky s pový
šením do stavu šlechtického.

C. Horáček:

DNEŠNÍ DOBA A VYSOKOŠKOLŠTÍ
UČITELÉ
Sotva bylo kdysi čestnějšího, ale i hmotně
zabezpečenějšího povolání, než úřad universit
ního profesora. Proto akademická dráha byla
toužebným cílem všech, kdo cítili v sobě na
dání i schopnost ku práci vědecké. Ovšem, pří

stup k ní nebyl tak snadný, habilitační řízení
nebylo pouhou formalitou, nýbrž na každého,
kdo se ucházel o soukromou docenturu, kla
deny byly přísné odborné požadavky. Ale zato
universitní profesura poskytovala zvláštní vý-
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hody. Nejen vědeckou politickou neodvislost,
dostatečnou příležitost i čas k vědeckému ba
dání, ale i důchody, rovnající se nejvyšším ka
tegoriím veřejného úřednictva. Vysoké tituly,
řády a vyznamenání (ku př. ve starém Ra
kousku dvorní radovství, členství panské sně
movny atd.), byly obvyklými u starších uni
versitních profesorů.
Na tom se po převratě mnoho změnilo,
bohužel nikoliv ve prospěch učitelů vysoko
školských. Především bylo zřízeno mnoho no
vých druhů vysokých škol vedle dřívějších
universit a později technik, na kterých na
předchozí vědeckou a badatelskou kvalifikaci
učitelských sil nebývá vždy kladeno tak přís
ného theoretického měřítka, jako tomu bylo
kdysi u docentů universitních. Ale různá ta
učiliště nicméně co do platových a společen
ských poměrů svých učitelských sil byla po
stavena na roveň universitám. Tím také
stoupl značně počet vysokoškolských profeso
rů, ale zároveň automaticky snížila se majet
ková i společenská úroveň jich a také jich vý
znam v životě veřejném.
Universitní profesor neměl více ono opráv
něné zvýhodněné postavení, jako tomu bylo
dříve. Mnohý jeho bývalý posluchač dosáhl
ve své poměrně rychlé úřední dráze vyššího
místa i platu a díval se svrchu na svého býva
lého profesora, který jako pensista s úsporný
mi srážkami musil se snad dost uskrovniti, aby
zachoval aspoň navenek důstojné dekorum.
Nemluvě ani o poválečných zbohatlících a
všelikých politických parvenu, děkujících za
svou kariéru a svůj vzestup mrštnému ja
zyku a demagogické agitaci. Ještě daleko hůře
bude tomu nyní po naší tragické pohromě, kdy
bude nucen stát každou korunou šetřiti a kdy

Slováci trochu bezohledně mnoho českých
vysokoškolských profesorů nám dali k »dis
posici« bez zřetele k tomu, mají-li sami schop
né náhradníky jich čili nic. To dalo také pod
nět ke snížení věkové hranice pro nucené pensionování vysokoškolských učitelů na 65 resp.
63 let, tedy věk, ve kterém mnohý ještě scho
pen jest nejen povinnosti své zastávati, nýbrž
i vědecky pracovati. A při tom pod sankcí
zkrácení výslužného jest mu zakázáno vůbec
býti »výdělečně« činným.
Tento dnešní pokles sociálního postavení
universitních profesorů není zjevem kulturně
příznivým a zdravým. Akademická dráha pře
stala býti lákavou a vábivou pro mladé nada
né inteligenty, kteří v jiných oborech praktic
kého zaměstnání naleznou společensky i hmot
ně daleko výhodnějšího uplatnění, než za ka
tedrou universitní. Bylo by k tomu třeba příliš
mnoho sebezapření a nepraktického idealis
mu, aby někdo věnoval se životnímu povolání,
které dnes je méně ceněno a poskytuje horší
vyhlídky než jiné, otevírající možnost k vynik
nutí a skvělé existenci. Snad by aspoň jakož
to částečná hmotná odpomoc mohlo býti uva
žováno o tom, aby, jak tomu bylo dříve v Ně
mecku i Rakousku, kolejné, placené majetněj
šími posluchači, bylo opět vráceno jako příjem
přednášejícím docentům a profesorům.
Škodu z tohoto dnešního stavu odnáší pak
věda a činnost badatelská, pro kterou v dneš
ním materialistickém prostředí není dostateč
ného porozumění. A bude-li dnešní podceňo
vání úkolů a působnosti akademických učitelů
pokračovat! — a, bohužel, děje se tak nejen ve
státech autokratických, nýbrž i demokratic
kých, budou pro kulturní a vědecký pokrok
následky toho velmi neblahé.

Ladislav Jehlička:

MLÁDEŽ DRUHÉ REPUBLIKY
Státně-politický krach, kterého jsme se do
čkali koncem září minulého roku, způsobil
mimo jiné, že vystoupila opět do popředí otáz
ka, doutnající ostatně stále pod popelem jiných
starostí, totiž problém generačního boje, nebo
chcete-li, výměny generací.
Ne neprávem bylo konstatováno, že na zá
řijovém neštěstí českého národa nese velikou

280

Vak

a závažnou vinu přestárlost našeho po
litického režimu. Českou politiku prvního dva
cetiletí republiky prováděli anebo alespoň ří
dili většinou lidé, odchovaní namnoze ještě
rakouským parlamentem, zdomácnělí v myš
lenkovém ovzduší hašteřivé stranické demo
kracie, naprosto neschopní vžít se do duchov
ního světa dvacátého století, které ve všech

svých projevech směřuje k totalitě. Vše
chna česká politika byla tak postpositi vní, měla charakter zřetelně statický. Neměla
dostatek pružnosti, neuměla se orientovat
v naléhavých otázkách dne, neuměla se jim
přizpůsobit, nedovedla je zvládnout. To je vý
sadou pružného a svěžího mládí.
Na počátku druhé republiky dostává se
mladým lidem významu a možností, jakých
se jim nedostalo nikdy v první republice.
Bude dobře, podíváme-li se trochu po du
chovní orientaci těchto mladých lidí, kteří se
dnes dostávají ke slovu, po jejich myšlenkovém
utváření a okolnostech, za nichž se dál jejich
růst, zejména proto, abychom z toho vyvodili
poučení i pro budoucnost. Zmínili jsme se již
o jedné věci, kterou těmto mladým lidem
můžeme připsati k dobru: je to jejich živelnost, dravá síla a touha po činech a uplatnění,
vlastnosti, jež vyrostly právě z bojů, které
těmto lidem bylo v první republice prodělávati. Ne, tihle lidé nejsou žádní političtí ma
zánkové; je to generace, která se musila rvát,
která musila zápasit o každý kus místa, o kaž
dý kus půdy pod nohama. Odtud snad její
odolnost a houževnatost.

Mladá generace druhé republiky rostla
ovšem i za podmínek, které na její růst a roz
voj působily zhoubně a neblaze. Staré politic
ké strany, všechny bez rozdílu, používaly totiž
mladých lidí jako avantgardy, jak se to často
říkalo, to jest jako práčat, jako beranů, které
měly politickým odpůrcům rozbíjeti hlavy,
anebo zase jako kamelotů a lepičů plakátů.
Tím se stalo, že valná část naší politické mlá
deže rostla buďto v dokonalé politické zasle
penosti, bez vlastního úsudku, bez nejmenší
schopnosti — a nakonec i chuti — samostatně
politicky myslit, neřku-li jednat, v naprosté
omezenosti a janičářství, a na druhé straně
opět — platí to zejména o těch, kdo velmi
brzo prokoukli stranické praktiky a měli dosti
ohebnou páteř, aby se jim přizpůsobily —
v lokajském návyku klanět se u vrbiček, metat
kozelce a dělat pukrlata, o vzájemném po
mlouvání a osočování už ani nemluvě. Není
třeba říkat, že ani jeden, ani druhý postoj není
ku prospěchu a ke cti ani těm mladým, kteří
všechny tyto věci prováděli, ani těm, jimž tito
mladí mají být podporou. Ideálem nové doby
je mládež samostatně a svobodně myslící,
mládež s pevnou páteří, upřímná a čestná,

s hrdým čelem a pohledem do očí — i když
při tom všem mládež věrná a oddaná, ukázně
ná a sloužící — nikoli posluhující. Jen tako
váto mládež bude práva jak sama sobě, tak
i těm, kdož jsou jejími vůdci.
Zvláštní případ jsou tak zvané »silné indi
viduality« mezi mládeží. Jsou to političtí
outsideři, od mládí otužilí a osmahlí v politic
kých zápasech, značného lokálního politického
rozhledu a dobří znalci politického ducha
i politických praktik. A jsou to ostatně na
mnoze i lidé dobrého a upřímného smýšlení
a páteře s dostatek pevné. Značné části těchto
mladých lidí chybí však jediné: vyšší poli
tický rozhled, dokonalé politické vzdělání, do
statečné vzdělání všeobecné. Není divu: ne
měli jsme dosud u nás vlastně žádné politické

Norbert Dada:

Konjunktura
Někoho rázem vynese,
jiného náhle srazí,
jednotný, zdravý vzestup sil
to se v ni nepřihází.

Nežli se lze jen nadíti,
vypučí tvary příští,
ne prosté jako na poli,
však jako v pařeništi.
Nékdy však to, co vyroste,
nevalný dojem délá,
v pojetí dobrých sadaril —
zrůda to přebujelá.
Růst byl kdys přímý, jak dal Bůh,
al napravo íi vlevo,
dnes ale — ejhle, vybují
klikaté, křivé d-revo.
Mění se totiž půda dnes,
dřívější barvu ztrácí,
proto lze vidět mimikry
při jejich spěšné práci.

Překotné zrněné podnebí,
výhřevné moci doby,
»charakter« jak jim přikázal,
rychle se přizpůsobí.
Hurá, aí hřeje konjunktura!
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tradice, když zejména v poslední době v pří
livu a záplavě demokratických názorů domní
val se rozuměti politice kdekdo — a pak
také mladí lidé sami v příboji stranických
bojů neměli dosti času na důkladné politické
a všeobecné vzdělání.
Toto je asi nedostatek, který nám bude
zmáhati, když všechny ostatní nectnosti budou,
jak se říká, v druhé republice překonány. Pro
politický život, nevyznačující se již demokra
tickým hašteřením a rvačkami, ale národní
totalitou, to jest snahou o dobro celku, budou
musit být mladí lidé řádně školeni; musí se
jim dostati řádného rozhledu po všem světo
vém a zejména evropském dění, po domácím
životě politickém, po všech otázkách nábo
ženských, kulturních, sociálních i hospodář
ských.
Toto školení musí počíti již ve školách; zá
klady politického vzdělání má podle progra
mu Mladé Národní jednoty klásti i státní
organisace tělovýchovná a musí v něm zřejmě

pokračovati i Mladá Národní jednota v kur
sech, seminářích, táborech, týdenním tisku i na
schůzích. Nesmí samozřejmě býti zapomínáno
ani na speciální školení schopných jednotlivců,
při čemž vedle studia domácího přichází v úva
hu i školení v cizině, zejména ovšem v Němec
ku a v Itálii. V druhé republice nesmí již býti
prostředkem výběru demokratický boj o moc,
při němž vítězí zvučné hlasivky a široké lokte,
ale soutěž schopností a charakterů.

Z toho, co jsme zde řekli, vyplývá tedy jas
ně: zařadit co nejrychleji ročníky od 25—35 až
40 let, ročníky neopotřebované, do aktivního
politického a veřejného života, dát jim mož
nost náležitého uplatnění. A pak se ihned po
starat o to, aby se ročníkům mezi 16—25 lety
dostalo takového politického vzdělání, aby
z nich vyrostla generace, jež by byla v každém
směru na výši, jež by byla s to, soutěžit úspěš
ně s mládeží jiných evropských zemí, zejména
států totalitních.

Jiří Suchánek:

OSIŘELÁ KORUNA
V našem lidu žije dodnes myšlenka tupená
a posmívaná, která vždy jediná mohla postaviti národ na vlastní mravní základnu: myšlenka
královská. Myšlenka republikánského zřízení
v roce 1918 hověla nám dobovou novostí a
nálada konce světové války jí byla příznivá,
ačkoliv národ ve své většině republikánský
nebyl. Vůdcům národa Dru Kramářovi, Štefánikovi a Diirichovi byla známa lépe konservativní duše česká a slovenská než autorům
první republiky. Celá naše minulost slavná
i smutná má kořeny příliš hluboké. Česká ko
runa byla symbolem našeho bytí v době sa
mostatnosti i poroby. Odvažuji se tvrditi, že
pojem monarchie české byl nerozlučný se ži
votem lidu. Nenajdeme příkladu v našich ději
nách, že by kdy král stál v hlubokém rozporu
se svým lidem. Již rod přemyslovský pokládá
Čechy za své dědictví — své patrimonium a
veškeré úsilí věnoval zájmům této země, krví
svatováclavskou posvěcené. České království
nabylo tak zcela odlišného a výlučného char
akteru, než tomu bylo v dějinách národů
jiných. Divíme se, že jsme dospěli tak hlubo-

282

tm

ko, když je to proto, že jsme zapomněli dáv
ného odkazu, jenž byl náplní vlastního národ
ního života? Není tak lhostejno, pod jakou
formou národ žije. Myšlenka našeho králov
ství byla něčím více než pouhou formou, než
formou, jakou se stala republikánská demo
kracie, okopírovaná ze západu. Republika
argumentovala demokracií s takovou barnum
skou reklamou, že nám myšlenku královskou
zlhostejněla a odcizila. U nás se trpěl proti
státní komunismus, ale myšlenka royalistická
byla umlčována všemi prostředky, ačkoliv
stát neohrožovala. Proč?
V dnešní době není zbytečno znovu ji oživiti. Myšlenka českého království je především
myšlenkou národní důstojné hrdosti, nositel
kou nej dražších vzpomínek a nej přísnějším
slibem do budoucna.
Český král vždy byl morální záchranou rozleptaného národního vědomí, k němuž se
obracela naděje národa. Král bývá jistou zá
rukou právního řádu a svobody občana, v do
bě, kdy z ideálního pojetí republiky nezbude
mnoho, vlivem mezinárodní situace. Král,

jenž kráčí cestami svých předchůdců, považuje
již v zájmu vlastní dynastie zájem své země
za svůj vlastní. Král znamená značné omezení
politického kořistnictví, morální kontrolu a
zvýšení pojmu pro Čestnost a slušnost v živote
občanském i politickém.
A kdyby i vnitřní poměry byly toho rázu,
že by bylo v zájmu celého království, ústavu
na čas suspendovati, zůstává král jako nejvyšší
autorita proti všem choutkám po diktatuře té
či oné. Svazky pojící dynastii s cizími rody pa
novnickými byly by pak jen zárukou zvýšené
prestiže státu, jenž v dobách právě minulých
byl příliš »neznámý«, aby stál aspoň za slovo

Když dnes díváme se nazpět dějinami toho
to lidu, hledáme marně českých králů-tyranů
a utlaČovatelů, nevidíme clownů, kteří prová
dějí nechutné žerty s nejvyŠŠími zájmy státu,
nevidíme zbabělců, kteří své vlastní já nejdříve
kryjí, nýbrž české krále pečující o národ, krále,
stojící na straně slabších proti zvůli panské,
státníky velkého rozhledu, obětující často zá
jmy vlastní pro zájmy národa, krále, společně
krvácející s bičovanou zemí, osoby čestné, neobohacující se z mozolů druhých.
Dnes, kdy přechází přes nás 560 let od
smrti krále Karla IV., v nynější době našeho
krutého ponížení je třeba připomenouti si le
dacos a zkorigovali mnohé.

]. Svítil - Karnik:

K ÚMRTÍ ROMANA DMOWSKÉHO
V obecném bloudění evropského lidstva,
jemuž se vlastní vinou ztratila betlémská hvěz
da, také Poláci svou vladařskou mocí zavedeni
byli na cestu slovanskému národu nepřiměře
nou. K uspokojení krátkozrakých získali sice
lacino značné úspěchy — avšak za osudnou ce
nu oslabení pokrevného souseda, jehož expo
nované území sám Polák, Jerzy Bandrowski,
nazval nikoli bez důvodu a zásluh »slovan
ským Verdunem«. Je nám dnes zatěžko
připomínati si Mickiewiczovu myšlenku, který
s výše svého genia vybízel Slovanstvo, aby si
navzájem odpouštělo svoje hříchy a snažilo se
o trvalé dorozumění.. .

A přece bylo už u nás rozhodnuto, že i za
stávajícího poměru dlužno udržovati aspoň
styky kulturní. Ono však je i v polském prou
dění politickém něco jasného, co nás může
opravňovati k naději, že ani Polsko není pro
slovanskou myšlenku navždy ztraceno. Svědčí
o tom dostatečně osobnosti a směry, které udá
losti z konce r. 1938 nezavinily a svého času
usilovaly o mnohem přirozenější vztahy českopolské.
K nim vším právem čítáme Romana
Dmowského, který se letos v lednu se ži
votem rozloučil, provázen hlubokou účastí
svého národa jako velký Polák i velký člověk.
Narozen r. 1864, po úpadku povstání, kdy
myšlenka na vzkříšení polské samostatnosti
zdánlivě na věky byla pohřbena, rostl v době

střízlivé »organické práce«, ovládané positivismem, který se odvracel od poesie a ideálů vel
kých romantiků, opouštěje i jejich nezničitel
nou víru v obnovení samostatnosti polské. Ale
Dmowski se vlastní silou osvobodil z pout ma
terialismu, zmocniv záhy svého ducha roman
tickým vzmachem citu, vůle, vnitřní síly a víry
v návrat nezávislosti. Uvolnil si zároveň cestu
k živému katolictví, při čemž mu spolehlivým
průvodcem byl také velký poeta z trojice ro
mantiků, Zygmunt Krasiňski.
Na politické smýšlení Dmowského měla
rozhodující vliv válka Ruska s Japonskem,
i ruská revoluce r. 1905. Zvítězila u něho nová
orientace, směřující ke sblížení s konstitučním
Ruskem proti rostoucí moci a expansi němec
ké. Tehdy formuloval ideu polského státu
v tom smyslu, »že může býti vybudován po
dohodě s východním sousedem a eventuálně
v jeho hranicích, až vzplane neodvratná konflagrace románského a slovanského živlu s výbojným pangermanismem«. (V. Fiala, Sou
dobé Polsko, str. 52.) Tento politický
směr vytýčil pak straně národně demokratické,
které byl tvůrcem, postaviv se takto proti Pilsudskému, jehož ideovým i taktickým odpůr
cem zůstal trvale.

Z tohoto názoru i slovanského smýšlení
plynula také Dmowského zahraniční práce za
světové války i jeho přízeň k obrozovacím sna
hám českým. O tom máme povolaného svědka
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v pres. Masarykovi, který se s Dmovským
sešel už r. 1916 v Londýně a ve »Světové
revoluci« zaznamenal: »Shodovali jsme se
v mnohém. Pochopil, že i Polákům trvání Ra
kouska je a bude stálým nebezpečím. O otázce
slezské tenkrát nebylo ještě mnoho řečí.« Po
druhé jednal Masaryk s Dmowskim ve Washingtoně. O tom čteme v téže knize na straně
295: »S Poláky, a zvláště s Dmowským, jednali
jsme často a podrobně o poměru svých náro
dů po válce. Dmowski sám byl pro poměr in
timní, často přímo mluvil pro fede
raci. Uvažovali jsme o Slezsku. V polských
kruzích se už tenkráte žádalo připojení polské
ho Slezska, a také Dmowski o věci mluvil, ale
nikterak výbojně.« Bohužel, pro toto nešťastné
Slezsko — post tot discrimina rerum — došlo
k tragedii loňského podzimu!
S koncem světové války se neobyčejně roz
mohl vliv zednářstva i židovské plutokracie.
Proti nim se rozhodl Dmowski bojovati ze
všech sil. Vyprostiv se romantickým idealis
mem z positivistických bludů, rostl sám z oso
bité národní kultury a proto i svůj světový ná
zor budoval na základu národního ducha. Hle
daje pravdu jako nejpevnější základnu národ
ního života, nalezl ji v katolicismu. V tom
směru svými spisy i veřejnými projevy působil
na svůj národ s úspěchem, takže O s s e r v atoreRomano ocenil jeho činnost uznalým
soudem, že »radostný zjev spontánního návra
tu polské mládeže ke katolické víře jest jeho
zásluhou«. A týdeník katolické inteligence pol
ské, Kultura, napsal v jeho nekrologu, »že
víru společnosti polské odvrátil od materialis
mu a socialismu ke křesťanství«.
V čelo programu národní politiky položil
Dmowski ethické obrození národa, rozepsav
se o tom problému r. 1927 v knize »Církev,
národ a stát«, kde praví doslova: »Po 1 itika katolického národa musí
být upřímně katolická, to znamená,
že náboženství, jeho rozvoj i moc, musí být
považováno za její cíl. Nemožno je považovat
jen za prostředek k jiným cílům, nemajícím nic
společného s náboženstvím.«
Nikdo z politiků polských neformuloval
takto otevřeně své názory. Od vlády liberalis
mu vžilo se přesvědčení — jemuž se začali
podrobovat i katolíci — že záležitosti státní
nemají nic společného se zájmy Církve. Teprve
Dmowski, politik evropské úrovně a tvůrce
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nového politického názoru v Polsku, uvedl ve
shodu církevní nauku o státu s občanskými řá
dy. O jeho knize »Myšlenky Poláka
nové doby« bylo řečeno, že je to katechis
mus národního obrození v Polsku. Z něho tu
cituji:
»Ve shodě s Kristovým učením život člově
ka na zemi má býti cestou k dosažení života
věčného. Úkolem Církve jest provázet člově
ka světlem víry, aby, řídě se ve všem počínání
příkazy Božími, života věčného došel. Z toho
ovšem neplyne, že by Církev měla neúčastně
státi opodál záležitostí světských, omezujíc se
pouze na hlásání evangelia... Se stano
viska Církve má prvořadý vý
znam, jaké jsou řádyspolečnosti,
jaké zákony státu, jaký jejich
vliv na mravnost lidu a jaká jest
výchova ve škole i v rodině.«
Tamtéž ukládá autor každému občanu váž
nou odpovědnost za vysokou úroveň národní
morálky, rozvinuv zároveň celý svůj filosofic
ký systém. Zbudoval tak polskému nacionalis
mu trvalý základ v ethice božích přikázání,
aniž opominul přihlížeti k duchu národních
dějin a možnostem psychiky polské. Polska
musí být katolická, to je jádro všech jeho ná
zorů i zásad — a ideální cíl jeho životního
úsilí!
Na mírové konferenci představoval Dmow
ski s Paderewskim ten směr polské veřejnosti,
který kladl hlavní důraz na odčinění západní
křivdy, ať již šlo o polské Pomoří, Poznaň a
Gdaňsko či o Horní Slezsko, kdežto oči Pilsudského byly stále upřeny na Východ a Litvu.
Jako za války a na mírové konferenci byl
Dmowski i v osvobozené Polsce přívržencem
sblížení s Česko-Slovenskem. Obšírné odůvod
nění i objasnění tohoto projektu nalézá se
v jeho velké knižní publikaci »V z n i k pol
ského stát u«. Jeho myšlenku zvedli ještě
výše a pojali ještě šíře senátor Buzek, vicemaršálek D?bski i Korfantyho »Křesťanská demo
kracie«, když r. 1925 vyhlásili za společný pro
gram svých stran těsnou státní unii s naší
republikou. Už už svítala radostná naděje, že
dva bratři se sejdou, aby se víckrát nerozešli,
bohužel, ani polská ani česká levice se ne
dovedly rozehřátí pro tento veliký sen západ
ního Slovanstva.
Zůstávaje »nejvýraznějším representantem
orientace, protichůdné maršálu Pilsudskému«

(Fiala, »Soudobé Polsko«), dbal, aby strana
jeho vystupovala proti maršálově osobě slušně
i při důsledném setrvání na svých zásadách.
Když se v květnu r. 1926 zmocnil Pilsudski
vládních otěží, pokusil se Dmowski soustřediti
oposiční živly v »Tábor (obóz) velké Polsky«,
považuje vítězství národní ideje za nejnaléha
vější potřebu státní — při tom však se od
parlamentarismu zřetelně klonil k autoritativ
nímu řízení. Podle jeho soudu »polský stát byl
sice vytvořen, ale národní samostatnosti v něm
dosaženo nebylo, neboť jeho politický život
ovládají činitelé, zatížení internationalismem
a jeho hospodářský život je prakticky dirigo
ván židovskými podnikateli, průmyslníky a
obchodníky«. (V. Fiala 1. c.)
Dmowski se zklamal ve své víře v brzký pád
režimu maršálova. Jeho »obóz« byl r. 1932
úředně rozpuštěn, členové pronásledováni —
a Dmowski sám ustoupil s jeviště.
Obrys díla i významu R. Dmowského byl
by kusý, kdyby se tu nestala zmínka také o jeho
činnosti literární. Podle výroku univ. profeso
ra Ign. Chrzanowského náleží Dmow
ski mezi nejpřednější polské prosatéry, jeho
díla jsou nejen ozdobou vědecké prózy, ale
také základními kameny nové politické litera
tury v Polsku. Bylo to veřejně uznáno hned
r. 1927, kdy mu byla udělelena literární cena
města Poznaně. Vedle spisů už jmenovaných
jsou to dále díla »Politika polská
i budování státu« a »Svět po vál
ce a Polska« (1931), v nichž se Dmowski
literárně projevil jako osobnost vpravdě velká
duchově i mravně — velký Polák.
Rozhodujícím citem v Dmowského nitru je
jeho horoucí patriotismus, z toho zřídla vyplý
vá jak celá jeho činnost literární, tak živá
účast v politice. »Všecko, co je polské, je zá
roveň moje, ničeho se nemohu odříci. Smím
býti pyšným na to, co je v Polsce velké, ale
musím přijmout i ponížení, které spadá na ná-

rod za to, co je v něm špatného.« Jeho pevná
naděje v dobrou budoucnost osvobozené Pol
sky opírá se o víru ve vlastní síly národa, a jest
sloučena s přesvědčením, že osudy národa jsou
převážně výslednicí svědomitě předsevzaté
a usilovné práce o národním charakteru.
Ve spisech své zralosti velmi rozhodně od
suzuje materialismus jako smrt lidské společ
nosti. »Evropa ocitá se na nakloněné rovině.
Vinu toho nenese pouze propaganda bolševismu, nýbrž měrou ještě větší morální stav sou
časné civilisace, jeho zmaterialisování s ne
dostatkem idealismu i vyšších aspirací.« Při
tom za jednu z hlavních příčin rozbujelého
hmotařství i úpadku mravnosti považuje
Dmowski zánik náboženského ducha zejména
v zemích protestantských — a tento neblahý
zjev se nedatuje teprve od světové války, nýbrž
od dávna. O situaci svého národa nečiní si
žádných ilusí, věda, že poloha státu i vyplýva
jící z toho úkoly jsou velmi nesnadné, věří
však, že bohatství duchových sil národa, osvo
bozujíc se stále z pout, do nichž je zaklela
dlouholetá poroba, roste a vzmáhá se tak rych
le, že ani nejhorší politika je nedokáže tou mě
rou zarazit, aby konečně nezabezpečily lepší
budoucnost Polsky.
Jak charakterovou ryzostí, tak politickým
i lidským osudem byl Dmowski podoben na
šemu dr. K. Kramářovi. Zemřel bez úřadů,
hodností a vyznamenání — ale s obecným
uznáním pravé osobní velikosti i životnosti zá
sad jím hlásaných, které zůstávají velkým od
kazem budoucím generacím. V tomto odkazu
žije také jeho myšlenka federace dvou slovan
ských sousedů, Dmowskim druhdy hlásaná a
hájená — a už pro ni nebudiž památky Roma
na Dmowského ani u nás zapomenuto. Neboť
— všemu na vzdory — jenom ve společné
opoře bratr o bratra může se projeviti záchran
ná síla Slovanstva.

Dr. Čeněk Zuna:

ŠPANĚLSKÝ PROBLÉM
Země a rasy.

Španělsko je ve všech atlasech zbarveno
stejnou barvou po celém svém území, a nic
nemůže více vyvolati o něm falešné představy.

Nemělo by se však říkat »Španělsko«, ale spíše
»Španěly« nebo »Španělska«, podle jména,
které dávali svému království bývalí králové.
Neboť Španělsko není »jedno«.
Příroda Španělsko nenapravitelně rozdělila

Zjak.

sss

na několik částí. Toto rozdělení, jak uhádne
me, je příznivé pro pašerácký průmysl, ale
nikoliv pro výměnu ideí a obchodní styky
mezi obyvatelstvem různých provincií. Tím se
stalo, že obyvatelstvo v každé provincii bylo
vždy neseno k tomu, aby se stáhlo do sebe
a aby žilo isolovaně, tím spíše, že její půda
a přírodní bohatství poskytují každé provincii
tu trošku, která stačí pro skromný život její
ho obyvatelstva.
Celá tato země byla asi 20 století před Kris
tem obývána Ibery, rasou, která přišla přes
Afriku z vysoké Asie: byli to lidé střídmí, vy
trvalí, málo sdílné povahy, pyšní a takto ne
seni k extrémům: buď k extrému vlídnosti
nebo k extrému násilí. V každé provincii je
základ iberský.
Ze severu přišli Keltové, ženouce před
sebou Ibery, kteří chtěli zabrati také kus
Galie; Keltové jsou arijci světlých vlasů,
udatní, bojovní, otevřené povahy.
Prchajíce před Kelty a Ibery, primitivní
kmeny ze severu poloostrova se utekly do hor
ského bastionu baskické země a odolávaly tam
vítězně všemu cizímu pronikání, žijíce v jesky
ních a udržujíce se tam se svými mravy a do
konce se svým jazykem.
Potom přišli stále ze severu Svévové a Goti,
lidé světlovlasí s modrýma očima, násilní, ple
níce vše před sebou, a ti prošedše asturskými
provinciemi smísili se s Kelty v Galicii.
Visigoti, vlídnější a ukázněnější, přišli podle
moře od Perpignanu a usadili se v horských
masivech Katalanie. Vandalové, jdoucí do
Afriky, přešli poloostrovem od severu k jihu
a některé z jejich kmenů se usídlily v Anda
lusii.
Kartaginci, lstiví obchodníci, přišlí z Afri
ky, usadili se také v Andalusii, kam přišli
také Feničané, rovněž obchodníci, mimo to
průmyslníci a neúnavní plavci.
Konečně Maurové, válečníci, fanatičtí mohamedáné, vytáhnuvší, aby dobyli svět Moha
medovi, táhnouce poloostrovem k Poitiers,
nebo vracejíce od odtamtud, nechali některé
kmeny skoro všude.
Všechny tyto rasy by bývaly mohly splynouti, jako jinde splynuly jiné rasy rovněž tak
vyhraněných povah. Ale aby to bylo možno,
bylo by bývalo potřebí v Madridě energických
a uvědomělých vlád, a nikdy ke svému neštěstí
Španělsko, obyčejně řízené cizími panovníky,

386

'Vak

kteří je neznali a myslili jen na svůj zisk, ne
mělo národní vlády schopné provésti podob
né dílo: udělati jeden národ z iberských pro
vincií. Na druhé straně hradby oddělující tyto
provincie byly příliš vysoké, než aby toto sply
nutí mohlo se provésti přirozenou cestou, a
v každé buňce splynuly přibližně jenom prvky,
které tam byly, prvky, v nichž převládali podle
krajů Iberové, Keltové, Goti, Maurové, Baskové, Kartaginci nebo Feničané. Odtud se
zrodil hned od počátku a žil stále divoký
partikularismus v každé provincii, které zů
staly cizími, ne-li nepřátelskými jedna druhé.
Některé obecné rysy přesto najdeme v každé
provincii; na neštěstí pro Španělsko jsou to
rysy, které mohou právě tak dobře děliti jako
spojovati.
Předně je to hrdost: nezměřitelná hrdost,
jež se projevuje vychloubáním často pro cizin
ce až nesnesitelným, a která ve Španělsku je
vlastní člověku z ulice, žebrákovi, právě tak
jako velkému pánu.
Největší vladaři, které mělo Španělsko:
Karel V. a Filip II., založili svoji moc jen na
této hrdosti. Touto hrdostí získali si oddanost
a zbožnění mas, dávajíce jim za to na pospas
slávu.
Jiný rys by mohl usnadniti sblížení: je to
náboženský smysl, týž, který pod osvíceněj
ším kněžstvem pomáhal tak mocně při tvoření
francouzské jednoty. Zde však nevědomé
kněžstvo jej nedovedlo využiti, a s pomocí
inkvisice degeneroval téměř v pověru.
Láska ke svobodě a nenávist k cizincům,
další dva rysy společné všem těmto národům,
staly se prvky rozdělujícími v této tak rozkouskované zemi. Vskutku, Katalonci, Baskové, obyvatelé Galicie, Andalusané ... vytvořili
si rychle svůj vlastní život, spravují se podle
své libosti a nenáviděli jedni druhé, právě tak
jako nenáviděli cizinu.
Povstání roku 180 8.
Povstání, které vzniklo roku 1808 proti
francouzskému vpádu, přispělo značně svou
zdánlivou příčinou, svou náhlostí a svou silou
k tomu, aby světové mínění dostalo falešné
představy o jednotě a vlasteneckém uvědome
ní Španělska.
V jednom týdnu, od severu k jihu a od zápodu k východu, celý poloostrov, pojímaje

v to ostatně i Portugalsko — povstal s mimo
řádným nadšením za volání: »Pro nábožen
ství, pro krále, pro vlast!«
Vznešené heslo. Napoleon se v tom zmýlil,
právě tak jako celý svět, a na Svaté Heleně
napsal: »Španělé v mase se chovali jako čest
ný člověk.«
Král? ... Královskou rodinu představovali
v roce 1808 v Madridě král idiot, nestoudná
královna, korunní princ, kterého nikdo neznal,
a nenáviděný favorit, Manuel Godoy, milenec
královnin. Je možno rozumně připustiti, že
srdce obyvatelstva rozličných provincií vzplálo
v jednom týdnu pro tyto lidi?
Vlast? Španěl ji zří v buňce své provincie,
a jestliže je připraven dáti svůj život za svo
body, kterým se těší v této uzavřené buňce,
málo mu záleží na tom, co se děje za horami,
které mu uzavírají obzor. Jak by všechny tyto
materielní a mravní přehrady padly v jednom
týdnu? Je zde materiální nemožnost, a idea
vlasti nehrála vůbec úlohu v povstání země.
Zbývá náboženství, nebo spíše energická
činnost španělského kněžstva, připravovaná již
dlouho před tím Římem. Tato činnost byla
rozhodující, neboť masa lidu, pověrčivá spíše
než náboženská, byla úplně v rukou kněžstva.
Jakmile první francouzský oddíl překročil
Pyreneje, hned byl dán rozkaz sloužiti aktivně
zájmům Boha, krále a náboženství.
Letáky, anonymní nebo podepsané dopisy,
zaplavily zemi, volajíce věřící na obranu ná
boženství ohroženého Francouzi, »kacířskými
psy«. V kostelích svati a Panny Marie z mra
moru se chvějí, mluví a předpisují dobrým ka
tolíkům jejich povinnost, hrozíce věčnými pla
meny těm, kdož by zůstali hluší k této výzvě.
Kněžstvo tedy postavilo španělské provincie
proti Francouzům, pronásledovatelům papeže
v Římě, a proti »Voltairově armádě«, a mniši
byli jeho výkonnými agenty. A týden stačil
k provedení tohoto ohromného díla.
Na neštěstí pro Španělsko tato činnost kněž
stva, která by bývala mohla v tomto okamžiku
před společným nepřítelem vytvořiti národní
jednotu, nedovedla pro tuto jednotu udělati
nic a nechala vše při starém. Starý partikula
rismus provincií trval integrálně dále.
*

Dnes se poukazuje na to, jak tento národ,
který byl náboženský až k pověře, fatalistický
a trochu pasivní, se stal atheistickým a nepříte

lem vší moci, z velké části anarchistický, protivlastenecký, ježto je separatistický.
A to vše je pravda.
Nebylo ani potřeba míti zvlášť veliký smysl
politický, abychom předvídali podobnou pro
měnu všeobecných povahových rysů španěl
ského lidu pod vlivem bídy, hladu, cizích agi
tátorů a hluboké bezstarostnosti státní moci.
Neboť Alfons XIII. nedovedl rozřeŠiti ani ze
mědělský problém, ani sociální problém, je
jichž rozřešení odpovídalo dvěma velikým po
třebám všech provincií, které tvořily Špa
nělsko.
Polovina země náležela vskutku asi 10.000
velkostatkářů, a okolo 5 milionů lidí, malorolníků a zemědělských dělníků, žilo v bídě
a v nouzi. Skvělé pole pro sovětskou propa
gandu.
Po Alfonsu XIII., svrženém s trůnu v dub
nu 1931, následovala republika: republika ří
zená positivistickými intelektuály a ideology,
kteří nedovedli lépe rozřešiti životní problémy
týkající se lidu.
Tím vším nespokojenost mas se jen zhor
šila.
Toho využily Sověty, aby znásobily svou
propagandu. Republikánská vláda udělala vel
kou chybu, když bila do vlivu kněžstva na lid.
Náboženství bylo vyhnáno ze škol, jesuité po
sláni do vyhnanství, kněží a mniši pronásledo
váni a persekvováni. Sověty, pochopivše do
konale, že kněžstvo je jediným prvkem v této
zemi schopným jim čeliti, daly se do stejné
práce, a brzy nic nedrželo na uzdě divoké
instinkty těchto nedokonale vyvinutých mas.
Vraždění kněží a požáry klášterů, znásilňo
vání dívek a jeptišek, to všechno bylo přede
hrou strašného dramatu, jehož jsme svědky.

A zítra?

Jest otázka: vyjde z nynější válečné zkouš
ky nové, regenerované a sjednocené Špa
nělsko?
To se nám zdá při nejmenším pochybným,
neboť jestliže společná vzpomínka na přežitá
utrpení by snad vedla ke spojení národů celé
ho poloostrova, vzpomínka na válku vedenou
cizinou upevní zřejmě partikularistického du
cha provincií, jako se to stalo v této zemi po
všech válkách.
Takže nejlepší politická budoucnost pro
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Španělsko by se zdála spočívati ve vytvoření
konfederace (republiky či monarchie), v níž
každá provincie by si zachovala nejširší autonçmii.
Ale podaří se zorganisovati podobnou kon
federaci?
Kdyby se tak stalo a kdyby v čele těchto
Spojených států se mohl udržeti buď král nebo
diktátor brillantního zjevu, znající dobře po
třeby lidu a pevně rozhodnutý zlepšiti jeho
osud, Španělsko by znovu dobylo svého místa
mezi národy. Ale dílo, jež bude muset provésti
tento vůdce národů, nebude v dosahu nějaké
prostřední inteligence.
V Madridě bude potřebí velkého politika
a člověka se silnou vůlí, aby uklidnil zášť,
odvedl jinam a zmírnil rozpoutané vášně, na
pravil trosky a vytvořil národ.
Každým způsobem je možno prohlásiti, že
španělský národ nezapomene nikdy ani na
utrpení, která prožil během této strašné krise,
ani na ty cizince, kteří se činně zúčastnili
těchto událostí. V jeho očích v příštích stole
tích tito cizinci ponesou sami odpovědnost za
jeho neštěstí.
Proto demokratické státy byly velmi dobře
inspirovány, když přijaly za zásadu naprosté
nevměšování se do španělských událostí. Uči
nily tak, aby zabránily španělskému konfliktu
vyvinouti se v konflikt světový, a možná, že
si neuvědomovaly, že, jednajíce takto, pracují
také pro budoucnost.
Až se ukončí boj, a ti, kdož ho přežili, vrátí
se do svých provincií, se vztekem v srdci a
s nenávistí k cizincům, kteří jsou za všechno
zodpovědní, s nenávistí ještě větší než kdy

předtím, velmi nešťastni a velmi odvážní bu
dou ti z cizinců, kteří se opozdí v zemi, aby
sebrali nějaký zisk, hospodářský, politický
nebo územní, za svou intervenci! Ať zítra
vládne v Madridě jakákoliv vláda, i kdyby
tomu chtěla — což je málo pravděpodobné —
nebude nikdy moci jim něco dát, poněvadž
n a v a j a s by vyskočily z pasů.
Jaký dluh pravé vděčnosti mělo v roce 1814
Španělsko vůči anglické armádě Wellingtonově, která podporovala tak mocně povstání
země a které se podařilo vyhnati z poloostrova
Napoleonovy armády!
Přesto, že Wellington po osvobození Špa
nělska dosáhl Pyrenejí a chtěl vtrhnouti do
Francie, španělské sbory, které až dosud bo
jovaly pod jeho velením, odepřely poslušnost;
zásobování anglické armády přes španělské
území se stalo nemožným a isolovaní Angliča
né, kteří se opozdili v zemi, byli všichni vy
vražděni, právě tak, jako isolovaní Francouzi,
poněvadž byli cizinci.
Halifax a Chamberlain, kteří to věděli, za
ujali nejobratnější stanovisko v den, kdy pro
hlásili slavnostně, že ať se dostane v Madridě
k moci jakákoliv vláda, tato vláda bude moci
vždy počítati s bezvýhradnou podporou Lon
dýna, aby napravila trosky a bránila nedotknu
telnost svého území.
Mají-li ovšem naučení dějin smysl, přísné
nevměšování se do událostí na poloostrově
a výslovný závazek tohoto druhu, takové je
pravidlo, od něhož se žádná moudrá vláda
nesmí odchýliti.
To je moudrost národů.

Prof. dr. V. Láska:

DNEŠNÍ STAV PŘÍRODNÍ FILOSOFIE
Dnešní stav přírodní filosofie lze krátce charakterisovati takto:
Hledá se kompromis mezi empirismem a apriorismem, který by
vyhovoval vědeckému pragmatismu a skepticismu dneška.
Totiž: místo abychom se snažili věci a zjevy vysvětlit i, hledíme je obsáhnouti tak, aby
se daly při opakování určitě poznati a vypočitatelně předurčití.
Nemůže býti sporu o tom, že dnešní názor na vědu jest zásadně pragmatický.
Chceme přírodě rozuměti do té míry, abychom ji mohli racionálně a materiálně ovládati,
to znamená, abychom si dovedli sestrojiti vhodné logické normy k popsání její formy
a vhodné praktické předpisy k ovládnutí její materie. Co věci o sobě jsou,
nemusíme nutně vědět i, avšak to jest pro nás důležito, abychom věděli, jaký je
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poměr věcí k nám a k ostatnímu světu. Na prvý pohled by se zdálo, že tím pragmatismu obě
tujeme to, co právě má býti ideálem filosofie, totiž snahu po poznávání (absolutní)
pravdy, neboť zřejmě spokojujeme se zde s pravdou formální, místo abychom hledali
pravdu materiální, jak to žádá filosofie.
Pojem pravdy jest však příliš široký. Musíme jej proto především náležitě definovat,
a determinovati tím spíše, poněvadž v přírodní vědě nejde o pravdu absolutní, nýbrž
o pravdu přírodovědeckou. Předložme si obecnější otázku: Co jest pravda?
Filosofie definuje pravdu jako souhlas objektu — os jeho představou — p. Ve smyslu
klasické logiky přisuzujeme tudíž subjektu o jistý predikát p. Tento soud bude však správný
jen tenkráte, když bude platit i opak, když totiž p jakožto subjektu bude příslušet predikát o.
Připomeňme, že zde máme na mysli výhradně jen soudy, týkající se vztahů mezi nějakým
existujícím objektem a představ, které v nás vyvolává. Má-li takový soud charakterisovati
pravdu, musí naopak i každá podobná pravda bez výjimky býti vyslovitelná soudem toho
druhu. Klasická logika to také tak postuluje. Tento požadavek jest však, jak R u s s e 11 do
kazuje, jedna z nej osudnějších chyb klasické logiky. Existuje totiž mnoho
soudů, které vyslovují vztahy mezi dvěma věcmi, aniž by však bylo možno je převésti na výše
udanou formu. Krouží-li na př. dva hmotné body kolem společného těžiště, nemá zajisté smyslu
tvrditi, že A krouží kolem B anebo naopak. Nelze totiž udati, kterému ze subjektů A, B přísluší
výhradně predikát: »pohybuje se kolem druhéh o«.
Pravda klasické logiky nevyčerpává tudíž veškeré pravdy dané zkušenosti jednoznačně.
Pojem »souhlasí« nesmí býti proto definován jako pojem určující rovnost ve filosofic
kém smyslu, nýbrž výhradně jen, jako predikativní pojmenování subjektu, které
s ním má právě tolik společného, jako na př. jméno člověka s jeho osobností. Nemá tudíž pro
nás významu ptáti se, »co věci o sobě jsou«; nám stačí, dovedeme-li je vždy ko ns t at o v a t i. Uvědomíme-li si to, dospíváme k přesvědčení, že koneckonců jest základním úkolem
přírodní vědy vyhledati onen systém pojmů, který dovoluje co nejracionálněji roztříditi a pojmenovati přírodní zjevy a jejich vzájemné vztahy. Takovými pojmy byly na př. v klasické
mechanice pojmy hmoty a síly. Chápati věci značí proto především je jed
noznačně charakterisovati, aby mohly býti odlišeny od jiných
a při opakování opět vždy poznány. To jest prvý přirozený krok k po
znávání pravdy.
Jest ještě jedna důležitá otázka, vůči které musíme zaujmouti určité stanovisko, a to otázka
objektivity realit zjevy podmaňujících. S pouhým popisem zjevů a jejich
racionálním uspořádáním, jež umožňuje jejich předvídání, nemůže se totiž myslící člověk
spokojiti. Pojmy, ku kterým moderní fysika dospěla, nelze totiž považovati za plnocennou
náhradu zkušenosti již proto ne, že není předem vyloučeno, že se postupem času nezmění,
neboť nevyplynuly z věcí samotných, nýbrž jen z pozorovaných vztahů mezi nimi. Na prvý
pohled by se tedy zdálo, že pro poznávání vlastní reality věci platí D u B o i s R e y m o nd o v o »ignorabimus«. Avšak reality nepůsobí na nás jenom fysikálně, nýbrž i duševně, na př.
svou harmonickou evidencí, která k nám mluví stejněcennou řečí jako pozo
rování sama.
Tato harmonická evidence, jak plyne z fysikálních pozorování posledních let, ukazuje, že
matematicky nejvyspělejší řešení jest zároveň oním, kterému i příroda dává přednost. Harmo
nická evidence to byla, jež vedla Keplera k napsání jeho »Harmonices mundi«, a která se
nám tak názorně staví před oči v kráse veškeré přírody. Coexistuje, to jest harmo
nické. Tato věta jest zkušenostní pravdou stejné váhy jako na př. princip kausality. Har
monická evidence to jest, která v nás vyvolává onen cit uspokojení, který se dostavuje při
experimentálním potvrzení nějaké hypothesy.
Úkolem filosofie přírody jest proto sestrojiti názorný a logický obraz, předsta
vující skutečnost asi tak, jako mapa představuje území jí zobrazené. Terén představuje na
mapě skutečnost. Kartografická kostra jest zas analogií logiky. Analogie ta sice není dokonalá,
avšak charakterisuje s dostatek přiřadění vjemového světa k světu sestrojenému přírodní
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vědou, což jest na mapě uskutečněno tím, že objekty nanášíme do mapy pomocí účelně zvole
ného kartografického systému a vhodně volené symboliky.
Mapa takto sestrojená představuje, co nazýváme fysikálním světem, jenž jest ná
zorným a logickým obrazem světa fysického. Svět fysikální, t. j. vědecký, sestrojujeme
proto, abychom mohli popsati a studovati svět fysický.
Z toho plyne:
1. Svět fysikální, t. j. vytvořený naší filosofií, jest zásadně lid
skou věcí.
2. Ze světa fysického je dlužno považovati za jisté a konstato
vané jenom to, co se vztahuje na jeho matematické a logické
vlastnosti.
Filosofie přírody hledí proto obsáhnouti fysický svět tím, že sestrojuje s postupem zkušeností
vždy víc a více přiléhavé fysikální obrazy skutečností.
To předpokládaje, můžeme omeziti cíl přírodní filosofie takto:
Jest převésti kvalitativní zkušenosti, pokud možno, v kvantitativní logistickou formu.
Docílíme-li toho, potom logistika převezme záruku za správnost našeho rozumování. Tak je
třeba rozuměti výroku M. C u s a n a, že není jiné jistoty nežli matematické. Neboť co nám
prospějí vědomosti, o jejichž správnosti se nikterak nemůžeme přesvědčiti? Ty byly by jen
zbytečnou přítěží našeho vědeckého života, neboť z nich by neplynul žádný prospěch. K tomu
přistupuje, že jedině matematika jest schopna zaručiti nám uniformitu vědeckého myšlení
ve všech případech, a tak docíliti oné harmonie, která jest nutná, abychom mohli
pochopiti harmonii kosmu.
Z toho následuje, že úkolem filosofie v přírodních vědách nemůže býti vysvětlení,
nýbrž jen strukturálně pochopení zkušenostních faktů a harmonie přírody.
Pravdu má proto W. S o m b a r t, když praví: »Při zjevech přírody stojíme před hádankou,
o které víme, že jest neřešitelná. Veškeré přírodní děje jsou ve své podstatě zázrakem,
v jehož taje nemůže vniknouti náš rozum. Proč se vše děje, nevysvětluje žádná filosofie.
Kdykoliv se snažíme to vysvětliti, dospíváme jen k domněnkám, které konec konců znamenají
jen jakési rozumové uspořádání pozorovaných zjevů v naší mysli.«

Dr. Karel Hanuš:

NYNĚJŠÍ
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Národy pochopivše, jak se zdá, po velkém
mezinárodním vraždění, že válka je proti zdra
vému rozumu, proti lidské i božské spravedl
nosti, že zbavuje cti vědu, stavíc ji do služeb
barbarství, konečně, že je hanbou civilisace,
prohlásily, že budou pracovati ze všech sil, aby
konečně přišel den, kdy synové téhož lidstva
přestanou bojovati mezi sebou ohněm a žele
zem, kdy plodné závodění nahradí vražednou
řevnivost, kdy veselé hučení průmyslu nahradí
strašný hluk bitev.
Ach! Toto šlechetné rozhodnutí, tato krás
ná touha po všeobecném míru, jak se proje
vuje dnes? Projevuje se horečkou světa, který
chce býti, který je přinucen býti všeobecně
vojensky vystrojen, obut, ozbrojen — od hla
vy až k patě, horečkou světa, v jehož rukou
olivová ratolest se brzy stane pochodní.
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Nikdy se tolik a tak slavnostně nemluvilo
o organisaci míru, a všude je strach z války.
— Mír! křičí nejmilitarističtější z našich nacionalistů.
A naši nejurputnější pacifisté, když byli
dlouho bečeli o mír, mají nyní hrdla vyschlá
od křiku:

— Letadla! Děla!
Přesto národy staženy do sebe se nedůvěřivě
pozorují a číhají na sebe, tážíce se, který z nich
se odváží první přiložiti zápalku k sudu s pra
chem.
Některé ovšem ještě mluví o »evropské rov
nováze«, jiné o paktech o neútočení, jiné
o věrnosti k Ženevě, ale i samy mezinárodní
konference podávají dojem lidstva běhajícího
kolem dokola, poblázněného, připraveného

spáliti se o plameny, které jsou hotovy vzplanouti každým okamžikem.
Kdy vypukne katastrofa? Nikdo to nemůže
říci, ale je jisto, ať se ohniskem stane který
koli stát, že požár nebude možno omeziti jen
na tento stát.
Zatím co mír se právě mění v obludného
supa, jak je tomu se svobodou?
Stroj dává člověku do rukou možnosti gi
gantického osvobození, člověk z něho nabývá
jen otroctví. Nikdy se tak neoslavovala po
svátná hodnota lidské Osobnosti a lidská
Osobnost se stává živým nástrojem, hoblíkem,
kolečkem ve složitém mechanismu, který ji
pohlcuje a chce ji obětovati.
Slova historika Fustela de Coulanges nebyla
možná ve skutečnosti nikdy tak pravdivá jako
dnes : »Všechna svoboda hyne, v člověku není
již nic samostatného.«
Mohli bychom tak vypravovat! do nekoneč
na široké tažení proti zdravému rozumu, které
tvoří děje moderního světa.
Nesmírný nepořádek, v němž se zmítá náš
svět, dokazuje při nejmenším, že je »nemo
cen«. Národohospodáři, finančníci, politiko
vé, sklánějící se nad ním v nesčetných prohlíd
kách, proklepávají ho jeden po druhém.
Hypertrofie některých orgánů, atrofie ně
kterých jiných? Nevíme to zcela přesně, při
znávají; ale není proč ztráceti naději. Dnešní
krise je ovšem těžká a vyžaduje si trochu
drsného režimu, ale je jen provisorní; pacient
prodělal během věků takových krisí mnoho
a nakonec vždy nalezl svoji rovnováhu.
Pro jiné naopak nedá se nic dělat: nemocný
je příliš starý a plně opotřebovaný. Kdy na
stane katastrofa? Je nemožno určití hodinu,
ale je osudná. A autor Agonie světa napsal:
»Slyšíte vyzvánění zvonů? Vysílací stanice
z Moskvy, z Berlína, z Říma nám přináší jejich
hlas? Je to vysílací stanice odevšad. Zvoní
hrany nám a naší době.«
Nemůžeme-li sdíleti optimismus lékařů,
kteří vše vidí růžově, optimismus ostatně pla
cený a povrchní, který obyčejně kráčí ruku
v ruce s držením moci, nemůžeme ale tím spíše
propadnouti pesimismu lékařů, kteří vše vidí
černě. Lidové pořekadlo praví dobře: »Pokud
je nemocný na živu, je ještě naděje.« Ano, ale
první podmínkou uzdravení je znalost pravé
příčiny nemoci. Avšak kde je pravá příčina
dnešní nemoci?

V Přírodě, říkají jedni. V hospodářském
oboru, říkají druzí. Jiní konečně obviňují
Stroj. Ale je snadno odpověděti prvním: Ni
kdy Příroda neposlouchala otročtěji příkazů
lidstva.
A druhým: Dopouštíte se klinické chyby,
jak by řekli lékaři; berete příznaky nemoci za
samu nemoc. Co se týče Stroje, není zjevno, že
koná dobro či zlo podle toho, k čemu ho lid
stvo užívá?
Tyto rozličné diagnosy hřeší primitivismem.
Příčina zla není jedna, je mnohonásobná; a její
složitost se mi zdá přirovnatelnou ke složitosti
krisí, jež lidstvo prodělalo v rozličných do
bách svého života. Jinými slovy, pro mě svět
je organismem, který prodělává strašnou a ne
bezpečnou krisi růstu.
Vysvětluji: moderní svět odráží a pokraču
je člověka. Avšak, co je člověk? Člověk je slo
žen z částí velmi rozličných. Je na jedné straně
nebeský a na druhé straně pozemský. Na jedné
straně duchovní a na druhé hmotný. Je andě
lem, je zvířetem, je obludou, jak říkal Pascal.
Jest nicotou obklopenou Bohem, je zbaven
Boha, schopen Boha a naplněn Bohem, chce-li.
Přeložme do moderní mluvy: člověk je oso
bou, to jest bytostí složenou z duše a těla,
mající duchovní a věčné poslání, od něhož se
oddaluje nebo k němuž se přibližuje každým
sebe menším ze svých činů. Přibližuje se k ně
mu? Rozvíjí harmonicky svou osobnost. Od
daluje se od něho? Zrazuje sám sebe a důsled
ky zrady se brzy pociťují. Třeba duch je tak
svázán, tak udušen v těle, prohlašuje vskutku
stále své právo na světlo, na svobodu, na pra
vý život. Člověk zůstává hluchý k jeho vý
zvám? Duch se ihned mstí tím, že způsobí
nezdar všech učených kombinací hmotného
řádu vypracovaných bez něho nebo proti
němu. To je případ moderního světa. Podobný
jinochu, na kterého se špatně dohlíží, kterému
se dala svoboda bez kontroly, ačkoliv, aby si
zachoval životní rovnováhu, měl růsti sou
časně v obou směrech, duchovním i hmotném,
rozvil se jen ve směru hmotném.
A to se vysvětluje částečně a velmi prostě
tím, že člověk k vezdejšímu životu má zapo
třebí hmoty. Aby mu sloužila, musí si ji podrobiti a k tomu ji musí zkoumati, vytáhnouti
z ní její tajemství, to jest její zákony. To bylo
dílem vědy, její úspěchy byly zázračné a pro
budily nejodvážnější naděje a dokonce ne-
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uskutečnitelné sny, jako sen o proměně Země
v pozemský ráj, kde budou ukojena všechna
přání lidstva.
Ale zde začaly iluse. Proč? Protože člověk
byl tak pyšný na své první triumfy nad hmo
tou, že jsa jimi zlomen, zapomněl pro ně na
duchovní stránku své přirozenosti: je to právě
tak neblahé jako trestuhodné zapomenutí, ječ
nemohlo nezploditi v jeho bytosti strašnou
nerovnováhu.
Victor Hugo vylíčil jímavým způsobem
ztroskotání pokusů o tvoření, jimž chybí bož
ský dech: »Satan,« praví, »chtěl jednoho dne
napodobiti Stvořitele: snil o tom, zploditi
strašné zvíře. Požádal Boha o čelist lva, o drá
py tygra> 0 křídla orla, o sílu býka, o rychlost
jelena... pak se odebral do svých dílen a
tvořil své velké dílo. Pracoval dlouho na jeho
zhotovení... Vyšla z toho kobylka.«
Člověk se všemi prvky, jež mu dala k dis
posici věda, pokusil se také o to, vyrobiti svět
tak, aby všechno pocházelo jen z jeho vlastní
moci.
Jaký mělo výsledek jeho pyšné úsilí? Vyšla
z toho kobylka? Ne, ani to ne; kobylka se
netěší velké úctě v říši zvířat, ale je to organisovaná bytost, která má své zákony, svou har
monii, své podivuhodnosti, alespoň v očích
učenců. Svět, který právě tvoří moderní člo
věk, je něco obludného, nestvůrného. Vskut
ku, co bylo výsledkem jeho úsilí? Potlačení
lidské osobnosti ve společnosti, kde hmota jde
před duchem, duch před svědomím, a svědo
mí, když už mu chce někdo naslouchati, tvrdí,
že nezná Boha.
Rýsuje se ovšem reakce. V některých kru
zích se kladou na první místo pověstné »du

chovní síly«, ba dokonce i státníci mluví o je
jich nutné rehabilitaci. Ale mám velký strach,
že se udělá základní omyl, pokud se týče pravé
podstaty ducha.
Pro některé duch se ztotožňuje s inteligencí
a jeví se jako výsada ponechaná třídě dušev
ních pracovníků; pro jiné »zachrániti ducha
a jeho práva« znamená zabrániti tomu, aby
chudý student musel mezi přednáškami umývati auta v garáži; pro jiné konečně duch zna
mená: poctivý rozum, jemný vkus, umělecké
vzdělání.
Ne, chceme-li zachrániti před rozdrcením
jen tyto náhražky ducha, jako inteligenci,
rozum nebo umění, neosvobodíme svět od
jeho tělesného hříchu a nezastavíme jeho
obludný vzrůst.
Je ještě vskutku mnoho potřebí, aby tyto tři
mocnosti: Inteligence, Rozum a Umění, jsouce
stále, jako byly dříve, ve službách výroby,
setřásly se sebe odpovědnost za dnešní krisi.
Kolik lidí, kteří je dnes vynášejí, vychází jen
zdánlivě z materialismu, do něhož zapadá
dnešní svět?
Proto my nežádáme humanismus, který
vpravdě je cenný, ale který nikdy nezabránil
nejhoršímu úpadku a často dokonce ho pod
poroval, tento humanismus nám nestačí. Cítí
me neodolatelnou potřebu víry, voláme ne
odolatelně po víře, která pevnou duchovostí
bude poháněti naše duše, a díky které přesta
neme býti ubohými otroky okolností, rozkoše,
kariéry, peněžních mocností a staneme se svo
bodnými lidmi, lidmi, kteří mají odvahu a ra
dost konati svědomitě, prostě, pokojně, před
Bohem a před svými bratry své těžké, ale vzne
šené dílo člověka.

O SOVĚTSKÉM RUSKU
Vůdce socialistické strany ve Spojených stá
tech po nedávné své cestě po S. S. S. R. kon
statoval ve své řeči v Community Church
v Bostonu, že politika Sovětů potlačila vše
chny základní zásady demokracie a občan
ských práv, že dělníci v Sovětech jsou sto
kráte hůře oblečeni a stokráte hůře živeni
než všichni dělníci evropští, že v sovětských
obchodech lze dostati jen zboží, které se
v Americe prodává jako odpadky, že dnes,
po dvaceti letech komunistické vlády, v So-
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větech lze viděti jen žalostné důsledky vlády
chtivosti jednotlivců, která dominuje celému
sovětskému veřejnému životu.
*
Předák anglické strany práce Walter Citri
ne ve své nedávno vydané knize »Hledám
pravdu o Rusku« konstatuje v SSSR úplný zá
nik osobní svobody a naprosté znemožnění
kritiky; v Leningradě od roku 1925 nic se ne
změnilo k lepšímu; dělnické příbytky jsou
v bídném stavu a jsou přelidněny; obyvatel

stvo kupuje shnilé rybky a špatné ovoce; ceny
životních potřeb jsou nezvykle vysoké; ve
středu Moskvy na padesát chodců připadá
sotva jeden slušně oblečený; »socialistické
město« u Nižního Novgorodu vypadá jako
hromada bláta; dělnické příbytky Dněprostroje působí dojmem chléva; sovětský průmysl
má produkci špatnou a přespříliš drahou;
práce v sovětském průmyslu je špatně organisována: všude pracuje příliš mnoho lidí,
kteří si navzájem překážejí; byrokratický sy
stém hospodaření není schopen přizpůsobiti
se technickým pokrokům; sovětské statistiky
nutno přijímati skepticky; statistické údaje ne
jsou uveřejňovány, jakmile čísla nejsou dosti
příznivá; akordní systém práce jest v Sově
tech vystupňován jako nikde jinde; »nadšení«
sovětských dělníků nebudí důvěry. Konečně
Citrine zdůrazňuje, že cílem sovětské politiky
byla a jest i nadále světová revoluce; mylné
jest domnění, že komunistická strana se svě
tové revoluce zřekla.

*
Francouzský spisovatel - komunista André
Gide ve své nové knize o S. S. S. R. (»Retouches á mon retour de l’URSS«) konsta
tuje, že v S. S. S. R. neexistuje ani svoboda
práce, ani svoboda přesvědčení; sovětský děl
ník jest přikován ke své továrně, sovětský
kolchozník ke svému kolchozu, a běda jim,
kdyby si přáli změny. Sovětští dělníci jsou
strašlivě vykořisťováni; lží jest tvrzení, že
v Sovětech panuje rovnost: v Sovětech vznik
la nová privilegovaná třída, nová buržoasie,
jež pohrdá chudinou, kterou vykořisťuje.
V Sovětech kvete udavačství: kdo se chce zabezpečiti proti udání, sám udává; vyhlado
vělí, roztrhaní, zakřiknutí sovětští dělníci hle
dají útěchu v náboženství. Nová sovětská
ústava nestoudně potlačuje zbytky občan
ských práv; sovětské volby jsou krutým vý
směchem, neboť voliti lze jen lidi předem
označené shora. Stalin nesnese odporu, chce
jen chválu; kdo nechválí, jest považován za
nepřítele státu. Dělnický svět by měl pochopiti, že byl oklamán komunisty, jako komu
nisté byli oklamáni Moskvou.
*
Francouzský horník a vynikající dělnický
pracovník Kléber-Legay po svém nedávném
návratu ze S. S. S. R. napsal do francouzských

dělnických listů řadu článků o životě sovět
ských dělníků, zejména horníků. Konstatuje,
že průměrná mzda sovětského horníka činí
necelých třináct rublů, při čemž sovětský hor
ník musí za pár bot zaplatiti 290 rublů, za
kilo másla 18 rublů a pod. Nemilým překva
pením bylo pro Legaye, že sovětští horníci
vždy jsou střeženi ozbrojenými vojáky. Legay
vyslovuje přání, aby francouzští horníci nikdy
nepoznali velké bídy, která jest údělem so
větských horníků. V Sovětech bylo využito
touhy panujících mas po lepší budoucnosti:
z touhy té byla udělána zbraň, o niž byla
opřena diktatura, uvrhující člověka do bídy a
snižující ho.
Rychle vyšlo na padesát vydání KléberLegayovy knihy »Un mineur français chez les
Russes«.
V sovětském »masném kombinátě« ředitel
francouzské delegaci chlubivě prohlásil, že
mnozí dělníci si vydělají 500 až 1000 rublů
měsíčně. Legay svými dotazy zjistil, že prů
měrná měsíční mzda byla nejvýše 210 rublů
a že pouze přestárlých dělníků činí 35 pro
cent posledního výdělku (přestárlý dělník
nejde do pense, aby neumřel hladem). V Mo
skvě horník vypověděný z Francie pro komu
nistickou propagandu a v S. S. S. R. vyděláva
jící 350 rublů měsíčně, mnohokrát úpěnlivě
prosil francouzskou delegaci, aby mu vy
mohla povolení k návratu do Francie. Fran
couzští horníci se přesvědčili, že stachanovština jest nejexploitátorštější systém výrobní,
že je to systém, při němž z dělníků jsou vy
mačkávány poslední síly. Stachanovština pří
mo kosí sovětské horníky. Nejsou udělána
ani nejprimitivnější opatření pro bezpečnost
sovětských horníků. V hornických domech
v jedné místnosti bydlí až devět lidí; v míst
nostech téměř není nábytku, jsou v nich jen
postele (nejvýše tři — bez ohledu na počet
lidí v místnosti ubytovaných). Jeden sovět
ský horník překvapil francouzskou delegaci
prohlášením: »Nám se tu žije daleko hůř než
před revolucí. Vydělám sice více peněz, ale
žije se mi hůř.« Sovětským průvodcem fran
couzské delegace byl ovšem tento odvážný
sovětský horník ihned ostře zakřiknut. Legay
vyslovuje přesvědčení, že následujícího dne
francouzská delegace by toho odvážlivce byla
již nenašla.
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Na francouzské dělníky Legayova kniha
působila silným, vystřízlivujícím dojmem.
*
Američan Ly ons, jenž přijel do Moskvy ja
ko člověk sympatisující se sovětským komunis
mem a několik let byl v Moskvě jako dopisova
tel velkých amerických informačních agentur,
vydal nyní v Novém Yorku knihu »A s s im e n t i n u t o p i a«, v níž konstatuje, co
zjistil v SSSR svědomitým, nepředpojatým stu
diem tamějších poměrů. Zjistil, že lid v SSSR
žije v bídě, že vládnoucí kruhy naprosto igno
rují utrpení lidu, že v SSSR panuje krvavý
teror a nelítostný despotismus, že všichni tam
žijí v nevýslovném strachu před neznámým
nebezpečím, že jsou tam hnusní kořistníci, že
tam vládne krutost, jež nemá nic sobě rovného
v dějinách lidstva, že sedláci pociťují praktické
provádění komunismu jako návrat k robotě,
že tam nastalo strašné zdivočení lidí, že tam
zanikla každá ethika, že je tam zdeptána každá
svoboda, že tam není lidskosti ani intelektuál
ní poctivosti, ani úcty k životu.
*

Veřejný kulturní pracovník běloruský
Franciszek Olechnowicz vydal
v knize »Prawda o Sowietach«
(Warszawa 1937) své dojmy ze svého sedmi
letého (1927—1933) pobytu v SSSR. Byl do
SSSR přiveden svými sympatiemi ke komunis
tickému státu a nadějí, že bude moci kulturně
pracovati v Bílé Rusi, ale nedlouho po svém
příjezdu byl zatčen, uvězněn a odsouzen na
deset let jen proto, že byla doba, kdy se So
věty nesympatisoval, i když nijak proti nim
nepracoval. Za sedm let svého věznění v so
větských žalářích, hlavně na Solověckých
ostrovech (po sedmi letech byl vyměněn za
bolševického agitátora, zatčeného v Polsku),
poznal sám na sobě i ze zkušeností svých spo
luvězňů život v SSSR. Lící jej jako život bez
mezné bídy, bezmezného útisku, bezmezné a
nesmyslné krutosti, bezmezné lži. Napsal ne
velkou, ale otřásající dokumentární knihu
o zemi, která, jak praví, »jest jediným velkým
žalářem, kde lidská myšlenka jest sevřena
kleštěmi sovětské absurdnosti, kde nejenom
jednati a mluviti, ale dokonce i mysliti a dýchati se musí podle jedné pro všechny stejné
šablony«, — o zemi »bílého otroctví«, z níž
konečně uniknouti bylo největším Štěstím jeho
života, štěstím, jež »pero nedovede vypsati«.
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Victor Serge: Destin ďu ne ré
volution. Ed. Grasset, Paris, 1937. Autor,
pravým jménem V. S. Kibalčič, jest revolucio
nář, před válkou patřil k emigraci ruských
revolucionářů (s Leninem, Trockým), vydával
ve Francii ruský Časopis »Anarchija«, zúčastnil
se různých spiknutí, po říjnové revoluci po
spíšil do SSSR, kde stál v blízkosti vládnoucí
ho kruhu. Zatčen z rozkazu Stalinova, byl pro
puštěn po loňských projevech v Paříži a Bru
selu, v nichž bylo žádáno jeho osvobození. Po
sedmnáctiletém pobytu v SSSR vrátil se do
ciziny a nyní žije v Bruselu.
Ve své knize tento komunista, jenž po sedm
náct let »pozoroval na místě sovětskou sku
tečnost«, kreslí otřásající obraz:
Situace dělníků v SSSR je strašlivá.
Victor Serge to dokládá přesvědčivou statis
tikou, jež končí tímto závěrem: Sovětský děl
ník pracuje 172 minut, aby měl na 1 kilogram
bílého chleba, který pařížského dělníka stojí
jen 36 minut práce. Aby měl na 1 kilogram
másla, dělník v SSSR musí pracovati 632 (děl
ník kvalifikovaný) až 1584 (dělník nekvalifi
kovaný) minut, kdežto francouzský nekvalifi
kovaný dělník si vydělá na 1 kg másla prací
130 minut, kvalifikovaný prací 114 minut.
V předrevolučním Rusku žilo se dělníkům
lépe, alespoň pokud jde o výživu, oděv a pod
mínky bydlení.
V SSSR neuvěřitelně se rozmohlo pijáctví ;
v pití hledají ubožáci v SSSR útěchu ve svém
hluboce smutném, neradostném životě.
Jednou z příčin rozvratu sovětských železnic
jest ubohé živoření sovětských železničářů. Jen
trati, vedoucí do ciziny, jsou udržovány v po
řádku. Jinak jsou vlaky vždy přeplněny, jsou
Špinavé a jejich průvodčí vypadají jako žeb
ráci.
S rozhořčením vyvrací Victor Serge legen
du o »šťastných sovětských ž e n á c h«. Ne
uvěřitelně nízké mzdy nutí ženy, aby si hledaly
muže lépe placené, vojáky nebo členy komu
nistické strany. Skrytá prostituce, k níž se
ženy musí uchylovati, chtějí-li dostati snesitel
nou práci v obchodě nebo kanceláři, na štěstí
pro moralisty nemůže býti zachycena žádnou
statistikou. Skutečná prostituce existuje ve vět
šině sovětských měst; není tak početná jako
v evropských západních zemích, ale je hroz
nější, poněvadž není zatížena žádným admi
nistrativním ustanovením. Dozor nad prosti-

tucí vykonávají zvláštní komise s neomezenou
mocí. Zatčené prostitutky jsou posílány na
sever nebo do Sibiře, kde hynou pod ranami
policistů. Následkem bytové krise hledá si
prostituce podivné útulky, na př. v polozbořených kostelích. Mezi ženami v SSSR je neoby
čejně vysoké procento sebevražd (sovětský
tisk nesmí o tom psáti), poněvadž život pra
cujících sovětských žen je těžký, neveselý.
V městech však se již vytvořil typ ženy ele
gantní, nic nedělající, zajímající se o módu,
navštěvující divadla a koncerty, v létě se opa
lující na Krymu nebo na Kavkaze, bezcitné
k okolní bídě.
Pracující mládež městská i venkovská
jest silná, energická, veselá, nekulturní, hrubá,
rvavá, nakloněná k opilství, velmi praktická,
naprosto neidealistická, k nedostatku i hladu
necitlivá, dává se unáŠeti sportem, je velmi
obmezená a velmi sebevědomá. Vstupuje do
komsomolu, aby snáze dostala práci nebo dob
rou známku ve škole. Je pohlcena bojem
o existenci: sotva ukojí hlad, myslí na oděv
a snaží se napodobiti západní Evropu. Veškeré
abstraktní ideje jsou sovětské mládeži cizí,
sovětská mládež se zajímá jen o techniku a
služební kariéru. Je zvyklá zdrželivosti v úsud
cích, nutnosti uchovávati si své myšlenky pro.
sebe, poslušnému vykonávání práce. Naprostý
nedostatek individuality (povrchní pozorova
telé vidí tu »kolektivní uvědomení«) jest u ní
spojen se zvířeckým egoismem. Náladu so
větské mládeže nejspíše lze vystihnouti slovem
»amerikanismus«: je tu velmi málo společ
ných ideí, není tu žádného mravního systému,
žádného uvědomělého idealismu. K politice
má sovětská mládež odpor. Přesto ve všech
vězeních je nejvíce mladých lidí, do 30 let.
Selský lid ve své velké většině žije
hůře než před kolektivisací. Nikdo nelituje
starého režimu a nepřeje si jeho návratu, ale
všichni nenávidí sovětskou byrokracii. Sovět
ští úředníci často proto přicházejí o život.
Selský lid si nepřeje návratu minulosti, ale
není spokojen s přítomností. Podle mínění
Victora Sergea chtěl by skutečně sovětské zří
zení, t. j. zřízení, které by mu vrátilo práva,

jmenovitě právo svobodně hospodařit. Dokud
toho není, selský lid stále klade vládě úporný,
tvrdý odpor.
Duchovní život úplně odumřel. Pro
ces odumírání byl dovršen roku 1936, Všecko
se změnilo v bezdušnou, neolodnou byrokracii
pod moudrým vedením Stalinovým. Serge po
dává zajímavé a zároveň děsivé podrobnosti
o práci sovětské censury, o tom, v jakém stá
lém nesnesitelném ujařmení žijí sovětští spi
sovatelé a umělci. Dobře se daří jen nestoud
ným a nesvědomitým pěvcům Stalinovy slávy,
jako je M. Tolstoj. Sebe menší odklon od by
rokratické direktivy je trestán vězením, vypo
vězením, smrtí. Filosofie: Poslední filosofická
Škola — Deborinova — byla likvidována
administrací, Deborin sám před svým jmeno
váním akademikem se pokusil o sebevraždu.
Politické hospodářství: Rubin a Firm-Jenotajevskij sedí ve vězení. Historie: Platonov ze
mřel ve vězeňské nemocnici, dokonce i Zeidel
a Friedland jsou zavřeni, prospívají jen tací
historikové jako je Fal, jenž ve své historii
rudé armády dovedl nezmíniti se o Trockém.
Přírodní vědy: geologové jsou uvězněni, když
podají o půdě jiný úsudek, než si přejí admi
nistrátoři; nejznamenitější ruský bakteriolog
zemřel ve vězení v Leningradě, všichni žáci
a spolupracovníci akademika Pavlova byli ro
zehnáni a zatčeni.
Kdo se má v SSSR dobře? Vlád
noucí kádry státu, syndikátů a strany (což
je jeden celek), kádry a aparát GPU, kádry
průmyslu a obchodu, kádry lidové osvěty (až
na učitele, jimž se vede velmi Špatně), lékaři,
právníci, umělci, snisovatelé, kádry armády a
loďstva, administrátoři a organisátoři kolchozů, dělnická aristokracie — dohromady asi
deset milionů lidí (s členy rodin dvakráte
více). Ostatní, t. j. asi 80 procent obyvatelstva
— žijí v bídě, pokud si nepřilepŠují nezákon
nými prostředky, vydávajíce v nebezpečí své
životy.
Sergeova kniha působí dojmem upřímnosti
a svědomitosti, podává mnoho velice zajíma
vých podrobností, jež obyčejně unikají zahra
ničním pozorovatelům.

Vojtech Kosík.
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jvnillílon
Kolikrát ještě ...

Josef Berka:

Ó úzkosti, pláti sněhu páperný
zahalil osení, jež rostlo, slabé přilit,
a o slepicí krok se prodloužily dny:
Kolikrát ty se k lánům noci schýlit,
ty obcházející, ty větné plná chladu?
Kolikrát slz palčivost bude vlát
nad ktticí polnosti a padat na zahradu,
kolikrát jetté řekneme si: snad —

z tmy slytíce krok náhlé souputnice
a žehnáni, jimž provází ji jih,
jak ratolest v zobáčku holubice —

Kolikrát jetté mrazy zakuklený
lán zadrží růst klíčků plamenných,
pro ptačí zpév sám žádostiv té zmény?

Lorenzo Stecchetti:
Dvě písně
I.

II.

Až podzim zpestří kraj, a ty snad
vyhledat pčijdet křížek na mém hrobé,
kdes v zákoutí.. . pak kvét, jejž mél jsem rád,
tam lásku moji vyjeví zas tobé.

Vesele kdes v blízku kolovrátek hraje.
Otevřeným oknem večer vchází ke mné.
Jarem voní vlahá, roztoužená zemé,
nade plání mofe mlha modrá vlaje.

Jej utrhni! V svůj vetkni plavý vlas.
Je skryt v ném plánů a Čisté touhy jas!

Nevím, proč to divné v hrudi mojí chvéní,
proč mi v zracích mží se, ač v nich slzí není!

Jest můj jak sen, jejž pro tebe jsem tkal,
jak báseň má, již jsem ti nenapsal!

Kolovrátek kdesi dovádivé zvučí.
Že jsi vzdálená tak, moje srdce mučí...

Hoření »Dvě písně« Lorenza Stecchettiho
z italštiny přeložil Julius Skarlandt, který 31.
ledna t. r. se dožil šedesáti let.
Julius Skarlandt je především znám jako jem
ný a vzdělaný básník, jenž vydal nejenom ně
kolik sbírek básní (»Básnický skizář«, »Pod
zimní melodie«, »Fragmenty«, »Knihy veršů«),
ale i povídky a romány (»Nad propastí«,
»V poutech ideálů«, »Štěstí hříchem ztracené«).
Kromě své činnosti básnické musí však vždy bý
ti jmenován i jako zanícený a pečlivý pěstitel
styků česko-italských.
Julius Skarlandt inspiroval profesora padovské university Croniu k zájmu o mnohé význam-

né zjevy v české literatuře, inspiroval Urbaniho
k překladu Zeyerova »Jana Maria Plojhara« do
italštiny, do mnoha italských revuí a časopisů
sám psal a píše cenné příspěvky o naší literární
tvorbě i kultuře a svými překlady z italštiny obo
hacuje náš rozhled po italské tvorbě a posiluje
vzájemné dobré styky. Však je také zato dopi
sujícím členem benátské akademie »Ateneo di
Venezia«.
Časopis »Tak«, který v obou svých dosavad
ních ročnících vždy hájil a dokazoval důležitost
nejtěsnější spolupráce italsko-české, pozdravuje
rád a přátelsky Julia Skarlandta k jeho jubileu.
Hojnost zdaru i v dalších letech!
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Rudolf Medek:

Levicoví mistři
Zdálo by se — řekli byste — že jich už není.
Ze není už aspoň takových, kteří by dělili umění, dílo, píseň... na pravicovou a levicovou.
Za našich mladých let se myslelo, že báseň musí být především básní. Kde by nám bylo napadlo,
že báseň nemusí být ani tak básní, ale bude-li »vyjadřovat« něco »levicového«, že půjde do svéta,
že ji bude kdekdo pomáhat, že ji všude přijmou, otisknou, zaplatí — i státní cenu že ti vymohou —
jen když to bude třeba nějaká »Havířská parta« — ne z lásky k havířům, ani ne z té tíhy hromad
ného osudu, jakým se jeví třeba Zolův »Germinal«, ale prosté z dobrého výpočtu, co se právé
v literatuře nosí. Ah, jak je to všecko hanebné! Neváhám říci, že to byl také mravní svět České
literatury z let 1918—1938, který připravoval pohromu. Nebol České literatury, mluveno po
havlíčkovsku, přibývalo za oněch let... ne do krásy, ale každý vydavatel nějakého toho třeba —
»Pygmaliona« (s počátku bibliofilsky — potom lidové vydáni!) říkal si s potěšením: »Prasí se,
prasí! Přibývá jí do Šíře ... i krásy, hm!« Potíž prý České literatury!
Čeští spisovatelé z oněch dob se stali také zpravidla literárními kritiky. Protože Šlo vesměs
o jakýsi »vedlejší« příjem (neříkám, že někdy také o hlavní povolání — ačkoli povolaných je tak
zoufale málo!), usedli tito kritikové a záhy se dali do psaní o té Či oné knize veršů toho a takového
bledého básníka ze sousední redakce. Jejich někdejší a půvabný ostych mizel — mizel vůčihledě.
Ilustrované týdeníky, proslulé svými inseráty, měly na druhé, na třetí straně prominentního spiso
vatele. Na první straně byl zpravidla bača z Podkarpatské Rusi, totiž z Ukrajiny. S fujarou! Mistři
psávali o svých kamarádech, o bledých básnících. Bylo-li to už s těmi básněmi příliš zlé a někdy
i k popukání, řekli, že »tento slib zavazuje«.
Zívali jste v divadle, toužili jste raději po pelechu anebo aspoň po hospůdce, po trošce obyčejného
»Šprochu« — ale v prvním poschodí pod bustami vykládal mistr Pen, že to je shawovské, že to je
O’Neill, někdo do toho problebtl: Saša Guitry! nevěda patrně, kdo je to a co je to, ale měl dobrou
vůli a chtěl přispět k společnému dílu.
Ba ne, řekl starší zkušený dramatik. To je drama, al nedím, přímo corneillovské! I zaklusali
potom ostatní do redakcí. —
Anebo vyšel román a Čekalo se na anketu v »X. novinách«. Četl jsem jednou takový román slavené
spisovatelky. Dostal všecky hlasy v »anketě« a ovšem také státní cenu. To tak jde trochu s sebou —
a také se to trochu proto dělá. Hle, román z našeho průmyslnického prostředí — tedy něco nového
— tím lépe! Tak jsem zajásal. Průmyslník byl ovšem zvíře, pes antisociální, jeho dcera (ach, ty
dcery, které svou dobrotou napravují chyby otců!) se trochu zvrtačila a dala se bezmála k proletariátu. Tomu se tedy naučila paní spisovka u Balzaca — u toho Balzaca, který v »Lidské komedii«
okem jasným i spravedlivým viděl vrchy i doly lidské společnosti! Jiný otec — hrdinův, pustý to
úředník, byl ovšem bezcitný! A pak ovšem chudý syn malého úředníka div že ke Štěstí přišel! Měl
Čas — nebol jeho otec i matka stále měli něco mezi sebou. (Román — co chcete?)
Ale co naplat — román dostal státní cenu! Ta slavená spisovatelka psala celkem hezky vkusně,
ba i dost zkušeně, pokud jde o literární řemeslo. Ale to dějové klišé, ten průmyslník, ta dcera ... !
Jsem sám z chudé rodiny, v mládí jsem zažil dosti sociálního útisku ... ale nedovedl bych si
vymyslet příběh o takovém průmyslníku! K tomu patrně musejí být mozky lidí původně měšiansky
vychovaných, měšiansky žijících a dokonale propadlých měšianské romantice, která je nejhorší ze
všeho, co znám. Kromě měšianských příhod Neffových.
Pak ovšem nastane den, kdy vydá Antonín nebo Jaroslav knihu veršů. Děje se tak zpravidla Časně
na jaře nebo v podzimu. Pochybuji, že by některý básník vydal knihu 23. listopadu či 2. února,
ačkoli je Hromnic, a i skřivan tehdy musí vrznout! Jarda se dívá nevraživě a posupně na každého,
kdo básně dosud nečetl. Také je nosí po vinárnách a podpisuje, podpisuje. Vzpomínám si, že
Jaroslav Hašek věnoval j velikými a honosnými slovy »Švejka« v roce 1921 kterémusi koželuháři
z Hradecka. Pak s ním pil na bratrství a koželuhář všecko platil. Potom věnoval téhož »Švejka«
nebožtíku bratru dávného pražského primátora, o němž prohlásil, že j tou jeho mladočeskou poli
tikou nicméně souhlasit nemůže.
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Ještě nedávno psaly se verše o Jávě, o námořnících, kteří k nám vezou pepř — z daleké Indie,
o souhvězdí Jižního Kříže, o topičích továrenských, o lásce, jež je dobrá jako chléb, jenž se ukrajuje,
o »třetí rotě«, která se vzbouřila proti zpupným důstojníkům-nedemokratům (obyčejně účetním,
učitelům nebo hospodářským adjunktům v civilu), o tom, že hydra reakce zvedá opět hlavu,
o Leninovi, o Stalinovi, (o Tuchačevském ..., o Ježovu), o otci Kaganovicovi...
Verše dostanou státní cenu.
Dopíše se panu Blochovi nebo Aragonovi (i Malraux může přijít v potaz) a básně se překládají
do jazyka Jrancouzského. Na překladech pracují pp. Vít. Nezval, Charles Teige, Toyen (je to také
pán? pozn. sazeče), Palivec, Sv. Kadlec a Milena Nováková. (Za tuto zprávu, jež mne došla teprve
dnes, neberu odpovědnost!)
Ani byste nevěřili, co všecko levicoví mistři povědí — co všecko nepovědí. Je tajemstvím těchto
mistrů — umlčovat »pravicové« lidi i básníky. »NemůžeŠ-li právě j dobrým svědomím zepsouti
jejich dílo, pomlčíš o něm. A je to!« To je jejich recept.
Levicoví mistři měli dále zvláštní smysl pro režii tiskových zpráv. Byla kdysi jakási národní
slavnost na Staroměstském náměstí. Byli tam hlavně legionáři..., ne pouze ti »praví« ... »Právo
lidu«, »České slovo« a podobné časopisectvo, ačkoli jsem byl hlavním mluvčím na tom starém
náměstí, vyškrtly prostě i moje jméno ze zprávy Č. T. K., ač uvedly kdekterého pořadatele. Ano,
v tom byl systém! V tom je G. P. U. a Čeká Českého veřejného života! Mně přece už docela nic
nezáleželo na tom, co dělá »Právo lidu« nebo »České slovo«! Lhostejnost moje k nim nemohla už
být dokonalejší. Ale tyto listy prostě ani n e n o v i n ař il y, nebyly zpravodaji, přinášely něco
jiného nebo úmyslně neúplného — takže čtenář nevěděl, co je pravda! A tak všelijakému »novina
ření« přisluhovali někteří Čeští básníci — ti, o nichž bys řekl poctivě: »Ano, Čestné psals verše
i strofy!«
A to je na konec hrůza největší: Hrůza z mravní (a možná také z jiné korupce!). Dávno ty tam
jsou Časy, kdy: zejména Český spisovatel byl duše nepodkupná. Nechci mluvit o celku. Ale —
vždyi se znají mezi sebou. A od nikoho než právě od mnohých z nich slyšel jsem tyto nářky. Vždyi
bych jinak se neodhodlal psáti ty řádky! A píši je pouze proto, že mi jde o vyšší a rytířštější poslání
českého spisovatele. Kdo tomu přes to rozumět nechceš, nejsi o nic lepší než »mistři«, kteří v po
slední době vlasteneckým pěním chtěli ošidit levici, aby o tom uznale pokyvovala pravice. Těžko
se žije v zemi CheTcického! Pomalu se k němu nikdo nezná... A pravice neví, co dělá levice! —
Přišel však čas — bylo to v listopadu a v prosinci 1938 — (v měsících jinak mrzutých, kalných)
— ale právě v nich zázračně ožívají levicoví mistři! Jsou to jejich živly. A tehdy promluvili...
Umřel náhle o Božím hodě vánočním Karel Čapek. Vzdal jsem mu Čest — byl to velký
spisovatel! Jako byl Voltaire velký spisovatel! A jako byl Tolstoj! Vzdal jsem mu Čest! Tak jako
se vzdává padlému a vytrvalému protivníku i protinožci----------Ale Karel Čapek byl pro mnohé lidi — ani ne pro spisovatele — i jakýsi program! Jakési stra
nictví! Jakási lóže! Jakási partaj!
Byl v tom jeho osud přehořký. A jen on může na věčnosti rozjímati o svých cestách. Také jen
on vydá z nich počet Bohu, nejen z délky jejich a z tvrdosti, ale také z lidských nohou, jež po
nich Šlapaly.
Snad si, hledě k neobyčejnému nadání, zasloužil jiného osudu. Znal jsem jej od mládí, ba od
dětství. Klusali jsme spolu v letech studentských po Hradci Králové. Byl jen o jediný den — mladší
než já. Pak z kvinty odešel do Brna — pak mne uvítal na Wilsonově nádraží v Praze 1920. Nebylo
mezi námi rozepří osobních — v poslední době jsme se viděli zřídka, jen tak někdy mezi vojáky —
ale jeho duchovní svět stále strašlivěji odstupoval od světa mého. Karel Čapek se stal Institucí.
Partají! A lóží! Víc a více mizely mně Čisté obrysy jeho lidské i básnické tváře. A »Bílá nemoc«,
i »Matka«, jakož i »První parta« — to už byla služba lóžím. V té době Karel Čapek, básník —
zanikal. Zbýval agitátor ... A proto se líbí teď Karlu Horkému!
Co po jeho smrti tropil Edmond Konrád, věrný jáhen arciknezův! — To víme, také se tomu
nedivíme! Nadějeme se od Edmonda Konráda při veselejších příležitostech patrně mnohých Švand,
je nepřeberný, je sytý nápady, je geniální! A prostě — srší! Leckteří mistři kultury nad hrobem
Karla Čapka jen důstojně plkali. Ale vzdán budiž dík Olze Scheinpflugové — mlčela ta žena
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nábožné, ačkoli ji ledakdo při jejím temperamentu podezříval. Ale jaký temperament — odchází-li
opravdu Člověk, drahý nadevšecko ... !
Smrt nás všecky zasáhne — a míří vždy velmi hluboko. Sedel jsem v zasněženém kraji
a myslel jsem na smrt Karla Čapka. Jaká prudká, nenadálá, zlá smrt! Vidím jej v roce 1908
v Hradci »Pod Kozinkou«, Šli jsme potichu, blouznil tehdy o Marii S. Byl mladistvý, téšíval se
vždy na občasné návštévy svého bratra Josefa, říkával mi: »VÍŠ, je malíř! To není jen tak .. .«
Ó, ano, to není jen tak!
Uplynula léta — a Karel Čapek se už nestal jen mistrem, ale »levicovým velmistrem«. Snad
ani sám tomu nechtél — ale udélali jej levicovým veleknézem a Edmond Konrád mu oddané
ministroval. Kadil, kudy chodil.
Byl jsem v duchu i v pravdé na vyšehradském hřbitové v den pohřbu Karla Čapka. Přiznám se,
že mne trochu překvapil ten katolický pohřeb. Jsem tomu z duše rád, že můj starý studentský
kamarád byl pohřben v křeslanské zemi. Bude mu ta zemé, pokud to zemé dovede, lehčí. . .
Ale je tím srovnána role Čapkova v naši kultuře?
Leví mistři povykují nyní, dovolávajíce se právé jména Čapkova. Mnozí z nás, kteří vzpomínají
na »Boží muka«, odplivují při pohledu na levé muže. Kdosi uveřejnil v »L. N.« lístek Čapkův,
v némž píše (patrné pokrokovému učiteli na venkové, nevím), že »už nás je víc« a z textu jde
najevo, že patrné jen tak se nezalekneme toho protibenešovského halekání. Je jich tedy víc. A neza
leknou se. Protibenešovského halekání. Tady — nebéží o Beneše přece! Jde o národ, jde o malý
stát, který tomu národu zbyl. Halekání takové Či onaké, nesmí jej přece ohrožovat. . . Stále je
kořenem a jádrem. Po ovoci plném nepřestaneme toužit!
A tu, mistři levicové kultury, uvažte, sloužíte-li národu svému Čisté i počestné. Neberte ani
jméno Karla Čapka nadarmo! Tím více jméno Boží!

Nové knihy
Jana V. Sedláka román »Věnec jeřabinový«
(nakl. »Novina«, edice »Hlasy země«) je z nej
podařenějších prací ruralistické literatury posled
ní doby. Sedlák podal zde sice zcela jednoduchý
příběh, ale pod korou všech těch všedních a čas
tých událostí nechal mluviti a vlnití se lidskou
duši tak, že celý děj vyzvedl tím do vyšších a
krásnějších poloh, kde vše se odehrává pod zor
ným úhlem Věčnosti a její vyšší mravní silou je
řešen člověk i jeho bolest, která se zde mění
v princip tvůrčí, docelující a zkrášlující. Podívej
me se na ústřední postavu tohoto románu Jana
Melena: Jan ožení se proti vůli svého otce s di
vokou, nezkrotnou dívkou, která rozruší klidné
kruhy jeho rodiny, pošlape a poníží jeho život
neporozuměním a nevěrou a konečně umírá, smi
řujíc tímto posledním, neuvědomělým gestem
vnuka s dědem, vnuka, který není snad syn jeho
syna. Z labyrintu této bolesti a životního ztros
kotání vvjde však Jan po chvílích tápání a zou
fání klidný, vyrovnaný, smířený. V jeho duši
vvrůstá pod blahodárným vlivem jeho přítele
Matěje Oubrama nové, vnitřní záření, které mu
osvětlí veliké hlubiny bolesti a pravdy, posvěcení
a nutnosti utrpení, které Janovi v několika vte
řinách, stojícímu nad vodní tůní, rozevře samu
podstatu věčnosti a jejího zrcadlení v tomto bo
lestném životě. Tímto konečným, harmonickým
a smířlivým akordem končí i bolestné putování
Jana Melena, který nastupuje cestu novou, ces

tu samoty a odříkání. Avšak nejlepší postavou
tohoto románu je Matěj Oubram. Je malým chaluonikem, který přijde čachry bezcharakterního
šejdíře o všechno. Osud oloupil ho před tím
o ženu a dítě a nyní ztrácí i poslední — svoji
rodnou střechu a kus nezoraných polí. Avšak
Matěj Oubram příliš mnoho promyslil, poznal
duši lidskou i smysl všeho toho, co se odehrává
před jeho zkoumavým pohledem. Není zničen
a lidsky ponížen. Odchází z ruin svého štěstí
klidný, wrovnaný, pokorný před Bohem a jeho
údělem. Odejde ze své vesnice tiše, bez reptání
do světa, aby se znovu objevil, pohladil a potěšil
Jana Melena a opět zmizel v dálkách. Ale v Ma
těji Oubramovi je ještě něco víc než pouhý lido
vý myslitel, těšitel a vyrovnavatel bolesti a lid
ského osudu. V Matěji Oubramovi je něco hlu
boce slovanského, něžného, pokorného až do
trpnosti, ale i rozhodného v názoru a přesvěd
čení.
Jest málo románů poslední doby, které by do
vedly vytvořiti něco tak pravdivě národního, co
zachycuje hlubiny našich národních instinktů,
podvědomý rytmus naší národní duše, která by
se poznala v jedné dramatické zkratce osoby, jež
neslyšně přejde dějem a přece nese v sobě veliké
poklady rasy, její bolesti i jejího velikého vítěz
ství.
Román Sedlákův je prací pozoruhodnou.
Autor stvořil zde něco, o čem mlčely mnohé
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práce beletristické, co zapomněly nebo nedovedly
podchytit. A to vše zrytmoval krásným, ryzím
stylem, čistou, jasnou češtinou, která zpívá a
vlní se v široký, epický tok.
V. Hellmuth-Brauner.
Román Františka Kropáče: »Zlé znamení*,
je jedním z mála románů v dnešní produkci lite
rární, v němž stylista, stavitel i lyrik podávají
si ruce v dokonalém souzvuku a vyrovnání. Ni
kde nepodbarvil sytěji, kde by toho nesnesla
klenba, již rozvrhl. A přece tolik životně lyric
kého vře v postavách i celkovém ladění díla,
tolik citové opravdovosti i temné tragičnosti.
A tím jen žije dílo. Kropáč je básník, který zná
pokoru a tím i zákonitost. Lze to vidět a vycítit
v celé šíři této práce, dává jí to pevné hranice
i prohlubuje ji to v charakteristice a podání.
Podívejme se na jednotlivé osoby a děje »Zlého
znamení«: Je zde ústřední osoba románu Vilma.
Autor v ní zasadil nejkrutější a nejzhoubnější
díla vášně, vášně, která se pohybuje na hrani
cích ničení. Vilma je rozpoltěna dvojí láskou:
opravdovou něžností a oddáním se ženy a žha
vým vichrem hříchu, kterému se poddává, po
němž lační a hledá jej podvědomě jako zvíře
stopu svého pána. Kolem Vilmy víří děj, roz
vinuje se, i logicky bezvadně vyvrcholuje. Vil
ma je milenkou Janovou, v jehož lásce rozezvučí
první strunu své povahy. V něžném, hlubokém
muži zdá se jí, že našla své štěstí; brzo však je
stržena zpět a mocný proud chvilkové vášně
urve jí tomuto spojení. Jan, který s počátku trpí,
něžný, ale i silný v pohledu na sebe, na život,
v zákonitost, pravdivost a dobrotu věcí — a to
je jeden z nejkrásnějších rysů této osoby <—
dokonale vyhraněný a nesmlouvavý, přetrpí
tuto lásku a spálí za ní mosty. Ale Vilma ocitá
se znovu v jeho blízkosti. Přijede do jeho rod
ného města s kočující společností herců. Učiní
nešťastným jeho přítele Petra Karase, rozvíří a
přestaví mnoho osob tohoto klidného prostředí,
až stržena temným, neutuchajícím vírem své
povahy, vrhne se do neřestně náruče Richarda
Koubka, dobrodruha, floutka a vraha své odda
né milenky Marie. Jan zůstává chladný a uza
vřen a trest na Koubkovi, k němuž se odhodlává, je logickým rozhodnutím vnitřního, vyrov
naného a rozhodného muže, který přehlíží ten
to děj, a jemuž se zrcadlí život v citu a pokoře,
ale i usměrňuje v zákonitost a spravedlnost.
Vedle postavy Janovy, kterou by byl Marten
miloval a tragické osoby Vilminy, je zde něko
lik vedlejších postav maloměstského života,
kreslených s nemenší vervou a plastičností.
Avšak tyto postavy nestávají se nikde figurka
mi, nikde nejsou schematisovány, nikde nejsou
pouhým vyjádřením svého prostředí. Naopak,
autor v nich vybíjí svůj lyrismus, prohlubuje je,
činí z nich trpně vznešené, citové i hluboce zra
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něné lidi. Podívejme se na takového strýce Jo
sefa. Kolik veliké bolesti, odstrčenosti i zasvě
cené nezištné lásky je v této postavě! Kropáč
podal zde něco z tichosti, zasněnosti a vrouc
nosti slovanské rasy, strunu, kterou slyšíme ně
kdy v Dostojevském, vystopoval zde rytmus
krve snad podvědomě a pudově, vstřebal do
postavy a dal jí tak pravého posvěcení a pravý
rasový výraz. Kropáč zahrál na klaviaturu lid
ských charakterů v celé šíři a hloubce. Od tra
gické, rozvětvené, větrem vášní rvané osoby
Vilminy, přes něžnou, lyrickou osobu Janovu,
pevně zakotvenou v sobě a řádu života až k ubo
hému, tichému a zlomenému Josefovi, překlenul
se román, který zůstane pravdivou a cennou zpo
vědí lidské duše v dějinách české literatury.
V. Hellmuth-Brauner.

Jemná, přesně členěná próza Jana Cepa »Pří
buzenstvo«. (vánoční tisk KLK; v Praze 1938,
str. 60) vypráví o citové zkušenosti mužství, do
zrávajícího připoutáním k rodině a k rodu. Ta
jemství příbuzenských vztahů, jejich dusná
smyslová minulost i sebevládné upevňování dů
věry v manželský život, tvoří ideovou strukturu
dílka, jež je jistě částí většího celku, dějstvujícího opět v litovelském kraji. Bohatě větvené
zážitky z domovského prostředí, vloženého mezí
maloměsto a hanáckou dědinu, jsou proti dřívěj
ším skladbám zmnoženy aklimatisací ústřední
postavy, jež, odloučena původní půdě, nalézá
v domově ženy a v tradici jejího rodu vlastní
krb. Tato vnitřní, psychologicky naznačená pře
měna znamená motivické novum v Cepově
tvorbě.
Její umělecká realisace je úměrná ideové zá
važnosti. Nedramatický děj, odvíjející se od
starosvětské lízačkv v duhovém oblouku dojmo
vých i citových zkušeností, překlenuje omamnou
schopností slova a darem melodické věty osudo
vé hloubky lidského nitra. Základní zkušeností
je důvod osudové viny a nezbytné její vykupo
vání duchovním návratem k prostotě a zbožnosti.
Žízní po absolutnu vzrůstá pocit unikajícího času
a tím relativnost všech věcí. Z řádu přírodního
a nadsmyslného prýští touha po podobenství a
lyrickém zduchovnění. Básník křesťanské akti
vity vykupuje pokušení smyslů metafysickou
obrazností.
Jako v »Modré a zlaté« je průzračný epický
výraz formován prostupováním minulosti a pří
tomnosti. Dvoilomný pohled písmáckého hlou
bavce o domově a rodu zachovává při niterné
složitosti postav vzdušnou kresebnou linii. Bás
ník prostých osudů dotvořil se v symbiose člo
věka a půdy výrazného figurálního zpředmětnění a na halucinovaném lyrismu odhalil mužnou
radost z péče o rodinu a rodové kořeny, vpeřené
s tolstojovskou monumentalitou do půdy.
Bedřich Slavik.

Doc. Dr. A. Dratvová:

Freud a surrealismus

Teorie snu je 2ákladem nauky Freudovy, ale
není posledním jeho dílem. Dospěl k přesvěd
čení, že zákonnost při tvoření snu je táž jako
zákonnost neurotických zjevů. Touto teorií
vysvětloval i jiné zjevy ne snad přímo neuro
tické, jako přeřeknutí, přepsání, všechny vad
né výkony, podstatu tvoření básnického, hu
moru a vtipu i podstatu mýtů a j.

I jestliže uznáváme dílo Freudovo za důleži
té zvláště proto, že doplňuje psychologii pod
vědomí měrou znamenitou, můžeme se smířiti
jen s jeho prvou hypothesou: tou totiž, že du
ševní děje jsou v podstatě nevědomé a děje
vědomé jsou jen částí celkového duševního ži
vota. Ale nemůžeme se smířiti s jeho druhou
hypothesou: tou totiž, že pudová hnutí, která
lze označiti za sexuální v užším a širším smys
lu, mají neobyčejnou a dosud nikdy před ním
oceněnou úlohu při vyvolávání nervových a
duševních chorob, a že tato hnutí jsou hlav
ním podnětem při tvoření nejvyŠŠích kultur
ních, vědeckých, uměleckých i sociálních děl.
Surrealismus. Básníci, jimž Freud uči
nil poklonu, že »jsou nám, obyčejným lidem,
učiteli v poznání duše, protože se napájejí ze
zdrojů, jež jsme dosud neučinili vědě přístup
nými«, výtvarníci všeho druhu i ti, kdo vytvá
řejí ostatní kulturní hodnoty, získali u Freuda
hojně podnětů, aby nejen se poučili o podvě
domých zdrojích tvoření, ale aby se i posilnili
ve víře v možnost nového umění, podloženého
podvědomými Činiteli. Tak vznikl i směr, zva
ný surrealismus. Tento směr se učil u Freuda
na theorii snů a opírá se o ni, když chce podepříti vědecky, zvláště psychologicky, své snav /
zem.
Čteme-li manifesty surrealismu, neubráníme
se však značným výhradám právě i filosofic
kým. Kritické pochyby o ceně tohoto směru
jsou takřka na dlani. Filosof zvláště kroutí
hlavou, když vidí, jak surrealistická »revoluce«
se dovolává svobody ducha v podvědomí a
odtud odvozuje odůvodnění pro nutnost svo
body i ve vědomí. Ale podvědomí naprosto
není svobodné, nespoutané, a právě přede
vším v něm se může odehrávat jen to, k Čemu
byl dán někdy materiál, a kombinace z tohoto
materiálu jsou vázány přesnými zákony, které
Freud popisuje. Tyto zákony omezují značně
(podle Freuda naprosto) svobodu ducha.

Dále lze namítnout, že surrealisté neprávem
považují podvědomí za cosi mystického; je na
prosto reálné, Freud je ryzí positivista,
není v něm sklonu k jakékoli doktríně dřívěj
ší psychologie, ovšem sám je doktrinář na
prostý, byť originální.

Surrealisté nejsou v oceňování nauky Freu
dovy zajedno. Jsou i proti němu: ale právě ve
vztahu k Freudovi nejnázorněji se ukazuje ne
jednotnost a nejasnost základů surrealistické
ho hnutí. Celkem lze pozorovat, že všichni ně
co slyšeli, něco četli, ale nedali si s porozumě
ním mnoho práce.
Pro surrealisty je především důležité, jak
sloučit freudismus s dialektickým materialis
mem. A. Breton podal ve »Spojitých nádo
bách« kritiku Freudovy theorie o snech s to
hoto stanoviska, i leták »Surrealismus v ČSR.«
se ohradil proti ztotožňování s integrálními
freudisty, ale naši umělečtí představitelé do
sud neprovedli nezbytnou revisi Freudovy na
uky. Na její sociologické scestí zřetelně upo
zornil ve sborníku »Surrealismus v diskusi«
K. Teige a otevřeně se postavil proti Freudovým mlhavým definicím, protimluvům a do
konce jeho názor o umění charakterisoval jako
z jádra falešný. Proto by si měli naši surrealis
té, jak sám důrazně žádal, klásti i zodpovídati
freudovské problémy po svém. Prakse však,
posledně v případě Máchově, odhaluje jak je
jich závislost, tak i zmatenost sudidel. Pro
uměleckou tvorbu přináší záměrná zásada sur
realistů uvolniti proud asociací a dáti vynik
nout automatickým formám výrazu nejeden
významný postřeh pro výklad básnické Činno
sti. Ale toto uvolnění asociačního proudu ne
smí utkvíti na samoúčelné psychoanalytické
hříčce a věnoval-li Breton theorii snů knihu,
která i jeho českými přívrženci byla radostně
pozdravena, potom i oni musí důsledně usilo
vat, aby záhadu snu neodlučovali od sociální
skutečnosti. Tehdy půjdou proti Freudovi ne
bo nad Freuda a teprve potom bude možno
podniknout zvláštní rozbor této dialektickomaterialistické psychoanalysy. Bude možno
zkoumati funkci snu, pokud je »vlastní básní
našeho života«, a jeho význam morální i so
ciální, pokud je v něm zastoupena neúčast vůle
a rozumová kontrola i jiné výše uvedené vý
hrady.

Vai
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Eva ]urcínová:
Listy z Francie
Soudobý francouzský román, nezřídka o ně
kolika svazcích, svou tradicí mravoličný, široký
o pevné nosné kostře, s formálními zisky minu
losti, snažící se podchytiti behaviouristicky ne
jen jednu generaci, nýbrž i její kořeny v gene
racích předešlých ve vývojovém i psychologic
kém rámci složité doby, je svou základní myš
lenkovou koncepcí zpravidla nihilistický, kromě
snad několika velkých uměleckých osobností
náboženských. Devatenácté století materialismu
a pokroku technických věd, jež vyvrcholily nej
dokonalejšími nástroji k zabíjení člověka, neobohatilo lidské srdce, víra v moc vědy a roz
umu pobledla. Buržoasii, žijící touto ideologií,
a její řády — rozvrátila světová válka a lidská
duše se svou lačností věčných met, se svými du
chovými imperativy, stanula zklamána a prázd
na na prahu dvacátého věku nad propastí tmy
a nicoty. A s propastí tmy a nicoty zápasí vši
chni dnešní významní francouzští románopisci,
ať je to chtěně effektní cynik Cěline, ať vy
broušený, skeptický aristokrat Lacretelle anebo
démonický immoralista Montherlant, ať je to
řada vynikajících průbojných prosatérů, odmě
něných v posledním desítiletí cenou Goncourtů
anebo myšlenkový i citový ilusionista, velký a
hluboký umělec, loňský laureát Nobelovy ceny,
Roger Martin du Gard.
Také široké románové plátno Romainsovo (je
dosud neukončeno a čitá již čtrnáct svazků)
»Lidé dobré vůle«,*) jež autor chce míti mo
hutnou unanimistickou freskou, je citově i myš
lenkově potvrzením dnešního francouzského li
terárního nihilismu. Spisovatel pokouší se v něm
o román kollektiva. Chce v něm vykresliti před
válečnou společnost s její sensitivou i mentali
tou, chce v něm zachytiti i dynamické podzemí
dějin, metafysické fátum, které vedlo lidstvo
k válečné tragedii. Chce v něm typisovati vše
chny společenské stavy i osobnosti nad nimi,
demokratické vládce i korunovanou hlavu státu,
umělce i diplomaty, úředníky i obchodníky, lé
kaře i kněze, proletáře i kapitalisty, muže a že
ny, a své dějové pásmo vede Francií a Itálií,
Paříží a Římem a jinými městy, neboť nejde mu
jen o předválečnou společnost francouzskou,
nýbrž o společnost evropskou, která byla účast
něna světového konfliktu.
Jules Romains, po způsobu některých velkých
románopisců francouzských XIX. století chce se
zmocniti psychologicky soudobého člověka ve
všech jeho sociálních odrůdách jako jednotli
vých článků řetězu, aby se zmocnil tak celku
v jeho faustovské hloubce a šířce a postavil na
jeviště nejen francouzskou, nýbrž světovou »lid
skou komedii« s hlavními herci a komparsem,
*) „Les hommes de bonne volonté.”

309

Tlak

lidskou komedii počátkem dvacátého věku, jako
ve století minulém ji postavili nejdříve Balzac
a potom Zola. Ale tvůrčí síla Balzacova i Zolova, síla romantiků, (z nichž druhý si říkal na
turalista), byly neseny vírou, lhostejno, zdali
vírou v lidské srdce anebo později zkrachova
lou vírou v rozum a vědu. Víra má svůj vzmach,
jímž přesvědčuje a uchvacuje. Víra má sílu kří
del a je nadprůměrná, — čím chce však uchvátiti a přesvědčí ti své čtenáře Jules Romains?
Jakým vzmachem je nesena jeho pravda, v zá
kladech ubohá »pravda« nearijského levého
intellektuála, suše rozumářského, cynicky iro
nického — a průměrně prostředního, bez křídel?
Což může tato »pravda« spojití bolestná chao
tická srdce člověka počátku XX. století v pevné
osudové společenství, kterým by čelil vichřicím
a bouřím? Kromě toho románový cyklus Romainsův nejen, že nemá subjektivní přesvědči
vosti, je i ve své pracně snesené detailové mno
hosti bez objektivní reálnosti, jež by vnitřní pře
svědčivost ilustrovala a objektivisovala. Spiso
vatelé mravoličných románů, kreslících svou
vrstevnickou společnost a její psychologii, stu
dovali objektivně to, co zobrazovali, Flaubert,
Zola a Maupassant podrobovali společenský
život všech vrstev kolem sebe vědeckému expe
rimentálnímu poznání a ve svých románech po
tom, ať je koncipovali na jakékoli myšlence, se
snažili zachovati si pravdu svého poznání objek
tivně čistou. A Jules Romains? Nesnaží se ni
kdy poctivě o skutečnou a objektivní pravdu, ať
kreslí kardinála anebo kandidáta francouzské
literární nesmrtelnosti, ať ženu kulturního světa,
prosazující kandidaturu svého chráněnce ve
francouzské Akademii anebo snobistickou mondainu, ať kreslí excísaře Viléma anebo francouz
ského měšťáka. Romainsova »pravda« je sub
jektivní, zkreslena do skutečnosti levého intel
lektuála, a unavuje čtenáře svými vývody a zá
věry, kterými svou »pravdu« opírá, svými su
chými detaily, jež spíše vyvracejí nežli dokazují
a jež dusí a nasypávají jen prachem prázdné a
bezúčelné nicoty, kterým skončil materialistický
hedonismus, jenž velké lidské duchové imperati
vy devatenáctého století, věku racionalismu,
nahradil rozumářskou sofistikou a kultem zlaté
Celý cyklus, jak vychází, je překládán do češ
tiny. Proč? Z politických sympatií včerejška,
ze snobismu anebo zručnosti obchodníků, kteří
mají vyvinutý smysl rasového společenství? Kni
hy Romainsovy neobohatí dnešního zkrušeného
českého člověka, a jakožto ilustrace soudobého
francouzského rozvratu není snad zbytečným
mrháním národního jmění?

Ale Francie má i jinou tvář nežli tuto: tvář
slavných minulých věků. Do tohoto ovzduší
náleží román Pierra Frondaie »Dobrovolník«
(Le volontaire). Je z italského prostředí a má
italské hlavní postavy, ale jeho heroismus a síla,
jimiž žije lidské srdce v dobách tmy, zmatků a
beznaděje jsou francouzské, — jsou z doby vel„ kého sedmnáctého století francouzského sloves
ného umění, z věku Pascala, Corneille a Racina.
Pierre Frondaie založil svůj román na myšlence
soudobého italského fašismu, na myšlence starořímské velikosti a slávy vlasti, ale dramatický
konflikt románu, konflikt štěstí, srdce, povin
nosti a cti, je téměř corneillovský.
Hlavní nositelé děje románu, italští továrníci,
otec Amilcare Mazzuccato a jeho syn, Giacomo,
jsou nadšení stoupenci fašistické myšlenky a
jdou za velikost Italie bojovati do Afriky. Otec
se vrátí .domů po těžkém zranění a po něm na
bojiště odjíždí Giacomo, který těsně před od
jezdem, zažije v Neapoli milostné dobrodruž
ství s mladou dívkou Lorenzou. Mladí lidé, aby
jejich iluse byla dokonalejší, si neřeknou svých
jmen. Svou adresu jí hodí až z lodi, která ho
odnáší k africkým břehům. Zoufalá dívka však
adresy nedostane a po odjezdu Giacomově se
seznámí s jeho otcem a zlomená beznadějí, při
jme jeho nabídnutí k sňatku. Tak se stane ne
vlastní matkou svého milence a doví se o tom
až ve svém novém domově, když uvidí Giacomovu podobiznu.
Mladý hrdina po čase se vrátí a pozná v mla
dé ženě otcově své »Zjevení«. Vystoupí ze stra
ny, odhodí fašistickou legitimaci a prchá v no
ci do Paříže, aby zapomenul. Lorenza se přizná
nyní zdrcenému otci, který jako rekové Corneillovi, jde přes vlastní srdce: miluje svou mladou
choť mocnou poslední láskou, ale vzdává se jí,
posílá ji do Paříže za synem a rozhodne se, žá
dali hlavu církve o zrušení svého sňatku, aby
Lorenza nabyla znova svobody.

Ve Francii prožívají zatím milenci dni doko
nalého štěstí, nežli mladý muž se dozví o otcově
činu, jehož ušlechtilost ho vrátí fašismu: myš
lenka velikosti vlasti je mu nyní více než osobní
blaho; Giacomo stane se zase dobrovolníkem a
odjíždí tentokrát do Španěl, aby tam zemřel na
bojišti za myšlenku evropského obrození. Po je
ho smrti Lorenza se smíří s Amilcarem, v němž
vidí teď otce a vrátí se do jeho domu ne jako
jeho žena, nýbrž jako choť mrtvého syna.
Mezi dnešní velké básníky Francie patří dále
Marie Noělová. Její básnické dílo není příliš
objemné. Je shrnuto ve větší sbírce »Písně a ho
diny« a v útlém svazku vánočních zpěvů »Ra
dostný růženec«. Marie Noělová je i básnířkou
osobitě francouzskou. Není novotérka jako bás
nířky americké a anglické, zachovává charak
teristické znaky ženské, tedy tradici a tradiční
formu písňově prostou a kouzelně hudební, při
pomínající svou prostotou někdy až dětské ří
kánky a je vždycky a všude ženou, jako velcí
básníci byli především muži v ušlechtilém slova
smyslu. Je ženou svou tichou niternou melodií,
svým přesvědčujícím přízvukem srdce, svou si
lou ženské jemnosti a duchového vzletu. Světel
ná vlna lásky vede Marii Noělovou i k nejvyšším metám mystickým v poslední části knihy
jejích veršů, ve »Vidinách«. Nese její chvějící
se duši na konec zemského času, poslední nocí
k věčnému jitru, do rajského jasu. Je jím ohro
mena, leká se jako ustrašené dítě slávy velkých
svátých kolem Nejvyššího: je jen pokorná
žebrácká boží lásky, která přišla hledati své ti
ché místo na božím srdci, hledati a vykoupiti si
je i největší bolestí.
Od Pascalových »Křesťanských myšlenek« je
přímá linie nejen k Bergsonovým »Dvěma zříd
lům náboženství a mravnosti«, ale i k »Vidinám«
Marie Noělové, v niž imaginativní srdce básnířčino rovněž vítězí nad racionalistickým nihilismem soudobé francouzské literatury.

Třísky
Podle sovětských statistik v celém SSSR
vzrostl počet těch, kdo umějí cist a psát.
Dlužno vtak poznamenati, že mnohé sovětské
statistiky nepovažují již za analfabeta toho, kdo
se dovede alespoň podepsat.

*

Chce-li někdo úmyslně klamati své bližní, po
užívá těchto způsobů:
1 .Vypravuje něco jako otitý svědek;
2. křivě přisahá;
3. sestavuje a uveřejňuje statistiky světové
hospodářské konjunktury.

*

Sovětská mládež přes vtechnu »politgramitu«, která je do ní denně vtloukána, projevuje
podivuhodnou nevědomost i v nejprimitivnějtích
otázkách politických. Při kterési oficielní zkouš
ce mezi politickými pracovníky mládeže — vět
šina těchto komsomolců nedovedla, na příklad,
ani říci, kde leží Španělsko. Někteří z těch pra
covníků tvrdili, že Austrálie, Německo, Japonsko
a Francie jsou tleny Sovětského svazu. Jeden komsomolský politický pracovník pak dokonce teti
Leninovu »Bilanci první pětiletky« a Karla Mar
xe »Leninismus v masách«.
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Milos Šolle:
Poučujeme se z antických, památek
Národní museum v Praze uspořádalo sou
bornou výstavku antického umění, sestavenou
jednak ze sbírky našeho musea, jež péčí musej
ních odborníků stále vzrůstá, a jednak z jiných
sbírek veřejných a soukromých.
Návštěvníci této výstavky neuvidí tak zv.
»vysoké« umění, kterým se pyšní antická od
dělení museí jiných národů, buď bližších
středomořskému kulturnímu zřídlu, nebo těch
národů, jež měly více moci a snad i více zájmu
pro získávání klasických památek. Uvidí pou
hý umělecký průmysl. Přesto však i tato kusá
výstava antického zboží je schopna podati ná
zor na umělecké zaměření Řeků a Římanů.
Návštěvník uvidí zde plastiku, keramiku vá
zovou i figurální terakoty, práce kovolijecké
užitkové i klenotnické. Vedle toho najdeme
zde nápisy, vryté do desek, z nich odlitek nej
slavnějšího nápisu z trenčínské skály z doby
Marka Aurelia, a konečně model římského
vojenského tábora v MuŠově jako doklad nejsevernější, stálé římské stanice z II. stol, po Kr.
Bohužel, tento památník římské civilisace u nás
není již majetkem Česko-Slovenska.

Vystavené antické památky byly nalezeny
v Čechách, a byly buď dovezeny sem za římské
periody jako práce antických dílen nebo to
byla díla provinciální umělce druhořadého,
jenž však pracoval přímo podle antického vzo
ru, nebo konečně to byla díla, vzniklá z rukou
barbarů, sídlících tehdy v našich zemích,
u nichž trvá sice celkový klasický tvar, duch
ornamentální výplně však je barbarský.
Časové rozpětí mezi ukázkami antického
uměleckého průmyslu nejstarším a nejmladším
jest dvě tisíciletí. Nejde ovšem o památky, na
lezené v naší vlasti, neboť přední vitríny nám
ukazují umělecké zboží původní nebo věrné
umělecké kopie kultur předřeckých, především
krétské a mykenské ze XVI. až XV. stol. př.
Kr., na př. slavné poháry z vaffia nebo dýhy
a ozdoby z hrobového inventáře mykenského!
Běžnou výzdobou tohoto uměleckého průmys
lu je aplikace zvěrných motivů, vytepávaných
nebo vbíjených do materiálu. Často u zlace
ných předmětů uplatňuje se výzdoba ajourová,
spojená s granulací, jak tomu je na zvlášť cen
ném unikátu býčka.
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Ranné řecké památky, zejména u vázové ke
ramiky, znamenají popření tohoto naturalistic
kého ideálu v tak zv. dipylském ryze geomet
rickém, abstrahujícím slohu IX. stol., ale již
o dvě stě let později hlásí se naturalismus opět
ke slovu, zejména v ostrovních keramických
dílnách, podléhajících více nežli řecká pevnina
orientu. Totéž zaměření, avšak s náměty figu
rálními, přejímá i VI. stol. př. Kr. u typických
váz černofigurových, jež jsou na výstavě dolo
ženy několika příklady. Stejně bohatě je tu
v keramice zastoupeno V. stol, se známou červenofigurovou vázovou grafikou, přísného
i krásného klasicismu, jež v přehodnocené,
abundantní formě jsou náplní i následujícího
století z center mimořeckých. Než nechybějí
zde ani bílé eugotované léhythy — nádobky
s jedním uchem, s pohřebními výjevy — zvlášt
nost dílenská V. stol.
Tehdy po prvé dotkla se zvýšenou měrou
středomořská vzdělanost kultury lidu našich
zemí — lidu, snad původu galského — nepří
mo z center jihoruských. Krásnou památ
kou této doby a této kulturní situace je oinochoé s kose nasazeným ústím a maskaronem
na uchu nádoby. Od té doby žijí obyvatelé
Čech — Galové, Germáni i Slované — po do
bu více než tisíc let v přímé kulturní oblasti
klasické. Stradonice (sídlo Marobudovo?),
Píchoř, Třebická jsou nejdůležitějšími praehistorickými naleziŠtěmi, jasně svědčícími o čis
tém římském vlivu.

Zatím nastává na jihu velký kulturní přesun
(nikoli však trvalý) z jednoho centra do dru
hého, z Řecka do Itálie. Graecismus však stále
ožívá ve svých římských renesancích, ač není
již spjatý se svou vlastí, i ac se musí dělit
s uměleckou etrusko-italickou tradicí, ať již
v syntesi nebo vedle sebe. V době Flavijovců
a epoše následující vzniká vlastní umění řím
ské; vzniká na základě cizích vlivů, ale dovede
je umělecky vstřebat a organicky sloučit, takže
vzniká jako umění nové, jež je zároveň do
vršením směrů předchozích. Je zde několik
hmotných svědků v plastice, jež tvoří vývojo
vou řadu tohoto specificky římského umění od
doby Flavijovců přes umělecky nejzralejší II.
stol, po Kr. až do IV. stol, po Kr., kdy ve

zploŠnení a zkresebnení plastického tvaru, věš
tícího nové míšení jihu se severem, vzniká no
vý dépylon.
Antika je osudovým zjevem indoevropské
kultury a spolu s křesťanstvím je její vlastní

duší. Oba prvky ve svém organickém sloučení
vytvořily kostru evropské vzdělanosti. Ve
smyslu této tradice má Evropa proč žít, bez ní
— ztratí smysl své existence!

f h'It!!]
Bedřich Fučík:
Svoboda a poslušnost
Na program »Kulturní rady« a na můj člá
nek v 16. čísle »Taku« — zle, jak se říká, se
vykasal Karel Strnad v prvním čísle »Nové svo
body«, která asi potřebovala do počátku něco
sensačnějšího. Nechtěl jsem odpovídat, a také
jsem ani nebyl v Praze — ale protože by se
mohlo zdát, že Karlem Strnadem — kterého
bych ostatně, právě tak jako pana učitele Lubo
míra Nepa z »Přítomnosti«, rád osobně poznal
— opovrhuji, přece jen odpovídám. Mohlo by se
(podle metody Strnadovy) říci, že panu Strna
dovi, či jak se ještě jinak jmenuje, nic po »Kul
turní radě« není, že je samozvancem a že nemá
legitimaci mluvit tak, jak mluví. A »Nová svo
boda« že si dala titul »Nová svoboda« sa
mozvaně a že po 15 letech jejího vycházení no
vou svobodu máme, zatím co Karel Strnad si
ještě hude v ovzduší svobody staré, atd. Mohlo
by se všelijakými šikovnostmi říci dále, že Karel
Strnad se stydí za své jméno a že místo jeho ter
mínu »stolní společnost spisovatelů různých kva
lit«, by se mohlo říci něco o kavárenských, as
faltových a kulturních reportérech. -— Tak ně
jak se to dělá, ale nemělo by to smyslu — tam
za ním nepůjdu.
Jsou lidé, kteří snad ani při nej lepší vůli ne
mohou se na skutečnost života podívat jinak, než
politicko-mechanicky. Politickými hesly jsou
spoutáni tak, že i když život pod nimi vadne, že
i když se kácí tisícileté hodnoty, nedovedou svůj
vývojový mechanismus zastavit aspoň k otázce:
proč. Všechno se mění, jen jejich politická
doktrina zůstává hodnotou nedotknutelnější než
cokoli jiného na světě. Život žádá vždy novou
tvorbu, a fedrovatelé doktrín zůstávají pozadu,
z pokroku se fakticky stává reakce atd.
Z mobilisace se vrátil t. zv. levicový básník,
který zkusil jen což, a povídá: »Víš, já vás ni
kdy nepodezíral ze švindlu, ale nechápal jsem
obsah slova vlast. Teď už to vím. To je straš
ná realita.« — Napsal pak nejkrásnější báseň
ze dnů zářijových, jednoduše proto, že byl
dost statečný, aby skutečnosti života pohlédl
tváří v tvář. Nepřeříkával si kategorie druhu: de
mokracie a fašismus, nešlo mu o »světový ná
zor«, nýbrž o skutečnost. Snad stačilo gesto,
jímž se loučil se ženou a dětmi, aby »vrstva pra
vé skutečnosti dosud ne zcela zasypané« se

osvobodila a on prohlédl a naplnil si, lidsky
i básnicky slovo »vlast«, nad nímž se do po
slední chvíle skepticky usmíval. — A je jiný bás
ník, který nevěří ani ve světovou revoluci, ani
v lid, ani v Boha, ani v národ; ale opakuje učeně
a nesrozumitelně marxistické poučky, drží se, ač
s ním nikdy nic neměl, dnes Beneše, ať ze vzdo
ru či ze špatně pochopeného gentlemanství, drží
se, protože by se bez takových stébel utopil.
V této situaci je i Karel Strnad, který nemůže
pochopit, že nejenom umělecká svoboda, nýbrž
každá svoboda »trvá jen v poslušnosti k hodno
tám vyšším«. Strnad zná také poslušnost, ale jen
k doktrínám, tedy hodnotám sporným, což je
anarchie. Anarchie v životě, jako v jiném řádu
v uměni. Nechápe-li (nechce-li, což je horší),
pochopit této samozřejmosti, není mu pomoci. Je
ho svoboda je: volnost projevu a podobné věci,
zkrátka zvůle. Riká-li pak strašnou frázi: »Úsilí
o nový řád světa,« vypadá to, jako by se sám
chtěl vyvracet, neboť fašismus usiluje také o no
vý řád. Nedívá se totiž na vnitřní obsah slova,
na skutečnost významovou, nýbrž na svou doktrí
nu, která musí říci, že fašistické úsilí o nový řád
světa není úsilím o nový řád světa.
Užil-li již Strnad všelijakých povšechně kula
tých obecnosti, nesmí nám supponovat takové
nesmysly, jako že by někdo chtěl, aby se nepře
kládal Olbracht nebo Čapek. To je práce nikoli
čistá. O významu některých uměleckých osob
ností není sporu. Čapek se bude překládat, ale
nebude to jen on a — Švejk! Chtěli bychom, aby
svět, musí-li to už být, znal především jiné po
lohy a jiná vidění a touhy českého člověka. Kdy
by národ český měl pouze Čapka a Švejka, byl
by velmi chudý.
A konečně k mému článku: Ani Karel Strnad,
ani Bedřich Fučík nemohou nikoho vyhodit
z české literatury. Není třeba brát rovněž ně
koho na milost, jak mně Strnad zase suponuje
u Halase a j. Tyto metody byly, vyhazovalo se,
umlčovalo se, a na druhé straně se neúměrně
kdejaká paběrka vynášela do nebes. Případ
Demlův stůjž zde za mnoho jiných. Jaké síly
bylo asi třeba Jakubu Demlovi, jemuž třeba ta
kový S. K. Neumann (o němž se ve školách vy
kládalo obšírně), nesahá ani po kolena, a jenž
je pro mně, to říkám zcela otevřeně, největším

(jak.
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z našich žijících básníků, aby tvořil přes všechnu
netečnost oficiální a dodnes umlčován kritikou!
Nikoliv, nejde vymýtit z literatury na příklad
Olbrachta nebo Vančuru, jako se nepodařilo po
přít Demla a jiné. I mlčením se sice dá zabíjet,
umělecké dílo se však neudržuje politickou pro
tekcí a záměrem, jak se mechanicky domnívá p.
Strnad, nýbrž vahou a množstvím dobyté svobo
dy, silou duchovní potence a lásky. Láska v umě
leckém díle, oproštěném ode všech mimouměleckých služebností, nemůže mi ovšem zakrýt kazy,
ať už běží o dílo J. Demla, J. Durycha či Ivana
Olbrachta, pro jehož umění jsem —■ mimocho
dem —' udělal víc než Karel Strnad (což říkám
jen na adresu Strnadovu a nikoho jiného) svým
politickým a světovonázorovým protektorstvím.

A závěrem: Jednak jsem netvrdil, že spiso
vatelé, uvedení v programu »O novou národní
kulturu«, jsou celou českou literaturou, mluvě
i o druhé části; a jednak jsem výslovně řekl, že
pravá tvář české literatury nestojí vždycky »for
málně nejvýš«; dejme tomu, že tedy na př. Van
čura a Olbracht jsou někdy formálně opravdu
výš, než Cep nebo Křelina, ale Durych nebo
Deml, výš než ten a ten — ale co s tím v této
souvislosti? Což když normální suverennost,
která je prostředkem, jak uplatnit t. zv. obsah,
pomáhá věcem nepravým, zkřiveným, a když
realisovala nezdravou skutečnost, nedbající po
slušnosti k hodnotám nadosobním? Ale to jsme
zase tam, kde> jak se obávám, se s Karlem Strna
dem nedohodneme.

Pan Willi Schlamm a český národ
Do čtvrtého čísla »Přítomnosti« si přeložili
článek Williho Schlamma: »Proč zemřel Karel
Čapek?« Dobrá, na tom by nic nebylo. Pan
Schlamm si může skutečně myslit, že Karel Ča
pek »kapituloval před několika bacily«, na je
jichž následky stůně »idea humanistické Evro
py«. A může mluvit o jeho geniálních povídkách,
jak se mu zlíbí. Ze si takovéto Schlammy »Pří
tomnost« plánovitě (víme, jak ty plány dopadly)
otiskovala dříve, a že si je, patrně s gustem,
tiskne ještě dnes, je věcí jejího politického roz
umu, který však je zřejmě na pováženou.
Ale to snad jindy: Pan Schlamm, který znal
Karla Čapka, znal ovšem i jeho »lid a jeho domo
vinu«, a dovoluje si proto dělat portrét českého
národa. Způsob, jakým to dělá, musí nutně kaž
dého Čecha naplnit rozhořčením. Na první po
hled je patrno, že zná jen nějaké zápecí, několik
teple zaplivaných lokálů, několik pivních strejců
s doktoráty anebo bez nich, »lid a domovinu«,
kterou mu tak směle vkládá překladatel do úst,
zná nanejvýš z večerníků a — z Karla Čapka.
Ano, tato střední poloha »střední teploty náro
da, který netouží ani po asketických mrazech,
ani po metafysických žárech, který má nepa
trnou .potřebu změn a dobrodružství, který má
drobné chyby a drobné talenty, malé děti a malé
koníčky, který se nepídí po smyslu života a kte
rý si nedovede představit myšlenku, která by
byla větší, než je život sám, a která by opravňo
vala, aby jí byly obětovány celé generace« (!!)
— jest ovšem svět Karla Čapka, střední, nevelká
pravda čapkovská, nikdo však nesmí tvrdit, že
je to pravdivá a pravá tvář národa českého, ná
roda, který měl světce a mučedníky, jako sv.
Vojtěcha, sv. Václava a jiné, který měl slavné
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a hrdinné krále, který měl ve všech svých do
bách, naposledy ve světové válce, muže udatně
a ochotně umírající, a který i při poslední mobilisaci se choval tak statečně. Ze je to národ, kte
rý má Máchu, Havlíčka, Zeyera, Nerudu, Bře
zinu, Saldu, Pekaře. —■ Copak může vědět Willi
Schlamm o životě národa v době Karla IV., ne
bo po třicetileté válce? Co ví o jeho hrdinském
úsilí myšlenky, touhy i činu? Pan Schlamm ne
musí vědět nic, přes to však si opovážlivě a se
žvanivou a povznešenou ležérností reportera mů
že udělat obraz národa a vláčet jej neostyšně po
světě. Oč méně se divíme panu Willimu Schlammovi, o to víc dáváme na misky vah »Přítom
nost«, která si takovou nehoráznou »charakte
ristiku« naší národní povahy s tak zřejmým
uspokojením a chlubným souhlasem otiskuje,
protože patrně hoví jejímu světovému i českému
názoru, který, jako každá podobná filosofie po
každé nutně končí, jak skončila. Takové zná
silňování skutečnosti je nihilismus generace
pragmaticko-liberální, proti němuž jsme se vždy
již u Čapka bránili, protože v tomto životním
mechanismu, který tolik zdůrazňuje »čistotnost a
slušnost v poměru lidí mezi sebou« (podle Willi
Schlamma), není možná skutečná svoboda; spra
vedlnost pak je zde pojmem administrativnětechnickým a skutečně žádnou z »velkých« ideí
a metafysických snů.
Pan Willi Schlamm má pravdu na všechny
strany a kdekoliv, protože je emigrant. Ale že se
tato pravda, »pozůstávající« (jak Willi a jeho
překladatel, asi po způsobu malého člověka,
trefně říkají) -— z tolika nesmyslů, pravda jen
snižující český národ, stýká tak dojemně s prav
dou »Přítomnosti«, je neodpustitelné.
Jan Kalina.

Ladislav Švejcar:
Problém politické jednoty
Postulát národní jednoty byl u nás vyslo
vován jako největší národní přání již dávno
před tím, než u nás nastala katastrofa. Mluvi, lo se o této jednotě ve dnech převratových,
kdy se uskutečnila asi tak na dobu Šesti hodin,
t. j. na dobu největšího nadšení z dobyté svo
body. Považovala jej za první bod svého pro
gramu i všelijaká ta »národní hnutí«, ať již to
bylo samo »Národní hnutí«, nebo národní
obec fašistická. Národní sjednocenost byla jim
cílem prostě proto, že postavení národa zdálo
se býti (právě pro fakt osvobození a z něho
nutné následující osamocení) nebezpečnějším
než kdykoliv před tím. Ideoví zakladatelé těch
to malých hnutí obrodných si nezastírali nijak
skutečnost, že po pádu Rakouska jsme vysa
zeni cizím nebezpečím více než před tím.
Národ znova volal po této jednotě loni
v osudných dnech říjnových. Volání po roz
puštění politických stran, které se ozývalo
v říjnu, bylo spontánním projevem skoro ce
lého národa, v Praze bylo znáti jakousi horeč
nou nedočkavost a dokonce nespokojenost
s tím, že po této stránce se neděje nic, ačkoliv
právě počalo svízelné jednání o stranu Národ
ní jednoty, vedené ovšem jen v konferencích
vůdců stran, o nichž se přirozeně nemohlo re
ferovat podrobněji.
Je nutno skutečně formulovat otázku, je-li
náš národ vůbec schopen této jednoty a je-li
jí schopen z vlastní vůle a dobrovolně — nebude-li snad nutno mu ji nadekretovati tak,
jak to čekal v říjnu.
Nečiníme si po této stránce ilusí. Nejed
notnost byla v nás dávno před tím než začala
světová válka. Již tehdy počínaly se projevo
vat separatistické snahy i uvnitř stran, patrné
zatím jen zakládáním separatistických listů.
Sluší vzpomenouti na spor »Národních listů«
a Kramářova časopisu »Den«. Všeobecné hla
sovací právo přineslo Rakousku tříštění, při
neslo je vsak i naším zemím. Vstup do svobo
dy mel tuhle chromost, naše první kroky ne
byly kráčeny rovně, ale oklikami stranických
kompromisů.
Ostatně separatismus je chybou čistě slo
vanskou a byli jsme separatisty vždy a všude.
Naše náboženská reformace také nevytvořila

systém, ale kaleidoskop odstínů — od kališnického, skoro katolického pravověří až po
pantheismus »dětí Čistého živého«. Hřmění
nad hranicemi nemohlo nás nikdy poučiti. Ne
poučilo nás v historii, volby do obce pražské,
provedené právě v dobu, kdy nebezpečí již se
začínalo jeviti ve formách velmi markantních,
jsou a zůstanou českou ostudou pathologické
nesvornosti.
Kde jsou příčiny tohoto zjevu? Zdá se, že
zvláště v jedné věci, na kterou nyní zapomí
náme. Jakožto národ chudý a poměrně nepo
četný měli jsme vždy zvyk, obraceti se na ši
roké vrstvy lidové. Z nich skutečně povstali
první čtenáři české literatury, z nich povstali
ti drobní čeští živnostníci, kteří svojí šetrností
a svými úsporami byli podporou a základem
českého peněžnictví a celého toho hospodář
ského probuzení, které udělalo z koruních
zemí nejvíce kvetoucí země Rakouska. Nebylo
proto v národě vůdce, který by nejen se ne
obracel k širokým vrstvám lidovým, ale který
by těmto vrstvám také nepochleboval. Při vše
obecnosti školského vzdělání a při uznaném
vysokém standartu národní vzdělanosti došlo
konečně k tomu, že stav vlastních, školených
vzdělanců se — nikoli stával, ale sám se činil
zbytečným. Nevedl, nýbrž byl veden. Přiroze
ný rozum lidu byl stavěn jako vrchol. A tak
kdekdo měl dost rozumu na to, aby mohl kritisovat, debatovati, měniti, býti s vedením ne
spokojen, ano zakládati novou politickou stra
nu. Bylo vždy dost rozumářských disidentů,
kteří buď nerozuměli ani za mák širším poli
tickým směrnicím svých vůdců, anebo se do
mnívali, že mají mínění lepší.
Mnoho po této stránce vykonal systém Be
nešův, který, udržuje strany socialistické v jed
notě svého ústředního vedení, rozkládal stra
ny nesocialistické buď předhazováním jablek
Eridiných, velmi lákavých, či pomocí buněk,
nebo skandálů. Šlo to přirozeně tím lépe, oč
Školenější straníky měly strany rozkládané.
Bylo to ve vlastním zájmu Benešově a těchto
praktik nebylo užito po prvé a naposledy, ale
rozkládaný materiál byl nad jiné vhodný pro
tuto analysu.
Je dnes možná náprava? Nikoliv lehce! Ni-
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kdo si nesmí dělat ilusí, že tlak zahraničních
událostí a problémů, které řesiti musíme,
stiskne národ do toho houfu, v jakém bychom
měli jiti do boje za lepší zítřky. Jed nesvor
nosti je příliš hluboce v národě, než aby se
pochopilo, že jednota je nutná. Problém vy
znavačů starého režimu velmi brzdí vývoj
svornosti, ba záměrně ji kazí. Operuje se
s tvrzením, že je sice dobře, když vládnoucí
strana dělá politiku takovou, jakou dělati mu
sí, ale že je nutno, aby tu bylo druhé želízko
v ohni pro všechny případy a tím že je právě
strana práce. Ostatně přání vyslovené firmě
V + W při jejím odchodu, totiž: »Šťastnou
cestu a radostný návrat« — ukazuje, že toto
mínění je vkořeněno až příliš. Je přirozeno,
že nebudeme mluvit o vhodnosti Či nevhod
nosti této politiky. Smutné je jen, že není zde
možno sjednotiti dobrovolně národ v politice,
která skutečně je nám prospěšná pro vše
chny případy.
Nejednota je možná smutnější než se nám
zdá. Na každého cizího pozorovatele musí to

působiti dojmem, že polovina národa by ráda
hasila, ale druhá jí přeřezává hadice.
Není možno Čekat, je nutno jednotu dekretovat. Lid nechce vládnouti, lid chce míti práci
a býti bezpečen při této práci. Dnes ovšem,
když mu byla dána možnost oposice proti
vládnoucí straně, zvykl za těch několik měsíců
oposičnosti za každou cenu. Před branami ná
rodní jednoty stojí její nepřítel a ba i uvnitř
jí samé stojí nejeden trojánský kůň, jejž snad
není ani třeba zvláště označovat. On je to,
jenž zdržuje očistu zvláště na místech správ
ních, kde se nestalo skoro nic a kde Často
vše jde tak jako dříve. Je docela možno, že ti,
kdo ze státních úředníků se budou exponovat
pro stranu Národní jednoty — pocítí to brzy
na své kůži stejně nepříjemně, jako dříve...
A proto je nutno jednat. Říjen byl dobou
nedočkavosti těch, kteří se dnes skoro děsí
toho, co tehdy žádali. Pochmurný mezinárodní
leden však Činí nedočkavými i ty — a zvláště
ty! — kdo znají nynější stav nejen politické,
ale i administrativní reality.

Jiří Suchánek:
Zajatci země
V zrcadle zeme budoucí čtou tvář
doživotní vezni za dědičné viny,
než dech vykoupené duše přitiskne se na oltář
jako k slunci trosky hvězd spadlé z mlhoviny.
V jizvách vteřin ve vino Šumí krev kváskem utrpení,
slepci na útéku ze jha bloudí v pavučinách cest,
pýcha narcisu v sladké muíenky se mění
a slz némá vlákna milosti Šat poínou plést.

Z prachu pouti pruh světla těla očistil}
na víčka jim klid spánku vsypal smrti dočasné.
Pára žalu z naběhlých vykouří se žil
a jak jitřní kapka rosy v slunečné záři uhasne.
Mřížemi zemé, které mdloby od života dělí
průvan horoucnosti vězňům cestu klestí,
aby svátých stop záři uviděli
v žhavém zamrazení bolestného Štéstí.
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ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Nádherný životopis
svátého Pavla

od Pavla Baumanna

je z kraje Berry. kde se narodila
r. 1908 ve vesničce Argy (Indro).
Již v útlém věku pozbyla matky
a tak vyrůstala v selské rodině,
hospodařící na najatém statku,
v ustavičné práci, která jí za vál
ky ani nedovolila docházet do vzdá
lené školy. V sedmnácti letech se
vypravila do Paříže a zakrátko si
osvojila všechno to, co jí bylo do
sud odepřeno. S dychtivostí mladé
duše, plné neurčitých snů. pono
řila se do literatury a hudby. Po
sňatku se odebrala se svým mu
žem, profesorem Albertem Béguinem. který byl povolán za lektora
na universitu v Halle. na několik
let do Německa. Trpěla tam v ci
zím prostředí prudkým steskem po
domově, a tak ze vzpomínek na
mládí, prožité v Berry, vznikl její
první román Campagne (Rodný
kraj). Sotvaže román v listopadu
1937 vyšel, vzbudil ihned velikou
pozornost a byl rázem vyznamenán
jednou z největších francouzských
cen Prix Femina. Za necelý rok
dosáhl pak úctyhodného nákladu
100.000 výtisků. Mezi kritiky, kteří
přivítali nadšeně Rodný kraj, čte
me jména, jež patří k nejvýznač
nějším, na př.: Fr. Mauriac, P.
Claudel, Léon Daudet, Edmond
Jaloux, Franz Hellens a mnoho
jiných. Zároveň s naším překla
dem vychází překlad německý, ho
landský a dvojí anglický.

V naši pohnuté době, která se
tolika rysy podobá onomu his
torickému předělu dvou epoch,
kdy žil a působil veliký apoštol
národů, je četba skvělého ži
votopisu Pavlova pravým osví
cením o nejzákladnějších vě
cech lidstva. Vždyť tento ^ná
stroj vyvoleným je vrcholnou
postavou dob apoštolských a
jeho život po obráceni je jedi
ným vznešeným, ale také hrůz
ným dobrodružstvím. Jeho hlas
je z nejmohutnějších, které kdy
země slyšela. Mezi všemi svěd
ky Kristovými lze Pavla nej
nesnadněji umlčeti, poněvadž
se stal jeho svědkem proti své
vůli. V jeho složité povaze je
den rys překonává všechny ostatní: je to vášnivá prudkost.
Tím však, že usměrnil svou
povahu k dílu spravedlivému,
jeho potřeba pohybu a jeho
prudkost urychlily postup evan
gelia. Jeho rozhodná příkrost
zlomila, kde toho bylo třeba,
okovy Starého zákona. Jeho ne
zdolná víra strhla nerozhodné,
udržela v jednotě kolísající.
Jeho pružnost přizpůsobila jeho
kázání lidem, které hodlal ob
rátiti, a bludům, které chtěl
vyhladiti, Jeho slabosti mu po
mohly k tomu, že trval stále
v pokoře a o hříchu mluvil ja
ko člověk, který zakusil na
vlastním těle těžký boj proti
němu. Především byl však Pa
vel nadán nádhernou vůli. Na
rodil se již s geniálnosti ve
litele.
Vyšlo jako 5. svazek II. roč.
Katolického Literárního Klubu.
Stran 300. Brož. 29 Kč, váz.
39 Kč.

Emil Baumann, narozený 21f.
IX. 1S6S v Lyoně, je vynika
jící francouzský romanopisec,
hagiograf a kritik. Za touto
trojí tváři vězí však jediná ne
proměnná osobnost hluboce vě
řícího křesťana. Neobyčejná
je šíře Baumannových zájmů,
ale všechny jsou navzájem pev
ně stmeleny jeho hlubokou theo
logii a zvláště důvěrnou zna
lostí mystiky. Ve svých realis
tických
románech
předvádí
Baumann s mohutnou naléha
vostí hrdinství věřících duší.
Neváhá odkrývat děsivé pro
pasti lidského srdce, ale před
pesimismem ho zachraňuje vě
domí všemocné Boží milosti.
Kromě P. Claudela snad u žád
ného jiného moderního spiso
vatele neuvědomujeme si tak
zřetelně, jak je Kristus příto
men a živý v nás i ve světě,
který vykoupil. Ta přítomnost
nejen že nás osvěcuje a obla
žuje, ale propůjčuje též našemu
životu ustavičné bolestné na
pětí. Z velikých postav, jimž
Baumann věnoval svou pozor
nost psychologa, vykladače i
umělce, nejdražší je jeho srdci
svátý Pavel. A není divu. Vždyť
vedle proroků a Apokalypsy
jsou to právě Pavlovy epištoly,
které udaly směr Baumannovu
duchu a úrodně napojily jeho
výmluvný, plastický styl. —

Pravdu má známý kritik Ed
mond Jaloux, když o této ro
mánové prvotině mladé autor
ky zjišťuje, že je o ní nadmíru
těžko mluvit. Patři totiž k oněm v jádře neliterárním dí
lům, která je především nutno
číst a dát se okouzlit jejich nepostižitelnou krásou a pravdi
vostí. Děj je na pohled prostý:
dětství, dívčí léta a manželství
venkovanky z Berry, onoho idy
lického kraje, známého z neza
pomenutelné knihy Veliký Me-

aulnes od Alaina Fourniera.
Osud selské dívky Marie,
hrdinky Rodného kraje, překy
puje však takovým vnitřním
bohatstvím a je vyprávěn s ta
kovou vroucnosti, že se nám
četba této knihy stává stejnou
událostí, jako když se v životě
setkáme s člověkem, k němuž
jsme naráz neodolatelné přita
hováni. Selský život je zde au
tenticky zachycen bez obvyklé

naturalistické křiklavosti, ale
také bez idealisování, prostě
tak, jak jej autorka sama po
znala. Svět, do kterého nás Vin
centová uvádí, je svět neotře
sitelné harmonie a jistoty, onen
svět, z něhož vyrostla taková
Babička Boženy Němcové.
Přeložil Jaroslav Poch. Vy
šlo jako 6. sv. II. roč. Katolic
kého Literárního Klubu. Stran
224. Brož. 28 Kč. váz. 38 Kč.

Raymonde Vincentová,
autorka románu
Rodný kraj,

Skvělý vánoční tisk,
jímž bude ukončen II. ročník Ka
tolického literárního klubu, je
původní próza

ku, na níž je třeba dát odpověď
polaritou celé své bytosti; jeho
katolicismus je z rodu Claudelova
a Bemanosova. A tento rod je
tvrdý.« Cepová novela »Příbuzen-

•stvo« vychází v úpravě Otty
Stritzka a s dřevorytem Marie
Stritzkové-Florianové jako ne
prodejný bibliofilský tisk, určený
jen pro členy KLK.

JanaCepa: PŘÍBUZENSTVO.

Nemusíme svým čtenářům vykládati, kdo je a co znamená v naší
moderní próze autor sedmi novelistických knih: »Dvojí domov«,
»Vigilie«, »Zeměžluč«, »Letnice«,
»Děravý plášť, »Hranice stínu«
a »Modrá a zlatá«. V novele »Pří
buzenstvo«, kterou obdrží členové
KLK zároveň, s 6. svazkem letoš
ního ročníku, najdou tutéž sílu i
jemnost, palčivost i něhu, závrať
úzkosti i moudrost spočinutí s ce
lým tím nepostižitelným lyrickým
přízvukem, jak jej znají z dosa
vadního díla Cepová. Nad tímto
drobným mistrovským dílem uvě
domí si pak dvojnásob přiléha
vost karakteristiky Cepový, jak
ji razil F. X. Salda: »Cep je z ro
du básníků tvrdých, básníků vůle,
kteří se neutápějí v náladovosti
chvíle, nýbrž cítí každou z nich
jako podnět k jednání, jako otáz

Rozmach dětské knihy
je naše nová levná edice pro mlá
dež, ve které dostane každý od
běratel za Kč 10.— dvě krásné
ilustrované knihy v rozsahu 250
stran velkého formátu v pěkné
čtyřbarevné obálce. Právě vyšla
I. řada. První svazek je
R. Lo r tac : ČTRNÁCTILETÝ
PILOT«. Je to kniha, plná ruš

ného a spádného děje, která uchvátí všechny hochy líčením po
hnutého osudu chudého sirotka,
který osvědčí velkou statečnost a
duchapřítomnost v rozmanitých
napínavých dobrodružstvích na
souši, ve vzduchu i na moři.
Druhý svazek tvoří
A. A. Milné: »MEDVÍDEK
PU«. Je to klasická kniha dětské

literatury. Podaři-li se Vám něja
kým úskokem vyrvat tuto knihu

dětem z ruky, sami si přečtěte
několik stránek této rozkošné
kroniky o zvířátkách, která se,
ach, tolik podobají lidem ... Ru
číme vám za to, že nevyjdete ze
smíchu.
Zároveň vychází pro dospělé již
III. řada oblíbené levné knižnice
ROZMACH DOBRÉ KNIHY (tři
svazky v rozsahu 600 stran za
pouhých . Kč 6.—). Jsou to tyto
svazky : Z. Korsakov á:Z LÁS
KY, románová evokace hrdinné
ho života sv. Stanislava Kostky
z pera známé autorky velkolepé
křižácké epopeje »O Kristovu ko
runu«; A. Brněnská: HANA,
jímavý román učitelky, a konečně
K. Slezák:

TICHÉ

SRDCE,

kronika utrpení a naděje slezské
ho lidu za světové války.

Skvělým dárkem pod stromeček je mohutný historický román
Zofji Kossakové

O KRISTOVU KORUNU
KŘIŽÁCKÁ EPOPEJE

Slavná tradice polského historického románu vrcholí v tomto díle, které snese srovnání s nej
lepšími plody výpravné prosy evropské, jako jsou na příklad romány Tolstého a Flaubertovy.
Obsahem románu Z. Kossakové je první křižácká výprava. Dej se rozvíjí velmi rychle v prudce
vrhaných obrazech, plných svítivé stylové vybroušenosti. Autorka mistrně kreslí celý rozvoj
a průběh této výpravy, do těch dob v křesťanstvu nevídané a neslýchané, ukazujíc bez všeho
idealisování celý tehdejší život v jeho rozpětí od hříchu až k svatosti, jako by nám chtěla uká
zat, že historie kříže a křižáckých výprav je zkratkou historie celého lidstva, hledajícího Boha.
Účinek dokonale komponovaných dějů i panoramat je zvyšován místy až k bolestnému
napětí mistrným konfrontováním tří světů: latinského, byzantského a mohamedánského.
Přeložil Jaroslav Janouch. S 29 nádhernými celostránkovými rytinami podle obrazů Gustava
Doré a s 8 mapami. Čtyři díly ve dvou svazcích formátu 18'5 cm x 25 cm. Brožované Kč ýo'-,
vázané Kč 120'-. (Jednotlivé svazky neprodejné.) Předloží Vám ochotné každý knihkupec.
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